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Mater MisericordiÆ sub tuum prÆsidium confugimus
ZRÓBCIE MU MIEJSCE
1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba,
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem:
On twoim Ojcem, On przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośród nas idzie błogosławiony”.
5. Straż przy Nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni.
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.
6. On winy nasze przebaczać lubi,
Jego się wsparciem nasz naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.
7. Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.
I tej zamiany między stronami,
Niebo i ziemia będą świadkami.

fot.: z archiwum redakcji
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CZAS ŚWIĘTY I DZIEŃ ŚWIĘTY
Wiemy doskonale, że najczęstszą wymówką dzisiaj
są słowa: „nie mam czasu”.
Ale stwierdzenia: „nie mam czasu”, czy
też „brakuje mi czasu” są nieprawdziwe.
Nie jest prawdą, że „nie mam czasu”
i nie jest prawdą, że „brakuje mi czasu”.
Czas mamy do dyspozycji i niczemu nie
służy też narzekanie,
że mi go brakuje, bo więcej czasu miał
nie będę.
Jest:
– 60 sekund w minucie
– 60 minut w godzinie
– 24 godziny na dobę
– i 365/366 dni w roku.
Taka jest nasza miara czasu.

Bóg dotknął ich swoją świętością.
Takie cuda się zdarzają oczywiście.
Mamy takich ojców i takie matki.
I jeśli taki cud czasu świętego człowiek
potrafi wygospodarować,
przeznaczyć na Boga, dzieją się cuda
kolejne.
Bóg, któremu potrafię poświęcić czas,
działa cuda we mnie samym,
a przeze mnie w drugim człowieku,
a jeśli czyni cud – przemienia męża
i żonę,
to czyni cud w małżeństwie,
a jeśli czyni cud w małżeństwie
uszczęśliwia dzieci.
I takie łańcuchy zależności można by
tworzyć długo.

Problem nie tkwi w tym, że „nie mam
czasu”, albo, że „brakuje mi czasu”,
tylko w tym, na co poświęcam czas,
który mam do dyspozycji.

Czas święty, to czas, który przeznaczam Bogu,
ale zdajemy sobie doskonale sprawę
z tego,
że pozwalam jednocześnie Bogu przemieniać siebie i innych przeze mnie.

Istnieje takie pojęcie jak czas święty, albo
dzień święty.
I w kontekście dzisiejszego dnia,
kiedy uroczyście czcimy tajemnicę
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(w skrócie Boże Ciało), chciałbym się
zatrzymać nad tym sformułowaniem
o czasie świętym, albo dniu świętym.
Dlatego chcę postawić pierwsze pytanie.
Czy w moim dniu jest miejsce na czas
święty?
Czyli na taki czas, w którym w jakiś
sposób przeniknie mnie świętość,
a ja dam się dotknąć świętości.
Kiedy mówię o świętości, mam na myśli
Pana Boga,
bo tylko On jest prawdziwie święty.
Kiedy borykamy się z codziennością,
która pochłania nas bardzo,
zmieszczenie Pana Boga w naszych 24
godzinach,
które mamy do dyspozycji na dobę,
graniczy niemalże z cudem.
Cudem jest zatem fakt, że mama, albo
tata przeznaczy czas na to,
aby przeniknęła ich świętość Boga i aby

Czy w moim dniu jest zatem czas
święty?
Nie będę się tutaj rozwodził dłużej na
temat różnych konkretnych przeciwności dla kontaktu z Bogiem, ale podam
kilka przykładów:
„święta kawa poranna”, „święty serial”,
„święty mecz”, „święta Liga Mistrzów”,
„święty Mundial”.
Ktoś by może próbował negocjować, czy
taki serial jak „Plebania”,
albo „Ksiądz Mateusz”, nie mógłby
czasem ujść jako namiastka
choćby odrobiny czasu świętego, bo tam
przecież mowa o księżach.
Ale po pierwsze to są aktorzy nie księża,
a po drugie z obydwu tych rzeczywistości jak jakiś ułamek procenta
sprawdza się w życiu prawdziwej parafii
czy księdza, to już dużo będzie.
A po trzecie, ile tam mowy o Panu
Bogu?
Czy w moim dniu jest czas święty, na
moje spotkanie ze świętym Bogiem.

Pytanie drugie.
Czy w ciągu tygodnia mojego życia jest
miejsce na dzień święty?
Znamy chyba wszyscy 3. przykazanie
Boże:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Dzień święty.
Dla chrześcijan jest to niedziela.
Dlatego, aby to było jasne dla wszystkich katolików,
mamy konkret w pierwszym przykazaniu kościelnym,
tak, aby nikt nie miał wątpliwości, jaki
to dzień święty mamy święcić.
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej”.
Czasem nam, księżom, zarzuca się,
że do znudzenia mówimy o modlitwie
i o Mszy Świętej.
Czasem mówią nam, że powtarzamy
to ludziom,
którzy do kościoła przecież chodzą.
Otóż zastanawiałem się nad tym i tak
sobie myślę, że to prawda,
nie ma sensu ludziom, którzy są w kościele mówić,
aby do kościoła przychodzili, bo przecież są.
Ale jednocześnie trzeba sobie jasno
powiedzieć,
że jeszcze samo bycie w kościele, nie
musi świadczyć o tym,
że oto świętuję dzień święty.
Owszem, to już bardzo wiele.
Zrobiony został bardzo duży krok, ale
to jeszcze nie wszystko.
Eucharystia, Komunia Święta
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa to są
pewne tajemnice,
to jest coś owianego jakąś zasłoną.
Owszem ja mówię, że wierzę, że na ołtarzu chleb staje się Ciałem Chrystusa,
a wino Krwią Chrystusa,
A jednak tak popularne są przecież
stwierdzenia,
że ksiądz w czasie Mszy Świętej pije
wino i je biały opłatek.
Powiecie, że to taki skrót myślowy.
A może nie, a może to po prostu wyraz
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tego, że my jeszcze ciągle nie wierzymy
do końca w to, co spożywamy w czasie
Mszy Świętej.
Może nie do końca zdajemy sobie
sprawę, że Msza Święta – Eucharystia
i Komunia Święta to spotkanie Jezusa
Chrystusa.
A ja, przychodząc na Mszę Świętą, staję
się jednym z tych ludzi,
jak wówczas na górze, gdzie Jezus bierze
chleb i rozmnaża
i daje każdemu po kawałku, i każdemu
wystarcza i nikomu nie braknie.

parafianie nasi dziwią się,
że w naszym kościele Msza Święta trwa
godzinę, a nawet i pięć minut dłużej.
A w innych minut czterdzieści.

1/168 tygodnia dla mojego Zbawiciela.
Dla kogoś, o kim mówię, że w Niego
wierzę i Go kocham.
A mówią, że miłość nie liczy czasu.
I na sam koniec.
Dziś uroczystość Bożego Ciała.
W zasadzie nic to nie zmienia w podejściu do Jezusa.
Tak naprawdę każda Msza Święta jest
uroczystością Bożego Ciała.
I na każdą Mszę Świętą przychodźmy
z takim nastawieniem,
że idę na spotkanie z kimś, kto tutaj na
mnie czeka.
Nie czeka na tłum.
Czeka na mnie.
Ja jeden jestem dla Niego najważniejszy.

Czy towarzyszy mi w czasie Mszy
Świętej
i w czasie Komunii Świętej świadomość,
że przede mną staje sam Pan Jezus, który
ukrywa się pod postaciami chleba i wina,
a Jego miłość, Jego spokój, jego akceptacja mojej osoby mnie przenika
i mnie dotyka?
Czy w czasie Mszy Świętej uświadamiam sobie Jego obecność i Jego
świętość?
Właśnie świętość, czyli absolutną czystość, absolutną dobroć
i najczystszą miłość?
A przed świętością się klęka i to na
obydwa kolana.
A zdarza się, że ludzie klękają tylko na
jedno, albo po prostu kucają.
To już lepiej stać i z szacunkiem skłonić
głowę.
Tylko że często to ludzie starsi, których
przecież mogą boleć kości i stawy
są zdolni do pełnego szacunku klęknięcia, a ludzie młodsi kucają.
Przed świętością się klęka, albo co najmniej skłania głowę,
także kiedy kapłan z Komunią Świętą
idzie do chorych.
To idzie ten sam Jezus, którego czcimy
na ołtarzu i w tabernakulum.
Jemu należy się cześć i uwielbienie, bo
to On sam,
ukryty w chlebie, ale On sam.
Czy mam czas, aby święcić świętość
Boga?
I ile Mu jestem w stanie dać tego czasu.
Kilka razy, najczęściej w ciągu kolędy,
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I muszę przyznać, że czasem taka presja
udziela się kapłanom,
którzy dbają o to, żeby Mszę Świętą jak
najkrócej – jak najszybciej odprawić,
kazanie jak najszybciej powiedzieć,
aby tylko nie zbliżyć się do tej magicznej
godziny,
a już broń Boże ją przekroczyć.
Kiedy mi o tym mówią, przyznam, że
nie wiem jak reagować.
Uznać to za żart, czy wziąć na poważnie?
Najczęściej pojawia się jakieś ściśnięcie
serca.
I refleksja.
Jakże Panie Jezu chcemy Cię zamknąć
w jednej godzinie,
niby do ciebie przychodzimy, niby Cię
czcimy, niby klękamy,
a tak szybko chcemy od Ciebie odejść.
Jeśli się kogoś kocha, serce mówi, żeby
z nim być.
Mówi się, że zakochani czasu nie liczą.
Właśnie.
Czy zatem jestem naprawdę zakochany
w Jezusie?
A może tylko w samym sobie i w swoich
przyzwyczajeniach i pragnieniach?
Kiedy więc już tutaj przychodzisz, miej
dla Niego czas, wystarczająco czasu.
Nie spoglądaj na zegarek, myśląc o obiedzie, o spacerze,
czy o programie telewizyjnym.
Mecz trwa dwa razy po 45 minut, odcinek serialu 30– 45 minut.
Czasem pilnujesz, żebyś tego nie przegapił, żebyś był na bieżąco.
Czy chcemy, aby Jezus przegrywał z finałem Ligi Mistrzów,
albo z kolejnym odcinkiem Plebanii?
Tydzień ma 168 godzin.
Z tego dla niektórych tylko jedna – ta
niedzielna
przeznaczona jest dla mojego Zbawiciela.
1/168 mojego czasu w tygodniu dla
Jezusa.
Pomyślmy.

I tak naprawdę Msza Święta, Eucharystia, zaczyna się już w Twoim domu.
Kiedy ubierasz odświętny strój,
bo idziesz na spotkanie z Bogiem,
a nie na piknik.
Kiedy wychodzisz lub wyjeżdżasz odpowiednio wcześniej,
żeby się nie spóźnić na spotkanie, bo
przecież to nie byle kto jest Ten,
do którego idziesz.
Kiedy potrafisz, wchodząc do tej świątyni uczynić znak krzyża, pełny znak
krzyża i przyklęknąć na oba kolana.
I powiedzieć Temu, do którego przyszedłeś:
Panie Jezu, to ja, przyszedłem na spotkanie.
„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz,
zawsze, i na wieki wieków. Amen”.
Przychodź tu zawsze bracie i siostro
z miłością.
I przychodź nie dlatego, że jest takie
przykazanie.
Życzę Ci, abyś przychodził tutaj, bo
znajdujesz tu swego przyjaciela.
Żebyś przychodził tutaj, bo chcesz, a nie
musisz,
Bo znajdujesz tutaj świętość
I obietnicę nieśmiertelności wyrażoną
w słowach Jezusa:
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew nie umrze na wieki”.
Amen.
O. Andrzej Tupek SP
Kazanie wygłoszone w Boże Ciało 2010 r.
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parafia matki bożej ostrobramskiej

12.00-16.00 –

akcja krwiodawstwa

14.00 – rozpoczęcie
15.00 – finały turnieju drużynowego w piłce nożnej
Kategorie: - szkoła podstawowa, - gimnazjum i liceum, - dorośli

15.00-19.00 – konkursy i zabawy dla dzieci
i dorosłych (z nagrodami)

16.00 – koncert charytatywny dla joasi
pod hasłem “wstawaj! nie jesteś sama”

-

duszpasterstwo akademickie pijarów
bollywood dance w wykoniu doroty wróbel
pokaz zumby i zajęć fitness - klub fitness woman gym & fit
zespół kleryków wyższego seminarium duchownego archidiecezji krakowskiej “metafizyka”
egzotyczny afrykański zespół cowerowy - bazobanga socaloca show

20.00 –

światełko do nieba

i zakończenie pikniku
strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl
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Piknik Parafialny po raz czwarty

W piękną, słoneczną niedzielę, 20.05
w parafii M.B. Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej odbył się IV Parafialny Piknik Rodzinny. Rozpoczął
się o godz. 14:00, a zakończył o 21:00.
O godzinie 15:00 odbył się turniej
drużynowy w piłce nożnej. W międzyczasie odbywały się konkursy i zabawy
dla dzieci i dorosłych. O godz. 16:00
rozpoczął się charytatywny koncert dla
Joasi, parafianki, pod hasłem: „Wstawaj!

Nie jesteś sama”. W czasie pikniku wystąpili: Duszpasterstwo Akademickie
Pijarów, schola dziecięca naszej parafii,
Bollywood Dance w wykonaniu Doroty
Wróbel, pokaz Zumby i zajęć fitness –
Klub Fitness Woman Gym & Fit, egzotyczny afrykański zespół rowerowy –
Bazobanga Sacaloca Show, niezawodny
o. Piotr Jałako SP jako wodzirej zabaw.
Od godz. 12:00 do 16:00 była organizowana także akcja krwiodawstwa.

Z wielkim zaangażowaniem i frekwencją w organizację pikniku włączyło się
Duszpasterstwo Akademickie Pijarów,
które wraz ze świetlicą Kłapouszek
prowadzili loterię i zbiórkę dla Joasi.
Cała impreza zakończyła się pobożnym
śpiewem DAP-u i błogosławieństwem
o. Proboszcza. I cóż... pozostaje nam
czekać na następny parafialny piknik
rodzinny.
kl. Andrzej Lisiak SP

fot.: Dominika Robak

Podopieczni Świetlicy „Kłapouszek” są wdzięczni Radzie Nadzorczej SM Ugorek za 3000 zł wsparcia finansowego. Dziękujemy.
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Mała modlitwa
Taki właśnie tytuł „Mała modlitwa” nosił
jeden z utworów wykonywanych na bis
przez chór z Wiednia na pierwszym
z cyklu koncertów Muzyka w Ogrodzie
Botanicznym. Koncerty są gratisowe,
a na pierwszym widzieliśmy z żoną
wśród publiczności wielu naszych parafian. Pierwszy koncert zainaugurował
występ duetu Veroniki Blachuta i Pianistki Egle Staskute. Chór z Wiednia
Chorvereininung Schola Cantorum
pod dyrekcją Kurta Martina Herbsta
rozpoczął występ od pieśni Laudate Dominum – Wychwalajcie Pana a potem
było i Nad pięknym modrym Dunajem,
i Wein, Weib und Gesang, i szybka
polka węgierska..., a wszystkiemu towarzyszył silny wieczorny zapach wiosennych kwiatów ogrodu botanicznego,
w szczególności różaneczników.
To rzeczywiście była muzyczna mała
modlitwa wśród Bożych dzieł przyrody.
Bo czy można modlić się poprzez muzykę, muzyką wychwalając Boże dzieła?
Oczywiście tak! Kiedyś Nasz Kochany
Jan Paweł II zapytany w audycji TVP
„Ziarno” przez małą dziewczynkę czy
można chwalić Boga poprzez taniec,
odpowiedział, że oczywiście można.
Modlitwa może nam towarzyszyć
w drodze do pracy na rowerze, „za kółkiem”, czy w tramwaju, a kiedy ranne
wstają zorze, zaś my wstajemy do pracy
i zaofiarujemy Panu Bogu wszystkie
czynności dnia, to cały nasz dzień może
składać się z małych modlitw. I wtedy,
możemy dobrze przeżyć dzień, tydzień,
miesiąc, rok, życie...
Ale przecież jesteśmy ułomni w naszej słabości do grzechu i przerywamy
często ten stan postanowienia wytrwania
w dobrym. Co gorsza czasem modlitwa
towarzyszy w krótkim przedziale czasu
po jej ukończeniu, złym czynom, grzechowi. Ledwie wyszliśmy z kościoła,
a już złe słowa o sąsiedzie, polityku,
niebezpieczna agresja za kierownicą przy
wyjeżdżaniu z parkingu, nienawistne
gesty w rodzinie. Tuż obok w przestrzeni
czasu; jak pornograficzny kanał w telewizorze tuż obok religijnego... No tacy
jesteśmy! Kto z nas tego nie zna?
Jakże wtedy potrzebne i pomocne

jest życie modlitwą. I to autentyczną
rozmową z Panem Bogiem; tak wiele
wtedy – umocnieni poprzez Sakrament
Pokuty – możemy.
Wypaczona mała modlitwa, może
stać się jednak wręcz zabobonem: „miałem dziś pecha, bo drogę mi przebiegł
czarny kot, nie odmówiłem koronki, a do
tego rano ta zakonnica na przystanku,
a potem sroka, to wszystko przynosi
mi pecha...”. Oto jak czasem miesza
się modlitwę z zabobonem. A i siedem
„odmówionych” różańców dziennie nie
pomoże, jak równocześnie obgadałem
choćby raz tego dnia sąsiada czy teściową.
Bo nie o „odmawianie” modlitwy
moim zdaniem chodzi, a o autentyczną
choćby krótką, ale prawdziwą rozmowę
z Bogiem, Ojcem naszym. Szczerą rozmowę dziecka z Ojcem, o prawdziwą
małą modlitwę, która jest tak naprawdę
wiele wartą dla obu rozmówców wielką
modlitwą. Mając w sercu wiarę, korzystajmy jak najczęściej z tego przywileju,
że możemy rozmawiać w sumieniu
z Bogiem. Jak kiedyś powiedział dobry
spowiednik słysząc wyznanie, że nie „odmawia” ktoś pacierza: to ja ci zabraniam
przez miesiąc „odmawiać” pacierz, ale ty
przez ten miesiąc spróbuj choćby krótko
codzień porozmawiać w duszy z Panem
Jezusem. I to jest właśnie mała modlitwa
i wielkość, i potęga małej modlitwy.
Cechą modlitwy chrześcijan jest
prośba i dziękczynienie, naród wybrany
w swych modlitwach do Boga nie tyle
prosi i nie tyle dziękuje, co wychwala
Pana i jego Dzieła.
Nie podejmuję się oceniać, co jest
wartościowsze, co autentyczniejsze, Bóg
to doceni.

Przed laty napisałem, próbując
trochę dobrać rymów, taką modlitwę:
Trzy prośby
Wszystko co robię, czym żyję, co
czuję,
Weź Panie w Darze Podzięki dla
Ciebie.
Naucz mnie kochać także
nieprzyjaciół,
Wszak, gdy się nawrócą, też mogą być
w Niebie.
Gdy wir maleńkich i wielkich
kłopotów
Zapędzi serce moje w zawał nowy,
To, o to proszę Cię
o Zmartwychwstały,
Bym do spotkania z Tobą był gotowy.
A gdy nadejdzie dzień mój i godzina
Kiedy mnie wezwiesz Panie
Zmartwychwstały,
To, o to proszę, byś p o d c z a s
modlitwy!
Zabrać mnie raczył do swej wiecznej
chwały.
To taka właśnie, jedna z wielu
naszych, mała modlitwa. „Tam gdzie
dwóch się modli tam ja jestem między
nimi” mówił Jezus – społeczność parafialna, nawet w czasie zabawy – choćby
jak na parafialnym festynie – też może
modlić się i dawać dobre świadectwo.
O takim świadectwie mówił Zbyszek
na ostatnim spotkaniu Akcji Katolickiej;
czuło się żywą wspólnotę parafian podczas przygotowań i trwania festynu. To
całe dobro świadectwa i życia wspólnoty
parafialnej społeczności też jest przejawem łączności z Bogiem, owej małej,
a jednak wielkiej modlitwy.
Takim świadectwem
modlitwy społeczności
parafii naszej i innych,
i całego Kościoła jest wielka, wspólna modlitwa na
procesji Bożego Ciała,
a przecież składa się z naszych indywidualnych małych modlitw, za których
szczerość i autentyczność
fot.: J.Wojs odpowiada każdy z nas
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wobec głosu swego sumienia – Bożego
głosu w Twoim i moim sercu.
Dla Państwa, których zainteresowała propozycja słuchania klasycznej,
pięknej muzyki wśród kwiatów, podaję

dokładne terminy następnych koncertów z cyklu „Muzyka w Ogrodzie
Botanicznym”: niedziele 24.06, 29.07,
19.08, 16.09, w październiku dwa razy:
7.10 i 28.10. Początek o godz. 19.00

w gmachu przy wejściu do Ogrodu
Botanicznego. To tak blisko. Szczegóły
na ulotkach i stronie internetowej Klubu
Muzyki Współczesnej „Malwa”.
Jacek Wojs

Parafialny Klub Sportowy „PORTA”
W marcu Parafialny Klub Sportowy
„PORTA” zorganizował turniej w piłce
siatkowej oraz turniej halowy w piłce
nożnej.
W turnieju piłki siatkowej wzięły
udział 4 drużyny, pierwsze miejsce zajęła drużyna „PORTY”.
W turnieju halowym w piłce nożnej
wzięło udział 6 drużyn w dwóch kate-

goriach wiekowych.
Drużyna PKS „PORTA” występująca w sezonie 2011/2012 w czwartej
lidze w tenisie stołowym zajęła pierwsze
miejsce i awansowała do trzeciej ligi.
W zwycięskiej drużynie grali: Sławomir
Bzowy, Stefan Flak, Bartosz Zapalski,
Marek Kochmański, Antoni Wojciaczyk oraz Aarne Puu. Trenerem i opie-

kunem drużyny jest p. Janusz Małota.
W czasie pikniku parafialnego
członkowie „PORTY ” przygotowali
i przeprowadzili turniej piłkarski.
W turnieju wystąpiło sześć drużyn
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa i dorośli.
Anna Preiss

Z prac Parafialnej Rady Duszpasterskiej
W dniu 11 kwietnia 2012 r. odbyło się
spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Omówiono na nim wydarzenia,
które miały miejsce w Parafii w okresie
Wielkiego Postu. Członkowie Rady
przekazali pozytywne opinie parafian
na temat nowo zainstalowanych konfesjonałów ułatwiających spowiedź św.
osobom starszym i niedosłyszącym oraz
rozpoczętych w marcu cotygodniowych
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Również pozytywnie zostały ocenione przez parafian rekolekcje wielkopostne.
W dalszej części spotkania członkowie Rady Parafialnej omówili przebieg
przygotowań do czwartego już Pikniku
Parafialnego, którego datę ustalono na

20 maja 2012 r.
Sprawy organizacji Pikniku Parafialnego były również przedmiotem
kolejnego spotkania Duszpasterskiej
Rady Parafialnej, które odbyło się 9
maja 2012 r. W spotkaniu tym wziął
udział o. Tomasz Olczak oraz przedstawicielka Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów. Duszpasterstwo
Akademickie także w tym roku włączyło się czynnie w organizację pikniku,
przygotowując gry i zabawy dla dzieci
i dorosłych.
Na obu spotkaniach ojciec proboszcz poinformował o pracach związanych z budową organów i projektami
witraży.
Ojciec Proboszcz poinformował

także, że prawdopodobnie w tym roku
procesja Bożego Ciała odbędzie się
ulicami naszej parafii i parafii sąsiedniej
pod wezwaniem Najświętszego Imienia
Maryi. Procesja rozpocznie się w naszej
parafii po Mszy św. o godz. 9.30 i zakończy w Parafii w Rakowicach.
Jeden z członków Rady Parafialnej
zwrócił uwagę na szybko zmieniające się
światła na przejściu dla pieszych przy
kościele, uniemożliwiające przejście
przez ulicę osobom starszym. Postanowiono, by z tym problemem zwrócić się
do Rady Dzielnicy, a w przypadku braku
poprawy sytuacji, do służb drogowych
z wnioskiem o zmianę świateł.
Anna Preiss

ADORATORKI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Publiczne Stowarzyszenie Wiernych
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych pod nazwą Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspólnotą zrzeszającą kobiety stanu wolnego. Jego celem
jest służba bliźnim poprzez ukazywanie miłości Jezusowego Serca. Dokonuje się przede wszystkim poprzez życie w przyjaźni z Chrystusem. Dlatego członkinie
– żyjąc w świecie, pośród codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych – przyrzekają postępowanie drogą rad ewangelicznych : czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Cel Stowarzyszenia realizują także poprzez częstą Adorację Najświętszego Sakramentu, rozmyślanie modlitwę liturgiczną oraz pomoc niesioną
bliźnim – zwłaszcza starszym, pogrążonym w żałobie po śmierci bliskich, ubogim, cierpiącym, duchowo zaniedbanym. Członkinie spotykają się na comiesięcznym
dniu skupienia, odprawiają także doroczne rekolekcje.
Do Stowarzyszenia przyjmowane są panny i wdowy od 30 roku życia. Z tej racji charyzmat wspólnoty nabiera charakteru uświęcenia tzw. trzeciego wieku.
Stowarzyszenie wyrosło na bazie organizacji znanej w Kościele pod nazwą Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego nawiązuje do tradycji
i duchowości tejże formacji. Asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Klima CM.
Zapraszamy do włączenia się w krąg MIŁOŚCI SERCA PANA JEZUSA !
Stowarzyszenie Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza panny i wdowy na rekolekcje w Ośrodku Rekolekcyjnym „Vincentinum”
(Krzeszowice, ul. Nowa Wieś 8) w dn. od 25– 29 czerwca 2012 r, tel. 12 413 73 80, 606 809 24, e-mail: emiliaplonkainteria.pl
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Piąta kadencja Akcji Katolickiej w naszej parafii
Mianowanie prezesa, wybór
Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Akcja Katolicka działa na podstawie
statutu nadanego przez Konferencję
Episkopatu Polski.
Statut Akcji Katolickiej w Polsce
określa cele i działania Akcji Katolickiej,
prawa i obowiązki członków, a także
struktury organizacyjne, wśród których
są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
Organami POAK są: Walne Zebranie,
Zarząd, Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie dokonuje wyboru
kandydatów na prezesa, spośród których
biskup diecezjalny mianuje prezesa.
Walne Zebranie wybiera w tajnym
głosowaniu członków Zarządu oraz
Komisję Rewizyjną.
Kadencja Zarządu i tym samym
prezesa i Komisji Rewizyjnej trwa
cztery lata.
W naszej parafii wymienione organy Akcji Katolickiej zakończyły swoją
IV kadencję w marcu br.
Walne Zebranie wybrało kandydatów na prezesa, spośród których ks. kard.
Stanisław Dziwisz mianował już po raz
piąty Zofię Gatkowską.
Później wybraliśmy członków Zarządu i Komisję Rewizyjną na V kadencję.
Zarząd:
prezes – Zofia Gatkowska
wiceprezes – Zdzisław Adamczyk
sekretarz – Janina GrzesiowskaSkowrońska
skarbnik – Maria Czyszczoń
członkowie – Włodzimierz Mik, Jacek
Wojs
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Zbigniew Gicala
członkowie – Anna Bialik, Anna
Zborowska
Parafialny Asystent Kościelny
Aktualnie Parafialnym Asystentem
Kościelnym Akcji Katolickiej a zarazem

przewodnikiem Duchowym jest Ojciec
Andrzej Pilch.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu,
że posłał go do nas. Jego obecność na
naszych spotkaniach jest dla nas bardzo
ważna, ponieważ Ojciec dba o naszą
formację, pomaga nam pogłębiać życie
duchowe, zrozumieć Prawdy Boże.
Nasz Asystent Kościelny jest często
naszym doradcą w różnych sprawach.
W ten sposób pomaga nam rozwiązywać je roztropnie.
Postawa Ojca Andrzeja pełna
spokoju, życzliwości, miłości i radości
wskazuje nam, jak my sami powinniśmy
się zachować wobec bliźnich.
Dziękujemy Ojcu Andrzejowi Pilchowi, że zawsze jest z nami – nie tylko
na spotkaniach, ale na naszych Mszach
św. i nabożeństwach pierwszych sobót
ku czci Niepokalanego Serca Maryi, na
pielgrzymkach.
Serdeczne Bóg zapłać !
Nabożeństwo pierwszych sobót
Dzięki naszym usilnym staraniom
od siedmiu lat są odprawiane nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca
Maryi.
Od maja do października gromadzimy się na Mszy św. o godz. 8:00, a po niej
przed Najświętszym Sakramentem, aby
z miłości do Jezusa wypraszać nawrócenie grzesznikom i aby zadośćuczynić za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Każdemu, kto wynagrodzi Maryi za
pięć zniewag, którymi ludzie co chwila
ranią Jej Niepokalane Serce, temu Maryja obiecuje:
„Przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie.
Dusze te będą kochane przez Boga,
jak kwiaty, którymi ozdabiam tron. „
W tym roku nabożeństwo w maju
było poprzedzone projekcją przepięknego filmu fabularnego „ FATIMA”,
który wyświetliliśmy Parafianom pod

koniec kwietnia. Rozdawaliśmy również
folderki dotyczące tego nabożeństwa.
Informacje o nabożeństwie są
wywieszone na tablicy ogłoszeń przy
wejściu do kościoła.
Zachęcamy i zapraszamy Parafian
do uczestnictwa w nabożeństwach
pierwszych sobót.
Siostra Łucja: „Ci, którzy będą żyć
nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni
i poświęceni Bogu, ci stanowić będą
pokolenie, które zwycięży zło”.
Pielgrzymki
Od kilku lat organizujemy pielgrzymki do różnych sanktuariów.
W tym roku, w czasie Wielkiego
Postu, pielgrzymowaliśmy do Pasierbca
do Matki Bożej Pocieszenia i aby odbyć
niezwykłą Drogę Krzyżową.
W najbliższym czasie, bo 16 czerwca, będziemy pielgrzymować do Częstochowy – na Jasną Górę, natomiast
30 czerwca i 1 lipca wyjeżdżamy na
dwudniową pielgrzymkę do Komańczy
– Dukli – Dębowca – Strachociny.
Informacje o tych pielgrzymkach
wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy
wejściach do kościoła. Zapisy i wpłaty
w zakrystii.
Dbamy o to, aby każda pielgrzymka
była starannie i odpowiedzialnie przygotowana.
Jest kilkanaście osób, które wiernie
pielgrzymują z nami.Bardzo gorąco im
dziękujemy.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego pielgrzymowania.
Zebranie
Członków Akcji Katolickiej oraz
sympatyków zapraszam 18 czerwca na
Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a później na
spotkanie.
Zofia Gatkowska
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Wyciąg z ksiąg parafialnych od 1.01 do 31.05.2012

Do wspólnoty Kościoła włączeni zostali przez
Sakrament Chrztu Świętego:

Do wieczności odeszli:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Martyna Maria Woś
Julia Wiktoria Łukomska
Weronika Waga
Roksana Oliwia Stefańczyk
Patrycja Kinasz
Andrzej Marcin Dajszczyk
Aleksander Łukasz Kyrcz
Franciszek Filip Pich
Wojciech Tomasz Mietła
Natalia Oliwia Dola
Julita Faustyna Gil
Klementyna Olimpia Spolitakiewicz
Oliwier Zbigniew Kozendra
Anna Helena Drzewińska
Kacper Jan Bajorski
Klaudia Karolina Dryk
Karolina Kaczka
Adam Barutowicz
Aleksander Piotr Pachel
Oliwier Grabowski
Leon Bogdan Kowalski
Franciszek Jan Łącki
Jan Michał Wojnarowicz
Franciszek Ryszard Ziobro
Emilia Barbara Lubowicz
Dominika Barbara Lisak
Dominik Paweł Biel
Adam Antoni Słopiecki
Jakub Filip Podsada
Daniel Gardan
Amelia Dorota Szczepańska
Piotr Adam Dąbrowski
Lilianna Monika Brzostowska
Flawia Kinga Lalik
Wiktoria Ewelina Śladowska
Witold Pawłowski
Oliwia Wiktoria Bojak
Antoni Bałaga
Julia Maja Mamcarczyk
Weronika Nikola Lis
Zuzanna Połtorak
Marek Aleksander Krasuski

Małgorzata Bodzińska
Kazimierz Królak
Wacław Rojowski
Aniela Pietruszka
Zdzisław Muskat
Stanisław Ciepacz
Helena Małek
Krystyna Wywiał
Janina Szczupalska
Tadeusz Kwandrans
Joanna Fluderska
Jadwiga Desman
Władysław Konieczny
Adela Osińska
Aleksandra Talarek
Aleksandra Ziarkowska
Barbara Pyka
Andrzej Kamiński
Józef Łukomski
Andrzej Tarczyński
Roman Ksyta
Marian Maciejowski
Krystyna Szałapska
Piotr Zaprzał

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

Stanisława Niećwieja
Czesław Płatek
Bolesław Skiba
Apolonia Mars
Anna Korzeniowska
Marian Jasiński
Ryszard Dziedziniewicz
Tadeusz Flasza
Kazimierz Morus
Aleksander Linek
Paweł Kaczor
Zofia Zakrzewska
Irena Rozmus
Felicja Janicka
Aleksander Aulich
Stefan Kornaś
Józef Paluch
Marianna Gajda
Dariusz Obrębki
Zofia Stefańczyk
Janina Karczewska
Marek Szydło
Zbigniew Ligęza
Sylwia Zgierska
Stanisław Capiga
Halina Pająk
Krystyna Trawińska
Antoni Kramarz

Ogród Botaniczny

fot.: Jacek Wojs

28 kwietnia
Urszula Trela – Ryszard Topa
5 maja
Dagmara Hnat – Łukasz Gajewski
26 maja
Anna Koczwara – Marek Popiela

fot.: Jacek Wojs

Pismo parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Opiekun kościelny – o. Andrzej Tupek SP, redaktor nacz. – Jacek Wojs. Adres Redakcji:
ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków, e-mail: parafia@ostrobramska.net, http://www.wieczysta.pijarzy.pl lub http://wieczysta.katolicki.
eu/. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i zmiany tytułów. Skład komputerowy – Paweł Kremer.
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Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek – klasa II

Szkoła Podstawowa nr 114 – klasa II a

fot.: Krzysztof Janik

Szkoła Podstawowa nr 114 – klasa II b

