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Zapaszamy Cię, abyś mocniej zaangażował się w życie codzienne naszej parafii. Powiesz, że nie masz na to czasu, że masz 
wystarczająco dużo zajęć, które Cię absorbują do granic możliwości, które musisz wykonać. Na coś dodatkowego już Cię nie stać. 

Jest prawdą, że żyjemy dzisiaj nieco szybciej, ale jest też prawdą, że wiele czasu spędzamy przed monitorami komputerów, 
ekranami coraz większych telewizorów LCD i plazmowych. Spędzamy tak czas bynajmniej nie zawsze w celach zawodowych 
czy intelektualnych, ale dlatego, że to jest najłatwiejszy sposób jego spędzenia. 

Zapytam Cię również o to, skąd czerpiesz swoją wiedzę religijną i opinie na różne tematy dotyczące wiary i moralności 
życia człowieka i życia Kościoła, do którego przecież należysz?

Jeśli jedynym źródłem jest to, co powiedzą ze szklanego ekranu, to z pewnością nie jest to cała rzeczywistość życia Ko-
ścioła i człowieka wierzącego.

Dlatego zapraszam Cię, abyś dotknął życia Twojej parafii z bliska, abyś spróbował raz na jakiś czas przyjść na spotkanie 
którejś z istniejących już grup parafialnych. Może zechcesz zaangażować się w czynną pomoc bliźniemu w grupie charyta-
tywnej lub wolontariacie. Może zaproponujesz Twojemu dziecku albo wnukowi zajęcia w Parafialnym Klubie Sportowym… 

Na kolejnych stronach tego numeru gazetki parafialnej przypominamy o różnorodności form duszpasterskich parafii na 
Wieczystej. 

To jest Twoja parafia. Przyjmij więc zaproszenie.
o. Andrzej Tupek SchP

proboszcz

ZaprasZamy Cię

Katechezy dla dorosłych
będą odbywać się w każdy III piątek miesiąca o godzinie 19.00 w kaplicy św. Józefa Kalasancjusza.

Błogosławieństwa  
po mszy Świętej o godzinie 11.00

I niedziela miesiąca błogosławieństwo dzieci
II niedziela miesiąca błogosławieństwo rodzin
III niedziela miesiąca błogosławieństwo matek oczekujących na urodzenie dziecka
IV niedziela miesiąca błogosławieństwo małżonków, którzy w danym miesiącu świętowali swój jubileusz
V niedziela miesiąca błogosławieństwo osób żyjących samotnie
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W każdy czwartek w godz. 19.00-20.00 
istnieje możliwość indywidualnego spotkania z o. proboszczem.

Nie jest to dodatkowa godzina kancelarii! Jest to czas na rozmowę o sprawach wiary, czy też indywidualnych problemach 
życiowych. W założeniu nie są to zatem spotkania urzędowe, ale czas na swobodną rozmowę, dlatego nazwane zostały 
nieco żartobliwie „Herbatka u proboszcza”.
Zapraszamy do skorzystania z tego czasu. Skontaktuj się wcześniej w celu umówienia terminu: e-mail: tupek@pijarzy.pl!

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

paraFia
maTKi BOŻEJ OsTrOBramsKiEJ

KANCELARIA
PARAFIALNA

poniedziałek, środa, sobota: 9.00 – 10.00
wtorek, czwartek: 16.00 – 17.30
środa: 18.30 – 20.00

CHRZTY
DZIECI

w drugą i czwartą  
niedzielę miesiąca  
Msza Św. – 12.30

KATECHEZA
CHRZCIELNA

sobota przed chrztem 17.00

DYŻUR
PSYCHOLOGA

wtorek
17.30 – 18.30

PORADNIA
NARZECZEŃSKA

I MAŁŻEŃSKA

środa
17.00 – 18.00

SPOTKANIA DLA 
ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW

poniedziałek
18.00

PORADY 
PRAWNE

czwartek
17.30 – 18.30

BIBLIOTEKA
PARAFIALNA

czwartki
8.30 – 10.00

niedziele
10.30 – 12.30

PUNKT 
CHARYTATYWNY

pierwszy i trzeci  
wtorek miesiąca

16.30 – 17.45

ŚWIETLICA
„KŁAPOUSZEK”

od poniedziałku
do piątku

15.00 – 18.00

WOLONTARIAT
PARAFIALNY

– pomoc osobom 
samotnym i chorym

– informacje u proboszcza

Grupy działające przy parafii:
Dla dzieci i młodzieży:
– Ministranci i Lektorzy
– Schola Parafialna
– Chór Parafialny
– Wolontariat Parafialny
– Duszpasterstwo Akademickie

Inne dzieła:
Świetlica Parafialna
Parafialny Klub Sportowy „Porta”

Dla dorosłych:
– Akcja Katolicka
– Domowy Kościół
– Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego
– Odnowa w Duchu Świętym
– Koło Przyjaciół Radia Maryja
– Róże Różańcowe
– Grupa Charytatywna
– Parafialna Rada Duszpasterska
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TyLE pyTaŃ...
Tyle pytań ciśnie się na usta wobec 
trudnego roku, jaki przeżywa nasza 
Ojczyzna. Tak chciałoby się je zadać 
Janowi Pawłowi II i  usłyszeć Jego 
zawsze wyważone, oparte na głębokiej 
religijności i patriotyźmie odpowiedzi.

To już niemożliwe – powie mi wielu 
z Was, wierni Czytelnicy naszej gazetki, 
a ja powiem, że nasze obcowanie z Janem 
Pawłem II, Jego nauką, Jego bardzo aktu-
alnymi odpowiedziami na najtrudniejsze, 
najaktualniejsze pytania jest możliwe 
i  to nie tylko w  pojęciu świętych ob-
cowania, choć i taka więź jest możliwa. 
Obcowanie na co dzień z  Jego nauką 
jest możliwe i bardzo podtrzymujące na 
duchu. Spróbujcie! Nie trzeba daleko 
szukać. Bogu dzięki, są przecież dostępne 
setki jego wypowiedzi, czy to spisane czy 
zarejestrowane z dźwiękiem i obrazem.

Na przykład kilkugodzinne nie-
dzielne audycje Polskiego Radia po-
przedzające transmisje Mszy Świętej 
z kościoła p.w. Świętego Krzyża w War-
szawie na Krakowskim Przedmieściu, 
co tydzień kończy krótka archiwalna 
wypowiedź Jana Pawła II. Na Jego na-
ukę, wypowiedzi i dzieła zebrane w tylu 
wydawnictwach, powołują się kapłani 
w homiliach, modlitwach, wprowadze-
niach do nabożeństw, katechezach.

Kiedy trudny czas niezwykłych zda-
rzeń meteorologicznych czy historycz-
nych, a może i osobistych doświadcza 
nas, zasmuca, a może odbiera chęć do 
działania, a  może nawet i  modlić się 
trudno... to najwyższa pora by poszukać 
wsparcia w tym Przewodniku po ścież-
kach Bożego Królestwa, jakim nieza-
wodnie był i JEST dla nas Jan Paweł II.

No ale są przecież nowe okolicz-
ności, nowe zagrożenia, nowe sytuacje 
– powiecie.

Otóż ten Prorok Naszych Czasów 
o  takich właśnie niespodziewanych 
i trudnych czasach mówił i pisał niejed-
nokrotnie. Poszukajcie. Historia – na-
uczycielka życia – ma to do siebie, że nie 
raz się powtarza. O tych zagrożeniach, 
trudnościach, tragediach ludzkich serc 
i także tragediach narodów On nauczał; 

Kiedy składamy niniejszy numer Głosu 
Ostrej Bramy, za oknem znowu pada, 
ale to co przeżywali mieszkańcy nie-
których rejonów kraju podczas majowej 
i  lipcowej powodzi, to trudno opisać. 
Poczucie solidarności wywołało odru-
chy serca, które w naszej parafii zaowo-
cowały dwiema pełnymi ciężarówkami 
zebranych darów w postaci pieniędzy, 
ubrań, produktów spożywczych i che-
mii gospodarczej, które pojechały do 
gminy Wilków i  pełnym samocho-
dem dostawczym środków czystości 
dla Bogatyni. Organizatorom akcji, 
Księdzu Proboszczowi i ofiarodawcom 
Bóg zapłać!

Jacek

nauczał w oparciu o naukę Chrystusa. 
Bo tak naprawdę to chrystusowa nauka 
poprzez swój ponadczasowy charakter 
wyjaśnia wszelkie nasze rozterki, kłopo-
ty, daje podstawy do zrozumienia i wy-
jaśnienia najcięższych klęsk i  tragedii. 
W zrozumieniu czasem trudnych prawd 
nauki Chrystusa, ktoś powiedziałby 
nawet „nieżyciowych” czy „niewspółcze-
snych”, pomaga nam – pielgrzymującym 
przez teraźniejszość mieszkańcom 
tego skrawka „globalnej wioski”, jakim 
jest teren naszej parafii, właśnie ten 
niezwykły Pośrednik, Przewodnik. On 
zakorzeniony rodzinnie w  beskidzkiej 
ziemi, Pielgrzym Kalwaryjski, będąc 
jednym z nas, zarazem był i jest łączni-
kiem współczesności z nauką Chrystusa.

On mówiąc i pisząc do nas naszym 
językiem, poprzez nasze polskie, także 
krakowskie realia, zarazem zakotwiczył 
nas w nauce Jezusa. Trzymajmy się mocno 
i  z  przekonaniem tej kotwicy, a  żaden 
najsilniejszy powodziowy prąd rzeki nie 
zerwie barki naszego życia osobistego czy 
społecznego i nie poniesie na mieliznę, 
nie roztrzaska, nie zatopi, choćby żywioł 
rzeki historii był najsilniejszy z  dotąd 
notowanych.

Zaufajmy Bogu, On nigdy nie do-
świadcza nas tak byśmy tego nie zdołali 
wytrzymać, a trudy przeciwności – har-
tują i jednoczą z Bogiem; wzmacniają.

Owocem uważnej lektury pism 
i wystąpień Jana Pawła II będzie nasze 
umocnienie NADZIEI, żarliwej opartej 
na modlitwie WIARY i tej trzeciej, ale 
jak pisze święty Paweł (1 Kor 13,1-13) 
największej MIŁOŚCI; do Boga, ludzi 
i Ojczyzny.

Wasz Jacek Wojs

pOmOGLiŚmy 
pOTrZEBuJąCym

fot. J. Wojs
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Akcja Katolicka zaprasza...
Czas letniego wypoczynku szybko minął i trzeba na powrót wrócić do rytmu codziennych obowiązków i zadań, które stoją 
przed nami.
Myślę, że wielu z nas poczuło już tę potrzebę powrotu do wspólnotowej modlitwy,
działania...
Dlatego serdecznie z a p r a sz a m:
– członków Akcji Katolickiej i jej sympatyków na Mszę św. w poniedziałek, 20 września o godz.18:00, a póżniej na spo-
tkanie;
-25 września na doroczne spotkanie członków, sympatyków i księży asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji Kra-
kowskiej w Niegowici ;
– 2 pażdziernika na ostatnie w tym roku nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi, które odprawiane jest po Mszy św. o godz. 8:00 ;
– 9 pażdziernika na IV Pielgrzymkę Różańcową do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Z braterskim pozdrowieniem i życzeniem – Szczęść Boże!
Zofia Gatkowska

Ciekawe 
wydawnictwa

Warta zainteresowania jest nowa płyta 
Skaldów Zostawił krzyż swój dobry Bóg 
– pieśni kościelne. Zasłużony, obchodzący 
właśnie 45-lecie zespół zgromadził na tej 
płytce 12 piosenek o tematyce nie tylko 
religijnej. Są tu i starsze nagrania, jak Bóg 
bogaty w miłosierdzie, którym to utworem 
Skaldowie witali Jana Pawła II w Ła-
giewnikach, jest przeurocza Kołysanka dla 
syneczka, znana już z krążka Skaldowie – 
dzieciom sprzed kilku lat, ale też nowsze: 
Gdzie Anioł mówi dzień dobry, List do 
Anioła Stróża, jest też Hymn o miłości do 
tekstu Marka Skwarnickiego. Tego autora 
piosenka otwiera tę płytę słowami: 

Na skrzyżowaniu świata dróg,
Na ludzkich dróg rozstaju,
Postawił krzyż swój dobry Bóg
Dla tych, co się błąkają...

Tekstami obdarowali ten uroczy 
krążek muzyczny także oczywiście: 
nasz parafianin Leszek Aleksander 
Moczulski, z którym piękny sierpnio-
wy wieczór poetycko – muzyczny na 
Scenie przy Pompie mogliśmy przeżyć 
podczas minionych wakacji, Kazimierz 
Wiszniowski i kompozytor wszystkich 
utworów na płycie – Jacek Zieliński. 

Tegoroczny Jubileusz 45-lecia zespołu 
Skaldowie zaowocuje koncertem na 
Rynku Głównym 26 września o  go-
dzinie 19.00 (wstęp wolny), a najbliższe 
miesiące – wydaniem dwóch nowych 
płyt Oddychać i  kochać z  tekstami na-
szych parafian oraz albumu Z biegiem 
lat zawierającego archiwalne nagrania 
Skaldów w  Polskim Radiu. Więcej 
informacji na stronie www.skaldowie.pl.

Drugim wartym polecenia wydaw-
nictwem jest książka z filmem DVD pt. 
9 dni, które zmieniły świat z dedykacją 
autorów Callisty i  Newta Gingrich: 
Z  wdzięczności za życie Jana Pawła II 
i  odważne świadectwo polskiego narodu. 
Ponad półtoragodzinny archiwalny, 
mało znany materiał filmowy zawarty na 

płycie ogląda się i słucha jednym tchem, 
bo przypomina wspaniałe historyczne 
chwile z Janem Pawłem II, dodaje otuchy 
i niesie głębokie wartości, zawsze aktual-
ne i uniwersalne. Książkę wydała oficyna 
Rafael z siedzibą na terenie naszej parafii. 

Całą gamę świetnych wydawnictw 
książkowych dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci oferuje pijarskie wydawnictwo 
eSPe, którego nazwa pochodzi od łaciń-
skich słów oznaczających zakon pijarów 
– Scholarum Piarum mieszczące się 
przy naszym kościele, a  szczegółowe 
informacje przyniesie tu Państwu adres 
www.espe.pl. Na jesienne wieczory każ-
dy znajdzie ciekawą, niosąca nadzieję, 
wartościową lekturę dla siebie. 

Jacek Wojs

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

fot. Jacek Wojs
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HarmONOGram ZaJęĆ sEKCJi
W paraFiaLNym KLuBiE spOrTOWym „pOrTa”  

w sezonie 2010/2011
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

16.00 – 17.30
Tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.00 – 18.30
Siatkówka

(szkoła
podstawowa)

p. Marek Nowak

16.00 – 17.30
Tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.00 – 18.30
Siatkówka

(szkoła podstawowa)
p. Marek Nowak

16.00 – 17.30
Tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.30 – 19.00
Tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

18.30 – 20.00
Siatkówka

(gimnazjum liceum)
p. Marek Nowak

17.30 – 19.00
Tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

18.30 – 20.00
Siatkówka

(gimnazjum
liceum)

p. Marek Nowak

17.30 – 19.00
Tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

20.00 – 21.30
Piłka nożna

(seniorzy)
p. Hubert Grabias 

20.00 – 21.30
Piłka nożna

(seniorzy)
p. Hubert Grabias

Treningi tenisa stołowego i piłki siatkowej odbywają się w pomieszczeniach Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej.

Na 11. miejscu zakończyli rozgrywki ligowe w ubiegłym sezonie piłkarze naszego parafialnego 
klubu Porta. Treningi i przygotowania do nowej rundy rozpoczęły się na początku sierpnia pod 
okiem nowego trenera Huberta Grabiasa. 

Podobnie jak przed rokiem piłkarze występować będą w rozgrywkach klasy B gr. II.

Terminarz spoTkań u siebie:
19.09. (niedziela) godz. 16:30 Porta – Albertus  
03.10. (niedziela) godz. 16:00 Porta – Cedronka  

17.10. (niedziela) godz. 15:30 Porta – Iskra  
31.10. (niedziela) godz. 13:00 Porta – Trzebol 

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

Potrzebna wysoka siatka!

Przy ulicy Seniorów Lotnictwa zlo-
kalizowane są boiska Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Trzeba koniecz-
nie pomyśleć o wykonaniu wysokiego 
ogrodzenia, bo piłki wypadają z boiska 
prosto na przechodniów, nieraz spaceru-
jących tu z wózkami dziecięcymi i pod 
koła  samochodów.

Natomiast przy ul. Meissnera/Ugo-
rek konieczny jest objazd peronu przy-
stanku autobusowego dla rowerzystów.

Nie życzymy sobie takich 
hałasów

Podczas minionego sezonu wakacyj-
nego dwukrotnie północno-wschodnia 
część terenu naszej parafii przeżywała 
trudne noce. Nocną ciszę zakłócały kon-
certy organizowane w sąsiedztwie - na 
terenie lotniska Czyżyny. Szczególnie 
uciążliwe były niskie tony, dudniące 
echem do późnych godzin nocnych na 
naszych osiedlach mieszkaniowych.

Każdy kwiat jest  
uśmiechem Pana Boga

Z inicjatywy pana Mieczysława Głąba, 
członka Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej, konkurs na ukwiecony balkon 
i  ogródki przed blokami zaowocował 
na osiedlu Ugorek wieloma barwnymi 
girlandami kwiatów. Osiedle nam wy-
piękniało!

Jacek Wojs
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W okresie od 10 do 23 lipca 2010 roku 
grupa 45 dzieci z terenu parafii i okolicy 
wraz z 7 wychowawcami przebywała na 
kolonii letniej we Władysławowie. 

Mieszkaliśmy w  ośrodku wypo-
czynkowym. Do swojej dyspozycji 
mieliśmy trzy duże świetlice, boisko do 
gry w siatkówkę lub kosza, trampolinę, 
huśtawki i wiele innych atrakcji.

W trakcie pobytu na kolonii dzieci 
miały zorganizowane wycieczki wyjaz-
dowe do Trójmiasta oraz na Hel, skąd 
popłynęliśmy statkiem do Gdyni. 

W Trójmieście zwiedzaliśmy Oliw-
ski Ogród Zoologiczny, Park Oliwski 
oraz byliśmy na Molo w  Sopocie. 
W czasie pobytu na Helu zwiedziliśmy 
Fokarium, popłynęliśmy Tramwajem 
wodnym do Gdyni, gdzie zwiedziliśmy 
Akwarium Gdyńskie oraz statek Dar 
Pomorza. Resztę czasu wolnego prze-
znaczyliśmy na zwiedzanie okolicy oraz 
zakup pamiątek.

W trakcie pobytu we Władysławo-
wie, korzystając z bardzo ładnej pogody, 
prawie codziennie chodziliśmy na pla-
żę. Czas na plaży wykorzystywaliśmy 
czynnie organizując dzieciom zawody 

Kolonia we Władysławowie

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

Podczas kolonii pokazaliśmy mło-
dym ludziom, organizując różne za-
wody sportowe, że wypoczynek może 
się odbywać w formie czynnej, że sport 
też może być pomocny w  drodze do 
Pana Boga. Sport jest jednym z  naj-
ważniejszych 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 jakie mieliśmy 
na podstawie Opowieści Biblijnych po-
mogły uwrażliwić dzieci na konieczność 
ciągłego czynienia dobra.

Dzięki wielu atrakcjom, jakie zo-
stały zapewnione przez organizatorów 
czas na kolonii upłynął bardzo szybko 
w  przyjemnej atmosferze. Na zakoń-
czenie odbył się pożegnalny posiłek, 
obdarowanie nagrodami, dodatkowo 
każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy prezent.

Do realizacji zadania przyczynili 
się: Miasto Kraków, Parafia Matki 
Bożej Ostrobramskiej oraz sponsorzy 
indywidualni, na których pomoc zawsze 
możemy liczyć i którym bardzo serdecz-
nie dziękujemy za wszystko.

Aleksandra Mozgała

sportowe, zabawy z chustą czy konkursy 
na rzeźbę i labirynt z piasku.

Pozostały czas wykorzystywaliśmy 
na zwiedzanie miasta – między innymi 
byliśmy w porcie, oglądaliśmy panoramę 
miasta i okolicy z Wieży Rybaka. Głównie 
wieczorem, w trakcie pobytu w ośrodku 
dzieci miały organizowane różne konkur-
sy, turnieje i przeróżne zabawy.

fot. z arch. red.
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WOLONTariaT paraFiaLNy
Budujmy wspólnotę parafialną ludzi otwartych na problemy sąsiada!  
 
Zapraszamy do współpracy:
 
Osoby dysponujące czasem, chcące przeznaczyć go dla innych, 
Osoby potrzebujące wsparcia, pomocy w codziennym życiu.  
Jeśli możesz poświecić swój czas, nawet godzinę czy dwie raz na jakiś czas, dołącz do nas.  
 
Nie bój się – nikt nie dostanie zadania ponad siły! 
 
Zgłosiły się już osoby, które zaproponowały pomoc w zakresie:  
* opieki nad osobami starszymi i/lub chorymi (opieka, rozmowa, spacery, sprzątanie, zakupy, sprawy urzędowe... itp.) 
* opieki nad dziećmi, 
* transportu osób wymagających pomocy (niepełnosprawnych, starszych), 
* porad prawniczych, 
* korepetycji z różnych przedmiotów, 
* przekazania ubranek dla dzieci, 
* pomocy finansowej. 
 
W swojej codziennej pracy wolontariusze spotykają się z różnymi potrzebami finansowymi podopiecznych. Dlatego 
osoby które nie mają możliwości czasowych a chciałyby wesprzeć WOLONTARIAT prosimy wsparcie finansowe 
i wpłaty na konto Parafii: 

Bank Pekao SA III o. w Krakowie 
61 1240 2294 1111 0000 3723 9394 

z dopiskiem WOLONTARIAT 
lub bezpośrednio u Księdza Proboszcza Andrzeja 

Osoby które chcą skorzystać z pomocy wolontariuszy można zgłaszać się codziennie w zakrystii, po każdej Mszy 
Świętej lub w czasie dyżurów w kancelarii parafialnej lub za pośrednictwem e-maila: tupek@pijarzy.pl.
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1. Charyzmat
Ruch Domowy Kościół jest małżeń-
sko-rodzinnym ruchem świeckich 
w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty 
dwóch ruchów: Ruchu Światło-Życie 
i międzynarodowego ruchu małżeństw 
katolickich Equipes Notre Dame. Do-
robek i doświadczenia obu tych ruchów, 
jak również nauka Soboru Watykańskie-
go II o małżeństwie i rodzinie zainspi-
rowały ks. Franciszka Blachnickiego do 
pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu 
wspólnoty rodzinnej.

RDK przyjmuje od Ruchu Światło-
Życie – głównie poprzez oazy żywego 
Kościoła – przede wszystkim wizję Ko-
ścioła jako braterskiej wspólnoty (koino-
nia, communio), realizującej się w znaku 

małej wspólnoty, dążącej do zrealizowa-
nia tej wizji w swojej własnej rodzinie, 
która powinna stać się małym Kościołem. 
W ten sposób rodzina ma stać się żywą 
komórką w organizmie Kościoła lokal-
nego (parafii), który z kolei jest znakiem 
powszechnego Kościoła Chrystusowe-
go. Jako żywa komórka w organizmie 
wspólnoty Kościoła rodzina służy jego 
wzrostowi przede wszystkim przez wy-
pełnianie funkcji katechumenatu. W jej 
łonie bowiem dokonuje się zasadniczo 
proces wrastania młodych pokoleń we 
wspólnotę wiary i miłości Kościoła.

RDK pragnie sobie przyswoić wy-
soki ideał duchowości małżeńskiej Equ-
ipes Notre Dame. RDK zwraca szcze-
gólną uwagę na formację tej duchowości, 
czyli na dążenie do bycia bliżej Boga 
w  jedności ze współmałżonkiem. Jest 
ruchem, który chce pomóc małżeń-
stwom, trwającym w  sakramentalnym 
związku, w  budowaniu między nimi 
prawdziwej jedności małżeńskiej, która 
stwarza najlepsze warunki do dobrego 

Zapraszamy małżonków  
do Kręgów rodzin ruchu „Domowy Kościół”

wychowania dzieci w duchu chrześci-
jańskim. Ks. Blachnicki w  rozmowie 
z  S. Jadwigą Skudro w  Carlsbergu 
powiedział, że formacja duchowości 
małżeńskiej jest sprawą najważniejszą 
i nie można jej niczym zastępować.

2. Formacja
Zasadnicza formacja to właśnie 

formacja duchowości małżeńskiej, która 
odbywa się w małżeństwie. Budowaniu 
jedności (communio) między małżon-
kami służą następujące elementy forma-
cyjne – zobowiązania, przejęte z ruchu.

Ich realizowanie odbywa się po-
przez codzienny wspólny wysiłek 
małżonków, podejmujących i realizują-
cych poszczególne zobowiązania, oraz 

poprzez wzajemną pomoc małżeństw 
w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea 
małej grupy jako środowiska koniecz-
nego do wzrostu wiary). Krąg tworzy 
4-7 małżeństw pragnących wzajemnie 
wspomagać się w dążeniu do budowania 
w swoich rodzinach domowego Kościo-
ła. Małżeństwa gromadzą się w  imię 
Chrystusa – dla Niego i  z miłości do 
Niego, aby Go wspólnie odnajdywać 
i trwać przy Nim w życiu codziennym. 
Krąg powinien być urzeczywistnieniem 
ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej 
oraz stałym źródłem jego odnowy 
w  poszczególnych małżeństwach. Za 
krąg odpowiada jedno z  należących 
do niego małżeństw, zwane parą ani-
matorską. Jest ona odpowiedzialna za 
pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost 
duchowy, za przebieg spotkań forma-
cyjno-modlitewnych.

Spotkanie kręgu odbywa się raz 
w  miesiącu w  mieszkaniach poszcze-
gólnych małżeństw. Jego punktem 
centralnym jest dzielenie się realizacją 

zobowiązań, które decydują o rozwoju 
duchowym poszczególnych małżeństw, 
jak i całego kręgu. Takie spotkanie skła-
da się z trzech stałych części.

Dla prawidłowej pracy kręgu nie-
zbędna jest doktrynalna i  duchowa 
pomoc kapłana. Wśród rodzin jest 
powiernikiem, przyjacielem, czasem 
małżeństwa wybierają go na swojego 
kierownika duchowego. W kręgu pełni 
funkcję doradcy duchowego. Małżeń-
stwa zapraszają kapłana, by był w  ich 
małej wspólnocie bratem pośród braci, 
pragną, by dzielił się z nimi swą wiedzą 
teologiczną i  swym doświadczeniem 
duszpasterskim. Przede wszystkim 
jednak proszą go, by był obecny wśród 
nich z całą łaską swego kapłaństwa. To 

wszystko wymaga od kapłana obecności 
na każdym spotkaniu kręgu, i to obec-
ności zaangażowanej. Wynikają z tego 
następujące zadania:

– przygotowywanie spotkań mie-
sięcznych przez modlitwę i  spotkanie 
robocze z parą animatorską; czuwanie 
również z parą nad prawidłowym prze-
biegiem spotkań miesięcznych, 

– gotowość służenia swą wiedzą teo-
logiczną, ożywianie modlitwy, udziela-
nie rad i pomocy w trudnych sprawach, 

– przeprowadzanie corocznych 
wyborów pary animatorskiej, 

– troska o  zgodną z  duchowością 
ruchu formację rekolekcyjną członków 
kręgu, 

– zachęta i umożliwianie włączania 
się par kręgu w życie apostolskie parafii, 

– współorganizowanie z  parami 
animatorskimi dni wspólnoty. 

Odpowiedzialność za Ruch na 
każdym szczeblu jego struktury (pa-
rafia, rejon, diecezja, kraj) podejmuje 
para małżeńska i  kapłan moderator 

aktualnie w naszej parafii istnieją 3 Kręgi rodzin – 14 małżeństw.
Małżonków, którzy chcieliby włączyć się w pogłębienie swojej wiary i duchowości małżeńskiej  

prosimy o kontakt z Ojcem Proboszczem – osobiście, albo telefonicznie. 
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Do wspólnoty Ko ścioła włą cze ni zo sta li przez 
sa kra ment Chrztu Świętego:

– Piotr Marek Dziukiewicz
– Igor Józef Jursik
– Antoni Staniucha
– Maja Anna Kwiatkowska
– Milena Wrona
– Aleksander Jacek Figiel
– Natalia Ostrowska
– Mateusz Bartłomiej Prusak
– Wiktor Marcin Draus
– Marek Karol Wierzbicki
– Maksymilian Gawlik
– Pola Maria Ostrowska
– Tomasz Maurycy Korejwo
– Kamil Józef Lisak
– Małgorzata Barbara Krupa
– Damian Marcin Walkowicz
– Jakub Maksymilian Stec
– Paweł Adam Bębenek
– Jakub Jan Kuligowski
– Michał Olgierd Wyciślak
– Piotr Tadeusz Krężołek
– Michał Andrzej Drzewiński
– Jakub Wiktor Muntean
– Małgorzata Ewa Przyjemska
– Bruno Stanisław Ziębiński
– Marta Barbara Krakowiak
– Oscar Fromont
– Julia Anna Kluba
– Lena Maria Stryjska
– Tomasz Józef Karkowski
– Grzegorz Bartłomiej Szymczycha
– Tobiasz Roland Białoń
– Stanisław Cezary Zalewski
– Paweł Wojciech Nowak

+ Zbigniew Nowak
+ Jan Antoń
+ Maria Gibowska
+ Kazimierz Stabiszewski
+ Władysław Iwańciów
+ Danuta Norek
+ Krystyna Stelmach
+ Andrzej Kremer
+ Kazimierz Koźbiał
+ Hanna Twardowska
+ Alicja Gościcka
+ Andrzej Grochola
+ Wiesława Schejbal
+ Bronisława Jankowska
+ Tadeusz Tkaczyk
+ Maria Rokosz
+ Jan Biel
+ Jerzy Czownicki
+ Janina Danilewicz
+ Józef Malisz
+ Maria Frydel-Czarnecka
+ Jerzy Rzepecki
+ Stanisław Lachman
+ Alfred Żeńczak
+ Joanna Jachna
+ Karolina Kaim

Do wieczności odeszli:

Wyciąg z ksiąg parafialnych od 29.03 do 9.09.2010

m i ę d z y
B i E L ą  a   C Z E r N i ą
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RDK, którego zadaniem jest pomoc 
parze małżeńskiej w  jej bezpośredniej 
opiece nad małżeństwami i  kręgami, 
ale zwłaszcza odpowiedzialny jest za 
formację kapłanów pracujących z  ro-
dzinami w Ruchu. 

Zadaniami RDK, wynikającymi 
z charyzmatu „Światło-Życie” są: 

+ Marta Komarowska
+ Franciszek Musiał
+ Edward Pallasch
+ Janina Dudek
+ Krystyna Myszka
+ Janina Łopatka
+ Marian Moksa
+ Lucyna Kur
+ Marian Baranowski
+ Helena Kapłan
+ Zenon Rachwaniec
+ Antoni Stelmach
+ Krystyna Seremet
+ Anna Drobisz-Sobczyk
+ Zdzisława Szyler
+ Zofia Bajek
+ Maria Białończyk-Martyniak
+ Eugeniusz Przybysz
+ Alicja Moksa
+ Janina Stelmach
+ Władysław Schab
+ Barbara Kwiek
+ Jan Florczyk
+ Anna Gwizdek
+ Aniela Siwek
+ Mieczysław Szkatuła
+ Jadwiga Grassa
+ Władysława grabowska
+ Anna Strojek
+ Maciej Partyka
+ Anna Piętkiewicz
+ Józefa Cicha
+ Władysława Radosz
+ Kazimierz Ciempiński
+ Irena Siek
+ Ewa Wadowska
+ Irena Rokita
+ Józef Sieklucki
+ Edmund Tkaczyk
+ Tadeusz Stysiał
+ Jerzy Koszyk
+ Andrzej Suchoński
+ Lidia wiewiórka
+ Czesław Robak

– kształtowanie swoich członków 
w  duchu formuły jedności „światło-
życie”, 

– doprowadzenie ich do przyjęcia 
Chrystusa jako osobistego Pana i Zba-
wiciela (idea Nowego Człowieka), 
pełne i  odpowiedzialne uczestnictwo 
w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej 

Wspólnoty), 
– budowanie i propagowanie kultu-

ry opartej na zasadach chrześcijańskich 
(idea Nowej Kultury), 

– służba na rzecz moralnej odnowy 
Narodu (m.in. poprzez udział w Kru-
cjacie Wyzwolenia Człowieka).

– Franciszek Jerzy Cudo
– Arkadiusz Piotr Ławik
– Dagmara Zuzanna Hodurek
– Kacper Artur Onderka
– Jan Leopold Wilczyński
– Nadia Jagoda Kukułka
– Magda Magdalena Majewska
– Matylda Calik
– Agata Weronika Lichwała 

pismo parafii matki Bożej Ostro bram skiej. Opiekun kościelny – o. andrzej Tupek sp, redaktor nacz. – Jacek Wojs. adres  
re dak cji: ul. me is sne ra 20, 31-457 Kraków, e-mail: pa ra fia@ostro bram ska.net, http://www.wie czy sta.pi ja rzy.pl  
lub http://wieczysta.katolicki.eu/. re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia ma te ria łów i zmia ny tytułów. skład kom pu te ro wy – 
paweł Kremer.
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Kolonia we 
Władysławowie

fot. z arch. red.


