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W  maju w  Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa

Salezjańskiego w  Krakowie-Łosiówka odbyły się święcenia

diakonatu 10 braci salezjan. Miło nam poinformować, iż

wśród nowych diakonów jest nasz parafianin Mirosław Ko-

siec. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy przemyski Sta-

nisław Jamrozek.

Naszemu parafianinowi życzymy wytrwałości w  powołaniu,
czerpania radości z  tego, do czego został powołany oraz obfito-
ści Bożych łask.

Zapraszamy także do lektury relacji ze święceń przygotowa-
nej przez samych salezjan. Jak całe wydarzenie wyglądało z  ich
perspektywy? (red. )

Akiro Kurosawa nakręcił słynny film – “Siedmiu samura-
jów”, 6 lat później Amerykanie zrealizowali “Siedmiu wspania-
łych”, a   dzisiaj, 15 maja 2021 roku, Pan Bóg, jak wierzymy w  to
mocno, zaprezentował prawdziwe arcydzieło – dziesięciu diako-
nów.

Przygotowania trwały bardzo długo i   nie były łatwe. To prze-
cież , plus minus, 9 lat formacji i   studiów. Lata prób i   wyzwań,
radości i   smutków, zmagania z   samym sobą i   wytrwałego dąże-
nia do celu. Ostatni etap przygotowań miał miejsce w  sobotni
poranek, 15 maja. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, pod-
czas uroczystej jutrzni, której przewodniczył Ksiądz Inspektor
Marcin Kaznowski SDB, kandydaci na diakonów złożyli wyzna-
nie wiary. Chwilę później, lata trudów i   wytrwałość zostały na-
grodzone i, z   rąk Boga, przez ręce Jego Ekscelencji bp.

Stanisława Jamrozka, dziesięciu naszych współbraci
– Grzegorz Chmieliński, Dominik Iwański, Dominik
Kruszyński, Krystian Lipiński (PLN), Piotr Leśnikow-
ski (PLO), Mirosław Kosiec, Grzegorz Kurpias, Ma-
ciej Sokalski , Krzysztof Wasiak i   Dawid Wilkos (PLS)
– zostało ustanowionych diakonami Kościoła.

To była niezwykła, wzruszająca uroczystość, która,
już tradycyjnie , odbyła się w  kościele św. Stanisława
Kostki na krakowskich Dębnikach. Jedną z   najbardziej
podniosłych chwil był śpiew Litanii do Świętych,
w  czasie której cały kościół i   całe niebo modliło się
za tych 10 naszych współbraci, którzy leżeli krzyżem
na czerwonym dywanie . W  niejednym oku zakręciła
się łza . To jest też moment, w  którym można prosić
Boga o   szczególne łaski. Wielu modli się o   dar słowa.
O  co prosili diakoni? Zapytajcie ich sami…

Tekst: Paweł Lehmann SDB

fot. Agnieszka Krzyształowicz

RRaaddaa oo sspprraawwaacchh
ggoossppooddaarrcczzyycchh ii wwiizzyyttaaccjj ii
Głównym tematem obrad Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej 18.09.2021 r. była współpraca parafii z  firmą
Beskid Media , która dostarcza internet dużej części
mieszkańców naszej miejscowości. Firma zwróciła się
o  zgodę na wejście na działkę należącą do parafii, na
której znajdują się słupy energetyczne, by zamontow-
wać na nich kabel światłowodowy.

W  spotkaniu Rady udział wziął przedstawiciel Be-
skid Media , który przedstawił prośbę i  omówił korzy-
ści płynące dla użytkowników internetu z  nowej
inwestycji. Ks. proboszcz Józef Sowiński przypo-
mniał, że za zgodą Kurii Biskupiej w  Bielsku – Białej
parafia od 2014 r. udostępnia wieżę kościoła dla po-
trzeb dystrybucji internetu. Zwrócił jednak uwagę, że
warto, by uaktualnić umowę, urealnić opłaty za tę
usługę. Pracownik Beskid Media poinformował, że
Zakład Energetyczny, jako właściciel słupów wydał
już pozwolenie na umieszczenie na nich linii światło-
wodowej i  w  jego kompetencji leży jedynie staranie
o  zgodę parafii na dojście do tych słupów. Cd. na s. 3.
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24 czerwca br. w  Zubrzycy Górnej odbył się pogrzeb śp.
Ferdynanda Sowińskiego, taty naszego ks.   proboszcza.
W  uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli  m. in.
nideccy parafianie.

Podczas Mszy św. pogrzebowej list z  kondolencjami od
ks.   biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-
żywieckiej odczytał dziekan Dekanatu Andrychów,
ks.   prałat Stanisław Czernik. W  czasie liturgii odczytano
także kondolencje nade-
słane na ręce ks.   J. So-
wińskiego przez
obecnego metropolitę
białostockiego, abp. Jó-
zefa Guzdka.
Mszę św. pogrzebową

sprawował nasz ks.   pro-
boszcz a  słowo Boże
wygłosił ks.   S. Czernik.

W  pogrzebie śp. Fer-
dynanda Sowińskiego
obok rodziny, sąsiadów
i  przyjaciół uczestniczyli
także  m. in. księża z  pa-
rafii, w  których praco-
wał nasz ks.   proboszcz oraz mieszkańcy Nidku. Z  naszej
miejscowości przybyły także poczty sztandarowe górni-
ków, strażaków i  młodzieży szkolnej.

Po Mszy św. pogrzebowej trumnę z  ciałem Zmarłego
przeniesiono na zewnątrz a  po zakończeniu modlitw zło-
żono w  grobie, w  którym spoczywa już śp. Aniela, żona
Zmarłego.

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, ks.   Józef
Sowiński podziękował wszystkim przybyłym za wspólną
modlitwę, w  szczególności tak licznie zgromadzonym
mieszkańcom Nidku. Nasz proboszcz podkreślił również,
iż – ponieważ najdłuższą posługę kapłańską pełni w  naszej
parafii – to właśnie wśród nideckich wiernych chciałby
spocząć po śmierci. (ws)

SSkkaarrbbyy dduusszz cczzyyśśććccoowwyycchhFelieton na listopad

Zauważyłem, że coraz trudniej usły-
szeć o  duszach. Nawet na kapłańskich
rekolekcjach ksiądz, który polecał Bo-
gu nieżyjących współbraci, unikał sło-
wa „dusze”. „Módlmy się za zmarłych
w  czyśćcu cierpiących” – mówił.
A  przecież śmierć nie jest niczym in-
nym, jak właśnie oddzieleniem duszy

od martwego ciała. „Nie bójcie
się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą” –
przestrzegał Jezus. „Daj mi
dusze, resztę zabierz” – prosił
św. Jan Bosko, a  św. siostra
Faustyna mówiła „dusze”
i  o  żywych, i  o  zmarłych. Bo

dusza jest w  człowieku pierwiastkiem Bożym i  nieśmier-
telnym.

Jednak nieśmiertelność duszy to jeszcze nie życie.
Śmierć ciała jest prawdziwie śmiercią człowieka. Dusza po
śmierci choć nie umiera, nie żyje. Oczekuje na powstanie
z  martwych ciała. To niezrozumiały dla nas stan, którego
człowiek po grzechu pierworodnym boi się. A  jeśli
w  człowieku nie ma złożonej w  Bogu miłości, nadziei
i  wiary, ten lęk potrafi być przerażający. To on jest ojcem
kariery współczesnego ateizmu. Lepiej wyobrazić sobie,
że po śmierci niczego nie będzie niż zgodzić się, że przy-
chodzi czas na sprawiedliwy osąd. Ale to bezużyteczne
zaklinanie rzeczywistości, której przecież nie trzeba wy-
pierać ze świadomości. Nie trzeba, bo dla każdego czło-
wieka jest droga zbawienia. To miłosierdzie Boga,
objawiające się w  śmierci Jego Syna za nas. Śmierci, która
zostaje pokonana miłością. A  miłość prawdziwa nie umiera
nigdy. Jezus Chrystus zmartwychwstał z  miłości. Szczęśli-
we dusze, które choć oczekują jeszcze zmartwychwstania
ciała, już mogą widzieć Boga. Modlitwy za dusze zmar-
łych są gestem miłości. Najmniejsza z  nich jest gestem
niezwykłej wagi, dla tych, którzy dla siebie już nic uczy-
nić nie mogą. Jak bardzo wdzięczne potrafią być dusze,
za jakże małe gesty, na które w  naszej doczesnej codzien-
ności nawet nie zwrócilibyśmy uwagi. Tam są niezwykłym
skarbem. Opowiadała mi ośmioletnia dziewczynka, że
kiedy w  dzień Wszystkich Świętych postanowiła zapalić
świeczkę na jakimś zapomnianym grobie, słyszała w  sobie
wielokrotny głos: . I  każdy,
kto codziennie modli się za zmarłych, wie, że sobie tego
nie wymyśliła.
Kiedyś przyjdzie czas na nas. Będziemy potrzebować

modlitwy Kościoła, modlitwy naszych bliskich, modlitwy
obcych nam, ale pełnych miłości chrześcijan. Tym bar-
dziej, im bardziej sami byliśmy daleko od Boga, sakra-
mentów, modlitwy, miłości. Wtedy zrozumiemy, jak ważne
były Msze św. zamawiane za zmarłych, ofiarowane odpu-
sty, wypominki, listopadowy różaniec, wieczorny „wiecz-
ny odpoczynek racz im dać Panie”, zapalone na cmentarzu
znicze. I jak ważne było uczenie tego dzieci i tych, co bę-
dą po nas. Na szczęście mamy jeszcze czas, by to, co za-
niedbane naprawić. Czas do śmierci. A potem będziemy
mogli już tylko liczyć na innych. Oby się znaleźli. (źródło:
fronda.pl - JW/donbosco. salezjanie.pl)
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RRaaddaa oo   sspprraawwaacchh.. .. ..
Ciąg dalszy ze strony 1.

Po dość długiej dyskusji zdecydowano, że parafia nie bę-

dzie się sprzeciwiać montażowi linii, natomiast wcześniej

prawnicy parafii i  firmy Beskid Media omówią warunki

dalszej wzajemnej współpracy i  zaktualizują umowę odno-

śnie dalszego udostępniania wieży.

Ks. proboszcz poinformował też o  problemach z  rozli-

czeniem zużycia prądu przez przedsiębiorstwo prowadzące

prace remontowe w  starym kościele. Po wnikliwej kontroli

podjętej na wniosek ks.   J. Sowińskiego okazało się, że je-

den z  liczników energii nie rejestrował prawidłowo zużycia

prądu, skutkiem czego parafia nasza narażona została na

stratę wysokości 8  tys. zł. Firma remontująca wpłaciła już

na konto parafii należną kwotę. Jeśli chodzi o  inwestycję

w  naszym zabytkowym kościele, zwrócono uwagę, że no-

wy chodnik wokół niego nachylony jest w  stronę budowli,

co rodzi obawy, że większe opady deszczu czy wiosenne

roztopy będą powodować podmakanie sobót i  kościoła.

Poproszono ks.   proboszcza, by podjął w  tej sprawie inter-

wencję u  inwestora.

W  dalszej części zebrani zwrócili się do radnych Rady

Gminy Wieprz o  podjęcie interwencji w  sprawie przedłu-

żającego się procesu przejmowania przez gminę w  zarząd

cmentarza w  Nidku. (Na dzień dzisiejszy wiadomo, że

wszystkie formalności w  tej sprawie zostały już pomyślnie

zakończone. )

Po sprawach gospodarczych skupiono się na wydarze-

niach duszpasterskich naszej parafii. Ks. proboszcz zapro-

sił parafian do udziału w  dniu 25.09. br. w  pielgrzymce

do Rzyk, gdzie znajduje się kościół jubileuszowy św. Ja-

kuba w  związku z  trwającym Rokiem tego świętego.

Omówiono także sposób przeprowadzenia w  naszym ko-

ściele liczenia wiernych w  niedzielę, 26.09.br. Członkowie

Rady zadeklarowali pomoc w  związku ze zbyt małą liczbą

ministrantów. Odpust parafialny ku czci świętych patronów

naszej parafii zaplanowano tradycyjnie w  ostatnią niedzielę

października.   Połączony on zostanie z  poświęceniem tabli-

cy upamiętniającej mieszkańców Nidku, którzy zginęli

w  czasie II wojny światowej. Dokona tego dziekan Deka-

natu Andrychów ks.   prał. Stanisław Czernik.

Ks. J. Sowiński poinformował, że wizytacja kanoniczna

naszej parafii przeprowadzona zostanie przez ks.   bp. Pio-

tra Gregera w  dniu 11.02.2022 r. Wizytacja poprzedzona

zostanie rekolekcjami parafialnymi, do udziału w  których

już teraz zachęcał ks.   proboszcz. Głównym tematem reko-

lekcji będzie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kul-

minacyjnym punktem ma być oddanie parafii Sercu

Jezusowemu a  upamiętnieniem tego wydarzenia może być

odsłonięcie nowego witraża w  naszym kościele, poświęco-

nego właśnie Sercu Pana Jezusa. (Każdy, kto chciałby się

przyczynić do jego wykonania, będzie miał możliwość za-

kupu cegiełki za 30 zł. )
W  ostatniej części spotkania podjęto decyzję o  zakupie

dwóch sztucznych choinek, które będą zdobić kościół
w  okresie Bożego Narodzenia. Wnioskowano też o  zebra-
nie wszystkich wydań naszej gazety parafialnej z  10 lat
w  jedno zwarte wydawnictwo. Obrady zakończyła wspólna
modlitwa i  błogosławieństwo ks.   proboszcza. (iż)

II   KKoommuunniiaa śśwwiięęttaa
ww   nnaasszzeejj ppaarraaffiiii

16 maja br. 17 dzieci z  klasy III SP przyjęło na Mszy św.
o  godz. 11.00 po raz pierwszy Komunię Świętą. Byli to:
Norbert Bogunia, Laura Gałdyn, Oliwia Kuś, Szymon Pie-
trzyk, Kacper Łuczak, Igor Gliwa, Maksymilian Szwed,
Dawid Wandor, Aleksandra Wandor, Amelia Madej, Jan
Moskwik, Weronika Zięba, Oskar Ślagor, Kamil Marsza-
łek, Alan Ostrowski, Aniela Fornal i Jonasz Katańcew.

Mszę św. odprawił, homilię wygłosił i  sakramentu Eu-
charystii dzieciom udzielił ks.   proboszcz Józef Sowiński.
Przez kolejne siedem dni po tym jakże ważnym wydarze-
niu dzieci w  ramach „Białego Tygodnia” uczestniczyły
w  strojach komunijnych w  nabożeństwach majowych oraz
Mszach św. (opr. na podstawie Kroniki parafialnej)

SSzzcczzeeggóóllnnee ddaarryy
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (23.05.2021 r. )
podczas Mszy św. o godz. 9.00 w procesji z darami nasi
parafianie nieśli vasculum do obmycia rąk przez kapłana,
stojak na puryfikaterz oraz nowe teksty obrzędów pogrze-
bowych. Koszt zakupu tych rzeczy to 376 zł, a pieniądze
złożyły osoby sprzątające kościół.

Dodajmy, że tego rodzaju zakupami z wielkim odda-
niem zajmuje się p. Bożena Bogunia. (opr. na podstawie
Kroniki parafialnej)
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BBiieerrzzmmoowwaanniiee ii   BBoożżee CCiiaałłoo ww   cciieenniiuu ppaannddeemmiiii
30 maja w  naszym
kościele 27 młodych
osób z  dwóch rocz-
ników przystąpiło do
sakramentu bierzmo-
wania. Ze względu
na obostrzenia zwią-
zane z  pandemią ko-
ronawirusa, uroczystość podzielono na dwie części
a  w  kościele mogli przebywać jedynie bierzmowani i  ich
świadkowie.

Sakramentu młodym ludziom udzielił ks.   biskup Piotr
Greger. Wszystkim im życzymy, aby byli ludźmi błogosła-
wieństw, otworzyli szeroko drzwi Bogu i  dali się Mu pro-

wadzić w  życiu.
W  cieniu pandemii w  naszej parafii odbywały się także

tegoroczne uroczystości Bożego Ciała (zdjęcia poniżej).
Nie zrezygnowaliśmy jednak z  przygotowania procesji, ty-
le, że ołtarze usytuowane były blisko świątyni, tak, aby
skrócić czas przejścia. Na przodzie procesji szły dzieci sy-
piące kwiaty wraz z  rodzicami, dalej panie z  kół różańco-
wych ze światłami oraz dzieci pierwszokomunijne i  poczet
sztandarowy górników. Przybyło sporo wiernych. Po Mszy
św. orkiestra OSP zagrała kilka utworów a  na zakończenie
uroczystości słowo do parafian skierował ks.   proboszcz.

Dziękujemy wszystkim bez wyjątku, którzy zaangażo-
wali się w  uświetnienie tego święta. (opr. na podstawie
Kroniki parafialnej)

Zdjęcia: Aleksander Mejza

1100 llaatt cchhóórruu
W  tym roku swoje 10. urodziny świętuje
nasz nidecki chór „Magnolia”. Z  tej oka-
zji podczas tegorocznej zabawy św. Cecy-
lii pojawił się pyszny, słodki poczęstunek.

Zdrowia, pięknych głosów, satysfakcji
i  radość z  realizowanej pasji z  serca
życzymy. (red. , fot. B. Pałka)
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LLiibbeerr mmeemmoorraabb iilliiuumm iinn NNiiddeekk,, cczz.. 22
Jak obiecaliśmy przed kilku miesiąca-
mi, dziś kilka najstarszych wypisów
z  książki parafialnej pt. „Liber me-
morabilium in Nidek” czyli z   Księgi
pamiątek, tj. rzeczy wartych upamięt-
nienia .

Do Księgi tej przepisano zawarte
w  tomie I  Księgi urodzeń informacje
z  połowy XVIII w. :
Tyczące się stodoły plebańskiej

In anno Domini 1748 ja (tj. ks .   Anton
Masłowski, ówczesny pleban w  Nidku)
wystawiłem nową stodołę moim wła-
snym sumptem, na którą drzewo z   la-
su Głębowskiego, z   lasu Wielmożnego
JMci Pana Franciszka Pisarzowskiego
woziłem, słomę na poszywkę (poszy-
cie, pokrycie dachu – przyp. red. )
z   różnych miejsc aż o   dwie mile naby-
wając i   własną furą zwożąc, a   to na
miejscu stodoły starej, którą ex mali-
tia (przez złośliwość, ze złości –
przyp. red. ) ktoś zapalił de nocte 24.
Septembris (w  nocy 24 września –
przyp. red. ) 1746, na co się podpisuje
X. Antoni Masłowski pleban Nidecki.

Poniżej tego wpisu widnieje ujęty
w  nawias dopisek następującej treści:
Zdaje się , że będzie to ta sama stodo-
ła , która obecnie w  r. 1883 jeszcze
stoi .

Na stronie 2. Księgi wśród wpisów
po łacinie znajdujemy informacje
w  języku polskim.

Tyczące się organ
Dnia 27 Octobris 1749, to jest in vi-

gilia SS. Simonis et Judae (w  wigilię
świętych Szymona i  Judy – przyp.
red. ) , stanął pozytew stojący nowy
o   siedmiu głosach, sumptem tak para-
fian Nideckich, jako i   postronnych in-
szych Dobrodziejów, a   osobliwie
pracowitego Józefa Gawła Zacnego
obywatela Andrychowskiego, który
dał na niego znaczną kwotę pieniędzy.

Ten pozytew robił Wawrzyniec Herbu-
towski, organmistrz i   mieszczanin
Kęcki za Tynfów 340, dico (słownie -
przyp. red. ) trzysta czterdzieści .
Na ten pozytew szlachta Nidecka nic
nie dali , chociaż Kolatorami są. Pozy-
tew stary szkatulny przedał się (sprze-
dał się - przyp. red. ) za tynfów 30,
dico trzydzieści i   te pieniądze włożyły
się do tej sumy na nowy.

Gwoli wyjaśnienia powiedzieć trze-
ba, że ów „pozytew” (poprawna na-
zwa – pozytyw) to instrument
muzyczny, małe, przenośne organy,
które używane były w mniejszych ko-
ściołach, kaplicach, salach i  zamoż-
niejszych domach. Do jego obsługi
konieczny był obok organisty również
kalikant, który odpowiadał za tłocze-
nie powietrza do instrumentu. W  tek-
ście mamy jeszcze do czynienia
z  pozytywem szkatulnym. To również
instrument muzyczny, rodzaj organów,
zwany też regałem.
Warto zwrócić uwagę na tzw. kola-

torów kościoła nideckiego, o  których
autor wpisu – proboszcz niezbyt przy-
chylnie się wyraża. Kim był kolator?
To dawniej, patron, opiekun kościoła.
Do jego obowiązków należało dbanie
o  stronę materialną świątyni, współfi-
nansowanie remontów a  także łożenie
na jego utrzymanie.
W  zamian kolator dys-
ponował tzw. prawem
prezenty, czyli przed-
stawiania biskupowi
kandydata na probosz-
cza. Tradycyjnie kolato-
rami byli właściciele
majątków ziemskich na
terenie parafii. Mieli
oni też prawo do
umieszczania w  kościele
tablic nagrobkowych

i  posiadania własnych ławek.
Pod powyższymi informacjami

w  Kronice dopisano po łacinie, iż
w  roku 1836 sprawiono nowe organy
kosztem 750 florenów wiedeńskich
z   legatu czyli fundacji obywatela an-
drychowskiego Franciszka Wilczka;
mistrzem organistowskim był w  tym
czasie Szymon Gąsiorowski.

Zapisy w "Liber. . . " dotyczą obok
spraw gospodarczych, inwestycyjnych,
także duszpasterstwa w  Nidku. Zapi-
sano  m. in. , że dnia 28 czerwca 1897
r. parafię naszą wizytował Najjaśniej-
szy Książę Biskup Krakowski Jan
Kniaź de Kozielsk Puzyna, który
w  czasie pobytu w  Nidku poświęcił
wielki dzwon o  wadze 250  kg i  nadał
mu imię „Józef”. Preludium tej wizy-
tacji stanowiły misje parafialne. Zapi-
sano: W  r. 1897 odbywały się w  tej
parafii z   polecenia Najprzewielebniej-
szego Książęco – Biskupiego Ordyna-
ryatu Krakowskiego missye pod
przewodnictwem dwóch kapłanów
OO. Jezuitów, trwające od nieszpo-
rów dnia 24-go kwietnia aż do 30-go
kwietnia , podczas których to misyyi
dało się zapisać do Bractwa wstrze-
mięźliwości 190 osób, i   przystąpiło do
spowiedzi i   Komunii św. koło 500
osób. (red. )

WW ddeekkaannaacciiee bbeezz zzmmiiaann
Ks. prałat Stanisław Czernik będzie
pełnił funkcję dziekana Dekanatu An-
drychów przez najbliższe pięć lat.

Tak zdecydował ks. biskup Roman

Pindel, który specjalnym dekretem
powierzył mu to stanowisko do wrze-
śnia 2026 roku. To będzie trzecia ka-
dencja proboszcza parafii św. Macieja

w Andrychowie na funkcji dziekana.
Przypomnijmy, iż dekanat Andrychów
obejmuje 12 parafii, wśród których
jest także nasza wspólnota. (red. )

Z życia Kościoła

Historia
parafii
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Wspomnienia naszego parafianina z  pielgrzymki do Santiago de Compostela

DDoo ggrroobbuu śśwwiięętteeggoo JJaakkuubbaa ww   HHiisszzppaanniiii
Z  okazji roku św. Jakuba w  naszej
parafii zorganizowano pielgrzymkę
do Rzyk - do kościoła pod wezwa-
niem tego świętego. Ta wyprawa
przypomniała mi tę, którą przebywa-
łem dwa lata temu.

Święty Jakub Starszy zwany też
Jakubem Pielgrzymem lub Jakubem
z  Composteli to jeden z  12 apostołów,
brat Jana Ewangelisty, jeden z  pierw-
szych męczenników, patron Hiszpanii
i  Portugalii. W  44 r. zginął śmiercią
męczeńską w  Jerozolimie. Jego ciało
zostało wkrótce przeniesione do Gali-
cji. W  dobie prześladowań chrześcijan
zamieszkujących ten teren, w  III w.
grób wraz ze szczątkami św. Jakuba
został porzucony. W  813 r. szczątki
apostoła zostały odnalezione dzięki -
jak głosi tradycja - eremicie Pelayo,
który podczas swoich poszukiwań
w  nocy widział deszcz gwiazd spada-
jących na pobliskie wzgórze. Podzielił
się swoją wizją z  miejscowym bisku-
pem Teodomirem z  Iria, który zleciw-
szy zbadanie sprawy, odkrył
kamienny grobowiec zawierający
szczątki męczennika. Wybudowano
w  tym miejscu kościół, a  nazwa Com-
postela (pochodzi z  łacińskiego cam-
pus stellae – co oznacza pole gwiazd)
przypomina cudowne wydarzenie
związane z  tym miejscem.

Pielgrzymki do Santiago de Com-
postela rozpoczęły się już w  średnio-
wieczu, wkrótce miejsce to stało się
trzecim po Jerozolimie i  Rzymie
miejscem kultu chrześcijaństwa. Piel-
grzymowano z  każdego miejsca Euro-
py i  świata. Obecnie funkcjonuje
około dziesięciu głównych tras wiodą-
cych do grobu świętego Jakuba - za-
czynają się w  Hiszpanii, Francji
i  Portugalii i  mają różną długość (od
100  km do ponad 1000  km). W  roku
2019 przeszedłem jedną z  nich.

Do Santiago de Compostela
najstarszą drogą

Pomysł tego przedsięwzięcia kieł-
kował w  mojej głowie od kilku lat, ale

do tego potrzebne było sporo wolnego
czasu. W  odpowiedniej porze roku
można zrobić to w  przeciągu 3-4 dni
i  przejść wymagane 100  km, ale czy
o  to chodzi? Wyruszyłem we wrze-
śniu, by podziękować za długą
i  szczęśliwą pracę zawodową, a  także
zanieść intencje rodziny i  znajomych.

Wybrałem Drogę Francuską, naj-
popularniejszą i  najstarszą, zaczynają-
cą się we francuskim miasteczku
Saint- Jean – Pied - de - Port, leżą-
cym u  stóp Pirenejów. Przygotowywa-
łem się, śledząc fora internetowe
pielgrzymów i  czytając książki na ten
temat (m. in. "Pielgrzyma" Paula Co-
elho, który jednak mało oddaje rze-
czywistość i  atmosferę camino).
Problemem był brak znajomości języ-
ka hiszpańskiego, ale od czego trans-
lator i  kilka angielskich zwrotów?
Słowa "Buen Camino" (szczęśliwej
drogi) też otwierały wiele drzwi
(zwłaszcza schronisk dla pielgrzy-
mów). Czekało mnie prawie 800  km
wędrówki. Czy to dużo, zważywszy,
że niektórzy pieszo pokonują trasę
z  domu w  Polsce do Santiago? Prze-
znaczyłem na to miesiąc (ostatecznie
przejście całej trasy zajęło mi 25 dni).

Początek mojej pielgrzymki to
ranny lot samolotem z  Krakowa do
Lourdes. Nie mogłem nie odwiedzić
tego sanktuarium. Bazylika Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, Krypta, Bazylika Matki Bo-
skiej Różańcowej (piętrowy kościół),
Grota Massabielle, droga krzyżowa
na pobliskim wzgórzu Espelugues
wywołują ogromne wrażenie. Ale
szczególnie zachwyciła mnie bazylika
św. Piusa X wybudowana w  całości
pod ziemią na planie elipsy. Przypo-
minała mi trochę tor kolarski z  ołta-
rzem pośrodku i  wizerunkami
świętych (także polskich), czasami
całkowicie mi nieznanych, umieszczo-
nymi na obrzeżach bazyliki. Zasko-
czyło mnie nagłe pojawienie się
dziesiątek chorych na wózkach zdąża-

jących ze swymi opiekunami do
Groty i  Basenów Massabiellskich. . .
Nie zdążyłem zobaczyć wszystkiego,
bo trzeba było jechać dalej - pocią-
giem do Saint - Jean- Pied - de -Port.
Po 22-giej wysiadłem na stacji w  gru-
pie około 20 pielgrzymów. Dojście do
murów miasteczka zajęło nam kilka
minut. A  tu niespodzianka! O  tej po-
rze czekała na nas wolontariuszka!
Zaprowadziła nas do biura obsługi
ruchu turystycznego, gdzie jedna
z  kobiet trochę mówiła po polsku
(babka - Polka spod Zawiercia). Tu
otrzymaliśmy credential (paszport
pielgrzyma) niezbędny do okazania na
noclegach oraz spis, charakterystykę
schronisk i  odległości między nimi.

Dalsze „przygody”
Pierwszy nocleg przypadł mi

u  pewnej ekscentrycznej Francuzki,
która mieszkała w  domu z  8 kotami
i  3 psami. Pobudka około 6.30, potem
wspinaczka na wzgórze zamkowe,
parę zdjęć. . . Samo miasteczko to
dawna stolica Dolnej Nawarry - pro-
wincji dwujęzycznej leżącej na po-
graniczu Francji i  Hiszpanii.
Wyruszyłem w  drogę około 9-tej . Jak
się okazało, było to zbyt późno
i  skutkowało brakiem noclegu. Ale
nie ma tego złego. . . Zostaliśmy pod-
wiezieni jakieś 5  km dalej do następ-
nego miejsca noclegowego na
campingu. Tak minął ten pierwszy,
najtrudniejszy chyba pod względem
marszu etap – najpierw 1000  m w  gó-
rę, potem 400  m w  dół - z  pełnym
rynsztunkiem.

Wszystkie pozostałe dni wyglądały
podobnie. Rano wstawanie przy
akompaniamencie "szeleszczących
woreczków" - około 6.00 wyjście ze
schroniska, raczej bez śniadania. Ja-
dało się gdzieś po drodze - w  barze,
w  parku, po dokonaniu zakupów
w  jakimś sklepie. Pamiętam jedną
z  wiosek, której jedynymi mieszkań-
cami byli właściciele baru. Najczę-
ściej - kawa, sok Cd. na str. 7.
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Ciąg dalszy ze strony 6.
i  jakieś pieczywo. Większość trasy
pokonywało się samotnie, bacząc, aby
nie zgubić drogi oznaczonej żółtymi
muszlami czy strzałkami (nawet jedna
z  nich została wydłubana w  słoneczni-
ku), z  pełnym plecakiem. Na szczę-
ście w  dużych miastach szlak często
prowadził koło supermarketów, więc
można było urozmaicić wyżywienie.
Każdego dnia przemierzałem jakieś
25-35  km (raz było to 45  km - z  po-
wodu braku noclegu). Pogoda sprzy-
jała, popadało może ze 3 dni.

Przekrój wiekowy pielgrzymów
różny - od młodzieży po starszych,
nawet 70+ (pamiętam parę starusz-
ków - ona z  małym plecakiem, on
z  wózkiem przymocowanym do sie-
bie, jakby na dyszlu). Trasa była
zróżnicowana, wiodła przez wielkie
miasta: Burgos, Leon, Pampeluna,
małe miasteczka, ale przeważnie
przez wioski, polne ścieżki, a  nawet
góry. Jedzenie - wiadomo - we wła-
snym zakresie, po drodze sklepy, pu-
by, bary czy kuchnie w  albergach.
Wzdłuż trasy można było też coś ze-
rwać (np. kiść winogron, jakąś figę
morelę, słonecznik). Czasami ludzie
wystawiali całe miski owoców, wa-
rzyw, jajek, soków i  innych napojów
za donativo czyli "co łaska". Raz tra-
fiłem na zakonników, którzy często-
wali pielgrzymów winem z  własnych
zbiorów. Wystarczyło podejść, odkrę-
cić kranik i. . . lać do woli.

Warunki
Podczas camino nocuje się

w  schroniskach dla pielgrzymów – al-
bergach. Mają one różny standard,
dlatego ceny noclegów wahają się od
5 do 15 euro. Zazwyczaj są to kilku-
osobowe sale z  łazienkami na koryta-
rzu i  wspólną kuchnią. W  większości
z  nich można sobie przygotować coś
do jedzenia na ciepło - mikrofalówka,
kuchenka elektryczna, naczynia
i  sztućce są do dyspozycji pielgrzy-
mów. Jakieś pralki też, ale pranie to
raczej ręczna robota. Rzuciła mi się
w  oczy duża liczba pielgrzymujących

Azjatów. Po przyjściu na nocleg
od razu zajmowali kuchnię
i  pichcili (przeważnie młodzi
mężczyźni). Po paru dniach po-
myślałem sobie - kiedyś ich
przodkowie walczyli na miecze,
teraz oni walczą na patelnie.

Popołudniami, po rozlokowaniu
się, można było odpocząć, np. nad
rzeką, pozwiedzać (piękne gotyckie
mosty), pójść do kościoła na mszę św.
(jeśli była odprawiana tego dnia).

Zabytki
Po drodze mijałem wiele zabytków

- w  małych miasteczkach, a  nawet
wsiach widziałem XII i  XIII - wiecz-
ne kościoły, może nie zaniedbane, ale
często puste lub zamknięte (na
drzwiach jednego z  kościołów har-
monogram Mszy św. – 1 na 3 tygo-
dnie).

W  tych, które były otwarte, mo-
głem podziwiać piękne ołtarze, obra-
zy, rzeźby – dzieła starych mistrzów.
Najbardziej spodobał mi się ołtarz
w  miejscowości Navarette, choć
mniejszy, urodą nie odbiegał od na-
szego z  Kościoła Mariackiego
w  Krakowie. Tamże usłyszałem na
wyjście pieśń "Victoria tu reinaras"
na melodię "Góralu czy ci. . . . . . ", zro-
biło się jakoś swojsko. Nieczęsto
w  hiszpańskim kościele słyszałem
muzykę organową.

A  propos służby przy ołtarzu - mi-
nistrantów nie spotkałem nigdzie.
Przechodziłem też obok naprawdę
wielkich katedr - w  Burgos czy w  Le-
onie, ale na ich zwiedzanie trzeba by
poświęcić z  pół dnia, oczywiście za
niemałą opłatą. Oprócz zabytków sa-
kralnych można było też zauważyć
wiele pięknych, gotyckich mostów
(np. w  miejscowościach Puente La
Reina, Estella), starych budynków za-
konnych czy ruin. Na obrzeżach każ-
dego z  wielkich miast znajdowały się
tereny rekreacyjne (jezioro lub staw,
parki, miejsca do biegania, jazdy na
rowerze i  odpoczynku).

Spotkania
Któregoś dnia, już pod koniec piel-

grzymki, spotkałem Polaka (pierw-
szego od opuszczenia lotniska
w  Lourdes), który wracał z  Santiago.
Ciągnął wózek, jakim przewozi się
dzieci za rowerem. Na nim narysowa-
na była jego mapa podróży. Dzięki te-
mu rozpoznałem rodaka. Pochodził
spod Wałbrzycha. Mówił, że od czte-
rech miesięcy jest w  trasie, wyszedł
z  Polski w  czerwcu, doszedł do oce-
anu, a  teraz wraca do domu. Wypa-
dało, że cała trasa zajmie mu 8
miesięcy. Trzeba mieć charakter . . .

Kilku innych spotkałem w  mia-
steczku Palas de Rei, byli to emigran-
ci z  Niemiec i  Kanady. Tam też
poznałem polskiego księdza, który
zaczynał w  krakowskim zakonie, po-
tem był misjonarzem w  Afryce, a  te-
raz został proboszczem w  tym
hiszpańskim miasteczku.

Cel
Po 24 dniach samotnej wędrówki

doszedłem do wzgórza Monte Gozo
położonego około 5  km od centrum
Santiago, skąd widać już jak na dłoni
starówkę z  wieżami katedry. Znajduje
się tam polska alberga prowadzona
przez księdza Romana Wcisło. Ol-
brzymi plac, wiele miejsc noclego-
wych, jednak o  tej porze (początek
października) było już pusto. . . Po-
znałem tam polskiego wolontariusza
(emeryta, ponad 60 lat), który przy-
jeżdża do tego miejsca od wielu już
lat (czasem sam, czasem z  rodziną),
by służyć pomocą pielgrzymom,
a  także sympatycznego Słowaka, któ-
ry opowiadał, jak zdobywał ośmioty-
sięcznik i  budował jurtę koło Pardubic
(mieszka w  niej do dziś).

Samo wejście do Santiago de
Compostela nie zrobiło na mnie takie-
go wrażenia, jak wejście z  pielgrzym-
ką Cd. na str.   8.

Santiago de Compostela
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do Częstochowy, może z  racji remontu
wnętrza katedry, może z  powodu zbyt
dużego chaosu. . . Samo miasto - duże,
tłumne, pełne zabytków robi wraże-
nie.

Z  racji tego, że zostało mi jeszcze
kilka dni do odlotu, odwiedziłem też
pięknie położone nad oceanem miasto
La Coruna, a  kolejnego dnia dotarłem
na przylądek Finisterra uważany za
symboliczny koniec świata, gdzie piel-
grzymi palili swoje stare pielgrzymie
ubrania oraz dokonywali obmycia

w  wodach Oceanu Atlantyckiego, co
miało symbolizować oczyszczenie
z  grzechów. Osiągnąłem zamierzony
cel, dotarłem do grobu świętego Jaku-
ba, szczęśliwie wróciłem do Polski.
O  tym, że nie wszystkim się to udało,
przypominają symboliczne mogiły
tych, którzy nie doszli.

Camino de Santiago to możliwość
pokonania swoich słabości, przeżycia
nowych doświadczeń, umocnienia
swojej wiary, okazja do zobaczenia
pięknych widoków, poznania, jak żyją
i  mieszkają inni ludzie, upewnienia

się, że można osiągnąć zamierzony
cel, nawet jeśli wydaje się to trudne.
(zk)




