tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Stanisław Balon

Rozpoczął się piąty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Oficjalna inauguracja miała miejsce
22 października br. w kościele św. Marka Ewangelisty.
Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii koncelebrowanej przez ks. dr. hab.
Jana Dziedzica, prof. UPJPII – prodziekana Wydziału Teologicznego, a równocześnie kierownika ds. Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz ks. dr. Jana Klimka – adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej UPJPII. Ks. dr Jan Klimek wygłosił również homilię.
Po Eucharystii nastąpiło uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszego
roku. Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII
zwrócił się do nich mówiąc, że otrzymany
indeks będzie świadectwem ich tożsamości
i formacji. Ta ostatnia składa się z trzech
elementów: modlitwy, braterstwa i misji.
Modlitwa pomaga człowiekowi w utrzymaniu właściwej drabiny wartości. Braterstwo uczy kultury spotkania, budowania mostów i bezinteresownego daru
z siebie na rzecz drugiego człowieka. Czas
studiów na UTW powinien również pomóc w takim uformowaniu się, aby móc
podjąć misję głoszenia nowej ewangelizacji i dawać świadectwo swoim życiem,
że jest się uczniem Chrystusa.
Studia na UTW UPJPII cieszą się od początku jego powstania w roku 2011 dużym
zainteresowaniem wśród seniorów z Kra-

kowa i okolic. Świadczy o tym choćby fakt,
że na rok akademicki 2015/2016 zostało
przyjętych 200 nowych studentów, a kolejni czekają jeszcze na liście rezerwowej. Aktualnie liczba słuchaczy wynosi 500 osób.
Podstawowa oferta edukacyjna obejmuje wykłady z teologii, filozofii, historii i nauk społecznych. UTW proponuje
również zajęcia dodatkowe: lektoraty języków obcych, kursy komputerowe oraz
warsztaty artystyczne. W programie imprez kulturalnych przewiduje się wyjścia
do opery, teatru i kina. Słuchacze mają
również możliwość uczestniczenia w wycieczkach czy spacerach, w czasie których
można lepiej poznać Kraków oraz jego
bliższe i dalsze okolice. Nie zapomniano
o spotkaniach mających charakter religijny, jak wspólne msze święte, dni skupie-

nie tylko nauka

Piąty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII

nia, spotkania opłatkowe czy pielgrzymki. W tym roku akademickim organizowane są: chór UTW oraz zajęcia fitness.
Warto dodać, że dzięki staraniom
Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie UTW otrzymał dotację
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki niej możliwe było lepsze wyposażenie sekretariatu
UTW, dofinansowanie wyjść kulturalnych,
wycieczek, pielgrzymki do Częstochowy, wykładów, kursów komputerowych
i językowych, warsztatów artystycznych
oraz przerw kawowych organizowanych
dla seniorów.
Wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzymy udanego
roku akademickiego.

Ogólnopolska pielgrzymka uniwersytetów trzeciego wieku na Jasną Górę
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Zofia Szymula

W dniu 16 października br. słuchacze UTW UPJPII uczestniczyli w II ogólnopolskiej pielgrzymce uniwersytetów trzeciego
wieku na Jasną Górę.
Pomysł organizowania tego rodzaju pielgrzymek zrodził się
w ubiegłym roku w środowisku słuchaczy UTW w Radomsku.
Inicjatywę poparł współpracujący z UTW ks. prałat Stanisław
Gancarek, kapłan archidiecezji częstochowskiej. Pierwsza pielgrzymka odbyła się 16 października 2014 roku. Jej patronem
został św. Jan Paweł II. Natomiast patronat honorowy objął
metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.

Słuchacze naszego UTW uczestniczyli w pielgrzymce w tym
roku po raz pierwszy. Na wyjazd do Częstochowy zdecydowało się 65 osób. Centralnym punktem programu spotkania była
Eucharystia celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu. Mszy
świętej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak.
Homileta zaapelował do słuchaczy UTW, aby poczuli się
odpowiedzialni za kształtowanie kultury życia, za rodziny i za
młodzież. Seniorzy mogą wiele w tym zakresie dokonać, bo
mają wpływ na swoje dzieci i wnuki. Uczestnictwo w zajęciach
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UTW sprzyja temu procesowi, ponieważ kultura pogłębia ducha. Arcybiskup Stanisław Nowak zakończył homilię słowami:
„Wypełniajmy nasze obowiązki i stójmy przy krzyżu jak stała nasza Matka i Królowa. Trudne jest to zadanie, ale pomoże
nam w tym Maryja”.
Po mszy św. odbyło się spotkanie pielgrzymów w sali ojca
Augustyna Kordeckiego. Po powitaniu przez ks. prałata Stanisława Gancarka przedstawiciele przybyłych UTW przekazali zebranym krótkie informacje o swoich uniwersytetach.
Obecni byli na sali słuchacze: UTW w Radomsku, salezjańskiego UTW w Łodzi, UTW UPJPII w Krakowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowego Targu oraz Stowarzyszenia
Rabczańskiego UTW.
Potem miała miejsce konferencja, prowadzona przez ks.
prałata Stanisława Gancarka. Tematem jego wystąpienia była
rodzina. Podkreślił jej znaczenie w życiu każdego człowieka
i narodu. Zaznaczył on, że życie rodziny powinno być przepełnione miłością − nie jest to łatwe, ale małżonkowie wspierani
są specjalną łaską, otrzymywaną w sakramencie małżeństwa.
Następnie głos zabrał ks. dr Kazimierz Kurek, który przekazał słowa nieobecnego ks. infułata Ireneusza Skubisia na temat trudnych spraw społecznych w Polsce. Ksiądz mówił na
temat wierności społecznej nauce Kościoła oraz o tym, że choć
Polska nie zaimponuje Europie i światu potęgą gospodarczą,
to może pokazać, że wiara potrafi być i dziś czymś atrakcyjnym. Bowiem nauczanie Chrystusa powinno być przekazywane całej ludzkości.
Kolejnym punktem programu była droga krzyżowa odprawiona na Wałach Jasnogórskich. Pielgrzymka zakończyła się
przy pomniku św. Jana Pawła II wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzielonym zebranym przez obecnych kapłanów. Nie zapomniano również o pamiątkowych fotografiach.
Każda pielgrzymka to czas dziękowania Panu Bogu i Jego
Matce, przepraszania oraz składania przyniesionych intencji.
Zostaliśmy umocnieni duchowo i otrzymaliśmy nowe siły do
radzenia sobie z codziennymi troskami i trudnościami. Po-

nadto na te kilka godzin poczuliśmy się wspólnotą seniorów
realizujących podobne cele. Pielgrzymka była również okazją
do zawarcia znajomości i nawiązania kontaktów miedzy uniwersytetami. Żegnając się, wszyscy zgodnie stwierdzili, że organizowanie ogólnopolskich pielgrzymek słuchaczy UTW należy kontynuować. Wyrażono nadzieję, że nikogo z obecnych
nie zabraknie w Częstochowie w przyszłym roku, a równocześnie trzeba się starać, aby liczba uczestników znacznie wzrosła. Inicjatywa ta wymaga odpowiedniego rozpowszechnienia
w czym postanowili pomoc słuchacze naszego UTW. Wszak
jesteśmy studentami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, a taki patron zobowiązuje.
Słowa uznania należą się pani pilot Katarzynie Wilkowskiej
z Wydziału Teologicznego UPJPII, za dobrze zorganizowany
wyjazd. Pielgrzymka została dofinansowana z dotacji otrzymanej przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie dzięki staraniom
Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

