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Egzemplarz bezpłatny  

          Ścieżki kamieniste 
Ścieżki kamieniste nie czują Twych kroków, 
które tyle razy stawiałeś jak pielgrzym. 
Śpią stare kapliczki, cisza spływa wokół, 
Tylko gdzieś daleko sygnaturka brzęczy. 
 
Ścieżki kamieniste, a obok Kalwaria, 
na szczycie najwyższym Męka Pańska czeka, 
krzyż jak świerk strzelisty, zapłakana Maria 
nad grobem milczącym Boga i Człowieka. 
 
Zostawiłeś Kraków, Kalwarię, Podhale, 
wadowicki rynek i ten bór jodłowy! 
Ścieżki kamieniste powiodły Cię dalej – 
tam, gdzie pokłon tłumów na Placu Piotrowym... 
                                                   Włodzimierz Ścisłowski 
 
    16 października bieżącego roku obchodziliśmy piąty Dzień 
Papieski. W tym roku był on, jak podkreślało wielu ludzi, 
szczególny. Jego odmienny charakter wynikał z braku fizycznej 
obecności naszego kochanego Ojca Świętego wśród nas. 
Jednak ten czas powinien być dla nas zadaniem, a jego 
rozwiązań należy szukać w życiu, nauczaniu i twórczości Jana 
Pawła II. Zobowiązuje nas do tego jeszcze mocniej imię Szkoły 
Podstawowej w Gołkowicach. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za wychowanie naszych dzieci w duchu treści zawartych w 
tym, co pozostawił nam, w swoim testamencie Sługa Boży Jan 
Paweł II.  
 
    „Życie ludzkie jest przejściem. Nie jest to życie całością do 
końca zamkniętą pomiędzy datą urodzin i datą śmierci. Jest 
otwarte ku ostatecznemu spełnieniu w Bogu. Każdy z nas 
odczuwa boleśnie zamknięcie życia, granicę śmierci. Każdy z 
nas jakoś jest świadom tego, że człowiek nie mieści się bez 
reszty w tych granicach, że bez reszty nie może umrzeć. 
    Chrystus (...) dokonał zasadniczego przewrotu w rozumieniu 
życia. Ukazał, że życie jest przejściem, nie tylko przez granicę 
śmierci, ale i do nowego życia.  
    Bez zawierzenia Bogu śmierć odarta jest ze wszelkiej 
pociechy. Gdyż zgodnie z Jego wolą sens śmierci polega na 
tym, abyśmy przynajmniej w tej ważnej chwili naszego życia 
całkowicie zawierzyli Jego miłości, bez jakichkolwiek innych 
gwarancji poza właśnie tą jedną – Jego miłością. Jakże inaczej 
moglibyśmy okazać Mu naszą niezachwianą wiarę, nadzieję i 
miłość!”                                  
                 Jan Paweł II Autobiografia,s.196-197. WL Kraków 2005  

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść, 

oswobodzony od wiatru, 

już się nie troskam o żaden z upadających dni, 

gdy wiem, że wszystkie upadną. 
Karol Wojtyła Pieśn o Bogu ukrytym  

 

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. 

To co było kształtne w bezkształtne. 

To co było żywe – oto teraz martwe. 

To co było piękne – oto teraz brzydota spustoszenia. 

A przecież nie cały umieram, 

To co we mnie niezniszczalne trwa! 

..................................................................................................... 

Non omnis moriar – 

To co we mnie niezniszczalne, 

Teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest! 
Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski” 
 
 

Ojciec Święty  
Jan Paweł II 
Testament 
(wyjątki) 

24 II 24 II 24 II 24 II –––– 1 III 1980 1 III 1980 1 III 1980 1 III 1980    

  

    Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i 
niespokojne. Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych 
czasów próbą – stała się droga Kościoła, zarówno 
Wiernych, jak i Pasterzy. (...) A oprócz tego – tylu ludzi 
ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w którym żyjemy... 
    Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. 
On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje 
ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus Totus Totus Totus 
TuusTuusTuusTuus przez niepokalaną. Przyjmując już teraz tę śmierć, 
ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia, 
czyli Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej 
największej sprawy, której starałem się służyć: dla 
zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej 
wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w 
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szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), 
dla osób, które szczególnie mi powierzył – dla sprawy 
Kościoła, dla chwały Boga Samego.  
 

rtrtrrtrtrrtrtrrtrtr    
 
Odczuwam ogromną wdzięczność za jego jasne 
nauczanie i postawę. Był jedynym człowiekiem 
autentycznego dialogu we współczesnym świecie. 
Rozmawiał ze wszystkimi: katolikami, chrześcijanami 
innych denominacji oraz wyznawcami innych religii, z 
ludźmi nauki, kultury, robotnikami, sportowcami, 
politykami, studentami. Nie ma kategorii osób, z 
którymi by się nie spotkał. A pamiętajmy, że Jan Paweł 
II odwiedził również w więzieniu Ali Agcę, który 13 
maja 1981 roku chciał go zabić. Do każdego człowieka 
zwracał się z szacunkiem. Przy tym nigdy nie 
przemilczał lub zaciemnił prawdy wiary, aby się komuś 
przypodobać. Utożsamiał się z głoszoną nauką. Dlatego 
ludzie tak różnych religii i przekonań oddawali mu 
hołd, kiedy „odszedł do Domu Ojca”. Był zawsze sobą, 
a to naprawdę niezwykła rzecz i odwaga. Tylko w ten 
sposób buduje się dobro. 

Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. 

Wychowania Katolickiego 

 

                                 ���                        
��������    
Został rozstrzygnięty konkurs „Krzyże i kapliczki 
przydrożne w diecezji tarnowskiej” 

    Konkurs zorganizował Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej. Wpłynęło 27 prac. Komisja pod 
przewodnictwem Księdza Proboszcza oceniła prace i 
przyznała nagrody. 
W kategorii 7 – 12 lat  
Trzy równorzędne I miejsca otrzymały: 
�Bożena Myśliwiec, lat 11 z Gołkowic za pracę „Kapliczka Św. Marka w 
Gołkowicach” 
�Kinga Krzak, lat 8 z Gołkowic za pracę „Kapliczka w Gaboniu – 
Opalanej” 
�Aleksandra Cabała, lat 11 z Gołkowic za pracę „Kapliczka Chrystusa 
Frasobliwego z Gołkowic” 
Trzy równorzędne II miejsca otrzymały: 
�Zuzanna Bryła, lat 8 z Gołkowic 
�Martyna Garwol, lat 8 z Gołkowic 
�Julia Dumana, lat 8 z Gołkowic 
Dwa równorzędne III miejsca otrzymali: 
�Kinga Jeleń, lat 11 ze Skrudziny 
�Marek Kozieński, lat 8 z Gołkowic 
Wyróżnienia otrzymali: 
�Maria Adamek, lat 11 z Gołkowic 
�Kamila Lorek, lat 11 z Gołkowic 
�Wiktor Biel, lat 8 z Gołkowic 
W kategorii 13 – 15 lat 
I miejsce otrzymali: 
Kamil Kudłacz i Michał Pogwizd, lat 15 z Gołkowic za pracę 
fotograficzną „Kapliczki – perły polskiego krajobrazu” 
W kategorii powyżej 19 lat 
Nagroda specjalna dla Jana Zielonki, lat 60 z Olszanki 
Wszystkie prace cechuje wysoki poziom. Nagrody ufundowała parafia. 
 
 
 
 
 

„Solidarność” 
Rolników Indywidualnych w Starym Sączu 

zaprasza na 

uroczystości religijno – patriotyczne 

z okazji 87 – ej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości 
Uroczystości odbędą się w kościele parafialnym 

w Gołkowicach w dniu 11 listopada 2005 roku o 

godzinie 8.30 z udziałem  Orkiestry Dętej ze 

Starego Sącza. 

Program uroczystości: 

● Msza Święta w kościele parafialnym w Gołkowicach 
● Procesja na cmentarz pod pomnik Ofiar Faszyzmu i 
Komunizmu. 

● Złożenie wieńców pod pomnikiem 
● Apel poległych 
● Wystąpienie zaproszonych gości 

Rada Gminna „Solidarność” 

                                                          Rolników Indywidualnych 

                                          w Starym Sączu 

 
CHLEB ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 

    Drugiego października bieżącego roku przeżywaliśmy 
Niedzielę Bożego Miłosierdzia, będącą przygotowaniem do 
Tygodnia Miłosierdzia obchodzonego w dniach od 2 do 8 
października.  
    „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” 
Każdy chrześcijanin w swoim życiu powinien kierować się tymi 
słowami, które wypowiedział do nas Chrystus. Patronem dzieł 
miłosierdzia jest także Święty Antoni, czczony w naszej 
wspólnocie parafialnej. Jest on opiekunem chorych, 
pocieszycielem strapionych, nauczycielem prawdy, opiekunem 
uciśnionych. Szczególną opieką otacza ludzi będących w 
potrzebie.  
Biorąc za przykład Świętego Antoniego, stworzono projekt 
charytatywny zapoczątkowany w 1890 roku w Tuluzie we 
Francji, który nosi nazwę „Chleba Świętego Antoniego”. Polega 
on na udzielaniu przez parafie pomocy osobom  
najbiedniejszym. Fundusze na ten cel pochodzą z darowizn 
składanych  przez ludzi dobrego serca do skarbonek  z 
napisem „Chleb Św. Antoniego”.  
    Z okazji Niedzieli Miłosierdzia w Parafii Gołkowice 
zorganizowano akcję rozdawania Chleba Świętego Antoniego. 
Jej pomysłodawcą i organizatorem jest ks. Kazimierz Koszyk, 
administrator naszej Parafii oraz Parafialny Oddział Caritas.  
    Tylko dzięki pomocy ofiarodawców mogliśmy zorganizować 
tę akcję. Składamy podziękowania panu Edwardowi 
Stawiarskiemu z piekarni EPI, za przygotowanie ok. 800 szt. 
chleba oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy złożyli ofiary 
do puszek, w ten sposób dzieląc się chlebem z potrzebującymi.  

                                                                               
 Beata Kuczaj        
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Wielki festyn w Gołkowicach 
    11 września  bieżącego roku na stadionie w Gołkowicach 
Górnych miał miejsce festyn, którego organizatorami była 
Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka na czele z Panem 
Stanisławem Olszowskim Sołtysem Gołkowic Górnych. Imprezę 
sponsorowali: Pan Marian Cycoń - Burmistrz Miasta i Gminy 
Stary Sącz, Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego w Gołkowicach Kazimierz Koszyk, Pan 
Andrzej Stawiarski – właściciel Firmy Gastronomicznej „RAJ” 
oraz Pan Andrzej Zych – właściciel Fermy Drobiu. Uroczystość 
prowadzili: Pani Marcjanna Bodziony – członek Zarządu OSP w 
Gołkowicach i radna Rady Miejskiej Starego Sącza oraz Pan Jan 
Gomółka – członek Zarządu OSP w Gołkowicach. 
    Festyn rozpoczął się rozegraniem meczu piłkarskiego o 
Puchar Księdza Proboszcza pomiędzy  członkami OSO i LZS – 
Jaworzynka. Zwyciężyli piłkarze  „Jaworzynki” 2:1. Dla 
pocieszenia zawodnicy OSP nagrodzeni zostali małym 
pucharem.  Dużo emocji dostarczyły występy straży pożarnej. 
Swoje umiejętności w gaszeniu ognia przedstawiła sekcja OSP 
z Gołkowic pod dowództwem miejscowego wychowanka 
młodszego kapitana Pawła Banacha, natomiast pokaz 
ratownictwa zaprezentowała sekcja z Państwowej Straży 
Pożarnej z Nowego Sącza pod dowództwem starszego kapitana 
Krzysztofa Wielgusa. W imprezie wziął udział także zespół 
policjantów z Wydziału Prewencji przy Wojewódzkiej 
Komendzie Policji w  Krakowie, który organizował liczne 
konkursy z nagrodami dla dzieci. 
    Dużą uwagę gości przyciągnęła  bogata oferta artystyczna. 
Rozpoczęła się ona wystąpieniem orkiestry dętej działającej 
przy MGOK – u w Starym Sączu pod batutą Pana Stanisława 
Dąbrowskiego. Gorące oklaski zebrały zespoły prowadzone 
przez Pana Marka Wastaga ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II z Gołkowic. Uczniowie klas IV  wykonali taniec 
regionalny z przyśpiewkami i zaprezentowali tańce 
współczesne. Do grona młodych artystów dołączyli:  „ Ali 
Babki”  - uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy ze Skrudziny prowadzone przez Panią Marię 
Kałuzińską, którzy przedstawili program muzyczno – ruchowy, 
oraz uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej Alicja Stawiarska 
– wykonała utwór muzyczny na flecie. Widzowie byli 
zachwyceni popisami zespołu „Tamburmajorek” ze Starego 
Sącza założonego przez Pana Mariana Cyconia Burmistrza  
Miasta i Gminy Stary Sącz. Część artystyczną zakończył występ 
Agnieszki Niemiec uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia w 
Nowym Sączu.  
    Festyn uświetniło wystąpienie Pana Mariana Cyconia 
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz – kandydata na senatora 
RP. Włodarz regionu wyraził swoje uznanie dla występujących 
artystów oraz organizatorów tego przedsięwzięcia 
integrującego mieszkańców Skrudziny, Gabonia i Gołkowic. Pan 
Edward Ciągło – radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego 
oraz kandydat na posła RP, również uczestniczył w tej lokalnej 
uroczystości. 
    W imprezie uczestniczyło wiele rodzin. Wszyscy mogli wziąć 
udział w różnego rodzaju rozrywkach. Na zakończenie w 
remizie odbył się wieczorek taneczny. 
    Opinie mieszkańców na temat tego wydarzenia 
towarzyskiego są bardzo pozytywne. Dziękują i życzą więcej 
tak trafnych pomysłów. 

Krystyna Jop 
    

mmmmmmmmmmmm    
    

    Z dniem 30 września 2005 roku oficjalnie rozpoczął 

swoją działalność w Gołkowicach Oddział Parafialny 

Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
 

BISKUP TARNOWSKI                           Tarnów, dnia 30 września 2005 
 

DEKRET 
    Mając na uwadze potrzebę zorganizowanego apostolatu wiernych 
świeckich we współpracy z duchowieństwem świeckich kierując się 
przeświadczeniem, że powstanie trwałych struktur organizacyjnych 
tegoż apostolatu przyczyni się do pełniejszej realizacji zaleceń Soboru 
Watykańskiego II, oraz wskazań Ojca św. Jana Pawła II., zgodnie z 
przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, (kanony: 298 – 320) 

eryguję niniejszym dekretem 
ODDZIAŁ 

AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ 
w parafii 

pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach 
jako jednostkę organizacyjną Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Tarnowskiej, z siedzibą w Tarnowie, działającego na terenie Diecezji 
Tarnowskiej, posiadającego osobowość prawną (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 13 października 
1997, Dz. U.nr 130, poz. 865) i podlegającego przepisom kodeksu 
Prawa Kanonicznego. 
    Podstawy i szczegółowe formy działania okresla Statut Akcji 
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, zatwierdzone przez Biskupa 
Tarnowskiego. 
    Na owocna działalność oddziału Akcji Katolickiej w w/w Parafii z 
serca błogosławię. 
                                                              +Wiktor Skworc 
KANCLERZ                                            BISKUP TARNOWSKI 
Ks. Adam Nita 

    W dniu 30 września 2005 roku następujący kandydaci 
zostali włączeni w poczet członków Akcji Katolickiej: 
 
 1.Biel Alfreda 
  2.Gomółka Jan 
  3.Gomółka Jadwiga 
  4.Kałuziński Andrzej 
  5.Kałuzińska Krystyna 
  6.Klimek Antonina 
  7.Klimek Ryszard 
  8.Korona Zofia 
  9.Kurzeja Józefa 
10.Kupczak Jan 
11.Niemiec Helena 
12.Niemiec Małgorzata   
13.Masternak Maria 
14.Stawiarska Bożena 
15.Stawiarski Leszek 
16.Stawiarska Małgorzata 
17.Stawiarski Stanisław 
18.Szabla Józef 
19.Plata  Jadwiga 
20.Plata Krzysztof 
21.Kurzeja Agata 
 
BISKUP TARNOWSKI                           Tarnów, dnia 30 września 2005 
                           
                       Szanowny Pan 
                                 Jan Gomółka  
      Parafia: Gołkowice 
    Niniejszym, zgodnie z postanowieniem art.27, pkt. I, Statutu Akcji 
Katolickiej w Polsce i po spełnieniu wymaganych warunków, 

Mianuję Pana Prezesem oddziału Parafialnego 
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 

w parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego 
w Gołkowicach 

Kadencja trwa trzy lata (Statut Akcji Katolickiej w Polsce, art. 63).  
 

    Na owocne wypełnianie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji z 
serca błogosławię. 
                                                                  +Wiktor Skworc 
                                                               BISKUP TARNOWSKI 
Ks. Adam Nita 
  KANCLERZ 
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jojojjojojjojojjojoj    
    W minioną niedzielę obchodziliśmy 27 rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na Papieża. I chociaż Jana Pawła II nie ma 
wśród nas to jednak odczuwamy jego obecność. Pozostawił 
nam wiele pięknych słów, mądrych wskazówek – nie 
zaprzepaśćmy tego daru. Korzystajmy z tego co On z wielką 
wiarą, nadzieją i miłością realizował podczas swojego 
niezwykłego pontyfikatu. Poniżej zamieszczamy słowa, które 
bez wątpienia na zawsze wpiszą się w historię ludzkości, słowa, 
które drzemią w sercach niejednego z nas, słowa, które być 
może zmieniły oblicze świata! 

 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!  
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  
Musicie być mocni mocą wiary!  
Musicie być wierni!  
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce 
dziejów.  
Musicie być mocni mocą nadziei,  
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać 
Ducha Świętego!  
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż 
śmierć...  
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... 
  
 

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień,  
jak bywało przez tyle lat dawniej -  

to przecież noszę w sercu wielką troskę.  
Wielką, ogromną troskę.  

Jest to, moi drodzy, troska o was.  
Właśnie dlatego,  

że od was zależy jutrzejszy dzień. 
  

Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić,  
że jesteś już u kresu, nie wierz w to! 
Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, 
to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza 
nieśmiertelna. 
Różne są w życiu" pory roku": jeśli czujesz akurat, że zbliża się 
zima,  
chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia,  
bo ostatnia porą Twego życia będzie wiosna: wiosna 
zmartwychwstania. 
Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice 
ziemskie: Czeka cię niebo. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.  
Starajmy się usłyszeć to wołanie.  
Starajmy się tak postępować i tak żyć,  
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową  
i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony 
bez opieki. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma 
słowa,  
które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na 
wieki. Okres, który przeżywacie, narzuca wam pewne 
rozstrzygające wybory: specjalizację w studiach, 
ukierunkowanie w pracy, samo zaangażowanie w 
społeczeństwie i w Kościele. Ważne jest, byście zdali sobie 
sprawę, że -- wśród tak licznych pytań, jakie przed wami stają 
-- rozstrzygające pytania nie dotyczą tego, "co". Zasadnicze 
pytanie dotyczy tego, "kto": do "kogo" się udać, za "kim" 
pójść, "komu" zawierzyć swoje życie. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
  

Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez 
ziemię, jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy 
Maksymilian Maria Kolbe (...), którzy będą mieli odwagę 
miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Nowi ludzie łowią, łowią nowych ludzi. 
Tak było od początku. Nowi ludzie, Apostołowie łowili najpierw 
ryby,  
potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi. 
I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. 
I dziś też tak samo trzeba. 
I zawsze tak samo trzeba było.  
I trzeba będzie szukać ludzi, nowych ludzi i doprowadzić ich do 
Chrystusa,(...) 
To jest właśnie ten łów. Piękna bardzo przenośnia.  
I ta "Barka" jest ładna: śpiewają ją na całym świecie,  
w różnych językach. Słyszałem. 
 

6,6,6 
 

„Nie trać nadziei bo nie jesteś sam.  

                Ja, twój Bóg jestem z tobą.” 

     

    Nadzieja to wyjątkowy i drogocenny dar. Bardzo łatwo ją 
zdobyć, lecz równocześnie niezwykle łatwo ją stracić. Napewno 
nie ma wśród nas osoby, która chociaż raz nie 
wypowiedziałaby słów typu: "mam nadzieję,że to się uda", czy 
"dzięki nadziei wierzę ,że to ma jeszcze sens". Zatem czym tak 
naprawdę jest nadzieja? Skąd się bierze? Co dzięki niej 
zyskujemy? Wielu twierdzi, że nadzieja to coś próżnego, że to 
złudne karmienie się iluzją, iż coś ma sens, iż coś się uda... 
Otóż nie do końca to prawda, bowiem nadzieja, to nie 
przeświadczenie, że coś się uda, lecz wiara, że coś ma sens 
bez względu na to czy się uda czy nie... Nadzieja to nie tylko 
domniemania, domysły, czy puste frazesy. Nie. Nadzieja to 
wyjątkowa siła! Nieopisana moc. Pozwala wiele przetrwać. To 
niewidzialna iskierka, która zapala światełko w sercu i  
mobilizuje do działania. Pozwala przetrwać najciemniejszą noc. 
Buduje mosty nad przepaścią. Uspakaja najgwałtowniejsze 
burze na oceanie życia.  
    Jednak nadzieja nie pojawia się ot tak sobie,  nie staje też 
przed człowiekiem z wielkim transparentem z napisem "jestem 
tutaj". Nie. Nadziei trzeba szukać. Owszem - jest nieustannie 
obecna, towarzyszy nam każdego dnia, jednak wciąż na nowo 
trzeba ją odkrywać i pielęgnować. Przede wszystkim trzeba ją 
zakorzenić w sercu i pozwolić jej zakwitnąć. Równocześnie 
trzeba wierzyć, że właśnie ta, tak trudna do zdefiniowania i 
określenia nadzieja nadaje kształt życiu każdego z nas. Bo cóż 
warta byłaby cała historia chrześcijaństwa, wiara w Odkupiciela 
oraz życie wieczne, gdyby nie nadzieja? 
 

Sylwia 
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