lepsze?! Lotnisko różniło się od tych, które odwiedzałem w innych częściach świata. Powiedzmy –
skromne – w swoim wyglądzie i estetyce. Ale w tym momencie nie było to dla mnie najważniejsze.
Kiedy ruszyła taśma z bagażami i zapaliła się ostrzegawcza czerwona lampka, w mojej głowie
także zabłysła lampka – czy odbierzesz swoje bagaże? Ale za chwilę z luku wyłoniła się moja
mniejsza walizka, w której były tzw. pobożności: obrazki, medaliki, różańce itp. No to zaraz będzie
i ta większa z moimi rzeczami osobistymi. Czekam i czekam, kolejni pasażerowie uszczęśliwieni
odchodzą do wyjścia spotkać się ze swoimi najbliższymi, a ja czekam i czekam. Nagle taśma
bagażowa była całkowicie pusta i stanęła. Obsługującego to urządzenie z drżącym głosem
zapytałem: to już koniec, tak jakbym naiwnie spodziewał się, że jeszcze uruchomią specjalnie dla
mojej jedynej walizki. Nie chciałem usłyszeć tego potwierdzenia, ale słowa padły jak wyrok
skazujący, tak to już koniec! Zrobiło mi się trochę przykro. Podszedłem do biura gdzie zgłasza się
zaginiony bagaż, spisałem protokół, potrzebowałem kontaktowy numer telefonu. Wyszedłem na
zewnątrz lotniska, gdzie czekał na mnie ks. Stanisław Deszcz. Nawet w tym zakłopotaniu
zapomniałem się przywitać, tak, jakby on o wszystkim wiedział, poprosiłem go, aby wszedł ze mną
do środka. W drodze do biura rzeczy zaginionych, najprościej jak umiałem wytłumaczyłem mu
zaistniałą sytuację. Jemu też zrobiło się przykro z tego powodu, ale cóż pozostało nam tylko czekać
przez kolejne dni na telefon z lotniska.
Trochę ta zaistniała sytuacja pokrzyżowała nasze plany wyjazdu w dalszą drogę do Biro,
gdzie jest nasz dom misyjny, ale cóż, jak to mówią: na układy nie ma rady. Kiedy przyjechaliśmy
po prawie dwóch godzinach jazdy do domu Sióstr Matki Bożej od Cudownego Medalika to słowa
powitania mieszały się z lamentem nad zgubioną walizką. Mieliśmy cały dzień, aby załatwić
potrzebne sprawy dla domu w Biro. Szczęśliwie przywiezione przeze mnie obrazki, ks. Stanisław
mógł dać do oprawy w ramki. Podobno ludzie o nie pytają i ich poszukują, żeby zawiesić na
ścianach swoich domów. W sercu podziękowałem Panu Bogu: dzięki, że nie zginęła walizka z tymi
świętościami. Bo większy jest z niej pożytek, niż z moich majtek i koszulek. Zakończenie tej
historii miało okazać się interesujące.
W niedzielę w kaplicy sióstr przewodniczyłem w odprawianej w języku francuskim mszy
św. W homilii podkreślałem radość tych, o których mówił Ewangelista: pasterza, który odnalazł
zaginioną owcę oraz kobiety, która odszukała zaginiony pieniążek. Kiedy po zakończonej mszy św.
przyszliśmy na śniadanie siostra Yacinta mówi do mnie, że zna jeszcze jedną osobę, o której nie
wspomniałem w homilii. Trochę zdezorientowany pytam, a o kim zapomniałem. „O sobie – księże
– o sobie.” Wciąż nie kojarzyłem faktów. Siostra pospieszyła mi z pomocą: „Dzwonili z lotniska o
5.00 rano, że walizka odnalazła się i może ksiądz ją odebrać”. W tym momencie szkoda, że nie
zrobiono mi zdjęcia, moja mina była najlepszym komentarzem do czytanej kilkanaście minut temu
Ewangelii. Teraz już spokojnie mogliśmy zaplanować dalszą podróż. A tam czekało mnie wiele
niespodzianek. Ale o tym następnym razem.
Trzynasty dla mnie zdecydowanie okazał się szczęśliwym dniem, Maryjo to dzięki Tobie!
(nadesłał: ks. Jarosław Lawrenz CM)
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Dnia 22 września 2013 r. oficjalnie powitaliśmy w Biro ks. Jarka. Ludziom ciężko jest wymówić
„Jarek”, a ponieważ tutaj jest imię „Jaru”, więc ochrzcili go spontanicznie Jaru. Tak więc Jaru
rozpoczął pracę misyjną w Beninie :
1. poświęcając nowe tabernakulum w kościele parafialnym,
2. poświęcając nowy tam-tam dla chóru młodzieżowego,
3. błogosławiąc wszystkim zebranym na tę okoliczność.

(nadesłał: ks. Stanisław Deszcz CM)

Kraków - Kleparz
Spotkanie w Skotnikach – Solidarni w wierze
Dnia 15 września w Skotnikach w Ośrodku sportowym J&J Sport Center wybudowanym
przez Jacka i Józefa Hajtków, byłych ministrantów, odbyło się jedenaste spotkanie ministrantów
honorowych, którzy służyli przy ołtarzu w kościele NMP z Lourdes w latach 1960-1970.
Hasło „Solidarni w wierze” miało przypomnieć wszystkim uczestnikom tego spotkania w
Roku Wiary, aby byli razem solidarni w wyznawaniu wiary i ewangelii. W spotkaniu wzięło udział
siedemdziesięciu ministrantów wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi. To spotkanie
rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym MB Różańcowej w Skotnikach. Mszę św.
odprawił i kazanie wygłosił dawny opiekun ks. Henryk Surma. Liturgię Słowa i modlitwę wiernych
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