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MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 03.2020 - 06.2020 

ZMARLI:

Marzec 2020:
Zoa Urban
Krystyna Pociecha
Edward Więsek
January Gawinek
Maria Krupa

Kwiecień 2020:
Katarzyna Kowalcze
Rozalia Synowiec
Henryka Spisak
Jan Jabłoński
Janina Kalicińska

Maj 2020:
Maria Karamon
Krzysztof Furtak
Maciej Wróbel

Czerwiec 2020:
Zbigniew Pyzik

CHRZTY:

Maj 2020:
Kinga Julia Cycoń
Zoa Maria Bałut
Emilia Rita Pająk
Emilia Barbara 
Kosmowska
Maja Jadwiga Socha
Laura Maria Młynarczyk

Czerwiec 2020:
Filip Mateusz Obłąk
Helena Anna Macieik
Gabriela Maria 
Gruszka
Zoa Barbara Pawińska

Paraa Matki Bożej Ostrobramskiej
Ojców Pijarów Kraków-Wieczysta

Msze Święte i Nabożeństwa w lipcu i sierpniu

Msze Święte w niedziele i święta:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.15 

Msze Święte w dni powszednie:
6.30, 7.30, 18.00

Kancelaria

Kancelaria czynna jest do południa: 
w środy i soboty - w godz. 9.00 - 10.00
po południu: wtorki i czwartki 19.00 - 20.00

Adres

31-457 Kraków, ul. Meissnera 20
tel. 12-411-28-51
E-mail: wieczysta@katolicki.eu
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Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż 
Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a 
łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich 
życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Dz 2, 42-47
 
Drodzy Paraanie, Sympatycy i Uczęszczający do kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej!

 Przeżyliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku przeszliśmy w procesji 
eucharystycznej tylko wokół kościoła, ale tak jak zawsze, uwielbialiśmy Boga obecnego w Najświętszym 
Sakramencie, słuchaliśmy Jego słów zawartych w Ewangeliach, a pijarscy neoprezbiterzy, ojcowie Przemysław, 
Dawid i Emil udzielili błogosławieństwa na wszystkie strony świata.  
 W minioną sobotę o. Andrzej Skrzek udzielił, po wcześniejszej pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej 
jednemu dziecku. Od indywidualnego przeżycia tej uroczystości rozpoczęliśmy udzielanie dzieciom tego 
Sakramentu. 
W niedzielę dwie grupy dzieci ze Szkoły Sióstr Pijarek przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. I tak 
będzie do września. To znowu inaczej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Nie zmieniło to jednak prawdy, że 
dzieci i ich rodziny doświadczyły wielkiej bliskości Boga, który całkowicie nam się oddał i stał się dla nas 
Pokarmem na życie wieczne.
 Te wydarzenia, jak również trwająca oktawa Bożego Ciała, skłoniły mnie, aby przypomnieć, że obecny 
rok w duszpasterstwie przeżywamy pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”, odnoszący się do wyznawania wiary 
w obecność Eucharystyczną Jezusa Chrystusa pośród nas.
 Kilka ładnych i głębokich świadectw o przeżywaniu Eucharystii pojawiło się na stronie internetowej 
parai. Dziękuje tym, którzy mieli odwagę podzielić się swoimi przeżyciami. To wszystko niech służy odsłanianiu 
blasku i świętości Eucharystii. Niech tego blasku i świętości nic nie przysłania, również różnice, jakie się pojawiły 
i uwidoczniły w sposobie przyjmowania Komunii Świętej. We Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski, możemy przeczytać następującą uwagę: […] kwestie sposobu udzielania Ciała Chrystusa są drugorzędne 
względem nadprzyrodzonego charakteru tego wydarzenia, jakim jest przyjęcie pokarmu dającego życie 
wieczne (por. J 6, 27. 48-58).
       W rozpoczynających się miesiącach wakacyjnych również trwajmy w łamaniu chleba i w modlitwach. 
Niech odpoczynek będzie naznaczony obecnością przy Jezusie Chrystusie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 
Odpoczywajmy w blasku Eucharystii i wielbiąc Boga, a Pan niech przymnaża codziennie tych, którzy dostąpią 
zbawienia. 

o. Tomasz Jędruch SP - proboszcz
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Katechetki pracujące w szkołach na terenie 
naszej parai wraz z Centrum Kultury 
Calasanz przygotowały tygodnik dla 
najmłodszych pt.: „Głos Mamy z Ostrej 
Bramy”, w którym można znaleźć rebusy, 
krzyżówki, kolorowanki i inne ciekawe zadania 
dla najmłodszych.

GAZETKA DO NABYCIA

PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ W ZAKRYSTII
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Relacje
kwiecień - czerwiec

W tym roku nie mogliśmy wspólnie przeżywać 
Triduum Paschalnego w naszym kościele 
paraalnym. Transmisje prowadzone na naszym 
fanpage’u pozwoliły uczestniczyć paraanom 
w tych najważniejszych dniach Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania Jezusa. Wymownym 
i szczególnym momentem było błogosławieństwo 
dla paraan, które zakończyło Wigilię Paschalną 
i nastąpiło na stopniach głównego wejścia do 
kościoła.

26 kwietnia swój jubileusz 40-lecia 
kapłaństwa obchodzili o. Henryk 
Bogdziewicz oraz o. Andrzej Pilch. Mszy 
Świętej przewodniczył o. Prowincjał Mateusz 
Pindelski. Życzenia jubilatom złożyli 
proboszcz parai, o. Tomasz Jędruch, 
przedstawiciele Centrum Kultury Calasanz, 
Akcji Katolickiej oraz Kręgów Biblijnych, 
którym przewodniczą ojcowie. 
(więcej na str. 8)

W dniach 3-10 maja 
przeżywaliśmy Tydzień Modlitw 
o Powołania, dlatego 
duszpasterze z naszej parai 
postanowili przygotować kolaż 
zachęcający do modlitwy 
o nowe powołania. 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo 
(Łk 10, 2).

22 maja w naszej parai 
al. Aliaksandr Hetsevich od 
Ducha Świętego złożył na ręce 
o. Prowincjała Mateusza 
Pindelskiego śluby uroczyste: 
czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa oraz szczególnej 
troski o wychowanie dzieci 
i młodzieży.

Podczas Mszy Świętej 23 maja 
w naszym kościele paraalnym 
trzech diakonów Dawid 
Bartochowski, Emil Grochowski, 
Przemysław Kołacki oraz alumn 
Aliaksandr Hetsevich przyjęło 
święcenia z rąk bpa Michała 
Janochy. 
(więcej na str. 6-7) 

fot. P. Ładoś



W wigilię Zesłania Ducha Świętego wspólnota charyzmatyczna 
Wieczyste Przymierze zorganizowała czuwanie w naszym 
kościele. Uczestnicy mogli wziąć udział w modlitwie uwielbienia 
- Oczekiwanie w wieczerniku, konferencji Duch Święty 
w działaniu, Adoracji Najświętszego Sakramentu - Pocieszyciel 
Duch Święty oraz Eucharystii - A Duch i oblubienica mówią - 
przyjdź! 
Naszą modlitwą obejmowaliśmy zebranych, nasze rodziny, 
kapłanów oraz całą paraę, wypraszając prowadzenia 
i poruszenia Ducha Świętego dla wszystkich licznie 
zgromadzonych - mówił Michał Kuś.

W uroczystość Bożego Ciała Mszy Świętej 
przewodniczył o. Emil Grochowski 
w koncelebrze z o. Dawidem 
Bartochowskim, i o. Przemysławem 
Kołackim. Neoprezbiterzy udzielali tego 
dnia indywidualnego błogosławieństwa 
wiernym zgromadzonym na Mszach 
Świętych.

Podczas kwarantanny członkowie 
Chóru Gaudete, chcąc uczcić 
100. rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły - św. Jana Pawła II 
nagrali zdalnie Drogę Światła. 
Teksty zostały wybrane 
z Encykliki Jana Pawła II - 
Ecclesia de Eucharistia, 
w nawiązaniu do przeżywanego 
Roku Eucharystii.

W 100. rocznicę urodzin Jana 
Pawła II Liturgiczna Służba 
Ołtarza przygotowała kolaż 
zdjęć ze słowami skierowanymi 
do Służby Liturgicznej w 
Rzymie. Wypełniając waszą 
służbę liturgiczną, jesteście 
współpracownikami kapłana, 
ale przede wszystkim jesteście 
sługami Jezusa.

31 maja odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego Dzień z życia 
Karola Wojtyły 
organizowanego przez 
Centrum Kultury Calasanz 
z okazji 100. rocznicy urodzin 
Jana Pawła II. 
(więcej na str. 15)
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Relacje
kwiecień - czerwiec



23 maja święcenia 
prezbiteratu przyjęli 
dk. Dawid 
Bartochowski od św. 
Michała Archanioła, 
dk. Emil Grochowski od 
Matki Bożej Królowej 
nieba i ziemi 
i dk. Przemysław 
Kołacki od Matki Bożej 
Królowej Anielskiej, 
którzy w ostatnich 
latach odbywali 
praktykę duszpasterską 
w naszej parai. Swoją 
posługą wspierali grupy 
paraalne, 
a szczególnie Centrum 

Kultury Calasanz 
poprzez prowadzenie 
zajęć dla dzieci oraz 
wspólne wyjazdy.
W wydarzeniu wzięli 
udział pijarzy 
z placówek, księża 
z rodzinnych 
miejscowości 
neoprezbiterów, 
najbliższa rodzina 
nowowyświęconych, 
wspólnota seminaryjna, 
nowicjatu, siostry pijarki, 
oraz siostry ze 
Wspólnoty Loyola. 
O oprawę muzyczną 
liturgii zadbali 
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ŚWIĘCENIA 
PREZBITERATU 

I DIAKONATU

przedstawiciele 
paraalnego Chóru 
Gaudete pod 
kierownictwem 
s. Susi Ferfogli.
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26 kwietnia 2020 r. 
minęło 40 lat od 
święceń kapłańskich, 
które przyjęli ojcowie 
w 1980 r. z rąk 
bpa Stanisława 
Smoleńskiego. Jak 
wspominają ojcowie 
ten dzień? 

O. Henryk: To był 
słoneczny dzień. 
Tradycyjnie święcenia 
odbywały się w Kościele 
Seminaryjnym Księży 
Misjonarzy na 
Stradomiu. Wszystko 
działo się  bardzo 
szybko. Dopiero kiedy 
wróciliśmy na Rakowice, 
zaczynało do nas 
docierać, co tak 
naprawdę się 
wydarzyło. Nawet 
mamy pamiątkowe 
zdjęcie z tego 
posiedzenia, kiedy 
robiliśmy sobie takie 
podsumowanie dnia. 
Zastanawialiśmy się, na 
które placówki 
pójdziemy. A już 
wiedzieliśmy, bo do dziś 
jest taki zwyczaj, że 
właśnie w dniu święceń 
Prowincjał informuje, 
gdzie, kto po 
święceniach tra, czyli 
na którą placówkę się 
uda. I wymienialiśmy 
sobie te swoje wrażenia, 
plany. Generalnie, 
bardzo, bardzo 
sympatycznie 
wspominam. Ta pogoda 
mi o tyle utkwiła 
w pamięci, że 
pamiętam, był taki 

niuans, że ktoś miał 
dojechać, źle 
zaparkował. Ja 
musiałem biec po niego 
z tego Stradomia, aż 
tam hen pod Wawel 
i wtedy mnie ta pogoda 
tak uderzyła. 
Rzeczywiście to słońce 
tak świeciło, te Planty 
były takie zielone, 
piękne.
O. Andrzej: A po dwóch 
godzinach wyszliśmy 
jako księża. Reszta nie 
wiem, jak to się działo.

Jakie miał ojciec 
oczekiwania, idąc do 
Zakonu Pijarów?

O. Andrzej: 
Oczekiwania to były 
różne, ja chciałem uczyć 
w szkole. Chociaż 
później się 
zorientowałem, bo 
z resztą uczyłem, że się 
nie nadaję. I całe 
szczęście, że 
oczekiwania się nie 
spełniły, bo byłoby 
nieszczęście. O wiele 
bardziej się 
sprawdziłem i byłem 
zadowolony z pracy 
wychowawczej 
w internacie, gdzie 
spędziłem 11 lat.

Jak ojciec wspomina te 
lata w internacie?

O. Andrzej: Z internatu 
to po pierwsze, żeby nie 
przeszkadzać 
młodzieży. Żeby nie 
przeszkadzać, to jest 

chyba główna zasada. 
Tak jak Ewangelia 
podpowiedziała, 
wszyscy mówimy: “Nie 
pozwalajcie się nazywać 
nauczycielem, albowiem 
jeden jest wasz 
Nauczyciel” (Mt 23, 8). 
Potrzebni są 
świadkowie. Chrystus 
mówi: “Nie chciejcie 
również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo 
jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus” (Mt 23, 
10). Dlatego raczej 
starałem się chłopakom 
po prostu, powiedzieć 
zwyczajnie, że te cztery 
lata w internacie da się 
przeżyć, można coś 
z tego wyciągnąć, ale 
też iść swoją drogą. 
Żeby się głupio nie 
buntować i dało się. 
Przedziecie, młodzież 
mnie lubiła, chociaż nie 
zawsze słuchała, to jest 
normalne, ale ja też o to 
pretensji nie miałem. My 
byliśmy święceni do 
innego kościoła. Ten 
kościół za te 40 lat się 

niesamowicie zmienił. 
Zmienił się dlatego, że 
ścierała się ta 
tradycyjna forma 
duszpasterstwa i ta 
“niby” nowoczesna, 
w różnej formie. To było 
do przyjęcia i nie trzeba 
było tego odrzucać, ale 
się jej nauczyć - tej 
tradycyjnej. W jakimś 
sensie też pokochać, 
może to za górnolotne 
słowo. Ale z drugiej 
strony nie bać się tej 
nowoczesności. Chociaż 
ja, kiedy odwołali mnie 
z Hebdowa do Rakowic 
na Dzielskiego, na jeden 
rok, w 1988 roku, 
otrzymałem po 
ks. Dominiku grupę 
neokatechumenalną i nie 
odnalazłem się w tym 
neokatechumenacie. 
Chociaż cieszyłem się, 
że coś takiego jest, ale 
tego nie czułem. Później 
po roku już wróciłem do 
internatu, do młodzieży 
na sześć lat.

Ojcze Henryku, jakie 
były, ojca, 
wspomnienia 
z pierwszej placówki?

O. Henryk: Ja 
poszedłem do Cieplic 
Śląskich. Muszę 
powiedzieć, że trałem 
bardzo dobrze, 
ponieważ, jak się 

40 lat w kapłaństwie

ZDJĘCIE Z PRYWATNEGO ARCHIWUM O. HENRYKA BOGDZIEWICZA

O oczekiwaniach, jakie towarzyszyły o. Henrykowi 
Bogdziewiczowi i o. Andrzejowi Pilchowi, kiedy przyjmowali 
święcenia oraz o wspomnieniach z pierwszych placówek, do 

których zostali posłani.
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bardzo szybko 
zorientowałem, 
wspólnota do której 
trałem, była 
wymarzoną. To znaczy 
współbracia byli 
zróżnicowani wiekowo 
i bardzo potrali ze 
sobą i do siebie się 
dostroić, to było coś 
nadzwyczajnego. 
A poza tym, mieliśmy też 
bardzo dobrego 
przełożonego, który czuł 
wspólnotę i potrał 
organizować wzajemne 
spotkania, rozmowy. Tam 
rzeczywiście można było 
nabrać takiego ducha 
wspólnoty. Mówiliśmy 
sobie wszystko. 
Zwracaliśmy sobie 
uwagę, korygowaliśmy 
różne detale czy to 
w kościele, czy w domu. 
Także rzeczywiście to 

było bardzo piękne 
doświadczenie. Czasami, 
będąc później przez 
kolejne lata w innych 
domach, czułem brak 
takiej wspólnoty, 
tęsknotę za nią. I ta 
świadomość, że 
przełożony jednak ma 
dużo do pracy, jeżeli 
chce taką wspólnotę 
zbudować.

Pijarzy podczas 
składania ślubów 
uroczystych oprócz 
ślubów: czystości, 
ubóstwa i 
posłuszeństwa 
składają również 
szczególnej troski 
o wychowanie dzieci 
i młodzieży. Jak mógł 
ojciec realizować to 
powołanie względem 
dzieci i młodzieży?

O. Henryk: Miałem 
bardzo dużo pracy, bo 
była to bardzo duża 
paraa. Dzieci było 
wiele. Ze względu na 
swój charakter i sposób 
bycia, tak jak mnie 
rozeznawali przełożeni - 
według nich nadawałem 
się do kontaktu z taką 
młodzieżą z 8-ej klasy, 
pierwszych, drugich klas 
szkół średnich, kiedy ona 
do dziś dnia, z resztą 
nie wiadomo czemu, 
uchodzi za bardzo 
dziwną, trudną. Zawsze 
uważali, że Henryk 
sobie z tym  poradzi. 
Szczerze mówiąc, jakoś 
to szło. Nigdy nie 
chciałem, żeby się mnie 
ktoś bał, jako księdza, 
czy katechety, który 
grozi wielu. Bardziej 
chciałem, żeby mnie 

szanowali. Chciałem 
z nimi i potrałem się 
bawić, ale oni wiedzieli, 
że wszystko ma swoje 
granice, nie wolno ich 
przekraczać. Lubili, 
przychodzili, nie 
opuszczali. Poza tym to 
tam bardzo dużo osób 
przygotowywałem do 
bierzmowania. 
Pamiętam, że przez te 
lata było gdzieś 
ok. 250-300 młodzieży 
klas 8 do bierzmowania. 
Trzeba sobie wyobrazić, 
że ja sobie sam z nimi 
radziłem, mając ich 
wszystkich w kościele. To 
znaczy, że się 
wyczuliśmy. Jestem im do 
dziś za to wdzięczny.

Bardzo dziękujemy za 
rozmowę!  

Pamiętają Państwo tę 
zabawę z dzieciństwa? 
Skojarzenia. Jedno 
słowo i od niego, jak 
gałęzie z pnia drzewa, 
wszystkie inne, które 
zaraz przychodzą nam 
na myśl. Spróbujmy 
więc!

Eucharystia. I niestety – 
moje pierwsze 
skojarzenie, a może 
wspomnienie, raczej nie 
będzie pobożne. 
Brązowe, drewniane 
kasetony. Do dziś 
pamiętam: było ich 
trzydzieści sześć. Może 
wstyd się przyznać, ale 

jako mały chłopiec, 
uczestnicząc z rodzicami 
w niedzielnej Eucharystii, 
liczyłem kasetony na 
sucie. Pewnie trochę mi 
się nudziło. Mały 
kościółek - bardziej 
kaplica, dużo ludzi, ścisk. 
Niewiele widziałem. 
Zostawały tylko te 
kasetony nade mną. 
Pamiętam jeszcze jedną 
rzecz – chciałem 
tańczyć, kiedy organista 
śpiewał hymn „Chwała 
na wysokości”. Pewnie 
musiał grać dość 
skocznie, że nogi same 
podrywały mi się do 
taktu. Coś z tego mi 

zostało, ale o tym 
później.

Potem w parai 
wybudowano nowy, 
duży, jasny kościół. Już 
nie było kasetonów, a ja 
zostałem ministrantem. 
Od tego czasu nie 
nudziło mi się na mszy. 
Już było co robić. 
Dzwonki, ampułki, 
kielich, ręczniczek – 
człowiek musiał się 
skupić, żeby się nie 
pomylić. Pamiętam moją 
pierwszą służbę – to 
było w innym kościele: 
starsi ministranci dali mi 
kadzidło, a ja chyba 

miałem jeszcze za 
krótkie na to nogi. 
Przewróciłem się na 
stopniach ołtarza. 
Z rozciętych warg 
poszła krew, 
a wypalona w dywanie 
dziura chyba jeszcze 
długo przypominała 
proboszczowi o moim 
wyczynie. Jedno trzeba 
przyznać: moje 
uczestnictwo 
w Eucharystii stawało się 
aktywne.

Pierwsza własna komża. 
Uszyta przez mamę!!! 
Nie mówcie jej tego, ale 
lekko przesadziła 

Eucharystia rośnie! fot. P. Ładoś
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z rękawami. Były 
buaste jak w sukience 
na bal karnawałowy. 
Trochę się tego 
wstydziłem, ale paniom 
z kółka różańcowego się 
podobały, więc i ja 
szybko się 
przyzwyczaiłem. Komża 
zmieniła się potem na 
albę i w życiu nastolatka 
pojawiło się Słowo Boże. 
To była dla mnie 
najważniejsza część 
Mszy. Tak, teraz znów 
muszę się przyznać 
pokornie, że 
traktowałem je bardziej 
chyba jako „moje pięć 
minut”. Uszy wszystkich 
wiernych skupione na 
mnie. Ale to słowo robiło 
swoje. Zapamiętywałem 
każde przeczytane 
czytanie, a potem także 
każdą usłyszaną 
ewangelię. To była ta 
część Eucharystii, która 
pierwsza zaczęła do 
mnie traać. I oczywiście 
kazania! Lubiłem ich 
słuchać, nawet kiedy 
były długie, nudne i nie 
bardzo wiedziałem, 
o czym, to jednak 
zawsze coś w nich było. 
Jedno, dwa zdania, 
które zostawały. Dziś 
czasem wracam do 
niektórych z tamtych 
kazań. Cytuję. 
Przekazuję dalej.

Potem alba zmieniła się 
na zakonny habit. 
Oczywiście, nie trwało to 
pięć minut, ale o tym 
może innym razem. 
Teraz skupmy się na 
Eucharystii. Msza 
w zakonie? Pierwsze 
skojarzenie? Brzdęk 
gitary. W tym miejscu 
muszę przeprosić 
wszystkich współbraci, 
którzy grą na gitarze 
starali się w seminarium 
ubogacić nam 
przeżywanie Eucharystii. 

Mnie to jednak bardzo 
przeszkadzało. 
Odrywało od tego, co 
najważniejsze. 
Pokochałem te ciche, 
poranne Msze – bez 
wszystkich liturgicznych 
dodatków i ozdób. 
Chyba miałem już 
przeczucie, że Chrystusa 
nie trzeba ozdabiać; że 
On sam, obecny 
w Najświętszym 
Sakramencie jest dla 
mnie wystarczająco 
piękny.

Lubiłem prostotę 
seminaryjnych Mszy – 
oczywiście tych bez 
brzdęku gitary. Wbrew 
pozorom one były 
wymagające. Szósta 
rano – to dla mnie 
środek nocy, a tu trzeba 
się skupić na tym, co 
najważniejsze. Wysiłek 
pokonywania senności – 
wiem, to znowu nie 
brzmi pobożnie – kazał 
mi szukać we Mszy 
Świętej czegoś, co mnie 
ocuci, przebudzi, skupi 
moją uwagę. I wtedy 
pojawił się akt pokuty! 
Tak jakby nigdy 
wcześniej go na 
Eucharystii nie było?! 
Nagle wydał mi się 
jakąś niepojętą 
tajemnicą i jednocześnie 
największym darem 
każdej Mszy Świętej. 
Być może wtedy też 
tego potrzebowałem: 
świadomości 
codziennego 
odpuszczania grzechów. 
Po nim Msza już mogła 
się skończyć. Ja 
spotkałem tego, którego 
szukałem: Boga dobroci! 
Boga miłosierdzia! Boga 
przebaczenia! Boga, do 
którego każdego ranka 
wołałem „zmiłuj się” i On 
się uśmiechał… 
i miłował! Czy można 
chcieć więcej?

Dobrze, że Bóg nie 
zatrzymuje się na 
naszych pragnieniach 
i daje więcej niż my 
chcemy. Dobrze, że msza 
nie kończy się po akcie 
pokuty, bo dzięki temu 
mogłem dostać więcej! 
I dostałem. Wrócił do 
mnie z czasów 
dzieciństwa hymn 
„Chwała na wysokości”. 
Otwiera się niebo. 
Otwiera się człowiek 
w uwielbieniu Boga. Tak 
naprawdę nie bardzo 
wiem, jak Wam to 
opisać, ale jeśli ktoś by 
mnie zapytał o jakiś 
ulubiony moment mszy 
świętej, to odpowiedź 
byłaby prosta: „Chwała 
na wysokości Bogu”. 
I nie potrzebne są mi do 
tego gitary, organy, 
śpiewy i tłumy – sam 
fakt wystarczy: ja 
MOGĘ uwielbiać Boga! 
W przedziwny sposób 
to uwielbienie dla mnie 
się nie kończy. Ta 
ostatnia nuta hymnu trwa 
we mnie przez całą 
Eucharystię. Bo skoro 
MOGĘ uwielbiać Boga, 
to po co kończyć? 
I jeszcze raz podkreślę: 
MOGĘ, nie muszę! To 
jest moje działanie, moja 
odpowiedź po spotkaniu 
Boga, który w akcie 
pokuty się uśmiechnął… 
i zmiłował.

Coś chyba się 
rozpisałem, ale wiecie 
Państwo: ksiądz pisze 
o Eucharystii… to nie 
może być krótko!

No właśnie! Ksiądz! 
Domyślacie się chyba, 
że pewnego dnia, na 
habit założyłem ornat. 
Zostałem kapłanem. 
I znów skojarzenie: 
bezsenność. Kapłan to 
dziwny człowiek: przed 
pierwszą Mszą spać nie 

może, bo przecież 
będzie sprawował 
Eucharystię. Po 
pierwszej Mszy też spać 
nie mogłem, bo przecież 
sprawowałem 
Eucharystię. Trochę się 
wtedy przestraszyłem: 
czy teraz to już tak 
zawsze będzie? Czy ja 
się już nigdy nie wyśpię? 
Spokojnie, bezsenność 
minęła, ale mam 
nadzieję przeżycie – 
choć stale się zmienia – 
to jednak zostało.

I teraz pewnie liczycie 
na to, że opiszę Wam, 
jak przeżywam Mszę 
świętą „po tej drugiej 
stronie”. Dziś jednak, 
chodzi mi tylko jedna 
myśl po głowie: 
Chrystus ten sam po 
każdej stronie. Ten sam 
dla kapłana, organisty, 
ministranta, kościelnego. 
Ten sam dla tych przy 
ołtarzu i w rzędach pod 
chórem. Bądź z nim 
tam, gdzie jesteś i bądź 
z nim tym, kim jesteś. 
A jeśli chodzi o mnie… 
to mam wrażenie, że we 
mnie Eucharystia wciąż 
się zmienia i wraz ze 
mną rośnie. A może to ja 
rosnę trochę razem 
z nią? Za kilka lat 
pewnie powiem Wam 
o tym coś więcej.

o. Piotr Wiśniowski
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Warto wrócić do 
poprzedniego numeru 
Głosu Ostrej Bramy 
(dla przypomnienia, 
jest on na stronie 
internetowej parai), 
aby przypomnieć sobie 
sylwetkę Świętego 
Józefa Kalasancjusza, 
dopiero wówczas 
zapraszam, do 
dalszego poznawania 
Patrona Szkół 
Pobożnych. Jaki był 
Założyciela Zakonu 
Pijarów? Co go 
charakteryzowało 
i zarazem wyróżniało?
Święty posiadał 
temperament mocny, 
zdecydowany, 
kategoryczny, 
niepoddający się. Ten 
sposób bycia uwidacznia 
się, kiedy mówi i kiedy 
pisze. Często wyrokuje 
w taki sposób, że nie ma 
możliwości repliki. 
„Niech uczynią, jak ja 
pragnę”. Do ojca 
Cananea, przełożonego 
kolegium w Moricone, 
pisał: „Słyszałem, że 
w tym domu, w środę, 
w dzień św. Jana, 
jedzono mięso, zamiast 
pościć; było to wielkim 
błędem i winę ponosi 
przełożony, a przez to 
i karę. Przez wszystkie 
środy stycznia ze 
sznurem na szyi będzie 
wchodził do refektarza 
i tak zostanie aż do 
podziękowania po 
posiłku”. 
W listach uwidacznia się 
nieustannie jego 
zdecydowana forma 

działania. Nie wątpi. 
Nie podąża za 
nadmiernym 
wdzięczeniem się, które 
może sparaliżować jego 
działanie czy przyszłość 
jego usiłowań. Decyduje 
szybko i nakazuje. Nie 
chce zwłoki 
w wypełnianiu poleceń, 
podobnie jak jej nie 
było we wskazaniu tego, 
co należy czynić. Być 
może trybem, którego 
najczęściej używa 
w listach jest tryb 
rozkazujący, bądź formy 
równoznaczne. Pisał do 
Neapolu: „Proszę mu 
powiedzieć, że jeśli się 
nie odważy zobowiązać 
brata Bartolome do 
podjęcia tych zajęć, 
najmłodszego, który 
usiłuje zostać kapłanem, 
niech mi go więc przyśle, 
a ja każę mu zmądrzeć. 
I mówię to samo wobec 
każdego innego, który 
odrzuca posłuszeństwo, 
ponieważ jestem 
zdecydowany nie znosić 
dłużej tych kaprysów”.
Drugim elementem jego 
temperamentu była 
stałość 
i charakteryzująca go 
wierność. Kochał, jak 
żaden inny pijar tego 
nie czynił, dzieło 
tryskające z jego rąk, 
jak syna w swej starości, 
dziecko swoje i dar 
Boga. Kochał swoje 
dzieło i walczył o jego 
przetrwanie. Pracował 
z odwagą. Poświęcił mu 
całe życie. Pogrążony 

w swym działaniu 
i świadomy dobra, jakie 
czynił, nie mógł 
zrozumieć, że usiłuje się 
je wymazać z Kościoła. 
Kiedy rozpowszechniły 
się pogłoski 
o opublikowaniu Brewe 
papieskiego, według 
którego Szkoły Pobożne 
miały być zniszczone, 
zwierzył się swemu 
ukochanemu synowi, ojcu 
Berro: „Nie mogę 
zrozumieć, jak instytut 
tak użyteczny 
i poszukiwany w całej 
Europie, wychwalany 
nawet przez heretyków, 
tak łatwo może zostać 
zniszczony przez złość 
ludzką; i dopóki żyje 
mój duch, mam nadzieję 
zobaczyć go w swym 
stanie pierwotnym i być 
może to rozwiązanie 
służy do usunięcia złych 
nastrojów w zakonie”.
A załączając kopię 
dekretu kasacyjnego, 
pisał do Chieti: „Tym 
niemniej proszę nie 
ustawać w radosnym 

trwaniu w Instytucie 
i pozostawaniu 
zjednoczonymi w pokoju, 
mając nadzieję, że Bóg 
zaradzi wszystkiemu”.
Hymn swojej absolutnej 
wierności intonuje 
w liście skierowanym do 
ojca Berro, w końcu 
1645 r.: „Sprawy 
Zakonu idą coraz 
gorzej, sytuacja 
komplikuje się; wiele 
domów zamyka się”. 
Kalasancjusz jest stary, 
przekroczył już 90 lat. 
Zmagał się zbyt wiele i 
mógłby wydawać się 
zmęczony, 
a przynajmniej ma ku 
temu ludzkie powody. 
Nikt nie zarzucałby mu 
niczego, jeśli w tym 
wieku zaczął myśleć 
o sobie i o wieczności, 
która nie mogła 
opóźniać się 
w przybyciu. Ale jest 
wierny dziecku, jakim 
Bóg go obdarzył 
i wyznaje: „Dopóki będę 
oddychał, nie porzucę 
pragnienia pomagania 
Instytutowi, w nadziei 
ujrzenia go ponownie 
zabezpieczonym, 
opierając się na tych 
słowach proroka: 
bądźcie spokojni, 
a zobaczycie zbawienie 
Jahwe, które do was 
przyjdzie”. I ten inny 
piękny tekst: „Ja nie 

POZNAJ ŚWIĘTEGO! 
MOŻESZ MIEĆ KOLEJNEGO, 
BLISKIEGO ORĘDOWNIKA!

OSTATNIA KOMUNIA KALASANCJUSZA - Francesco Goya



chcę innego życia na 
ziemi dotąd, dopóki Bóg 
chce”. 
Trzecim rysem jego 
temperamentu była 
aktywność i otwartość. 
Posiadał wyobraźnię 
płomienną i konkretną, 
daleką od 
fantazjowania a bliską 
realiom. Nie był 
spekulantem, nie 
zajmował się nocnymi 
pracami umysłowymi, nie 
opierał swoich poleceń 
na pięknych teoriach. 
Był człowiekiem 
działania, którego 
interesowała 
codzienność wydarzeń, 
codzienne 
funkcjonowanie domów, 
stałe obowiązki 
zakonników, struktura 
wspólnot, fundacje 

nowych kolegiów…
Był człowiekiem wielkiej 
aktywności. Znamy 
z jego własnego 
wyznania miejsca, które 
odwiedził w pierwszym 
okresie jego pobytu 
w Rzymie: „Pragnąłem 
zobaczyć niektóre, 
otaczane czcią miejsca, 
jakie są w Italii, do 
których należy 
najświętszy dom 
w Loreto, sławna 
Alwernia, gdzie św. 
Franciszek otrzymał 
stygmaty; Monte Casino, 
góra Vergine i inne, 
a wróciwszy do Rzymu 
na rok święty nie było to 
dla mnie możliwe, aż do 
tej pory; jeszcze myślę 
to uczynić z pomocą 
Bożą”. Wiemy również, 
że w pierwszych latach 

zapisał się do licznych 
Konfraterni. 
Ta obta aktywność 
i troska jaką odczuwał 
wobec swych szkół 
i zakonników 
doprowadziła go do 
przejęcia nietypowych 
dla ówczesnego kleru 
postaw. Kalasancjusz był 
człowiekiem o otwartym 
sercu i umyśle. I kiedy 
chodziło o dobro jego 
zakonników, jeszcze 
bardziej poszerzają się 
przestrzenie jego ducha. 
Wystarczy przypomnieć 
serdeczne stosunki 
utrzymywane 
z Campanellą, niezbyt 
dobrze widziane przez 
jego rodaków; 
moglibyśmy odnieść się 
do delikatnych usług, 
jakie chciał, by 

zakonnicy oddawali 
Galileuszowi w jego 
odosobnieniu w Arcetri 
i w końcu szerokie 
kryterium przyjęcia 
uczniów do jego szkół: 
Żydzi, nie napotykali 
żadnej trudności, 
a nawet - przeciwnie - 
byli szanowani w tym, co 
odnosi się do ich 
przekonań religijnych.
 

Tekst ze zbiorów 
pijarskich
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2. PIJARZY I SIOSTRY 
SŁUŻEBNICZKI

Po objęciu opieki 
duszpasterskiej przez 
Pijarów z Rakowic, dla 
paraan z Wieczystej, 
zaczął się czas większej 
stabilizacji. Nie 
potrzeba już było 
czekać z niepokojem, 
czy w niedzielę pojawi 
się ksiądz. Zaczął się też 
czas wspólnych działań 
zmierzających do 
doposażania kaplicy.
Został przydzielony do 
pracy wśród nas 
ks. Wiktor Kubik. Umiał 
zachęcić i poderwać 
ludzi i znów został 

wybrany komitet 
kapliczny: Maria 
Dąbrowska, Kazimierz 
Rażny, Franciszek 
Tarnowski i Knapik. Tak 
jest zapisane w Kronice. 
Z niej też wiemy, że 
pojawili się liczni 
oarodawcy, za których 
ks. Wiktor 
systematycznie 
odprawiał Msze Święte. 
Oni doposażyli kaplice 
w szaty liturgiczne 
i najpotrzebniejsze 
przedmioty do liturgii.
Po przeniesieniu 
ks. Wiktora do kaplicy 
przychodzili różni 
księża, zmieniając się. 
Dopiero ks. Augustyn 

Stępnik rozpoczął na 
nowo stałe 
duszpasterstwa. W tym 
czasie Kuria Diecezjalna 
ogłosiła, że kaplica 
będzie pod wezwaniem 
Matki Bożej 
Ostrobramskiej 
Miłosierdzia. Za jego 
czasów odbyła się 
pierwsza wizytacja 
władz Zakonu Pijarów 
i zostały założone kółka 
różańcowe – powstało 
ich siedem.
Kolejnymi pijarami 
pracującymi wśród 
paraan z Wieczystej 
byli: ks. Stanisław 
Abłażewicz, Józef 
Cygal, Ryszard Żerański, 
Alojzy Gawlikowski, 
Stanisław Molecki 
i Lucjan Pabiańczyk. 
Choć opieka 
duszpasterska była 
zapewniona, to nie 
brakowało paraanom 
kłopotów. Pierwszy, 
dotyczył obecności 

i gorliwej posługi sióstr 
Służebniczek. 
Dwukrotnie w tym czasie 
planowano ich 
przeniesienie. 
Pierwszy raz Caritas 
zaplanował 
przeniesienie każdej 
z sióstr do innych 
placówek. Musiały 
zainterweniować władze 
kościelne, aby do tego 
nie doszło. Drugi raz był 
połączony z dużymi 
trudnościami, jakich 
siostry doświadczały ze 
strony właściciela domu, 
jak i władz 
państwowych 
zabraniających 
odprawiania Mszy 
Świętych w tych samych 
pomieszczeniach, 
w których przebywają 
dzieci. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że 
przełożonymi sióstr 
w tym czasie były 
między innymi: 
s. Kajetana Szczerbik, 

HISTORIA 
PARAFII 
W ODCINKACH



s. Maria Gibes. Wierni 
z Wieczystej, tak jak 
i Pijarzy, chcieli 
koniecznie zatrzymać 
siostry, gdyż jak 
zapisano w Kronice: 
„Siostry nie mogą 
odejść, bo nikt tak 
oarnie nie będzie 
pracował w kaplicy jak 
one”.
Drugi kłopot dotyczył 
miejsca sprawowania 
Mszy Świetej. Siostry 
Służebniczki odstąpiły 
jeden ze swoich pokoi 
i przeznaczyły go na 
kaplicę. Nie było to po 
myśli właściciela domu, 
który na różne sposoby 
starał się to zmienić. 
Przybywało również 
wiernych na Mszach 
Świętych, co sprawiało, 
że kaplica była za 

mała. Pijarzy 
poszukiwali nowego 
domu lub działki na 
kaplice. Udało się kupić 
dom 9 września 1971 r., 

przy ul. Ostatniej 15. 
Z trzech pokoi 
mieszkalnych po 
usunięciu sionek 
i wzmocnieniu podłogi – 

czytamy w Kronice – 
powstała kaplica 
domowa, która może 
pomieścić około 150 
osób.

Z kronik paraalnych
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U źródeł Arcybractwa 
Straży Honorowej 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa znajduje 
się wizja, żyjącej w 
XVII wieku francuskiej 
wizytki świętej 
Małgorzaty Marii 
Alacoque, której 
pragnieniem było 
wypełnianie zachęty 
św. Pawła Apostoła: 
Przy każdej 
sposobności módlcie 
się w Duchu! 
(Ef 6, 18).
Ponieważ nie mogła 
spędzać przed 
Najświętszym 
Sakramentem więcej 
czasu niż nakazywała 

reguła i przełożona, 
wykonywała swoją 
pracę, klęcząc na 
korytarzu w Jego 
pobliżu. W pewnym 
momencie, 
w wewnętrznym 
skupieniu, ukazało się jej 
jaśniejące Serce Jezusa, 
wśród płomieni Jego 
Miłości, otoczone 
Seranami, które 
zachęcały św. 
Małgorzatę, by 
przyłączyła się do nich, 
by razem oddawać 
Sercu Jezusa ustawiczny 
hołd miłości, uwielbienia 
i wychwalania.
Straż Honorowa została 
założona 13 marca 

1863 roku w klasztorze 
ss. Wizytek w Bourg we 
Francji. W Polsce, 
najstarsze Bractwo 
powstało niespełna pięć 
lat później, w 1869 
roku, w Krakowie, 
w kościele ss. Wizytek. 
Godność Arcybractwa 
uzyskało w 1919 roku.
Rodzina członków 
Honorowej Straży 
obejmuje swoim 
zasięgiem ponad 40 
krajów na różnych 
kontynentach. W naszej 
parai Arcybractwo 
Straży Honorowej 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa powstało 
7 października 1995 
roku, z inicjatywy osób 
świeckich: Teresy 
Krupy i Heleny 
Marcinek, które 
przedstawiły 
proboszczowi o. 
Jackowi Raczkowi 
potrzebę istnienia takiej 
Wspólnoty.

Nam dzisiaj nie jest 
łatwo czuwać jedną 
Godzinę Straży przy 
Sercu Jezusa, pośród 
tego zgiełku 
i wynagradzać za 
grzechy współczesnego 
świata: pogardę, 
nienawiść, 
bałwochwalstwo, 
obojętność, agresję, 
zdradę, aborcję… Ale 
może to właśnie jest 
najpiękniejsza postawa 
dla chrześcijanina: 
czuwanie przy MIŁOŚCI, 
która zbawia świat.
Spotkania Straży 
Honorowej w naszej 
parai odbywają się 
w każdy pierwszy 
piątek miesiąca po 
wieczornej mszy świętej 
i czuwaniu przy Sercu 
Jezusa.

                                                                                                    
Małgorzata

ARCYBRACTWO 
STRAŻY HONOROWEJ 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA



Nasza historia sięga 
roku 1997, kiedy 
poproszono s. Susi, by 
pomagała dzieciom 
zbierającym się z 
o. Mariuszem 
Skotnickim przećwiczyć 
śpiew psalmu na 
niedzielną liturgię. Na 
spotkaniach coraz 
więcej było śpiewu 
i powoli dzieci włączały 
się w mszę świętą 
poprzez zaśpiewanie 
jednej czy dwóch pieśni. 
Z czasem przybrały 
charakter prób, a grupa 
przerodziła się w scholę. 
Nie zabrakło nigdy na 
spotkaniach 
rozmawiania o Panu 
Bogu i zabaw i tak jest 
do dziś, gdy scholę 
stanowią także dzieci 
pierwszych jej 
uczestników. Od wielu 
lat pomaga w scholi 
p. Elżbieta Pobożniak, 
katechetka ze szkoły 
nr 114. Przed kilku laty 
schola uzyskała nazwę 
Nutek z Wieczystej, 
a z nazwą zielone 

koszulki z nadrukiem, na 
miejsce wcześniejszych 
chust czy szali. W ten 
sposób łatwiej nas 
wyróżnić, gdy 
wyjeżdżamy na 
doroczne przeglądy 
scholi pijarskich.

Schola to dzieci, które 
rozpoznają w sercu 
iskierkę radości, kiedy 
śpiewają dla Pana 
Boga razem z innymi. 
Tę iskierkę położył 
w nasze serca Pan Bóg, 
któremu chcemy 
dziękować za Jego 
wielką miłość do nas. 
Śpiewamy Mu na mszy 
świętej, tym największym 
cudzie Jego miłości do 
nas, gdy Pan Jezus 
przychodzi pod postacią 
Chleba i Wina, byśmy 
nie byli nigdy sami. 
Śpiew jest częścią 
liturgii, wyrazem 
wdzięczności Ludu 
Bożego za dar Bożej 
miłości, dlatego staramy 
się odpowiadać 
z całego serca, 

najpiękniej, jak 
potramy, by słychać 
było jedno serce 
i jednego ducha, jak 
w pierwszym Kościele, 
gdy zstąpił Duch Święty. 
Oprócz śpiewu na 
Eucharystii niedzielnej 
o godz. 11.00 
(z wyjątkiem drugiej 
niedzieli miesiąca), 
schola uczestniczy 
w kolędowaniu misyjnym, 
festiwalu pijarskim, 
dorocznym koncercie 
kolęd, we wszystkim, do 
czego zaprasza nas 
o. Proboszcz, bo 
jesteśmy grupą 
paraalną i chcemy 
żywo uczestniczyć 
w życiu Kościoła.

Znakiem, że nasze 
śpiewanie w Kościele jest 
darem dla Pana Boga, 
jest krzyżyk, który 
otrzymują dzieci 
w czasie uroczystego 
ślubowania. Łacińskie 
słowo schola oznacza 
szkołę. Na scholi uczymy 
się głównie śpiewania, 
a same teksty pieśni 
pociągają nasze serca 
ku Panu Bogu, 
rozniecając radość, 
którą możemy się potem 
dzielić. Z potrzeby serca 
zrodziły się wewnątrz 
scholi grupy formacyjne 
– dla starszych i dla 
młodszych. Na 

spotkaniach zacieśniamy 
naszą przyjaźń z Panem 
Jezusem, poznając Go 
w Piśmie Świętym, które 
niekiedy inscenizujemy, 
rysujemy, aby odcisnęło 
się głęboko w sercu 
i było światłem 
w codziennym życiu. 
Spotkania dla 
młodszych dzieci ze 
scholi mają charakter 
warsztatów 
obejmujących oprócz 
scenek biblijnych m.in. 
wspólne przygotowanie 
posiłku i dzielenie się 
tym, co zrozumieliśmy 
tego dnia i co 
przygotowaliśmy. 
Niekiedy efekty naszych 
warsztatów 
oarowujemy komuś, co 
jeszcze pomnaża 
radość. 

Dobrze nam jest być 
razem i cieszymy się, 
gdy jeszcze ktoś do nas 
dołącza, dlatego 
zapraszamy dzieci 
w wieku szkolnym na 
nasze próby w piątki od 
godz. 15.30 do 17.00 
w salce pod kościołem. 
Nie trzeba śpiewać jak 
słowik. Wystarczy 
pragnienie i dobra 
wola chwalenia Boga, 
uskrzydlające nasze 
serca.

s. Sylwia Kaczmarek 

Nutki 
z Wieczystej
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KOLONIA 
WŁADYSŁAWOWO
20 LIPCA - 2 SIERPNIA
DLA DZIECI W WIEKU 10-15 LAT

W PROGRAMIE:
- CODZIENNA EUCHARYSTIA
- ZAJĘCIA SPORTOWE
- PLAŻOWANIE 
- SPACERY
- REJS STATKIEM
- WIECZÓR KASZUBSKI
- WYCIECZKI DO SWARZEWA, 
GDAŃSKA OLIWY I PIAŚNICY- 

PÓŁKOLONIA
29 CZERWCA - 10 LIPCA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9.00-15.00

ATRAKCJE:
- ZAJĘCIA SPORTOWE
- GRY PLANSZOWE
- WARSZTATY MAKRAMY
- PROJEKTOWANIE TOREB PŁÓCIENNYCH 
- I KUBECZKÓW
- WYCIECZKI DO PARKU DOŚWIADCZEŃ I ZOO

W TRAKCIE ZAJĘĆ PLANOWANY JEST POSIŁEK

Zapisy w biurze Centrum Kultury Calasanz lub pod numerem: 604 269 411
Półkolonia i kolonia odbywać się będą zgodnie z wytycznymi ministerstwa i Głownego Inspektoratu Sanitarnego.

Centrum Kultury 
Calasanz zorganizowało 
konkurs plastyczny 
z okazji 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła 
II dla dzieci ze szkół 
działających na terenie 
naszej parai, 
uczęszczających na 
zajęcia w Centrum, 
a także dla jego 
sympatyków. Jury 
w składzie: o. Tomasz 
Jędruch, p. Ewa Ostan, 
p. Mateusz Łyczko, 
p. Paulina Famulska, 
p. Beata Kubik wyłonili 

zwycięzców w trzech 
kategoriach, a ponadto 
przyznali dodatkowe 
wyróżnienia. 
Kategoria 5-7 lat 
I miejsce
Agnieszka Obłąk
II miejsce
Wojciech Przybyło
III miejsce
Weronika Palonka
Kategoria 8-11
I miejsce
Katarzyna Cyganik
II miejsce
Tymoteusz Święcicki
III miejsce 

Maria Przybyło
Kategoria 12-15 lat
I miejsce
Julia Wesołowska
II miejsce - Anna Guzik
III miejsce
Julia Czerwińska
Wyróżnienia: Dominika 
i Kamil Lisak, Mikołaj 
i Zuzanna Gawlik

DZIEŃ Z ŻYCIA 
KAROLA WOJTYŁY 
- JANA PAWŁA II

I miejsce - Agnieszka Obłąk

I miejsce - Katarzyna Cyganik

I miejsce - Julia Wesołowska



REDAKCJA

 Anna Czekaj / Joanna Czekaj / Magdalena Kiwior

BOŻE CIAŁO 2020


