NASZA NOWA HUTA

Magazyn Informacyjny Rady Dzielnicy XVIII
Nr 13/2015 (507)

6 listopada 2015 r.

NOWOHUCKA LIGA PARAFIALNA

Idea Nowohuckiej Ligi Parafialnej zrodzi³a siê w g³owie jednego cz³owieka, a potem dziêki jego determinacji i pracy ta idea
sta³a siê rzeczywistoci¹. Cz³owiekiem od którego to wszystko
siê zaczê³o i który konsekwentnie, od 12 lat, oddaje Nowohuckiej Lidze Parafialnej swoje serce i si³y jest Andrzej Kowalik 
cz³onek Zarz¹du Rady Dzielnicy XVIII.

Kapitan Andrzej Kowalik w natarciu.
Ci¹gle pamiêta, jak to siê wszystko
zaczê³o.  W 2002 roku rzucilimy
pomys³ zagrania na parafialnym festynie  to by³ maj. Pomys³ nie zyska³
jednak akceptacji ówczesnego proboszcza ksiêdza Józefa Gwozdowskiego. Powiedzia³: mecz  tak, ale nie
podczas festynu  nie bêdziemy ³¹czyæ dwóch imprez. Pad³a propozycja
zagrania podczas odpustu parafialnego we wrzeniu  tak te¿ siê sta³o.
Wtedy zagralimy mecz parafianie
kontra ksiê¿a. Zaraz po meczu przysz³a refleksja  co dalej? Bez sensu
czekaæ a¿ rok po to, by znów zagraæ
jeden mecz. Rozgrywanie takich meczów, jak ten pierwszy czêciej szybko przejad³oby siê parafianom. Zrodzi³ siê pomys³ stworzenia Nowohuckiej Ligi Parafialnej. Pierwsza edycja
odby³a siê wiosn¹ 2004 r. Pierwszy
sk³ad zebralimy w najprostszy sposób: poprzez og³oszenia parafialne,
oraz kartkê powieszon¹ na tablicy
og³oszeñ  kto chce przyjæ i zagraæ,
proszê siê stawiæ tu a tu, wtedy a wtedy. Okaza³o siê, ¿e pomys³ by³ trafio-

grody w postaci ufundowanych przez
sponsorów (pani¹ Ma³gorzatê Bartkowsk¹, prezes firmy Margaret, oraz
pana Stanis³awa Moryca, przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy XVIII) pucharów nasuwa siê refleksja, czy
Koció³ i boisko pi³karskie maj¹ co
wspólnego, czy da siê to wszystko
pogodziæ, czy warto
Przede wszystkim wiara, któr¹ zostawi³ nam Chrystus, to nie jest co prywatnego. To nie jest szereg czynnoci
czy praktyk, które maj¹ byæ nasz¹ tajemnic¹ i zamkniête powinny byæ w
sercu czy czterech cianach domu.
Cz³owiek jest z natury istot¹ spo³eczn¹ i tylko wtedy mo¿e siê rozwijaæ i byæ szczêliwy, gdy przebywa z
drugim cz³owiekiem. Wiara nasza to
bardzo konkretny sposób na postrzeganie wiata na ¿ycie. Dlatego to, co
w sercu we wnêtrzu ludzkim, pe³ne
swoje oblicze osi¹ga dopiero wtedy,
gdy mo¿e ujawniæ siê w konkretnych
s³owach, czynach, zachowaniach,
postawach. Przebywanie codziennie z

Zawodnicy dru¿yny parafii MB Pocieszenia.
dz¹ do dru¿yny. Oni patrz¹ czêsto na
swoich ojców, znajomych i ucz¹ siê
wtedy najbardziej i najwiêcej tak bez
s³ów, naladuj¹c
I tak, gdy biegamy za pi³k¹ czy czekamy poza boiskiem na zmianê, dzie-

zwyciêzcom i do zobaczenia w nastêpnym sezonie
Zwyciêzc¹ tegorocznej edycji zosta³a dru¿yna z Parafii Matki Bo¿ej
Zwyciêskiej z Borku Fa³êckiego, kolejne miejsca zajêli: dru¿yna z Para-

ny. Parafia wtedy by³a wzglêdnie
nowa (powsta³a w 1999 r.) inicjatywa
ciekawa  chwyci³o. Tak powsta³a
dru¿yna Matki Bo¿ej Pocieszenia.
Warto zaznaczyæ, ¿e z tego pierwszego sk³adu zosta³y w naszej dru¿ynie
dwie osoby: ja i ksi¹dz Marek Ostapiszyn, niezwykle efektywny zawodnik
 wspomina Andrzej Kowalik. Przez
te 12 lat w ramach Ligi rozegranych
zosta³o ponad 600 meczy, rozgrywki
odbywaj¹ siê systemem ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿. Dru¿yna, która
zdobêdzie najwiêcej punktów, zostaje mistrzem.
Tegoroczna Nowohucka Liga Parafialna zakoñczy³a siê w niedzielê 18
padziernika 2015 roku. Wtedy to na
Mszy w. o godz. 10.00 w Parafii
Matki Bo¿ej Pocieszenia przy ul.
Bulwarowej odby³o siê podsumowanie sezonu. Oto jak wspomina ten
dzieñ, ksi¹dz Marek Ostapiszyn
SAC, graj¹cy w Lidze od samego
pocz¹tku:
Patrz¹c na przedstawicieli poszczególnych dru¿yn, którzy odbieraj¹ naZwyciêscy Nowohuckiej Ligii Parafialnej w roku 2015.

Ks. Marek Ostapiszyn SAC z pucharem Nowohuckiej Ligi Parafialnej.

drugim cz³owiekiem to takie dzielenie siê sob¹, odbywa siê w bardzo
ró¿ny sposób. Tak¿e na boisku pi³karskim, gdzie mo¿na zgubiæ zbêdne kilogramy, wy³adowaæ czy roz³adowaæ
stres, emocje, spotkaæ znajomych,
poczuæ siê przez ten czas jak prawdziwy sportowiec, rywalizuj¹c ze
sob¹ o punkty i koñcowy sukces. Ale
to te¿ miejsce, gdzie jest czas na dawanie wiadectwa swojej wiary, czyli
co mi w sercu gra i co jest najwa¿niejsze  jak potrafiê panowaæ nad
sob¹, emocjami, rozwi¹zywaæ problemy jeli siê pojawi¹, na ile moja wiara determinuje moje poczynania, a na
ile emocje. To dawanie wiadectwa i
przyk³adu m³odym, którzy przycho-

j¹ siê rzeczy wa¿ne, a nawet wielkie.
Podejmowana niezmiennie ju¿ od kilkunastu lat przez grupê zapaleñców
pod kierunkiem Pana Andrzeja Kowalika inicjatywa to nie tylko kopanie pi³ki. To próba ³¹czenia spêdzania
wolnego czasu, sportowej rywalizacji, elementów edukacji m³odych,
kszta³towania czy hartowania swego
charakteru pod p³aszczem naszej patronki Matki Bo¿ej Pocieszenia. Dobrze, ¿e tak siê dzieje i ¿e tak mo¿na, bo wtedy cz³owiek jest silniejszy
na ciele i na duchu. Inaczej patrzy na
wiat i ³atwiej mu sprostaæ oczekiwaniom rodziny, wymaganiom pracodawcy czy innym problemom, które
siê pojawiaj¹. Chwa³a tegorocznym

fii NSPJ, os. Teatralne, na 3. miejscu:
dru¿yna z Parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski Arka Pana, czwarte dru¿yna z Parafii w. Grzegorza z Ruszczy,
pi¹te organizator, dru¿yna z Parafii
Matki Bo¿ej Pocieszenia, ul. Bulwarowa, szóste miejsce zajê³a ekipa z
Parafii w. Jakuba z Wiêc³awic. Królem strzelców zosta³ Wojciech Król z
mistrzowskiej dru¿yny z Borku Fa³êckiego. W klasyfikacji fair play
prowadzonej w tych rozgrywkach po
raz pierwszy w historii ligi zwyciê¿y³y³y dwie dru¿yny: Borek Fa³êcki i
Wiêc³awice. W dodatkowych rozgrywkach o puchar ligi równie¿ zwyciê¿y³ Borek Falêcki, pokonuj¹c w
finale dru¿ynê Arki Pana 3:1.
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