FRANCUZI W PISARZOWICACH
„człowiek jest wart tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi – św. Jan Paweł II.”
Te słowa naszego wielkiego Polaka zostały wypełnione treścią podczas obecności w Pisarzowicach
grupy 36 pielgrzymów z francuskiej diecezji Pontoise, udających się na Światowe Dni Młodzieży do
Krakowa. Gościliśmy ich w dniach od 19 do 25 lipca 2016r. W tym okresie nasi sympatyczni goście,
którzy przywieźli do Pisarzowic wiele radości, spontaniczności, serdeczności, miłości i szacunku do
drugiego człowieka - mieli okazję wyjść na Czantorię, przeżyć chwile wielkiej zadumy podczas
obecności w obozie w Oświęcimiu, pielgrzymować do Częstochowy, zwiedzać ciekawe miejsca w
naszej gminie, bawić się na biesiadzie organizowanej przez „Fundację Krzyż Dziecka”, a także przy
licznej grupie kibiców rozegrać mecz piłkarski z naszą młodzieżą. Z rozmowy z dwoma młodymi
dziewczynami Anne-Flore oraz Elodi jednoznacznie wynikało że obie były pod wielkim wrażeniem
pielgrzymki do Częstochowy. Potwierdzali to też inni pielgrzymi. Częstochowa i wizerunek „Czarnej
Madonny” utkwiły im najbardziej w pamięci.
Dla mieszkańców Pisarzowic natomiast wielką ucztą duchową była uroczysta Msza św. w niedzielę
24 lipca o godzinie 10.00, którą koncelebrowali oprócz naszych kapłanów ksiądz biskup Stanisław
Lalanne i trzej inni kapłani z Francji. To trudno opisać słowami, należało ją przeżyć.
Okres pobytu naszych gości to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, które bardzo sprawnie działało
przez cały czas. Lista zaangażowanych osób czy też organizacji społecznych jest bardzo długa i jest
ona przykładem na to, jak wiele dobrego można uczynić jeżeli działa się wspólnie. Nie wymieniam
wszystkich, aby kogoś nie pominąć. Ale doskonale wiemy jakie było zaangażowanie księdza
proboszcza i księdza Ireneusza (niestety kończy swoją posługę w naszej parafii), pani Anety, pani
Urszuli i pani Alicji, części lektorów, Koła Gospodyń, które przygotowywało tradycyjne polskie
posiłki oraz rodzin, które w swoich domach serdecznie gościły francuskich pielgrzymów.
Każdemu, kto przyczynił się do tego, że nasi goście czuli się u nas, w Pisarzowicach wspaniale,
należą się słowa wielkiego podziękowania. Uczynił to też podczas uroczystego obiadu w sobotę 23
lipca biskup Stanisław Lalanne. W podziękowaniu oświadczył, że będą się modlić za wszystkich
mieszkańców Pisarzowic podczas uroczystości w Krakowie. Dziękował także podczas uroczystej
Mszy św. w poniedziałek na zakończenie pobytu w Pisarzowicach. Koncelebrowało ją około 30
francuskich kapłanów, a uczestniczyło w niej prawie 400 młodych pielgrzymów z Francji.
Przez cały czas pobytu w Pisarzowicach była piękna słoneczna pogoda, ale przed samym wyjazdem
niebo „rozpłakało” się i ulewnym deszczem pożegnało naszych przemiłych gości. A my będziemy
ich długo i serdecznie wspominać.
Na koniec pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie
przyczynili się do tego, że pobyt pielgrzymów z Francji wypadł w Pisarzowicach wspaniale.
Wszyscy zaangażowani w przedsięwzięcie mogą być z tego dumni, a inicjator Światowych Dni
Młodzieży Św. Jan Paweł II będzie wypraszał dla wszystkich potrzebne łaski.
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