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ON VACATION !!!
Wesele

Irena i Wojciech Grobelni, w swojej
podróży do dalekiej Ameryki, podczas
pobytu w obozie przejściowym w Austrii,
zawarli ślub. Najpierw cywilny, a
następnie kościelny. Bez najbliższej
rodziny, bez odpowiednich środków
finansowych, nie mieli nigdy wesela
z prawdziwego zdarzenia. Nie mieli, aż do
czasu gdy dorosły ich dzieci i doczekali
wspólnie srebrnych godów.
W sobotę 6 czerwca 2009 roku bowiem,
około godziny szesnastej, zajechała pod
ich dom zamówiona przez grono
znajomych - limuzyna. W drodze na
jubileuszową mszę w Martinez, udali się
na sesję zdjęć ślubnych do położonego
w miejscowości Pleasant Hill, parku.
Nasz miejscowy fotograf – Adam Warda,
wykonał im najpiękniejsze fotografie.
Gdy po nich przyjechali do stolicy
hrabstwa Contra Costa, około setka
weselnych gości czekała już na nich przed
wejściem do kaplicy Matki Boskiej
patronki Emigrantów. Mszę świętą
celebrował ks. Stanisława Żak w asyście
ks. Leonarda Lasoty i diakona Witolda
Cichonia. Ksiądz Stanisław, zgodnie
z obietnicą, kazanie miał długie i
pilnował, aby w jego czasie nikt nie

zasnął. Trudno byłoby szczerze mówiąc
zasnąć, gdyż mówił bardzo ciekawie i
słowa jego przerywane były od czasu do
czasu salwami serdecznego śmiechu.
W czasie mszy, państwo młodzi odnowili
swe ślubowanie, usłyszeli życzenia od
przyjaciół, parafii, Papieża. Ksiądz
Stanisław włożył w całą oprawę tej mszy
doprawdy ogrom serca. Jubilaci wyglądali
cudownie.
Całą mszę uświetnił śpiewem nasz
miejscowy chór pod dyrekcją Ani
Drozdowskiej z wyczarowywującym
piękne dźwięki Lechem Jaszczoltem.
Białe gołębie wypuszczone sprzed
ośrodka na zakończenie kościelnej
uroczystości
były
doprawdy
ukoronowaniem wszystkiego.
Zbliżała się już godzina dziewiętnasta,
dzień chylił się ku zachodowi, gdy
zajechali do domu weselnego
ulokowanego w spokojnej, kalifornijskiej
miejscowości Clayton. W drzwiach
przywitano ich starodawnym obyczajem chlebem i solą. W środku stały ustawione
równo tegoż ranka stoły. Goście zasiedli
do nich. Rozpoczęła się uczta. Tak
bowiem nazwać należy to przyjęcie, na
którym nie brakowało najróżniejszych
potraw, mięs, sałat i trunków. Po jakimś
czasie, gdy wszyscy zaspokoili już podwójnie nawet, swój apetyt, rozpoczęła
się przygotowana przez najbliższych
przyjaciół część artystyczna. Łzy śmiechu
były najlepszym znakiem, że zarówno
“nowożeńcom” jak i reszcie zacnych
gości, podobało się to złożone z wierszy i
skeczy autorstwa Ali Jęczmień i Marioli
Jaroń, przedstawienie. Mówić się o nim
będzie i wspominać przez długie, długie
jeszcze lata. Podczas wieczoru nie
zabrakło projekcji zdjęć zrobionych
podczas dwudziestopięcioletniego,
wspólnego życia Ireny i Wojtka, tańca
jubilatów oraz ogromnej gali życzeń.

Do nich i ja sie dołączam tak jak potrafię najlepiej, czyli wierszem:
Irenie i Wojtkowi
Na 25-lecie
Znów stajecie przed Bogiem
Przed tym samym co wtedy
By był świadkiem przysięgi
Na chwile dobre i biedy
Obrączka już nieco przyblakła
Lat też już trochę przybyło
Trȯjka dzieci dorosłych
Lecz wciąż ta sama miłość
Życzymy wam dzisiaj kochani
Dni spokojnych moc całą
Dużo zdrowia i szczęścia
Błogosławieństw niemiara
Bądźcie dalej przykładem
Co znaczy małżeńskie życie
Jak przeżywać je razem
Zawierzając Maryji
W intencji Ireny i Wojtka
Głęboko się dzisiaj modlimy
Na kolejne wspólne lata
Błogosław tej Jezu rodzinie
uczestnik wesela

Ryszard Urbaniak

__________

Grand Canyon

Ryszard Urbaniak

Nawet jeżeli ciągnący się przez 277 mil wraz z rzeką Colorado przez stan Ariozna
kanion, zwany – wielkim, wspaniałym, powstawał przez ponad sześć milionów lat …
nawet jeżeli jestem jednym z ostatnich “polonusów” mieszkających w Kalifornii, który
dopier co go zobaczył, to prawda jest taka, że wczesnym popołudniem, 12 czerwca 2009
roku, po dwudziestu pięciu latach pobytu w Ameryce, odkryłem go po raz pierwszy.
Studwudziestomilowa podróż samochodem z Las Vegas do jego zachodniej części
położonej na terenie rezerwatu indiańskiego, mimo monotonnych widoków za oknem,
upłynęła nadzwyczaj szybko. Jednym z powodów było z pewnością to, że miałem obok
siebie wspaniałego kompana, czyli moją żonę. Drugim był przystanek po przejechaniu
piętnastu mil od robiącej za każdym razem niesamowite wrażenie, tamy Hoovera,
w porzuconej pośród pustni indiańskiej knajpce. Kolejnym, ale nie ostatnim
urozmaiceniem był końcowy odcinek podróży, czyli kilkunastomilowa jazda polną i
wyboistą drogą pośród tumanów kurzu. Po dotarciu na miejsce, oczyszczeniu się z kurzu i
zaparkowaniu samochodu, finałową część wycieczki odbywa się autokarami. Na każdym

Wczesnym popołudniem w niedzielę 14 czerwca 2009 roku, ulicami cichego,
kalifornijskiego miasteczka Martinez, szła procesja. Być może po tylu już latach nie
budzi ona zdziwienia u okolicznych mieszkańców. Być może wiedzą już, że nie
demonstrujemy przeciwko niczemu, ani nikomu. Śpiewający w języku polskim tłum,
z krzyżem na czele, jak co roku pokazuje wszystkim, z czcią niesiony - Najświętszy
Sakrament.
Boże Ciało, czyli uroczystość liturgiczna ku czci tegoż Sakramentu właśnie – Ciała i
Krwi Pańskiej, jest w kościele katolickim wspomnieniem ostatniej wieczerzy i
przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. W Polsce obchodzi się to wolne od
pracy, ruchome święto w sześćdziesiąt dni po Wielkanocy; u nas w najbliższą niedzielę
po tym czwartku. Po raz pierwszy wprowadził to święto w Polsce, biskup diecezji
krakowskiej - Nanker w 1320 roku. Oficjalnie ze względu na śmierć Urbana IV, który nie
zdążył ogłosić bully w 1264 roku, papież Jan XXII zasiadający na papieskim tronie od
1316 roku, przez 18 lat, ogłosił ją w Klementynkach, jako zadośćuczynienie za
znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie
pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy Świętej ruszyliśmy z kaplicy Matki Boskiej Patronki Emigrantów, ,
zatrzymując się przy trzech przygotowanych po drodze ołtarzach, aby zakończyć procesję
przy czwartym – w amerykańskim kościele świętej Katarzyny. Trzeci ołtarz właśnie, był
nasz - harcerski. Stanęliśmy przy nim na warcie. W tle stały flagi. Przykryty był szarym
suknem, ze stojącym tuż przy nim harcerskim krzyżem oraz białym orłem. Powyżej, obok
wspieranego polnymi kamieniami brzozowego krzyża leżały niby niedbale porozrzucane
harcerskie przybory: kompas, krzyżyk, menażka, manierka, obrazek Matki Boskiej
Częstochowskiej, latarka, finka, modlitewnik, niezbędnik; czyli wszystko to, co pomaga
nam w naszej harcerskiej doli. Łączymy przygodę z modlitwą. Zarówno kompas jak i
krzyż prowadzą nas ku wyznaczonemu celowi. Na przykrytym polską flagą
podwyższeniu znalazło się miejsce dla rzeczy najważniejszej – Najświętszego
Sakramentu.
Idące w procesji tuż za krzyżem dzieci w strojach komunijnych - sypały kwiatki, za
nimi podążała grupa w harcerskich mundurach poprzedzająca baldachim z niosącym
Najświętszy Sakrament duszpasterzem. Trzon stanowiła niezbyt duża bo zaledwie
kilkudziesięcioosobowa grupa wiernych z Parafii Martinez i Union City.
Siedząc prawie sam w kościelnej ławce zastanawiałem się dlaczego piękna pogoda jest
ważniejsza od zademonstrowania naszej wiary. Z przykrością myślałem też, że mała ilośc
dzieci i dorosłych odczytywana może być na wiele różnych sposobów. Wychowanie
dzieci to przecież zadanie rodziców. Moją i innych “doświadczonych” instruktorów rolą,
jest być przykładem, dawać dobre rady, służyć pomocą. Aby to jednak zrobić, musi być
garść tych, którym radzić i pomagać można. Którzy tego chcą. Pustka działa
przygnębiająco.
Wbrew jednak tym ponurym myślom, sądzę że i następnym razem znów założe
wynoszony harcerski mundur, odszukam pogrzebane siły i entuzjazm i będę godnie
reprezentował nasz Związek Harcerstwa Polskiego.
CZUWAJ!
___________

Dzwoń do Polski
1 cent za minutę
z każdego telefonu, teraz... dzisiaj
Informacja na www.PoloniaSF.org
Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony
z trzech przystanków można wysiąść, zwiedzać i wsiąść do następnego jeżdżącego co
piętnaście minut. Cała ta przyjemność kosztuje około czterdziestu dolarów od osoby. Jak
oboje stwierdziliśmy, były to najlepiej wydane pieniądze w naszym życiu. Rodzina
naszych mieszkających w Niemczech polskich przyjaciół, która nam w tej podróży
towarzyszyła była podobnego zdania. To ich dzieci, przeszły się też po kosztującym
dodatkowe kilkadziesiąt dolarów pomoście nad urwiskiem zwanym “skywalk”. Będąc
tam, warto też kupić choćby drobną pamiątkę ze straganu prowadzonego przez
miejscowych Hualapali Indian.
Gdy wysiedliśmy z autokaru na pierwszym postoju, rospostarł się przed nami wspaniały
obraz. Wokół góry i niebo. Cisza. Jedna z gór przypominała kształtem lecącego orla.
Kilkadziesiąt kroków zaledwie dzieliło nas od niezabezpieczonej w żaden sposób
krawędzi. Mimo strachu, chęć poznania nieznanego i nie do zapomnienia widoku –
przewyciężyła. Trzymając za rękę podchodzącą prawie na sam skraj przepaści moją żonę,
zrozumiałem jak mogło się stać, że zginęło już tam ponad sześćset osób. Oczy nie mogły
oderwać się od przyciągającego, spadającego gwałtownie ponad półtora kilometra,
zbocza. W dole snuła się malutka jak nitka Colorado River. Drugi brzeg spoglądał na nas
z odległości kilkunastu kilometrów. Pomiędzy tym wszystkim latały helikoptery
z turystami. Zapierający dech w piersiach widok. Obrazu tego, jego głębi, nie jest w
stanie oddać nawet najpiękniejsza fotografia.
To wtedy właśnie przypomniały mi się piękne wschody i zachody słońca nad
Pacyfikiem, kiedy to niebo styka się z ziemią. Oglądałem je często odwiedzając
mieszkające w San Diego dzieci. Obraz łączącej się z niebem ziemi, przyciąga wielu.
Tutaj zaś patrząc w dół miałem wrażenie, że ziemia styka się z piekłem. Piekło też
przyciąga. Nie przypuszczałem jednak, że jest ono takie piękne. ❒
__________

