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 Jednym z negatywnych skutków komuni-

zmu i transformacji ustrojowej jest zubożenie 

niektórych grup społecznych, które nie potrafiły 

się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Obowiąz-

kiem moralnym społeczności chrześcijańskiej 

jest pomagać biednym. Znamy szlachetne na-

kazy moralne pozostawione nam przez Zbawi-

ciela - np. głodnych nakarmić, spragnionych na-

poić, nagich przyodziać, strapionych pocieszać, 

wątpiącym dobrze radzić itd. Uczynki miłosier-

dzia względem duszy (zaspokajanie potrzeb 

duchowych) i względem ciała (zaspokajanie 

potrzeb materialnych) dokonywane przez nas 

wobec bliźnich wyznaczają miarę naszego 

człowieczeństwa. Katolicy z Rzymskokatolickiej 

Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej na os. Pia-

ski Nowe wzięli sobie wskazówki Chrystusa do 

serca.

Parafialna Grupa Charytatywna
„Mayday”
 Z inicjatywy Łukasza Ciochonia, przy wspar-

ciu ówczesnego ks. wikarego Mirosława Ko-

ziny, 8 marca 2008 r. ówczesny proboszcz ks. 

prałat Andrzej Burek powołał Parafialną Grupę 

Charytatywną „Mayday”. Słowo to znaczy po 

angielsku „wołanie o pomoc”. Celem Grupy 

jest m.in. „Pomoc osobom w trudnej sytuacji ro-

dzinnej i  materialnej. Zwalczanie niedożywienia 

poprzez realizację programów pomocowych, 

pozyskiwanie i rozdysponowanie produktów 

żywnościowych (...). Aktywizacja społeczności 

Szlachetna pomoc
lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-

nemu”. Adresatami podejmowanych działań są 

głównie ubodzy mieszkańcy z terenu parafii 

obejmującej osiedle Piaski Nowe a po części 

także Wolę Duchacką i os. Na Kozłówce. Grupa 

szlachetnych osób działa na zasadach bezinte-

resownego wolontariatu.

 Od samego początku koordynatorem po-

dejmowanych przez Grupę inicjatyw jest jej 

założyciel Łukasz Ciochoń. Co prawda od pew-

nego czasu Pan Łukasz mieszka w Nowej Hu-

cie, ale niestrudzenie dojeżdża stamtąd i nadal 

wspiera ubogich swoją ofiarną pracą. Obecnie 

nadzór nad Parafialną Grupą Charytatywną 

„Mayday” pełni ks. proboszcz Ireneusz Okar-

mus, natomiast opiekunem grupy jest ks. wika-

ry Wojciech Nitka.

Motywacja
 Grupa przyjęła za swoją dewizę – zdanie: 

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na 

tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, 

jest tym, co naprawdę warto robić”. W logice mi-

łosierdzia ludzie są warci tyle, ile potrafią dać in-

nym, a egoizm ma wartość zerową. „Głodnemu 

daj kawałek chleba, ale smutnemu daj kawałek 

twego serca” – mówi przysłowie chińskie. „Kiedy 

pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 

wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wra-

ca do nas” – tym zdaniem kierują się uczestnicy 

bezinteresownych akcji pomocowych Grupy. 

Wzięli oni sobie do serca słowa Johna van Han-

gela, założyciela pierwszego na świecie banku 

żywności: „Skandalem jest to, że ludzie są niedo-

żywieni, a tuż obok marnuje się żywność”. Głodni 

są wokół nas, tu i teraz, także w naszej dzielnicy, 

pomóżmy im. Nie musimy dokonywać cudów, 

jak Chrystus, wystarczy włączyć się po ludzku 

w konkretną pomoc („opcja na rzecz ubogich” 

papieża Franciszka): złożyć datek do puszki, 

kwestować, pomóc przy wyładunku żywności 

i jej rozdziale potrzebującym.

Akcje pomocy materialnej
 Grupa bierze czynny udział w akcjach orga-

nizowanych nie tylko przez parafię, ale i organi-

zacje pożytku publicznego, stowarzyszenia oraz 

fundacje. W razie klęski żywiołowej prowadzi 

zbiórki zarówno rzeczowe, jak i finansowe na 

rzecz poszkodowanych. Wolontariusze Grupy 

Mayday włączyli się m.in. w akcję „znaczek na 

misję” (zebrano wiele zużytych znaczków pocz-

towych, sprzedano je dla celów filatelistycz-

nych, a uzyskane fundusze posłano do krajów 

Trzeciego Świata na pomoc misjonarzom). Inną 

akcją była zbiórka środków czystości na rzecz 

osób poszkodowanych przez powódź w 2010 r., 

które przekazano do parafii p.w. św. Wawrzyńca 

w Radziszowie koło Krakowa.

Wśród form pomocy dominuje jednak stała 

praca na rzecz osób ubogich, potrzebujących 

parafian, tj. Program Pomocowy PEAD (w latach 

2008-2014). O jego wielkiej skali świadczą licz-

by. Miesięcznie (tj. dwa razy w miesiącu) około 

Fioletowa Trójka
 Fioletowa Trójka to szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

(ZHR), do którego należą drużyny działające na terenie naszej dziel-

nicy. W pracy wychowawczej duży nacisk kładziony jest na wycho-

wanie patriotyczne i poszanowanie tradycji. Szczególnym okresem 

działalności harcerskiej jest czas wakacji. Za-

raz po zakończeniu roku szkolnego harcerze 

pakują plecaki i wyruszają ku przygodzie.

 Fioletową Trójkę tworzą 3. Podgórska Druży-

na Harcerzy „Wilki”, 3. Podgórska Drużyna Harce-

rek „Amaranta”, 3. Podgórska Gromada Zuchowa  

„Zaradne Skrzaty” i 3.  Podgórska Drużyna Har-

cerzy „Wataha”. Są one obecne na terenie Woli 

Duchackiej w Szkole Podstawowej nr 55 oraz na osiedlu Kurdwanów przy 

szkołach 162 i 164. Harcerze uczestniczą w wielu działaniach na terenie 

szkół, prowadzą też akcję letnią.

„Wilki” na Monte Cassino
 W maju 10-osobowa reprezentacja 3. Podgórskiej Drużyny Harcerzy 

„Wilki” uczestniczyła wyprawie ZHR na Monte Cassino. Harcerze przeżyli 

obchody 70. rocznicy bitwy o  to wzgórze, zobaczyli miejsce walki pol-
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Kontakt z Grupą Mayday
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bo-

żej Różańcowej, Parafialna Grupa Charyta-

tywna Mayday, ul. Nowosądecka 41, 30-683 

Kraków.

 Czekamy na Ciebie w poniedziałki 

i czwartki w godzinach 16.30–18.30.

Tel.: 694 876 909 (czynny w godzinach dy-

żuru), e-mail: zespolmbr@gmail.com 

maydaysto@gmail.com Ponadto strona 

internetowa http://www.mayday.parafia-

piaskinowe.pl 

trzystu rodzinom wydaje się w sumie średnio 

ok. trzy i pół tony produktów żywnościowych 

(np. kaszy, mąki, makaronu itd.). Jak dotąd 

(w okresie III 2008 - VI 2014) rozdano w sumie 

156 ton i 147 kilogramów żywności. W tym, 

w zaokrągleniu, 47 ton i 85 kg to produkty po-

chodzące ze zbiórek żywności oraz przekazy-

wane przez producentów, natomiast 109 ton 

i 62 kg to produkty z Programu UE PEAD.

 Potrzebujący są zapisani do dwóch grup, 

którym wydaje się żywnościowe przydziały 

w określone dni. Co jakiś czas ponawiane są ak-

cje zbierania funduszy do skarbonek kwestar-

skich. Podczas jednej niedzielnej kwesty udaje 

się zebrać nawet 1.800 zł, które w całości prze-

znaczane się na zakup jedzenia dla ubogich. To 

nasz ludzki obowiązek: nakarmić głodnych.

 Mayday współpracuje ze Stowarzyszeniem 

Bank Żywności w Krakowie http://www.kra-

kow.bankizywnosci.pl oraz Miejskim Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej (Filią nr 8 przy ul. Jerz-

manowskiego 37) http://www.mops.krakow.pl 

Wolontariusze potrzebni od zaraz
 Grupa składa się z zaledwie dziewięciu sta-

łych wolontariuszy, w tym czterech mężczyzn 

(m.in. Łukasz Ciochoń, ks. Wojciech Nitka, 

Dariusz Waśniowski) i pięciu kobiet (Elżbieta 

Banach, Bogusława Bocheńska, Barbara Bu-

dzowska, Jolanta Ciesielska, Julia Wrześniak) 

- Pozostali chcą pozostać w ukryciu, ale ich 

pomoc jest nieoceniona – zapewnia Łukasz 

Ciochoń. Dziewięć osób to zbyt mała liczba, aby 

skutecznie obsłużyć wszystkich potrzebujących 

podopiecznych. Dlatego trwa akcja „Pociąg do 

wolontariatu”, której celem jest zachęcenie ko-

lejnych osób do współdziałania.

 Istnieją dwa rodzaje posługi ubogim: wo-

lontariat stały lub akcyjny (okresowy, do kon-

kretnej akcji). Potrzebni są zwłaszcza młodzi 

mężczyźni. Żartobliwie można powiedzieć, że 

równie piękną sylwetkę jak na siłowni, za któ-

rą trzeba płacić, można sobie wyrobić zupełnie 

za darmo podczas wyładunku dziesięcioki-

logramowych paczek. Dodatkowy bonus, to 

kształtowanie siły charakteru, mocy ducha przy 

opanowywaniu własnego egoizmu. Można też 

wyćwiczyć w sobie siłę woli, cnotę dzielności, 

która przyda się z pewnością nie raz w życiu. 

Satysfakcja z pełnienia zaszczytnej, doczesnej 

służby dla bliźnich zostanie wzmocniona świa-

domością nagrody wiecznej za bezinteresowną 

pomoc innym.

 Członkowie Grupy Mayday apelują także do 

producentów żywności, przedsiębiorców i ludzi 

dobrej woli z terenu naszej dzielnicy, aby wspie-

rali Grupę darami w postaci trwałej i nieprzeter-

minowanej żywności. Osoby ubogie nie z wła-

snej winy nie mają środków do życia. Głodujący 

naprawdę są wśród nas. To „głodujący wyrzut 

sumienia” dla nas wszystkich, wzywający każde-

go do działania i solidarnej pomocy (jak mówił 

św. Jan Paweł II: „jedni drugich brzemiona no-

ście!”). Głodni czekają także na twoją pomoc.

Poradnictwo Duchowe
 Od kilku miesięcy – niezależnie od działal-

ności charytatywnej Grupy Mayday (choć z jej 

inicjatywy), Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej 

uruchomiła Poradnictwo Duchowe. Potrzebują-

cy mogą uzyskać dobrą radą i w miarę możliwo-

ści wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

 Poradnia czynna jest (w roku szkolnym) 

dwa razy w tygodniu. W poniedziałki dyżur od 

godziny 9.00 do 10.00 pełni ks. Wojciech Dzio-

boń. Natomiast w czwartki od godziny 19.00 do 

20.00 dyżuruje ks. Piotr Adamarek. Można także 

umówić się z ww. kapłanami na spotkanie w in-

nym terminie.

 Bieżące informacje o godzinach dyżurów znaj-

dują się na stronie internetowej www.parafiapia-

skinowe.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej przed 

kościołem. „Jeśli potrzebujesz rozmowy, wsparcia 

duchowego, coś Cię trapi, szukasz właściwej drogi 

w życiu, przyjdź i porozmawiaj”. Telefon kontakto-

wy do parafii 12 658 09 48.

Marek Mariusz Tytko

c.d. na str.10

skich żołnierzy, a także oddali im hołd, m.in. pełniąc wartę w sektorze III-E 

podczas uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w tym miejscu. 

W trakcie pobytu na wzgórzu zwiedzili także klasztor i udali się na okolicz-

ne wzgórza, odwiedzając pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

 W wyjeździe na rocznicowe uroczystości uczestniczyło w sumie ponad 

200 harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wypra-

wa była elementem programu Trzej Generałowie realizowanego przez Or-

ganizację Harcerzy ZHR. Szansę udziału w wyjeździe otrzymały najlepsze 

drużyny z całej Polski, w tym i nasza 3 PgDH „Wilki”.

 Na obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino wyruszyły cztery autokary 

z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Zbliżając się do Monte Cassino har-

cerze zatrzymali się w Montecatini Terme i Fiuggi, a także odwiedzili słynną Pizę.

 18 maja 1944 roku polska flaga zawisła na zniszczonych zabudowa-

niach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino. 70 lat później har-

cerze i harcerki ZHR, u boku licznej reprezentacji Związku Harcerstwa Pol-

skiego, wzięli udział w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym. 

Uczestniczyli w nich także jedni z ostatnich żyjących uczestników walk, 

premier RP, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz kilka tysięcy Polaków 

z kraju i emigracji. Odprawiona została uroczysta msza święta, odbył się 

apel poległych, a przy każdym grobie wartę pełnili harcerze. Na mogiłach 

poległych żołnierzy złożono czerwone maki oraz wieńce, zapalono zni-

cze. Uroczystościom towarzyszyły spotkania i rozmowy z kombatantami 

pamiętającymi walkę o wzgórze klasztorne i okoliczne tereny. Weterani 


