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Ktzyż w środkuWarszauły

hojnoŚci? Bardzo prosta' on w ostatecznym rozrachunku chce
nam dać pełnię szczęścia'
Kiedy wspominamy dzisiaj Jezusa' który z mocą wyprostowany' wołałdonośnym głosem, to chyba nam wszystkim staje
pzed oczyma postac człowieka, ktÓry tzydzieści lat temu, na
tym miejscu, stojąc wyprostowany pod kzyŻem wołałz mocą,
powtarzając dobitnie dwa razy weał,tanie: ,'Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.'' Jan Paweł ll. Wielka była ta jego
prośba,zdumiewająca - wypowiedziana przeciez w kąu w tej
częściEuropy, gdzie system komunistyczny trzymal się mocno,
i to juz od kilkudziesięciu lat' Niejeden człowiek zwątpił moŻe, Że
w jakikolwiek sposob w najblizszej przyszłościuda się pokojowo
złamać strukturę kłamstwa i przemocy. A Jan Paweł ll stanął
wyprostowany i wypowiedział tę słynną juŻ teraz w Kościele na
ziemi polskiej frazę modIitewną ijego prośba-błaganiewzbiły się
ponad dachy warszawskich kamienic, koŚciołów i parków. Wzbiły
się ponad połmilionowe zgromadzenie, które stało na tym placu do
głębi wzruszone i nikt jeszcze nie wiedział wtedy z jaką siłą odbiją
się te słowa w Gdańsku, Szczecinie, na Śląsku, w Nowej Hucie,
w całej Polsce. Bo pzeciez nikt wtedy nie wiedział, że to co po
ludzku niemoŹliwe moze się staÓ mocą Ducha Świętego. Skąd
wzięła się w sercu i na ustach papieza, Papieza-Polaka, taka moc
modlitwy? Właśniez głębokiego pragnienia opańego na wierze.
ojciec Święty tak bardzo kochał Polskę' tak bardzo przeŻywał je1
dramaty, tak bardzo troszczył się o losy Kościołana polskiej ziemi.
Stojąctu, pod wzniesionym wtedy, wtym miejscu, krzyŻem,zawań
w swojej prośbie-błaganiu pragnienia całego narodu polskiego

udręczonego systemem totalitarnym. Wypowiedziane słowa

modlitewnąo wezwania dały początek pokoleniu lat osiemdziesiątych, pokoleniu przełomu, którego dwudziestą roczn icę w tych
dniach obchodzimy. To byli ludzie, ktorzy papieŻa słuchali, uwazali
go Za Swego duchowego przywódcę' lch bratem i kapelanem był
ks. Jerzy Popiełuszko. oni doprowadzili Polskę do wolności. Na
pewno nie ziściłysię w pełni ich marzenia. Dziś pzekazĄą powoli
sprawy ojczyzny w ręce młodego pokolenia. W tej perspektt7wie
postrzegać moŹemy i nasze dzisiejsze spotkanie. Gromadzimy się
w tym samym miejscu, pod nowo wzniesionym krzyŻem'' on juŻ
nie jest tymczasowy, pozostanie na zawsze, a odsłonięty został
w obecności tysięcy młodych Polek i Polaków zgromadzonych
dziśna ogolnopolskiej Pielgzymce Ruchow iWspólnot. To wy,
drodzy Chłopcy i Dziewczęta, pzyjmujecie dzisiajten kuyŻ;towy,
Rodzice, reprezentujący tu Domowy KościołRuchu ,,Światło-Życie''' biezecie odpowiedzialn ośćza kzyŻw zyciu waszych rodzin.
Pze.jmujecie go jako testament minionych dekad i wyzwanie na

pzyszłe lata. Pzejmujecie wraz z obietnicą Że w tym znaku

zwycięzycie. Teraz wy poniesiecie krzyz - symbol Chrystusowego
zwycięstwa nad Śmiercią. Poniesiecie go, biorąc na siebie odpowiedzialnoŚc za losy Kościołana polskiej ziemi, za losy naszej
ojczyzny. Kzyz Chrystusa wzniesiony na Golgocie byłzalązkiem
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Vox Cordis
Chór ,,Vox Cordis'

z

naszej parafii zdobył Brązowy Dy-

plom na Vlll Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego, który odbył się w dniach 21-23
maja b.r. w Barczewie koło olsztyna. Repeńuar Występu
mógł być dowolny, regulamin narzucałtylko wykonanie jednego utworu F. Nowowiejskiego (kompozytora m.in. ,,Roty").
Wfestiwalu wzięło udział 11 chórówz Polski izagranicy, w tym
dwa z Rosji i jeden z Taurogów na Litwie. Konkurencja była
bardzo wymagająca, a Grand Prix zdobył bydgoski chór ''Akolada'', który na co dzień współpracuje z orkiestrą Filharmonikow
zBydgoszczy. Bardzo dobre były równiez chóry rosyjskie; w tak
silnej konkurencji nasz zespół zajął dobre miejsce

wypzedzĄąc

m.in' chór litewski ,,opus''.

Festiwal jest waznym wydarzeniem kulturalnym dla całego wojewodztwa warmińsko-mazurskiego. Pienłszego dnia
wszystkie chóry przeszły ulicami miasta pod dom rodzinny
F. Nowowiejskiego, gdzie burmistz Barczewa witał uczestnikow
chlebem i solą po czym W pięknym kościeleśw.Anny odbył się
konceń w wykonaniu orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. W ciągu następnych dni chóry uczestniczące
w konkursie dały 26 konceńów w okolicznych miejscowościach
związanych z Życiem F' Nowowiejskiego. ,,Vox Cordis'' wystąpił z konceńem w Bibliotece Gminnej w Świątkach, a takŻe
uŚwietnił mszę W bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Gietrzwałdzie. Dodatkowąakakcjąbył pobyt na pięknej ziemi
warmińskiej o wspaniałych walorach pzyrodniczo-krajoznawczych, a w ostatni wieczor organizatozy przygotowali wielkie
ognisko, przy ktorym wszystkie zespoły miały okazję do zabawy
i wspólnego muzykowania.
Wszystkich chętnych do śpiewania w naszym chórze zapraszamy - po wakacjach _ do sali Swiętej Cecylii, w każdy ponie działek
Krzysztof Grabowski
i środęw godz. 1 900 - 2'100

momentu została zainicjowana systematyczna praca formacyjna
podejmowana corazliczniĄ na terenie całego kraju w tzw' wspólnotach oazowych. DecyĄa Sługi Bozego ks. Franciszka Blachninkipnn nipłahłra i nicnrnqta 7 a72ąerf1 zaawacawałe nnwstanicm

