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Paraﬁa Matki Bożej Ostrobramskiej
Ojców Pijarów Kraków-Wieczysta
Msze Święte i Nabożeństwa
Msze Święte w niedziele i święta:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.15 (Akademicka)
W czasie wakacji nie ma Mszy o godz. 18.00
Msze Święte w dni powszednie:
6.30, 7.30, 8.00, 18.00
W czasie wakacji nie ma Mszy o godz. 8.00
Kancelaria
Kancelaria czynna jest do południa:
w poniedziałki, środy i soboty - w godz. 9.00 - 10.00
po południu: wtorki i czwartki 16.00 - 17.30, w środy: 18.30 - 20.00
Adres
31-457 Kraków, ul. Meissnera 20
tel. 12-411-28-51
E-mail: wieczysta@katolicki.eu

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 09.2019 - 11.2019
ZMARLI:
Wrzesień 2019:
Bronisława Weszka
Bogdan Hołda
Danuta Nowak
Janusz Mielec
Henryka Zych
Władysław Bulka
Halina Pęc
Październik 2019:
Helena Zdebska
Marianna Zielińska
Monika Unrug
Bogumiła Jankowska
Grażyna Wiater –
Smolarska
Stanisłąwa Skóra
Małgorzata Filas
Halina Rożek
Henryka Kon
Jerzy Inglot

Tadeusz Zakrzewski
Stanisław Mazur
Czesław Pamuła
Anna Narecka
Longina Regulska
Listopad 2019:
Józef Cisak
Krzysztof Gacek
Janina Czuba
Krystyna Gajowiec
Helena Włodarczyk
Elżbieta Adamus
Krystyna Steczko
Cecylia Markiewicz
Janusz Strękowski
Grudzień 2019:
Zoa Kuśnierz
Adam Lempart
Cecylia Szafraniec
Władysław Pryl
Irena Mizura

CHRZTY:
Wrzesień 2019:
Michał Mateusz
Zembala
Stanisław Aleksander
Fronczek
Aleksander Paweł
Szlachetka
Hubert Budziakowski
Karol Stanisław Kalita
Maria Rita Łagosz –
Maia
Październik 2019:
Zoa Krystyna Kaca
Zuzanna Molicka
Bartosz Supernak
Tomasz Jerzy Pałucki
Julia Aleksandra
Dziedzic

Listopad 2019:
Aleksandra Duma
Tymoteusz Różański
Dawid Łaganowski
Lidia Rita Adamczyk
Grudzień 2019:
Stanisław Wojciech
Domżał
Adam Krzysztof Vrobel
Julian Władysław Bialik
MAŁŻEŃSTWA:
Wrzesień 2019:
Katarzyna Baradziej
i Jarosław Sendor
Beata Olejnik i Norbert
Bocheński
Październik 2019:
Barbara Snopińska –
Starek i Sławomir Starek
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Drodzy Paraanie!
Drodzy Sympatycy Parai i Zakonu!
Życzymy Wam,
aby Bóg, który rodzi się człowiekiem w ubogim Betlejem i pozostaje z nami
na zawsze w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, był dla Was Wielką
Tajemnicą Wiary, którą ciągle pragnie się poznawać i zgłębiać. Za którą
się tęskni i na działanie której jest się otwartym.

unsplash.com

Życzymy Wam również,
aby Boża Dziecina i Chleb Życia, przestawał być Wielką Tajemnicą Wiary,
a stawał się dla Was bliską i żywą Tajemnicą, którą się odkrywa
w codzienności. Dzięki której żywy Bóg jest coraz bardziej w Was, Waszych
rodzinach i domach.
Wiele łask, Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym roku, pokoju
w sercach i radości.
życzą,
duszpasterze.

KALENDARIUM
6 stycznia 2020 r. godz. 16.00 - Opłatek paraalny
(sala pod kościołem)

Organizowany przez Radę Paraalną i wspólnoty dla
wszystkich Paraan i uczęszczających do naszego
kościoła.

12 stycznia 2020 r. godz.16.00 - Koncert kolęd

Nowe i stare aranżacje kolęd w wykonaniu
Paraalnego Chóru Gaudete pod batutą s. Suzany
Ferfogli.

27 stycznia do 1 lutego 2020 r. - Ferie zimowe

Wyjazd dla dzieci z naszej parai do Łapsz Niżnych
organizowany przez Centrum Kultury Calasanz.

11 lutego 2020 r. godz.10.00 - Światowy Dzień
Chorego

Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia
chorych. Po Mszy św. paraalny Wolontariat i Caritas
organizują spotkanie dla starszych i samotnych przy
herbacie, kawie i ciastku.

2 do 4 marca 2020r. - Paraalne Wielkopostne
Rekolekcje dla dzieci

Rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych
poprowadzi o. Dawid Graczyk SP.

8 do 11 marca 2020r. - Paraalne Wielkopostne
Rekolekcje dla dorosłych

Rekolekcje poprowadzi o. Piotr Hensel OCD.

16 do 18 marca 2020r. - Paraalne Wielkopostne
Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje dla młodzieży ze szkół średnich
poprowadzi o. Tomasz Abramowicz SP.

26 marca 2020 r. godz. 18.00 - Bierzmowanie

Sakramentu Bierzmowania kandydatom z naszej
parai udzieli ks. Bp. Damian Muskus.

4

Relacje

wrzesień - grudzień
W pierwszą niedzielę października
odbyło się pożegnanie o. proboszcza
Andrzeja Tupka, który decyzją Ojca
Prowincjała został przeniesiony do
nowej placówki we Włoszech.
(więcej na str. 6)

W dniach 11-13 października Młodzież
Wieczysta uczestniczyła w 19. Spotkaniu
Młodzież Pijarskiej, które odbywało się pod
hasłem: On żyje, żyj i Ty! Zgromadziło 600
młodych z placówek Polskiej Prowincji, Czech,
Słowacji i Węgier. Podczas tych trzech dni
odbywały się konferencje, które poprowadzili
m.in. bp Janusz Mastalski oraz o. Eloy
Fernandez z hiszpańskiej Prowincji Emaus. Nie
zabrakło codziennych Eucharystii i adoracji,
a także Przeglądu Piosenki Religijnej
i zabawy chrześcijańskiej.

8-11 listopada Duszpasterstwo
Akademickie Pijarów wraz
z o. Piotrem Wiśniowskim,
duszpasterzem akademickim,
przebywało na wyjeździe
integracyjnym, który ponownie
odbył się w Jaworkach.(więcej
na str. 14)

fot. P. Ładoś

13 października w naszej
parai odbyła powitanie
i liturgiczny obrzęd objęcia
parai przez nowego
proboszcza o. Tomasza
Jędrucha. (więcej na str. 7)

fot. P. Ładoś

16 listopada w naszej
wspólnocie przeżywaliśmy
odpust paraalny.
Przewodniczył mu oraz wygłosił
homilię o. Mateusz Pindelski Prowincjał Polskiej Prowincji
Zakonu Pijarów. Uroczystość
uświetnił chór paraalny
Gaudete pod dyrygenturą
s. Susi Ferfogli.
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Relacje

wrzesień - grudzień
W uroczystość Chrystusa Króla
odbyło się włączenie nowych
aspirantów do wspólnoty
Liturgicznej Służby Ołtarza
oraz włączenie nowych członkiń
do scholki paraalnej Nutki
z Wieczystej. (więcej na str. 13)

fot. M. Dybeł

Tegoroczne Patrocinium, czyli
święto opieki św. Józefa
Kalasancjusza, było
obchodzone 23 października.
W tym dniu została
zorganizowana zabawa przez
Centrum Kultury Calasanz,
które oferowało wiele atrakcji
dla najmłodszych.
(więcej na str. 10)

fot. M. Dybeł

W dniach 1-3 grudnia w
naszej parai przeżywaliśmy
rekolekcje adwentowe, które
poprowadził Zespół
Ewangelizacyjny Mocni w
Duchu. W ramach rekolekcji
odbył się również koncert
ewangelizacyjny
poprowadzony przez Zespół.
(więcej na str. 12)

5 grudnia Liturgiczną Służbę Ołtarza
odwiedził św. Mikołaj, który obdarzył
prezentami wytrwałych ministrantów
i lektorów.

6 grudnia św. Mikołaj zagościł wśród dzieci
z Centrum Kultury Calasanz, które przyjęły go
bardzo serdecznie do swojej wspólnoty.
(więcej na str. 11)
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Pożegnanie
o. Andrzeja Tupka
6 października
w naszej parai odbyło
się pożegnanie
proboszcza o. Andrzeja Tupka,
który pełnił swoją
funkcję przez 12
ostatnich lat, jako trzeci
proboszcz od założenia
parai w 1983 r.
Uroczystość
zgromadziła wielu
paraan, którzy chcieli
wyrazić wdzięczność
za posługę jaką pełnił
przez te lata.
Dobrze Was widzieć rozpoczął swoją homilię
ojciec proboszcz. Długo
się zastanawiałem,
co Wam powiedzieć
na koniec mojego
16-letniego posługiwania
w tej parai kontynuował. Ojciec
Andrzej porównał
paraę do domu,
w którym spotyka się
ludzi, do którego chce
się wracać.
To przestrzeń, z której
nikt nie może Cię
wypędzić, którą sam
tworzysz. Fakt, że tu
jesteś [w tym kościele przyp. red.] - mówił pokazuje, że masz inną
przestrzeń życia,
bo chcesz ją mieć. Masz
jeszcze jeden dom, gdzie
żyje Chrystus, Syn Boga,
którego jesteś dzieckiem.
A to znaczy, że masz
ojca, który nigdy nie
będzie się Ciebie
wstydził, zawsze będziesz
mógł do niego mówić.
Pismo Święte podaje

Chcę Wam podziękować,
że byliście, że jesteście.
Za każdy przejaw waszej
dobroci i serca, za
wszelką pomoc, za
zaangażowanie
w tworzenie tej
wspólnoty. Życzę Wam,
abyście byli wspólnotą
braci i sióstr. Abyście
pamiętali, że Ci ludzie
obok to Wasi bracia
i siostry, że możecie na
nich liczyć. Abyście
zawsze znajdywali tutaj
takie ciepło od Ojca,
który kładzie rękę na
ramieniu i mówi jesteś
moim synem, jesteś moją
córką - zakończył
homilię ojciec proboszcz.
Podczas Eucharystii
zaśpiewał chór
paraalny Gaudete pod
dyrekcją s. Susi Ferfogli
przy akompaniamencie
organów, za którymi
usiadł Bartłomiej Banek.
Do podziękowań
dołączyła się również
schola dziecięca Nutki
z Wieczystej
prowadzona przez
s. Sylwię, która
przygotowała na tę
okazję specjalną
piosenkę. Swoje
podziękowania wyraziły
również grupy
działające przy parai:
Rada Paraalna, Akcja
Katolicka, Centrum
Kultury Calasanz,
Liturgiczna Służba
Ołtarza, Młodzież
z Wieczystej,
przedstawiciele Szkoły
nr 1 oraz wspólnoty,

które przez lata
prowadził ojciec
proboszcz - Klub Mamy
z Wieczystej, Wiosenny
Przegląd Małżeństw,
SPA - SpotkaniePokarm-Adoracja,
Wieczyste Przymierze.
Został również
odczytany list Ojca
Prowincjała, który był
napisany na tę okazję.
Przez 12 lat swojej
posługi w parai
o. Andrzej Tupek
kontynuował dzieło
swoich poprzedników,
przygotowując paraę
do Uroczystości
Konsekracji naszej
świątyni. 6 września

2008 roku aktu
poświęcenia kościoła
dokonał kard. Stanisław
Dziwisz. Ten rok był
również rokiem
jubileuszowym 25–lecia
istnienia parai. Pod
okiem o. Andrzeja
kościół został
wymalowany, został
wykonany wystrój
prezbiterium, nowe
tabernakulum, ołtarz,
ambonka, sedilie, Droga
Krzyżowa, urządzono
kaplicę św. Józefa
Kalasancjusza, a także
wykonano organy, które
8 października 2017
zostały poświęcone
podczas przez
ks. biskupa Jana Zająca.
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Instalacja nowego
proboszcza o. Tomasza Jędrucha

W drugim tygodniu
października posługę
w naszej parai
rozpoczął o. Tomasz
Jędruch - nowy
proboszcz.
13 października odbyła
się uroczysta instalacja
w obecności dziekana
naszego dekanatu
Kraków-Prądnik ks. Jerzym Serwinem.
W imieniu wspólnoty
paraalnej nowego
proboszcza powitali
przedstawiciele Rady
Paraalnej. Swoją
pierwszą homilię na
nowej placówce wygłosił
tego dnia o. Tomasz
Jędruch. Uroczystość
swoją obecnością
ubogacił chór paraalny
pod batutą s. Susi
Ferfogli oraz schola
Szkoły Podstawowej
Sióstr Pijarek, która
mieści się na terenie
naszej parai.

fot. P. Ładoś

Ojciec Tomasz Jędruch
od Miłosierdzia Bożego
urodził się w 1969 roku
w Lublinie. Tam ukończył
szkołę podstawową
i średnią. Po siedmiu
latach formacji zakonnej
i studiach teologicznych
przyjął święcenia
kapłańskie 18 maja
1996 roku. Pracował
najpierw jako
duszpasterz i katecheta
w Parai Św. Jana
Chrzciciela
w Cieplicach-Jeleniej
Górze, następnie jako
katecheta
i wychowawca w Liceum
Pijarów w Krakowie.
W 2000 roku
zainicjował pierwsze
Spotkania Młodzieży
Pijarskiej, które
odbywają się regularnie
co roku
w Krakowie. Podczas
Kapituły Prowincjalnej
w 2011 roku został
wybrany na Asystenta
Ojca Prowincjała
ds. Formacji Początkowej
i Stałej. W latach 20152019 był proboszczem
parai św. Józefa
Kalasancjusza
w Rzeszowie. W 2019
roku podczas Kapituły
Prowincjalnej został
wybrany na Asystenta
do spraw parai.
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Jezus żyje,
żyj i Ty!
To hasło przeżywanego
obecnie roku
duszpasterskiego
w naszej rodzinie
pijarskiej na całym
świecie. Jest ono
nawiązaniem do
adhortacji posynodalnej
papieża Franciszka
Christus vivit, która
szczególnie skierowana
jest do młodych.
Jednocześnie jest
również zachęceniem do
radosnego przeżywania
naszego życia, które jest
świadectwem, że Jezus
żyje.
Christus vivit
Podsumowaniem XV
Synodu Biskupów, który
odbył się w dniach od
3-28 października
2018 r. w Rzymie, stała
się posynodalna
adhortacja apostolska
papieża Franciszka
Christus vivit.
Skierowana jest do
młodych i całego Ludu
Bożego.Ukazuje, co
Pismo Święte mówi
o młodych, jaka jest ich
sytuacja i rola
w Kościele. Jest
jednocześnie apelem
o młody Kościół, który
stworzą młodzi.
Szczególna uwaga
została poświęcona
towarzyszeniu
w procesie
rozeznawania
życiowego powołania.
Już na samym początku
dokumentu papież
napisał - Chrystus żyje.
On jest naszą nadzieją,
jest najpiękniejszą

młodością tego świata.
Wszystko, czego
dotknie, staje się młode,
staje się nowe, napełnia
się życiem. Tak więc
pierwsze słowa, które
pragnę skierować do
każdego z młodych
chrześcijan, brzmią:
On żyje i chce, abyś żył!
Jezus i Jego życie ma
być inspiracją i wzorem
do naśladowania.
Czwarty rozdział
adhortacji jest
zatytułowany
Wspaniała wieść dla
wszystkich młodych.
Składają się na niego
trzy prawdy, które
wszyscy powinni usłyszeć
kilkakrotnie. Trzecią
z nich są właśnie słowa:
On żyje! Przypominają,
że Jezus nie może być
postrzegany jako
przykład z przeszłości,
jako wspomnienie, ale
jest obecny tu i teraz
w naszym życiu
i namacalnie w nie
ingeruje.
Jezus żyje, żyj i Ty!
Pijarzy, starając się
przyjąć postulaty
podejmowane podczas
Synodu Biskupów oraz
na podstawie powstałej
adhortacji Christus vivit,
postanowili ustanowić
hasłem obecnego roku
duszpasterskiego słowa:
Jezus żyje, żyj i Ty!
Słowa są zachęceniem
nie tylko dzieci
i młodzieży do
odważnego życia,
autentycznego
i w wolności. Są to słowa
skierowane do
wszystkich związanych
z dziełami pijarskimi.
Dawać życie, oferując
to, co mamy i kim
jesteśmy, aby pomnażać
życie w innych. Intencją,
jaką niesie hasło, to
rozpoznanie Jezusa

i przekazanie go innym,
w przypadku nauczycieli
i pedagogów dzieciom
i młodzieży, bo to oni
będą kształcić Kościół.
Wpisują się one w słowa
Reguły Zakonu Szkół
Pobożnych, które
brzmią: W naszych
ośrodkach nigdy nie
powinno brakować
odpowiedniego
i wytrwałego
ukierunkowania
zawodowego
i powołaniowego, które
– uwzględniając
wymagania
ewangeliczne – pomoże
dzieciom i młodzieży
w pełniejszym poznaniu
i zaakceptowaniu siebie
oraz planowaniu
swojego życia
w społeczeństwie
i Kościele przyszłości
(131). Te słowa
utwierdzają, że
zadaniem całej
wspólnoty pijarskiej jest
właśnie prowadzenie,
wskazywanie drogi
dzieciom i młodzieży.
Jest to również część
misji, jaką zostawił nam
św. Józef Kalasancjusz,
jako wzór do
naśladowania. Możemy
pomagać najmłodszym,
słuchając ich głosu
i pomagając im go
zrozumieć. Tym głosem
jest ich powołanie, które
będą realizować,
któremu oddadzą całe
swoje życie. To właśnie
wychowawcy, katecheci,
duszpasterze

i nauczyciele są
osobami, które
towarzyszą młodym
ludziom codziennie.
Ojciec Generał w swoim
drugim liście napisanym
po Synodzie Młodych
zaznaczył, że jeśli
przeżywamy to głębokie
doświadczenie, wszystko
jest możliwe i tylko
z niego może wyłonić się
młody człowiek, który
będzie pełen pasji żył
dla Chrystusa i misji,
jako młody misjonarz,
którego potrzebuje
Zakon i Kościół.
Młodzi ludzie mają być
Ogniem Jezusa - pisał
Ojciec Generał Zakonu
Pijarów. Synod był
czasem, który ponownie
rozpalił ogień, który
będzie prowadził do
Królestwa Niebieskiego.
Podążając za
przesłaniem
z Pijarskiego Synodu
Młodych, Synodu
Biskupów oraz
apostolskiej adhortacji
posynodalnej papieża
Franciszka Christus vivit,
Zakon Pijarów stawia
przed wszystkimi
związanymi z dziełami
pijarskimi nowe zadanie.
Jest nim przeżywanie
i rozeznawanie hasła
duszpasterskiego tego
roku - Jezus żyje, żyj
i Ty! Starajmy się je nie
tylko realizować, ale
również przekazywać
i pozwalać rozumieć
dzieciom i młodzieży,
którzy są przyszłością
Kościoła.

Hasło roku duszpasterskiego:

Jezus żyje, żyj i Ty!
Znak graﬁczny roku duszpasterskiego:

Na początku grudnia
tego roku, w 1. niedzielę
Adwentu, Kościół
rozpoczął program
duszpasterski pod
hasłem: Eucharystia daje
życie!, który będzie
realizowany przez
następne trzy lata. Jak
sama nazwa sugeruje,
będzie skoncentrowany
na Eucharystii jako
tajemnicy wyznaniowej,
podczas 1. roku.
W kolejnym będzie
to Eucharystia jako
tajemnica celebrowana.
Ostatni natomiast
Eucharystia jako
tajemnica posłania
i chrześcijańskiego
świadectwa. Tegoroczny
program realizowany

będzie pod hasłem:
Wielka tajemnica wiary.
Celem rozważań jest
zgłębianie wiedzy
o Eucharystii
i świadomość jej wpływu
na rozwój życia
chrześcijańskiego.
Jest też szczególnie
skierowany do
duchownych i wiernych.
Winien wzmacniać ich
zaangażowanie
w przygotowanie
i celebrację Eucharystii
oraz ożywiać
chrześcijańską formacją
służby liturgicznej. Jest
również motywacją
do chrześcijańskiego
świętowania niedzieli
i jej szczególnego
przeżywania.

„

Hasło roku duszpasterskiego

Wielka
tajemnica
wiary

Zarząd Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
24 kwietnia 2019 r. w Hebdowie Ojcowie Kapitularni wybrali nowego Ojca Prowincjała oraz skład nowej
Kongregacji Prowincjalnej na kolejne cztery lata, w skład której weszli:
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Taneczna FUKS – zespół
taneczny działający
przy naszym Centrum
Kultury Calasanz,
który przygotowała
p. Barbara Wróbel.
Po niej na scenie pojawił
się iluzjonista Victor
Febo, który wywarł na
dzieciach niesamowite
wrażenie, pokazując im
tajemniczy świat iluzji.
Po części artystycznej,
dzieci udały się do
salek, w których
przygotowane były
liczne atrakcje
tj. zabawy z chustą
Klanza, loteria fantowa,
malowanie twarzy, klocki
lego, konkursy wiedzy
i inne. Czynna była
także kawiarenka, gdzie
można było spróbować
wyśmienitych ciast, które
W dniu 23 listopada
2019 roku, wzorem lat
ubiegłych odbyła się
w naszej parai
zabawa dla dzieci i
dorosłych Patrocinium.
Termin ten wywodzi
się z języka
łacińskiego i oznacza
opiekę lub ochronę,
nazwę tę również
stosuje się jako święto
opieki patrona danej
placówki. Dziękujemy
tego dnia za osobę
św. Józefa
Kalasancjusza, która
inspiruje nas do

wzięły udział
w okolicznościowym
konkursie.
Ostatnim punktem
programu była zabawa
przy znanych i lubianych
piosenkach pijarskich,
którą poprowadzili
klerycy. W przerwie
między poszczególnymi
tańcami zostały
wręczone nagrody za
przeprowadzone
konkursy.
Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się
w organizację tego
dnia. Specjalne
podziękowania ślemy
fundatorom nagród.
Uśmiech dzieci niech
będzie dla nas
wszystkich nagrodą.
Aleksandra Mozgała

kolejnych działań na
rzecz najmłodszych.
Festyn rozpoczął się
o godz. 15.00 wspólną
modlitwą na sali
gimnastycznej pod
naszym kościołem.
Po powitaniu
zgromadzonych dzieci
i rodziców, klerycy
z pijarskiego seminarium
zrobili krótką
prezentację i konkurs
o życiu oraz działalności
naszego patrona.
Następnie wystąpiła
Dziecięca Rewia

fot. M. Dybeł
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MIKOŁAJKI
W CENTRUM
KULTURY
CALASANZ
Wszyscy w naszym
Centrum Kultury
Calasanz chyba były
bardzo grzeczne, bo
w piątek, 6 grudnia,
przybył do nas
św. Mikołaj, który

obdarował prezentami
dzieci uczęszczające na
zajęcia oraz
pracowników
i wolontariuszy. Na
każdej twarzy widniał
uśmiech, więc chyba

S. Susi Ferfoglia została
odznaczona medalem
Złotego Krzyża Zasługi,
który został nadany
przez Prezydenta
Andrzeja Dudę na
wniosek Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Uroczyste wręczenie
miało miejsce 20
listopada. S. dr hab. Susi
Ferfoglia została
uhonorowana za zasługi
w rozwijaniu
i popularyzowaniu
polskiej kultury
muzycznej oraz za
osiągnięcia
w działalności
artystycznej i naukowej,

obecnie jest
pracownikiem
Międzyuczelnianego
Instytutu Muzyki
Kościelnej w Krakowie.
Ponadto jest ściśle
związana z naszą
paraą, gdzie należy
do bezhabitowego
zgromadzenia
Wspólnota Loyola, które
znajduje się na terenie
parai. Jest również
dyrygentem naszego
chóru paraalnego
Gaudete, który
uświetnia swoim
śpiewem najważniejsze
święta.

fot. P. Ładoś

działającego przy
Centrum Kultury
Calasanz, który
prowadzi p. Barbara
Wróbel.
Aleksandra Mozgała

wszyscy byli zadowoleni
z prezentów. Spotkanie
z niebieskim Darczyńcą
uświetnił występ
Dziecięcej Rewii
Tanecznej FUKS zespołu tanecznego

ZŁOTY KRZYŻ
ZASŁUGI DLA
S. SUSI FERFOGLI

arch. MIMK
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W naszej parai Matki
Bożej Ostrobramskiej
w dniach 1-3 grudnia
b.r. odbyły się rekolekcje
adwentowe, które
poprowadził zespół
wokalnoewangelizacyjny z Łodzi
„Mocni w Duchu”.
Ich duchowością jest
połączenie duchowości
ignacjańskiej
z duchowością
charyzmatyczną. Rok
1988 przyjmuje się jako
powstanie zespołu Mocni
w Duchu. Zespół założył
śp. o. Józef Kozłowski
SJ. Człowiek, który jak
czytamy na stronie
internetowej zespołu
„nie posiadał kompletnie
słuchu muzycznego. Ale
miał słuch wewnętrzny,
to Duch Święty zachęcał
go, aby utworzył zespół,
razem z którym będzie
ewangelizował. O. Józef
widział wielkie
znaczenie muzyki
i śpiewu w dziele
ewangelizacji.” Zespół
jest prowadzony
profesjonalnie, łączy
różne gatunki muzyczne
poczynając od popu,
rocka itd., wydaje płyty
i nagrywa teledyski.
Nauki ogólne podczas
rekolekcji wygłosił ojciec
Paweł Sawiak SJ,
duszpasterz zespołu.
Tematem przewodnim

REKOLEKCJE
były słowa „Jezus żyje”.
To Jezus, Bóg żywy,
wciąż tu i teraz, który
uzdrawia na duszy,
umyśle i ciele. Dla wielu
niestety chrześcijan –
katolików Jezus Chrystus
stał się Bogiem
martwym, lub tzw.
niedzielnym… A on jest
Bogiem żywym i pragnie
z każdym żywej relacji.
Bóg-Jezus, który
uzdrawia - ważnym
krokiem do
jakiegokolwiek
uzdrowienia jest
przebaczenie innym lub
sobie samemu.
Najważniejsze
w uzdrowieniu ciała
i duszy, jest przede
wszystkim nawrócenie
i przemiana serca. Bez
tego uzdrowienie
zyczne nie miałoby
sensu. Jezus chce
dotykać głównie naszej
duszy, a reszta jest już
Jego wolą i ma służyć
naszej wierze. Ważnym
elementem podczas
codziennych nauk

rekolekcyjnych były
świadectwa osób
z zespołu i wspólnoty
„Mocni w Duchu”.
Opowiadali o tym, jak
Bóg-Jezus działa
w ich życiu. Kapłan
prowadzący często
nawiązywał do książki
„Jezus żyje”, autorstwa
Emiliena Tardifa,
kanadyjskiego
misjonarza,
charyzmatycznego
zakonnika, Sługi Bożego
Kościoła Katolickiego.
Od chwili własnego
uzdrowienia, aż do
śmierci w 1999 roku,
poświęcił swoje życie
ewangelizacji. Jego
nauczaniu towarzyszyło
wiele cudownych
uzdrowień oraz
nawróceń.
W niedzielę 1 grudnia
po południu byliśmy
również świadkami
przepięknego koncertu
ewangelizacyjnego
“Mocnych w Duchu”.
Podczas niego oprócz
muzyki, śpiewu, płynęła

fot. W. Werner

modlitwa, wielbienie
Boga, a także zostało
wygłoszone świadectwo
nawrócenia
i uzdrowienia przez
jedną z członkiń zespołu.
Zwieńczeniem rekolekcji
była wtorkowa msza
święta z modlitwą
o uzdrowienie, podczas
której (rano i wieczorem)
posługiwał zespół
“Mocnych w Duchu”
wraz z ojcem
P. Sawiakem. Dużym
przeżyciem dla wielu
wiernych było
błogosławieństwo Pana
Jezusa w monstrancji.
Kapłan podczas
nabożeństwa podchodził
do każdego tak, że
niemal każdy, kto tylko
chciał, mógł zycznie
dotknąć Pana Jezusa.
Dla wielu było to
całkiem nowe i mocne
doświadczenie duchowe.
Więcej na temat Zespołu
Mocni w Duchu i
wspólnoty działającej
przy zespole można
przeczytać na stronie
www.mocni.jezuici.pl.
Oto świadectwo
Magdaleny, która
w tych dniach miała
okazję uczestniczyć
w rekolekcjach
w naszej parai.
Jestem wdzięczna Bogu
za te rekolekcje
paraalne. Dzięki
wysiłkowi ekipy
prowadzącej włożonemu
w przyjazd, otwartości
w dzieleniu się przez
nich świadectwem, a
także dzięki temu, że się
za nas po prostu modlili
poczułam miłość
braterską i jedność
uczniów Jezusa. Jednym
z dwóch ważnych
momentów tych
rekolekcji był dla mnie
niedzielny koncert
ewangelizacyjny.
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Podczas koncertu
wokalistka zachęcała
nas w pewnym
momencie, by znaleźć
jakąś jedną intencję,
którą powierzymy Bogu
i obserwować, jak ta
sytuacja będzie się
zmieniać podczas
Adwentu. I w tamtej
chwili uświadomiłam
sobie ważną dla mnie
intencję, sprawę, która
dla mnie samej jest nie
do przeskoczenia.
Drugim ważnym
momentem był czas po
wtorkowej mszy świętej,
kiedy to Jezus
w Najświętszym
Sakramencie podchodził
do każdego z nas,
Podczas długiego
weekendu, 8-11
listopada, udaliśmy się
na pierwszy w tym roku
wyjazd do malowniczych
Jaworek, który miał
charakter integracyjny.
Wraz z naszym
duszpasterzem o. Piotrem Wiśniowskim
nasza grupa liczyła 24
osoby. Podczas tych kilku
dni mieliśmy okazję
pogłębić naszą relację
z Bogiem i znacznie
lepiej poznać siebie
nawzajem.
Zorganizowaliśmy
górskie wyprawy,
o takich poziomach

by błogosławić.
Dotknęłam monstrancji
z taką wiara, na jaką
było mnie stać
i przyjęłam Bożą miłość.
Dzięki tym rekolekcjom
wróciłam do postawy
proszącego dziecka,
które przytula się
do najlepszego Ojca.
Wierzę, że On sam
przemieni sytuację,
którą Mu oddałam.
Wiem, że chcę zawsze
być przed Bogiem
właśnie tak.”
Anna:
„Dla mnie rekolekcje
były, takim można to
nazwać, „kopniakiem” w
życiu duchowym, żeby

na nowo obudzić
w sobie żywą relację do
Jezusa, żeby na nowo
obudzić się z marazmu
duchowego
i wewnętrznego smutku.
Nie wystarczy raz się
nawrócić, wciąż na nowo
trzeba nawracać się,
odnawiać relację
z Bogiem. Czasami ten
mój-nasz Bóg staje się
Bogiem martwym, a nie
żywym. A przecież On
jest żywy, działa tak jak
ponad 2 tysiące lat
temu wśród nas.
Uzdrawia i przemienia
ludzkie serca, nawet
najbardziej
zatwardziałe i otępiałe.
Niby się to wie, ale

Duszpasterstwo
Akademickie
Pijarów
trudności, by każdy
z nas dotarł na szczyt.
Wspólnie spędzone
wieczory pozwoliły nam
się niewątpliwie
zintegrować. Graliśmy
w wiele gier oraz
wspólnie śpiewaliśmy
przez wiele godzin
podczas wieczornego

karaoke. W wolnych
chwilach szyliśmy
również ozdoby
świąteczne Ważnym
i stałym punktem
każdego dnia była
Eucharystia oraz
poranna jutrznia,
podczas której
powierzaliśmy się opiece

często zapomina
w pędzie i pośród trosk
dnia codziennego.
I u mnie niestety tak się
czasem dzieje. Wiem, że
uzdrowienie wewnętrzne
jest też procesem
i muszę odpowiedzieć
na nie, współpracować
z Jezusem, jeśli te
zmiany mają się we mnie
dokonać i wydać owoce.
Mam nadzieję i ufność,
że z pomocą Ducha
Świętego dam radę.”
Anna Jędrysek

Pana. W Narodowe
Święto Niepodległości
udaliśmy się na
śpiewanie hymnu
z mieszkańcami
Jaworek. Te wszystkie
działania
i doświadczenia
z wyjazdu bardzo
umocniły nas jako
wspólnotę. Pomogły nam
także wypocząć, aby
z jeszcze większym
zapałem działać
w naszym
duszpasterstwie przed
rok akademicki.
Zosia Dziubecka
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Święto
Chrystusa
Króla
W niedzielę 24
listopada 2019 r., kiedy
obchodziliśmy święto
Chrystusa Króla, do
naszej Liturgicznej
Służby Ołtarza zostali
włączeni nowi aspiranci
oraz nowe członkinie do
scholi paraalnej Nutki
z Wieczystej. Przy
ołtarzu zgromadziła się
niemal cała Liturgiczna
Służba Ołtarza i schola
paraalna. Tego dnia
grupa chłopców
stojących przy ołtarzu
zwiększyła się o trzech
aspirantów. Po
półrocznej formacji,
z rąk proboszcza
o. Tomasza Jędrucha,
przyjęli komże i stali się

fot. P. Ładoś

kandydatami. Natomiast
dziewięciu kandydatów
po rocznej formacji
zostało przyjętych
do grona ministrantów.
Pozostali ministranci,
lektorzy i ceremoniarze
odnowili swoje, złożone
niegdyś, przyrzeczenia.
Po południu cała Służba
Liturgiczna Ołtarza wraz
z swoimi rodzinami
spotkała się w salce pod
kościołem na wspólnym
świętowaniu.
Tego dnia do scholki
paraalnej "Nutki
z Wieczytej" zostało
włączonych osiem
nowych dziewcząt,
a pozostałe członkinie
odnowiły swoje

przyrzeczenia.
Dziękujemy wszystkim,
którzy nas wspierają
swoją modlitwą i dobrym
słowem. Prosimy Was
o dalszą modlitwę w
naszej intencji, aby nigdy
nie zabrakło nam siły
i chęci do służenia przy
ołtarzu! Dziękujemy
naszym rodzicom,
wychowawcom, którzy
nas każdego dnia
wspierają i motywują do
pełnienia tej zaszczytnej

posługi. Dziękujemy
wszystkim kapłanom,
animatorom za przykład,
którym nas codziennie
obdarzają oraz za całą
formację i wprowadzenie
nas w tajniki liturgii.
Mateusz Łyczko
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Jak co roku zapukamy do drzwi Waszych domów…
Przyjdziemy z modlitwą i błogosławieństwem. Przy tej okazji przypominamy o tym, co ważne podczas „kolędy”:
Przychodzimy do Waszych domów z błogosławieństwem. Pragniemy modlić się z Wami i w ważnych dla Was
sprawach. Poświęcamy dom i wszystko, co w nim jest, aby „Przeciwnik wasz, diabeł, który jak lew ryczący
krąży…”(1P 5,9) nie miał do Was przystępu. Chcemy, choćby przez krótką chwilę, porozmawiać o tym, czym żyjecie
i co zajmuje Wasze serca i umysły oraz o tym, co jest ważne dla Parai – Wspólnoty żywego Kościoła.
Tak jak w ubiegłych latach odwiedzimy połowę parai (od strony kościoła, osiedle Pszona, i ul. Mogilską oraz Jana
Pawła II od strony Tauron Areny). Wizytę duszpasterską rozpoczynać będziemy o godz. 16.30 i postaramy się
kończyć około 21.00.
Niech nie zabraknie na stole krzyża, Pisma św., wody święconej (choć zapewne każdy z ojców też będzie ją miał)
oraz świecy. Przy okazji wizyty można poprosić ojca o poświęcenie dewocjonaliów. Przypominamy, że podczas
wizyty nie zbieramy pieniędzy. Jeśli ktoś będzie chciał złożyć oarę na potrzeby, utrzymanie i inwestycje w kościele i
parai, niech to uczyni składając w kopercie „na tacę”.
Życzymy Wam, Drodzy – i sobie – dobrych spotkań i obtego błogosławieństwa. Niech ono będzie z Wami w ciągu
całego, kolejnego roku.
Pijarzy

Plan wizyty duszpasterskiej
27 XII 2018 r.
28 XII 2019 r.
02 I 2020 r.
03 I 2020 r.

Pilotów; Raciborskiego i Wereszyckiego; Podmiejska; Nieznana; Swojska
i Majowa; Rozmarynowa; Wiejska i Startowa.
Anieli Krzywoń; Widna; Żwirki i Wigury (domy) i Bajana;
Żwirki i Wigury 18 i 28.
Żwirki i Wigury 36; Chałupnika (domy); Chałupnika 4 i 12; Meissnera (domy).
Meissnera 6.

04 I 2020 r.
07 I 2020 r.
08 I 2020 r.
09 I 2020 r.

Meissnera 4; Pszona 2 i 4; 8 i 10; 12; 14 i 16.

10 I 2020 r.
11 I 2020 r.
13 I 2020 r.
14 I 2020 r.

Śliczna 30; 30a; 30b; 30c.

15 I 2020 r.
16 I 2020 r.
17 I 2020 r.
18 I 2020 r.

Mogilska 121; 123; Łaszkiewicza 4.

20 I 2020 r.
21 I 2020 r.

Kantora 6; 7.

22 I 2020 r.

Uzupełnienia.

Pszona 18; 20; 22; 40a i 41.
Śliczna 12; 12A.
Śliczna 28; Śliczna (domy).

Śliczna32; 32A; 32B i 32C; 34 A.
Śliczna 34B; Jana Pawła II (domy); Ładna.
Janusa (domy); Czyżyńska (domy); Czyżyńska 21.

Szkółkowa i Ostatnia (domy); Ostatnia 1 E, F, G; Ogrodnicza.
Ostatnia 2D; 2E; 2F; 2G; 2H.
Kantora 1,1A i 2; 3; 4; 5.

Uzupełnienia.
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