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Pasterza naszej Archidiecezji powitali
przedstawiciele różnych grup wiekowych
z parafii, a prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Zofia Gatkowska,
powiedziała:
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Kardynale Stanisławie!
Z wielką radością witamy Cię w naszej
parafialnej świątyni. Cieszymy się, że
przyjąłeś nasze zaproszenie, aby dokonać aktu uroczystego poświęcenia
tego kościoła. Dzisiaj wraz z Tobą,
Księże Kardynale, zebrali się wokół
ołtarza Chrystusa parafianie parafii
Matki Bożej Ostrobramskiej. Tę
parafię Twój poprzednik na stolicy biskupiej w Krakowie, kard. Franciszek
Macharski powołał do istnienia przed
dwudziestu pięciu laty. Wówczas
na tym miejscu były łąki, a początki
duszpasterstwa rodziły się w kaplicach
przy ul. Ładnej i Ostatniej. Dzisiaj
stoi tutaj duża świątynia, która służy
blisko 11 tysięcznej społeczności wierzących osiedla Wieczysta.
Księże Kardynale!
Dzisiejszy dzień to okazja ku
temu, by podsumować pewien rozdział historii tego miejsca i podziękować ludziom, którzy tę historię tworzyli. Nie jesteśmy w stanie wymienić
ich wszystkich z imienia i z nazwiska,
ale zapewne większość z tutaj obecnych dołożyła swoją cegiełkę do powstania tej świątyni, do jej urządzenia
jak również do budowania atmosfery
wspólnoty parafialnej. Początki istnienia tej parafii oraz wysiłek wznoszenia budynku kościoła przypadły na
czasy niełatwe. Trzeba było zmagać
się z uciążliwościami wynikającymi
z ówczesnego systemu politycznego
jak również z problemami natury
ekonomicznej. Jak widać trudności te
udało się szczęśliwie pokonać.
Od roku 1948 duszpasterstwo
wiernych na Wieczystej prowadzą
nieprzerwanie Ojcowie Pijarzy.
Najpierw czynili to dochodząc z macierzystej parafii Najświętszego Imienia Maryi, potem mieszkając przy
kaplicy na ul. Ostatniej, a wreszcie
po uzyskaniu w 1981 r. zgody na bu-
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dowę kościoła, w wybudowanym
w 1985 budynku duszpasterskim
przy ul. Meissnera 20. Duszpasterstwem na Wieczystej zajmowało się
wielu pijarów, ale dwaj wpisali się w
początki parafii najmocniej. Jednym
z nich był o. Jan Frączek, a drugim
o. Stanisław Abłażewicz. Przybyli
na Wieczystą w 1976 r. O. Jan został
wówczas Rektorem kaplicy przy ul.
Ostatniej, a potem wziął na siebie
główną odpowiedzialność i ciężar
wznoszenia kościoła. Został też
pierwszym proboszczem tej parafii
pełniąc swoją funkcję przez 12 lat –
do roku 1995. Do dnia dzisiejszego
aktywnie duszpasterzuje w naszej
parafii. Teraz, kiedy uroczyście poświęcamy tę świątynię pragnę w imieniu wszystkich wypowiedzieć słowa
płynącej z głębi serca wdzięczności za
długie, pełne poświęcenia lata duszpasterskiej posługi w naszej parafii.
Ojcze Janie – Bóg zapłać.
Pomocą o. Janowi służył przez
długie lata o. Stanisław Abłażewicz,
potem dołączył do nich o. Edward
Malicki, a następnie w miarę potrzeb
przybywali inni ojcowie. W sumie
przez te lata duszpasterską posługę
na Wieczystej pełniło 37. pijarów. Za
posługę tych kapłanów, których wielu
jest tu dzisiaj obecnych wyrażamy im
szczerą wdzięczność.
Ale parafia to nie tylko jej duszpasterze, to nade wszystko wierni, którzy
stanowią wspólnotę gromadzącą się
na modlitwie.
Księże Kardynale
ta wspólnota, która stanowi
rzeczywistość Kościoła lokalnego
i dzisiaj przed Tobą staje, wiernie i z mozołem kładła dosłownie
i w przenośni – cegła po cegle,
podwaliny tego kościoła. Wspierała
jak mogła i nadal wspiera hojnie
swoich duszpasterzy. Tak było u samego początku, kiedy trzeba było
przychodzić na dyżury do pracy,
ale i później, kiedy już budynek
kościoła był gotowy i trzeba było
zadbać o wykończenie wnętrza. Tego
zadania podjął się następca o. Jana
Frączka, o. Jacek Raczek, który
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posługę proboszcza na Wieczystej
pełnił od roku 1995 do roku 2007.
To pod jego czujnym okiem sukcesywnie urządzano wnętrze świątyni,
ale jednocześnie powstawały trwające
do dziś śmiałe inicjatywy duszpasterskie. Możemy się dziś poszczycić kaplicą ku czci patronki naszej Parafii –
Matki Bożej Ostrobramskiej, parafia
zaczęła wydawać gazetkę parafialną,
powstała biblioteka, Świetlica dla
dzieci, Parafialny Klub Sportowy,
przy parafii znalazła swoje miejsce
Szkoła Podstawowa prowadzona
przez Siostry Pijarki, powstało wiele
grup modlitewnych i apostolskich.
Dzięki owocnej współpracy wielu
duszpasterzy nasza parafia jest dzisiaj
miejscem żywym, tętniącym życiem
każdego dnia.
W tym roku świętujemy Jubileusz
25-lecia istnienia naszej Parafii. Momentem centralnym jego obchodów
jest dzisiejsza uroczystość. Na ten
dzień przygotowywaliśmy się od dawna, a ostatni trzy dni przez modlitwę
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Jako wotum wdzięczności ku czci św.
Józefa Kalasancjusza, założyciela
Zakonu Pijarów, została urządzona
kaplica boczna. Chcemy, aby było
to miejsce szczególnej modlitwy
w intencji dzieci i młodzieży, których
On jest patronem. W listopadzie
zakończymy jubileuszowe obchody
renowacją misji parafialnych i uroczystością odpustową ku czci Matki
Bożej Ostrobramskiej.
Czcigodny Księże Kardynale!
Świątynia, w której się dzisiaj
gromadzimy jest centrum parafii,
tu bije jej serce, bo tutaj mieszka
Chrystus, tutaj przez sakramenty rodzimy się do nowego życia. Chcemy,
aby ta świątynia zawsze była dla nas
miejscem, z którego będziemy wychodzić umocnieni. Wraz z naszymi
duszpasterzami i z obecnym naszym
proboszczem o. Andrzejem powierzamy się Twojej, Księże Kardynale
modlitwie i w symbolu tych kluczy
oddajemy Tobie tę świątynię, abyś ją
poświecił na wieczną chwałę naszego
Wszechmogącego Boga.
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Wyciąg z ksiąg parafialnych od 23.04 do 14.09.2008

Do wspólnoty Kościoła włączeni zostali przez
Sakrament Chrztu Świętego:
– Dominik Stanisław Kaniuch

– Weronika Dygulska
– Stefan Stanisław Kucharczyk
– Jagoda Amelia Hodurek
– Beata Maria Łobaziewicz
– Radosław Michał Cygan-Malicki
– Jakub Bartłomiej Kozieł
– Eryk Michał Bobran
– Adam Lech Rudnicki
– Angelika Katarzyna Grabowska
– Agnieszka Wanda Pirowska
– Wiktor Igor Wójcikowski
– Stanisław Banek
– Kacper Miłosz Pęczek
– Anna Beata Kilian
– Julia Kowalik
– Filip Kowalik
– Lena Maria Gajewska
– Leon Andrzej Nogieć
– Mikołaj Czapla
– Jan Jakub Wojnarowicz
– Milena Anna Dudzińska
– Adam Jakub Litwa
– Oliwia Monika Basista
– Daniel Arkadiusz Wołek
– Salma Dyło-Grodek
– Wojciech Kukla
– Marisa Anna Dunka
– Oliwier Pajor
– Zofia Jaszcz
– Martyna Katarzyna Kania
– Adam Nowicki
– Natalia Anna Sokołowska
– Zuzanna Iga Jeleń
– Michał Kmiecik
– Jan Hubert Bury

– Dominik Antoni Czabański
– Anna Aleksandra Kania
– Alice Liffredo
– Wiktor Adam Orczyk
– Klemens Roch Krokowski
– Magdalena Maria Żybula
– Emilia Dorota Kurek
– Matylda Magdalena Morawska
– Milena Anna Morawska
– Aleksandra Stańczyk

Sakramentem Małżeństwa połączyli się:

– Dola Jacek
- Flaszowska Karolina
- Słupek Marek
- Dębiak Iwona
- Lisak Michał
- Polak Irena
- Sutur Piotr
- Ibek Justyna
- Skalski Wojciech
- Kałużny Iwona
- Chlipała Paweł
- Oleksy Aneta
- Lehr Marcin
- Wójcik Barbara

Do wieczności odeszli:

+ Kryjak Pudencjana
+ Biegaj Antoni
+ Miranowicz Jan
+ Młodnicki Tadeusz
+ Giemza Stanisław
+ Barańska Joanna
+ Czerwińska Wanda
+ Szmyd Zofia

MSZE ŚWIĘTE w naszym kościele

+ Pilch Zofia
+ Haduch Irena
+ Warchał Andrzej
+ Witaszyk Michalina
+ Jakosz Stanisława
+ Płonka Krzysztof
+ Mazgaj Maria
+ Woźniak Stanisława
+ Dyrda Czesław
+ Brzeziński Eugeniusz
+ Kuprowska Henryka
+ Skrzypek Tadeusz
+ Siemieńska Władysława
+ Warchał Józefa
+ Pawlus Piotr
+ Kłóś Janina
+ Kornecki Tadeusz
+ Klotzer Andrzej
+ Wanowicz Anna
+ Pytel Emerencjanna
+ Przeklasa Alicja
+ Łabuz Janusz
+ Berniak Władysława
+ Szot Zofia
+ Babecki Jan
+ Lewicka Janina
+ Bonowicz Alicja
+ Konderak Julian
+ Gradus Halina
+ Kuta Jadwiga
+ Rożek Wiesław
+ Marek Zofia
+ Nawrocki Tadeusz
+ Konik Zofia
+ Pierzchała Zdzisław
+ Kuprowski Józef
+ Wieczorek Janina
+ Obrok Maria
+ Golka-Jędrygas Anna
+ Kościółek Franciszka
+ Pałka Kazimierz

SPOWIEDŹ w naszym kościele

– codziennie o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
– w niedziele i święta 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00,
19.15

– codziennie podczas Mszy Św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
– w niedziele i święta na pół godziny przed każdą Mszą Św.
– w pierwsze piątki miesiąca o godz. 6.15, 7.30, 8.00, 16.00
i 17.30.
Pismo parafii Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. Redaguje Zespół przy Radzie Parafialnej. Opiekun kościelny – ks. 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. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i zmiany tytułów. Skład komputerowy – Paweł Kremer.
Skrytka korespondencyjna w przedsionku kościoła.
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Wakacje ze ŚWIETLICĄ

w lesie i na wodzie...
W okresie od 14 do 26 lipca 2008
roku grupa 75 dzieci z terenu parafii i okolicy wraz z wychowawcami przebywała na kolonii letniej
w Lidzbarku Welskim na Mazurach.
Kierownikiem kolonii był o.Mariusz
Siódmiak SP.
W trakcie pobytu na kolonii
dzieci miały zorganizowane wycieczki
wyjazdowe do Malborka i Torunia,
były wyjścia nad jezioro, wycieczki
piesze wokół jeziora oraz zwiedzanie
miasta Lidzbark.
Dodatkową atrakcją zapewnianą
przez organizatorów były rejsy rowerkami wodnymi po jeziorze i dyskoteki. W czasie pobytu było także
zorganizowane ognisko dla dzieci.
Podczas kolonii pokazaliśmy młodym ludziom, że wypoczynek może
się odbywać w formie czynnej, że sport też może być pomocny w drodze
do Pana Boga. Świadomi, że „dar sportu jest darem życia jak dar krwi”,
że wspólne uprawianie sportów jednoczy rodziny, zapobiega dewiacjom
społecznym, umacnia międzyludzką solidarność i życzliwość; że troska
o własną sprawność psychofizyczną jest obowiązkiem każdego człowieka,
bowiem właśnie ta sprawność określa stan zdrowia, radość życia. Sport
jest jednym z najważniejszych elementów kształtowania postaw człowieka,
wspomagającym jego normalny rozwój i realizowanie godności osoby ludzkiej. Dokonuje się to poprzez uczciwą i kulturalną rywalizację, inspirowaną
przykładem miłości bliźniego.
Zajęcia programowe, zaczerpnięte z motywów filmu dla dzieci „Król
Lew” pomogły uwrażliwić dzieci na konieczność ciągłego czynienia dobra.
Do realizacji zadania przyczynili się: III Dzielnica Miasta Krakowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ugorek”, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej oraz sponsorzy indywidualni, na których pomoc zawsze możemy
liczyć i którym bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko.
Aleksandra Mozgała
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