XVIII Światowe rekolekcje Podhalańskie w Rzymie
Na każde rekolekcje podhalańskie do Rzymu przyjeżdża wiele ciekawych
osób, które z upływem lat stają się jakby filarami tych spotkań. Jedną z nich jest
salezjanin z Cichego- ks. Jacek Styrczula. To on przejął po ks. Zązlu poranne
konferencje, wygłaszane tuż po odśpiewanych Godzinkach. Zawsze dobrze
przygotowany, mówiący piękną gwarą góralską. To ks. Jacek podsunął tematykę
tegorocznych rekolekcji, przypominając, że w 2015 r. roku przypada 200 rocznica
urodzin wielkiego wychowawcy, św. Jana Bosko i że warto raz jeszcze powrócić do
tematu wychowania, zwłaszcza w kontekście pojawienia się nowych zagrożeń i
wyzwań, którym trzeba sprostać we współczesnym świecie.
XVIII już rekolekcje podhalańskie odbyły się w dniach od 20 do 25 kwietnia
br., w Ośrodku Fraterna Domus w Sacrofano (Rzym). W tym roku przybyło ponad
60 osób - z Polski, Niemiec, Austrii, Włoch, USA i Belgii, w tym 9 księży. Ozdobą
rekolekcji byli najmłodsi ich uczestnicy: Franuś Burzek z Białki Tatrzańskiej, który
był wraz ze swoją mamą, Gosią oraz Szymek Wasielak, z Gronkowa, obecny wraz z
rodzicami.
Na każdych rekolekcjach podhalańskich przygrywa muzyka góralska. Tym
razem był to zespół Wałasi w składzie - Zbigniew Wałach z Istebnej, Marta
Matuszna z Lalik, Stanisław Bafia z Ciśca i Rafał Bałaś z Żywca.
Wykład: ”Wychowanie człowieka do tego kim jest - to znaczy do bycia sobą”
wygłosił prof. Stanisław Grygiel, zaś ks. prof. Dariusz Kowalczyk, S.I. z Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego wygłosił referat na temat: ”Współczesne ideologie dialog, spór, wychowanie” . Kolejny wykład ”Towarzyszyć człowiekowi w jego
wzrastaniu. Doświadczenie pedagogiki salezjańskiej” wygłosił znany już
uczestnikom ze swojej oryginalności ks. prof. Zbigniew Formella, S.D.B. Na
zakończenie otrzymał brawa na stojąco i komplement od pani prof. Jędrzejowskiej
Tyczkowskiej, która zapytała: „Ile trzeba mieć lat i do jakiej szkoły chodzić, żeby tak
mądrze mówić?” Na ten sam temat nauczał także o. Leon Knabit O.S.B., który swoje
wystąpienie zatytułował ”Jak pomóc współczesnej młodzieży”?
Już po raz czwarty na rekolekcjach podhalańskich gościł ks. Sławomir Oder,
postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Opowiadał o spuściźnie św. Jana
Pawła II” i przewodniczył uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez naszych
księży.
W trzecim dniu uczestnicy rekolekcji podhalańskich wyruszyli do Watykanu,
aby przy grobie św. Jana Pawła II wziąć udział we Mszy św. Przewodniczył jej abp
Edward Nowak, emerytowany Sekretarz watykańskiej Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Po gorącej modlitwie i przedstawieniu naszemu świętemu
rodakowi osobistych próśb i podziękowań, uczestnicy rekolekcji przeszli na Plac św.
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Piotra, aby wziąć udział w audiencji generalnej papieża Franciszka. Stamtąd udali się
do kościoła św. Stanisława biskupa i męczennika przy Via Botteghe Oscure, gdzie
podejmował ich abp Szczepan Wesoły wraz z tamtejszymi duszpasterzami. Tam
również uczestnicy rekolekcji oddali cześć relikwiom św. Stanisława i św. Jana
Pawła II.
Po posiłku, wszyscy przeszli na położony w pobliżu Kapitol, jedno z siedmiu
wzgórz, na których zbudowano Rzym. Na Kapitol prowadzą schody, których strzegą
dwie rzeźby lwów egipskich. W połowie podejścia ustawiono statuę Coli di Rienzo,
zamordowanego w 1354 r. dokładnie w tym miejscu. Na szczycie schodów
umieszczono rzeźby przedstawiające Dioskurów - Kastora i Polluksa, prowadzących
swe konie. Na środku placu zaprojektowanego przez Michała Anioła stoi konny
posąg Marka Aureliusza z II w. Jest to kopia posągu, a oryginał znajduje się w
położonym obok Pałacu Nowym. Przy Placu znajduje się również Pałac
Konserwatorów. Nad pałacem dominuje wieża zegarowa. Mieści się w nim Rada
Miejska Rzymu. W budynkach położonych na Placu znajdują się się muzea
kapitolińskie, a także słynna pinakoteka z kolekcją obrazów Rubensa, Caravaggio i
Tycjana. Przy Pałacu Senatorów znajduje się też kopia posągu Wilczycy
Kapitolińskiej, karmiącej legendarnych założycieli Rzymu, Remusa i Romulusa.
Taras usytuowany za pałacem Senatorskim to doskonały punkt widokowy na Forum
Romanum. Tuż obok znajduje się kościół Santa Maria in Aracoeli, do którego
prowadzą osobne schody.
Tego dnia uczestnicy rekolekcji odwiedzili jeszcze piękną bazylikę
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzymie,w której posługują księża salezjanie. W
budynku przylegającym do bazyliki zachowały się pokoje, z których korzystał św.
Jan Bosko podczas swojego pobytu w Wiecznym Mieście. Tam też, jak głosi
legenda, dokonał on dwóch cudów.
Po powrocie do Sacrofano wieczorem odbyło się spotkanie uczestników
rekolekcji z wyjątkowym gościem. W tym roku odwiedził nas ambasador
Rzeczypospolitej przy Stolicy Świętej, Piotr Nowina - Konopka wraz z małżonką.
Podzielił się własnymi przeżyciami związanymi ze spotkaniami ze św. Janem
Pawłem II, z ks. prof. Józefem Tischnerem, a także z góralami podczas swoich
pobytów na Podhalu.
Następnego dnia uczestnicy rekolekcji udali się z pielgrzymką do miejsc
związanych ze świętym Franciszkiem z Asyżu - Greccio i Fonte Colombo.
Sanktuaria te położoną są w malowniczej dolinie Rieti (valle Reatina). W Greccio, 24
grudnia 1223 r., św. Franciszek jako pierwszy na świecie wprowadził w Kościele
zwyczaj urządzania żłóbka z okazji świąt Bożego Narodzenia. Odprawienie Mszy
św. i śpiew kolęd w tym miejscu było dla uczestników rekolekcji niezwykłym
przeżyciem.
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Z Greccio cała grupa udała się do położonego o kilkanaście kilometrów dalej
Fonte Colombo na obiad w restauracji „Il Bersagliere”. Fonte Colombo nazywane
jest też franciszkańskim Syjonem. Tam właśnie biedaczyna z Asyżu podyktował
bratu Leonowi regułę swojego zakonu, która została zatwierdzona przez papieża
Honoriusza III. Tam również, pod koniec swego życia, Franciszek poddał się
leczeniu. Lekarz próbował ratować jego chore oczy, ale bez rezultatu. Pewnego dnia
zadecydowano przypalić mu skronie i Franciszek prosił ”brata ognia”, aby ten nie
sprawiał mu cierpienia.
W piątek, 24 kwietnia miał miejsce tradycyjny już blok dyskusyjny, który
poprowadził ks. Władysław Zarębczan. Uczestnicy rekolekcji zastanawiali się nad
następującymi tematami: Kiedy nadchodzi śmierć ...., Jak pomóc młodym ludziom w
dojrzewaniu do odpowiedzialności? Kto wychowuje nasze dzieci i wnuki - rodzina,
szkoła, media czy jeszcze ktoś inny? Jak powinno wyglądać moje świadectwo o
Chrystusie, aby było zgodne z moim osobistym powołaniem?
Piątkowe popołudnie - to tradycyjnie już - nabożeństwie drogi krzyżowej,
którą poprowadził ks. Jacek Styrczula, S.D.B. Po raz kolejny w niej wykorzystany
został tekst gwarowy autorstwa Zofii Truty z Kalifornii.
Ostatniej, uroczystej Eucharystii podczas naszych rekolekcji przewodniczył ks.
Stanisław Gut, który jest z nami prawie od samego początku. Na wieczornych
posiadach miało miejsce podsumowanie tegorocznych rekolekcji. Padła propozycja,
aby przyszłoroczne rekolekcje poświęcić 1050 rocznicy Chrztu Polski, a także
nawiązać do Jasnogórskich ślubów narodu Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w 60 rocznicę tych wydarzeń.
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