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Mater Misericordiae sub tuum praesidium confugimus

sobota, 22 maja, godz.19.30 koncert

chopinowski

godz. 14.00 – rozpoczęcie
godz. 15.00 – Finały turnieju drużynowego w piłce nożnej
			 Kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, dorośli

godz. 15.00-17.00 – Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
			 (z nagrodami)
godz. 18.00 – mecz piłki nożnej porta – oldboje wisły kraków
			 z okazji jubileuszu 10-lecia pks porta
			 W przerwie meczu licytacja koszulek i piłek z podpisami
			 zawodników Wisły-Kraków

Ponadto inne atrakcje:

			
			
			
			

- zjeżdżalnia dla dzieci
- kiermasz prac dzieci ze świetlicy parafialnej
- kiermasz książek Wydawnictwa eSPe
- małe co nieco: kiełbaski z grilla, wata cukrowa…
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Królowo Polski radosnej...
Królowo Polski: smutnej, bolesnej...
Jakże osobliwa jest ta komnata królewska, w której od wieków przyjmujesz
na audiencji: królów i prezydentów,
miejscowych i obcokrajowców, zamożnych i biedaków, młodych i starych,
zdrowych i chorych...
Jakże dziwna jest ta komnata królewska: ciemna, zakopcona od świec, bez
okien i tkanin na ścianach, bez dywanów
i marmurów na podłodze...
Jakże ciekawa jest ta komnata królewska, której bogactwem są kule kalekich,
różańce, miedziane wota, przedstawiające serca, oczy, uszy, nos uzdrowionych
– stanowiące o bogactwie i przepychu
tejże komnaty....
A w jej środku znajduje się najcenniejszy skarb – ołtarz – tron z obrazem
Królowej Polski,
Która ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się
za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką
koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami
znaczone ( Jan Lechoń).
Z tej komnaty milcząca Królowa patrzy na przeciskających się do Niej przez
tłum ludzi, mających jedno pragnienie:
stanąć w kolejce i powoli przesuwając
się do przodu, z sercem drżącym minąć
królewską bramę, uklęknąć i spojrzeć
w tę czarną twarz i znaleźć się blisko Tej,
Która – cytując Jana Lechonia – widzi
każdego z nas cudnymi oczami...
Królowo Polski.
Jaką Polskę widziałaś przez wieki?
Byłaś Królową Polski radosnej
i smutnej...
Królowo Polski radosnej...
Która perły masz od królów, złoto od
rycerzy...
W którą wierzy nawet taki, który
w nic nie wierzy. ( Jan Lechoń)
Twoje królewskie serce radowało
się z Polską niejednokrotnie w ciągu
historii...
... gdy 1 kwietnia 1656 roku, w ka-

tedrze lwowskiej, król Jan Kazimierz
złożył uroczyste ślubowanie, w którym
oficjalnie mianował Ciebie Królową
Polski.
Uroczyście przysiągł wówczas:
Królową mego królestwa przeze mnie
dziś mianowana,
obronić kraj mój
zewsząd ciemiężony,
wyzwolić lud mój prosty uciśnięty,
wypędzić wrogów z granic korony,
w cześć podać obraz Twój święty –
przysięgamy!
Twoje królewskie serce cieszyło się,
gdy...
... w konstytucji sejmowej z 1764
roku napisano słowa: Rzeczpospolita
Polska stwierdza,
że jest do swej Najświętszej Królowej
Maryi Panny
w Obrazie Częstochowskim cudami
słynącej
zawsze nabożna
i Jej protekcji w potrzebach doznająca.
Twoje królewskie serce świętowało,
gdy...
... papież Pius XI, w październiku
1923 roku ustanowił dzień 3 maja świętem Królowej Korony Polskiej.
Twoje królewskie serce weseliło
się, gdy...
... w czerwcu 1979 roku, po raz
pierwszy przed Twoim obrazem uklęknął Papież Jan Paweł II i zachęcał:
Jeśli chcemy dowiedzieć się,
jak płyną dzieje w sercach Polaków,
trzeba przyjść tutaj,
trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca,
trzeba usłyszeć echo życia całego narodu
w sercu jego Królowej!
Królowo Polski: smutnej, bolesnej...
... błagana przez poetę:
Niechaj druty się rozluźnią,
niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc,
podnieś rękę piękną.
I od Twego łez pełnego,
Królowo, spojrzenia

Niech ostatnia kaźń się wstrzyma,
otworzą więzienia.
Twoje królewskie oczy płakały, gdy...
... w 300-setną rocznicę ślubów
Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku,
pielgrzymi powtarzali słowa: „Królowo
Polski, przyrzekamy”, a kardynał Stefan
Wyszyński był w tym czasie uwięziony.
Twoje królewskie oczy raniły łzy,
gdy...
... w maju 1966 roku Ty zostałaś
uwięziona przez władze, a lud wierny
modlił się pokornie przed ramami
Twego obrazu.
Twoje królewskie oczy lamentowały,
gdy...
... męczono niewinnego kapłana –
Jerzego Popiełuszkę i żegnano Twojego
Papieża – Jana Pawła II.
Twoje królewskie oczy były przestraszone, gdy...
.... po siedemdziesięciu latach, 10
kwietnia 2010 roku, do męczenników
Katynia dołączyli kolejni...
Twoje królewskie oczy są smutne...
... gdyż niezrealizowanym marzeniem pozostają wciąż słowa poety,
pragnącego, by:
Twój obraz było widać w każdej
polskiej chacie,
i w kościele i w sklepiku i w pysznej
komnacie,
W ręku tego, co umiera,
nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się
światło świeci.
Królowo Polski!
Przez wieki byłaś Królową Polski
radosnej i smutnej...
Królową jakiej Polski będziesz po
20 czerwca 2010 roku?
o. Witali Siarko SchP
Kazanie wygłoszone w Uroczystość
Matki Bożej Królowej Polski 2010 r.
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V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego
Forum Akcji Katolickiej FIAC w Krakowie
V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej
(FIAC) odbyło się w dniach 6 – 9
maja br. w Krakowie i Częstochowie.
Zostało zainaugurowane w czwartek 6
maja w Bazylice Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach Mszą św. o godz.17:00,
której przewodniczył i homilię wygłosił
ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Po Mszy św. przeszliśmy do Auli
Jana Pawła II, aby wysłuchać Emilio
Inzaurraga, prezesa FIAC i prezesa
Akcji Katolickiej w Argentynie, który
mówił o bieżących wyzwaniach Akcji
Katolickiej w świecie.
Obrady Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej przebiegały pod
hasłem: ,, Chleb, życie, pokój, wolność”.
Pod tym hasłem rozumiemy wszelkie
problemy egzystencjonalne dotyczące
człowieka, a więc życie jako ochrona
od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
poszanowanie rodziny i jej praw, wychowanie dzieci, godna egzystencja.
Na piątek 7 maja przewidziano cykl
wykładów, pracę w grupach i prezentację Akcji Katolickiej w poszczególnych
krajach.
Dzień rozpoczęliśmy od udziału we
Mszy św. o godz. 8:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył
i homilię wygłosił ks. bp Domenico
Sigalini.
Później uczestnicy wysłuchali wykładu prezesa Włoskiej Akcji Katolickiej Franco Miano na temat aktualnych
wyzwań Akcji Katolickiej w Europie
i na świecie. Mówca nawiązał do 60.
rocznicy deklaracji Roberta Schumana,
nakreślając drogę jaką przeszły narody
Europy zaangażowane w budowę podwalin wspólnoty w oparciu o chrześcijański system wartości. Prezes włoskiej
AK podkreślił, że główną misją dzisiejszych chrześcijan jest przekazywanie
wiary nowym pokoleniom i zachęcanie
do angażowania się w działalność społeczną i życie Kościoła.
O godności życia ludzkiego mówił

były marszałek Sejmu Marek Jurek.
Swoje wystąpienie oparł na tezie, iż
cechą dojrzałego chrześcijaństwa jest
wspieranie godności ludzkiej w każdym jej przejawie. Prelegent wskazał
na niepokojącą tendencję w polityce
europejskiej widoczną w wypieraniu
demokracji dobra wspólnego przez
demokrację relatywistyczną, próbującą usunąć z życia publicznego
wszelkie przejawy chrześcijaństwa,
w którego miejsce promuje się postawy konsumpcyjne i liberalne. Mówca podkreślił, że musimy wspierać
i chronić instytucję rodziny jako wartości niezastępowalnej przez żadną
inną instytucję. Wskazał również na
konieczność odbudowania solidarności państwa z rodziną.
Kolejnym prelegentem był Przewodniczący Episkopatu abp Józef
Michalik, który mówił o Europie jako
miejscu spotkania Ewangelii i kultur
w szkole Jana Pawła II. Przypomniał,
iż papieża niepokoił fakt, że nasz kontynent uruchomił nie tylko niepokojące
i zdumiewające zjawiska, ale całe tendencje prowadzące do utraty duchowej
tożsamości.,, Wielu chrześcijan żyje tak
jakby Chrystus nie istniał, bo człowiek
zajął miejsce Boga”.
W tym dniu zebrani wysłuchali
również wystąpienia ks. prof. Piotra
Mazurkiewicza, który jest sekretarzem
generalnym COMECE. Ks. profesor
w wykładzie,, Odpowiedzialność za
Europę „mówił o pozytywnych i negatywnych stronach polityki kreowanej
przez struktury unijne w świetle swych
doświadczeń w sekretariacie COMECE. Podkreślił, że naszą wspólną troską
jest powrót młodych ludzi do Kościoła.
To jedyna szansa na przetrwanie wartości chrześcijańskich we współczesnym
świecie.
W trzecim dniu, tj. 8 maja uczestnicy V Europejskiego Spotkania Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej
(FIAC) udali się do Częstochowy.

Zgodnie z programem odbyło się tam
spotkanie z Tadeuszem Wroną, byłym
prezydentem Częstochowy, byłym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
który podzielił się doświadczeniami
ze współpracy władz samorządowych
z Akcją Katolicką.
O godz. 13:30, przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze, została odprawiona Msza św.,
której przewodniczył ks. bp Mariusz
Leszczyński, krajowy asystent kościelny
Akcji Katolickiej w Polsce.
Po powrocie z Częstochowy odbył
się wieczór narodowy krajów reprezentowanych przez uczestników konferencji.
Ostatnim akcentem Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej był
udział w procesji z Wawelu na Skałkę
i Mszy św. z okazji uroczystości św.
Stanisława BM.
W V Europejskim Spotkaniu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) uczestniczyło około 150
osób. Byli to przedstawiciele z kilkunastu krajów Europy, a także Argentyny
i Afryki. Wśród zaproszonych gości
znależli się przedstawiciele Kościoła
z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji.
Międzynarodowe Forum Akcji
Katolickiej powstało z inicjatywy przedstawicieli Akcji Katolickiej z Argentyny,
Francji, Hiszpanii, Malty i Włoch, którzy
spotkali się w Rzymie w 1987 r. z okazji
VII Synodu Biskupów. Międzynarodowe
Forum zrzesza Stowarzyszenia Akcji
Katolickiej (FIAC) istniejące w różnych
krajach i jest zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich (1995r).
Od początku istnienia FIAC pozostaje w ścisłej więzi ze Stolicą Apostolską. Asystent kościelny FIAC jest
mianowany przez Papieską Radę ds.
Świeckich. Obecnie jest nim biskup
Domenico Segalini, który pełni również
funkcję asystenta kościelnego Włoskiej
Akcji Katolickiej.
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Lewocza i Ludźmierz – dwie bazyliki maryjne

fot.: Jacek Wojs

23 kwietnia o siódmej rano czterdziestoosobowa grupa Parafian zajęła miejsca
w autokarze i tak rozpoczęła się parafialna pielgrzymka do dwóch sanktuariów
maryjnych podtatrza organizowana pod
egidą POAK (Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej). Wspólna pieśń „Kiedy ranne wstają zorze” zapoczątkowała podróż.
Opiekunem duchowym pielgrzymki był
Ks. Mariusz. Podczas przejazdu przez
Kraków przy mikrofonie pracowała
p. Janina Skowrońska – przewodnik
po Krakowie, potem – począwszy od
borkowskiego kościoła Matki Bożej
Zwycięskiej, wycieczkę poprowadził

piszący te słowa przewodnik
tatrzański.
Kiedy minęliśmy zabytkowy lamus w Głogoczowie,
modlitwę różańcową zainicjował ks. Mariusz, a poprowadzili dalej uczestnicy pielgrzymki.
Piękna pogoda, dobra widoczność dała
możliwość podziwiania malowniczych
wiosennych widoków Doliny Raby, Beskidu Wyspowego, Gorców i wreszcie
ośnieżonych Tatr. Minąwszy kościół
parafialny w Białce Tatrzańskiej z wizerunkiem naszej Ostrobramskiej Pani
na fasadzie frontowej, przekroczyliśmy

granicę państwa za Jurgowem i zaraz nauczyliśmy się śpiewać słowacką piosenkę
„Tancuj, tancuj vykrucaj”, poznaliśmy
słowa hymnu słowackiego w brzmieniu
oryginalnym i przetłumaczone na język
polski. Poznawszy w zarysie historię
Spisza z epizodem zastawionych Polsce
miast, przez Kiezmarok dotarliśmy do
miasta-twierdzy, otoczonej murami
obronnymi malowniczej Lewoczy.
Zwiedziliśmy zabytkowy rynek
z wieloma pięknymi kamienicami,
których fasady zdobi sgrafitto, a zwieńczonych renesansowymi attykami, zobaczyliśmy prawdziwy pręgierz, ratusz
miejski, wieże kilku świątyń i wysoko nad
miastem wybudowaną na Mariańskiej
Górze świątynię Nawiedzenia Matki
Bożej, zwaną słowacką Częstochową.
W kościele p.w. św Jakuba obejrzeliśmy
najwyższy na świecie ołtarz gotycki
mistrza Pawła z Lewoczy, ucznia szkoły
Wita Stwosza oraz liczne inne ołtarze,
w tym z polskimi akcentami historycznymi i heraldycznymi.
Miejscowi ludzie ze łzami w oczach
złożyli na moje ręce wyrazy serdecznego
współczucia w bólu po stracie Głowy
Państwa i tylu innych szlachetnych
Braci Polaków. Potem krętą wąską drogą
wyjechaliśmy autokarem na Mariańską
Górę w pobliże Sanktuarium Maryjnego Słowacji, które za sprawą Jana
Pawła II jest bazyliką i które
nawiedził nasz Ojciec Święty,
grupując, 3 lipca 1995 r., na
stokach Mariańskiej Góry
nieprzebrane rzesze Słowaków, Węgrów i Polaków. Mszę
Świętą w sanktuarium odprawił ks. Mariusz, Najświętszy
Sakrament przyjęliśmy pod
dwiema postaciami. Jeszcze
krótki spacer po leśnej okolicy bazyliki
i... pora wracać. W celu bliższego kontaktu wzrokowego z ośnieżonymi Tatrami Wysokimi wracaliśmy przez Poprad
i Tatrzańską Łomnicę podziwiając masyw Gerlacha, Sławkowskiego Szczytu,
Łomnicy, Kieżmarskich Szczytów,
a potem Płaczliwej Skały, Szalonego
Wierchu, Hawrania i Murania.
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Do Sanktuarium Matki Bożej
Ludźmierskiej, Gaździny Podhala
dotarliśmy przed czwartą po południu.
Indywidualne modlitwy przed
złotą figurą Matki Bożej w Bazylice,
a potem modlitewny spacer po ogrodzie różańcowym i czas na posiłek
w miejscowej jadłodajni. Przed piątą
wyruszyliśmy w kierunku Krakowa.
Modląc się na różańcu i słuchając
góralskich melodii bezpiecznie wróciliśmy do naszego miasta, gdzie w rejonie
Łagiewnik popłynęła z głośników autokaru piosenka Skaldów: „Bóg bogaty
w Miłosierdzie”.
Dziękuję za pomoc w zapisach na
pielgrzymkę Panu Niceforowi Gatkowskiemu, za duchową opiekę nad grupą
Księdzu Mariuszowi Siódmiakowi, za
współpracę przy mikrofonie Jasi Skowrońskiej. Stosownie do uzgodnienia
z grupą pielgrzymkową, po rozliczeniu
kosztów przejazdu, ubezpieczenia
i parkingów, pozostałe środki złożone
zostały na ofiarę i Msze Święte w intencji pielgrzymów, które będą odprawione
w naszej parafii w dniach: 11, 12, 18
sierpnia 2010 r. o godzinie 18.00.
Wasz Jacek Wojs

fot.: Marek Kowalski

O s t r e j

B r a m y

5

Wiara i Światło
„Wiara i Światło” powstała z wiary, że
każda z osób upośledzonych umysłowo
jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim
z prawem bycia kochaną, uznawaną
i poważaną ze względu na samą siebie
i w wyborach, które podejmuje. „Wiara
i Światło” jest także przekonana, że każda
osoba, w pełni sprawna czy upośledzona
jest jednakowo kochana przez Boga, że
Jezus mieszka w każdej z nich. „Wiara
i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet
najbardziej upośledzona jest powołana,
by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana, by stać się
źródłem łaski i pokoju w świecie.
Wspólnota „Wiara i Światło” to grupa 10-40 osób (upośledzone umysłowo
dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice
i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich
spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie
i świętowaniu.
Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste
więzi, bowiem „tam, gdzie jest przyjaciel,
tam jest i droga”.
Zwykle wspólnoty zakorzenione
są w lokalnych parafiach i włączają się
w życie swego kościoła. „Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań
odpowiadając na Jezusową modlitwę
„Ojcze, uczyń, aby wszyscy stanowili
JEDNO”.
Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności
członków i Bożej inspiracji. Organizują
wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla
osób z umysłowym upośledzeniem, czas
wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie upośledzonej, „Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca,
swym uczuciem, wiernością.
Rodzinom, „Wiara i Światło” daje
niezbędne oparcie w ich trudnościach,
pomaga im w lepszym rozpoznaniu
wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia
i jedności.
Przyjaciołom, szczególnie młodym,
„Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą upośledzoną
umysłowo, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej
obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu
swego życia. Czyż nie jest to niesamowite
doświadczenie.
W czasach gdy wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych
przed albo po ich urodzeniu, gdy często
są porzucane, „Wiara i Światło” jest
przekonana, że życie każdej osoby jest
unikatowe i święte. Nawet najbardziej
słaba istota jest wezwana by być źródłem
radości i pokoju w Kościele i świecie.
„Wiara i Światło” chce nieść im i ich
rodzinom świadectwo Bożej miłości.
A oto internetowy link do filmiku
oraz pięknej piosenki Tomka Kamińskiego z teledyskiem, którego bohaterami są
przyjaciele z upośledzeniem.
http://www.youtube.com/watch?v=apD__4xwU5o
http://www.youtube.com/watch?v=be6jZ5mRR0&feature=related
„Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że
pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach
woń Jego poznania.” 2Kor 2:14
Pozdrawiam w Panu,
Aneta Wszołek

FRANUSIE (u Franciszkanów "pod oknem") – Gienia 889812130 (gienia7@o2.pl)
IKONA ( u Norbertanek na Salwatorze) – Ula 607642429 (u.czyrnecka@o2.pl)
KUBUSIE (u Norbertanek na Salwatorze) – Leon 506696227 (leoneo@interia.pl)
NIEZAPOMINAJKI (u Pijarów - Wieczysta) – Dorotka 601670803 (dwadrzyk@wp.pl)
PASJONACI (u Norbertanek na Salwatorze) – Agnieszka 793731130 (panimaj@interia.pl)
PASIEKA (u Augustianów na Kazimierzu) – Iwonka 601508783 (iwonkadees@wp.pl)
PROMYCZKI (u Norbertanek na Salwatorze) – Józiu (tel. 012/6437645)
ZIARENKA (przy kościele na Szklanych Domach) - Jarek 502399267 (jareksz@interia.pl)
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Panny roztropne i nierozsądne
czyli strzeżonego Pan Bóg strzeże
Uważam też, że osoby dorosłe
powinny już w młodości zatroszczyć
się o przyszłość swoją, swoich najbliższych, losy wspólników, firmy. Należy
rozporządzić swoim majątkiem, jasno
określić kto ma dziedziczyć jaką część
majątku, kto ma mieć prawo dysponowania i decydowania pieniędzmi. Taka
postawa jest postawą odpowiedzialności.
A odpowiedzialność jest cechą ludzi
dojrzałych i znających swoje powołanie, „rację” dla której żyją i działają.
Przeciwieństwem jest postawa „mnie się
nic nie stanie”, czy „żal mi pieniędzy”,
„pomyślę o tym później”, czy wreszcie
„mojemu dziecku to się nie przydarzy”.
„Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są
złe. ... Mężowie powinni miłować swoje
żony, tak jak własne ciało. ... A żona
niechaj odnosi się ze czcią do swojego
męża”.
A panny roztropne, które zabrały
ze sobą i lampy i oliwę weszły na ucztę.
Urszula Kania
Bezpłatne konsultacje w sprawach:
ubezpieczeń na życie, polis inwestycyjnych, polisy ochronnej dla dziecka (!), ubezpieczenia firm oraz domów
i mieszkań.
607 367 543
urszula.kania@port.allianz.pl
reklama
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jako dodatkową emeryturę. A przecież
kocha najbliższych, więc zaoszczędzi
co miesiąc potrzebną kwotę. Na gazetach, papierosach, ekonomicznej jeździe
samochodem.
Podobną opowieść można snuć
o pożarze w mieszkaniu, o kradzieży
dobytku, o wypadku i uszkodzeniu
ciała. Nie chcę Państwa straszyć przytaczaniem „opowieści grozy”. Co roku
zdarzają się setki tysięcy takich zdarzeń.
Miliony złotych wypłacają Towarzystwa
Ubezpieczeniowe jako odszkodowania
lub świadczenia.
O tym, czy otrzymane odszkodowanie rekompensuje straty decydują
sami Ubezpieczeni. Polisa na życie
zawarta 10 lat temu może nie odpowiadać potrzebom, które pojawiły się
teraz. Zaoszczędzone na składce za
ubezpieczenie mieszkania 50 zł skutkuje
niepełną rekompensatą strat poniesionych podczas zdarzenia. Nie zapłacone
Auto Casco oznacza, że już nie mamy
samochodu. Albo nie mamy go za co
naprawić. Poparzone dziecko wymaga
szczególnej opieki, ale też pieniędzy na
skuteczne leczenie, rodziców zwykle na
to nie stać, a ubezpieczenie w szkole, to
namiastka (choć może być inaczej).
Szanowni Państwo. Agent ubezpieczeniowy to człowiek, którego zadaniem
i misją jest dbanie o to, by rodziny i firmy po szkodzie miały zapewniony ten
sam poziom ekonomiczny jaki miały
wcześniej. By finansowo nie odczuły
dramatu. By odrodziły się jak Feniks
z popiołów. Od kompetencji doradcy
zależy, czy produkt zakupiony przez
ubezpieczonego spełnia jego potrzeby.
Głęboko wierzę, że większość Państwa agentów jest specjalistami i ludźmi
odpowiedzialnymi, świadomymi misji.
Ze swej strony uważam, że należy regularnie rozmawiać ze specjalistami. Doradca powinien ogarnąć całość sytuacji
klienta, podjąć kompleksowe działania
doradcze.

tel. 124131921, e-mail: espe@espe.pl

Było tak:
Mama, Tata, dwoje dzieci; kredyt na
samochód i na mieszkanie. Ten ostatni
zawarty z obowiązkową opcją ubezpieczenia na życie dla głównego kredytobiorcy. Tata, 34 letni Jacek, prowadzi
własną działalność gospodarczą. Firma
nieźle prosperuje, ale jak to zwykle bywa
część rachunków jest niezapłacona,
podatek VAT w ciągłym ruchu – raz
odliczenia, a raz do zapłaty.
Pewnego dnia... Jacek nie wrócił
z pracy. Za to po ataku serca zmarł
w czwartym dniu pobytu w szpitalu.
Po niedługim czasie Mama stanęła
przed ogromnym problemem.
Bank „spłacił sobie” kredyt z obowiązkowego ubezpieczenia i dzięki temu
Mama i dzieci mają gdzie mieszkać.
Ale... brakuje pieniędzy na rachunki,
spłatę kredytu samochodowego. Urząd
Skarbowy żąda natychmiastowego rozliczenia podatków firmy lub zobowiązania, że Pani poprowadzi firmę przez
5 lat. Dzieci są małe, więc nie może
podjąć się tego zadania samodzielnie,
a na zatrudnienie pracownika jej nie
stać. Kontrahenci wyciągają rękę, chcą
natychmiastowego rozliczenia zobowiązań. Można poradzić sobie np. przez
sprzedaż auta, przeniesienie dzieci do
zwykłej szkoły bez czesnego, zaciągnąć
kredyt na spłatę zadłużenia firmy. Ale to
półśrodki, które nie poprawią na dłużej
sytuacji rodziny.
A mogło być tak: Tata Jacek zawarł
ubezpieczenie na życie. Wraz z agentem dokładnie policzył ile pieniędzy
potrzebuje jego Żona, by po śmierci
lub w razie np. choroby Jacka móc
rozliczyć wszystkie zobowiązania oraz
przez co najmniej 5 lat, dopóki dzieci
nie podrosną, nie martwić się o to „co
do garnka włożyć”.
Co miesiąc trochę złości się, że do
stałych kosztów doszła rata za ubezpieczenie, ale pociesza się, że za 30 lat,
będzie miał sporą kwotę do dyspozycji
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy członków Akcji Katolickiej i sympatyków na Mszę św.
o godz. 18 i nabożeństwo majowe
w poniedziałek 17 maja, a później na
comiesięczne spotkanie.
Króluj nam Chryste !

Papieskie posługiwanie
Janowi Pawłowi II
Jak to się stało Panie
że dałeś na Piotrowym
Watykanie
perłę polską papieskie
posługiwanie
światu i mojej ojczyźnie
świecącą laskę
która światłem swym
służy nam i im
z innej ojczyzny
do Boga niesie wołanie
to papieskie posługiwanie
rozjaśnia trony
wycisza waśnie
z miłością Twoją Panie
Janowi Pawłowi II-mu
jest coraz jaśniej
niesie posłanie nieba i ziemi
gdzie my Polacy staniemy
Ludwika Kurowska

B r a m y

m

dokończenie ze str. 3

Organami Forum są: Zgromadzenie
i Sekretariat Generalny. Zgromadzenie tworzą wszystkie Stowarzyszenia
przyjęte do Forum, natomiast Sekretariat składa się z pięciu osób świeckich
z różnych krajów. W obecnej kadencji
w składzie Sekretariatu są przedstawiciele: Argentyny, Birmy, Burundi,
Włoch i Polski.
Zofia Gatkowska
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Wyciąg z ksiąg parafialnych od 1.01 do 28.03.2010

Do wspólnoty Kościoła włączeni zostali przez
Sakrament Chrztu Świętego:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Barbara Elżbieta ŚLUSARZ
Mateusz Aleksander SYRYTCZYK
Kacper Franciszek DRAGAN
Jakub Grzegorz GÓRECKI
Natalia Katarzyna JUZYSZYN
Maja Katarzyna KOLASA
Liliana Agnieszka STAWINOGA
Alicja Marta OBRAŁ
Mateusz Dawid DOLA

Edyta STOJAK
– Grzegorz DREWNICKI
Anna GACEK
– Łukasz BERNIAK
Małgorzata HARAST
– Bohdan WIDŁA
Barbara BIENIEK
– Michał KUNIECKI

Do wieczności odeszli:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Krystyna Norska
Rudolfina Korzeniowska
Krystyna Kawula
Matylda Ciesielska
Elżbieta Bukna
Jerzy Szczepanik
Stanisława Rogóż
Irena Trzewiczek
Krystyna Chyla
Zofia Kozyra
Józef Podobiński
Zofia Szarawara
Jadwiga Łośko
Władysław Dziedzic
Henryk Motłoch
Janina Rybińska
Wiesław Gawor
Zdzisław Węglik
Stanisław Mikruta
Edmund Wasilewski

fot.: Małgorzata Wojs

Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie!

Pismo parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Opiekun kościelny – o. Andrzej Tupek SP, redaktor nacz. – Jacek Wojs. Adres
Red akc ji: ul. Mei ss ner a 20, 31-457 Kraków, e-mail: par af ia@ostrob rams ka.net, http://www.wiec zys ta.pij ar zy.pl
lub http://wieczysta.katolicki.eu/. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i zmiany tytułów. Skład komputerowy –
Paweł Kremer.
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Pierwsza Komunia Święta
dzieci ze szkoły nr 114.
3 maja 2010 r.
klasa 2A

fot.: Krzysztof Janik

Pierwsza Komunia Święta
dzieci ze szkoły nr 114.
3 maja 2010 r.
klasa 2B
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