Wiadomości
Piątek, 28 września 2018

„Z WIZYTĄ” U JANA PAWŁA II
Relacja z wyjazdu:

Seniorzy – uczestnicy projektu „Aktywny i bezpieczny senior” wybrali się 27 września 2018 r.
do Wadowic a wyprawa ta miała charakter wycieczkowo – pielgrzymkowy. Pierwszy rok
realizacji projektu, to jest rok 2016 rozpoczął się od wizyty w Sanktuarium Jana Pawła II w
Łagiewnikach. W trzecim roku realizacji projektu postanowiliśmy zwiedzić muzeum Jana
Pawła II w Wadowicach. Rozrywka i przyjemne spędzanie wolnego czasu – to jedno. Ale
skoro Kościół Parafialny w Słopnicach Dolnych został zbudowany pod wezwaniem tego
Świętego – na rozrywce nie godziło się zakończyć i stąd też pomysł, aby ta impreza nosiła
cechy pielgrzymki.

Samo muzeum przez ostatnie kilka lat zmieniło się bardzo. Kto był tam cztery albo pięć lat
temu – nie byłby go w stanie poznać. Kiedyś muzeum obejmowało zaledwie kilka
pomieszczeń. Dziś zajmuje przestrzeń całej kamienicy, a tę gruntownie zmodernizowano i
rozbudowano. W celu wzmocnienia fundamentów odkopano je,

a przy tej okazji powiększono budynek o nowo wykonane pomieszczenia w piwnicach.
Przebudowano korytarze, przejścia a nawet poddasze. Wykorzystano najnowsze techniki
multimedialne podobnie, jak to ma miejsce np. w Muzeum Powstania Warszawskiego lub
Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie. Obecny kształt muzeum budzi podziw i dostarcza
niezapomnianych wrażeń. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 70 minut, ale żeby
obejrzeć uważnie wszystkie wystawy i eksponaty, potrzeba byłoby kilku godzin. Dlatego też
nie planowaliśmy na ten dzień żadnych innych atrakcji. Wrażenie ze zwiedzania muzeum było
ogromne. Dodatkowo w kościele spotkaliśmy się z grupą duchownych z Tajlandii, którzy
odprawiali tam mszę św. Modlili się śpiewając pieśni w języku własnym jak również po
angielsku. Widać było, że dla nich ta wizyta była także ogromnym przeżyciem. Nie obeszło
się oczywiście bez kremówek, które można zjeść w wielu tamtejszych cukierniach.

Gdyby jednak wszystko skończyło się na zdjęciach, obrazkach i figurkach Jana Pawła w
sklepach z pamiątkami a nawet i zwiedzaniu kościoła oraz muzeum – byłoby to tylko
rozrywką i okazją do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Na tym jednak się nie skończyło.
Droga do Wadowic i z powrotem okazała się niezwykle krótka, ponieważ ten czas
poświęciliśmy także na modlitwę. Polecaliśmy wstawiennictwu naszego Świętego różne
sprawy – rodzinne, parafialne a także dotyczące całej naszej wspólnoty i kraju. Dość
powiedzieć, że czasu starczyło zaledwie na dwie części różańca i koronkę do Bożego
Miłosierdzia, którą to odmawiamy zawsze wracając z naszych wypraw. No i dwie pieśni

jeszcze, w czym jedna to oczywiście „Barka”.

Ta wyprawa – była także okazją do przemyśleń. Bo trzeba czasem się zatrzymać i zastanowić
– co nam zostało z całego pontyfikatu Jana Pawła II ? Czy poza zdjęciami, kremówkami, no i
ołtarzem papieskim w Starym Sączu zostało nam coś jeszcze ?

Pewnie niewielu się znajdzie takich, którzy przeczytali choć dwie encykliki Jana Pawła II. A
wszystkie ?

No …

Ale została nam wskazówka bardzo krótka i zarazem bardzo ważna. Wprawdzie nasz Papież
skierował te słowa do młodzieży, ale każdy może i powinien zastosować je do samego siebie:
„Musicie od siebie wymagać. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Jest
to wezwanie i wyzwanie. Bo żeby od siebie czegoś wymagać, potrzeba jeszcze wiedzieć czego
i dlaczego. A dlaczegóż to mamy sami od siebie wymagać? Można by tu przytaczać różne
koncepcje różnych filozofów na czele z naszym Kotarbińskim – autorem traktatu „O
szczęściu”. Ale najkrótszą odpowiedź na to pytanie daje nam przedostatnie zdanie Księgi
Koheleta: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bo cały w tym
człowiek.

Edward Sroka- Kierownik GOPS w Słopnicach

Wyjazd seniorów był współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego oraz
Gminy Słopnice.

