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Mater Misericordiae sub tuum praesidium confugimus
Mizerna, cicha, stajenka licha
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.
Te słowa przypominają nam o tym, że Jezusowi nie potrzeba wiele.
Wystarczy Mu uboga stajnia i siano.
Uczy nas w ten sposób, żebyśmy starali się o to,
co w życiu jest naprawdę ważne, piękne i dobre.
Życzymy Wam, Kochani Parafianie, abyście w czasie tego Bożego Narodzenia
doświadczyli w swoim sercu obecności Jezusa – Tego, który jest samą Dobrocią,
ujmującym Pięknem i największym Dobrem dla człowieka.
Duszpasterze i Redakcja

zdjęcia z arch. parafii
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Medytacja przy szopce
Anioł

- zapewne skrzydłami zatrzymywał chłód nocy

Pasterze

- pewnie zaśpiewali którąś z kołysanek

Osioł i wół

- ogrzewali gorącym oddechem wnętrze stajni

Maryja i Józef - siedzieli po prostu przy żłobie i patrzyli
NAPRAWDĘ NIE POTRZEBA WIELE.

PRZY JEZUSIE, TAK JAK PRZY MALEŃKIM DZIECKU
WYSTARCZY W CISZY USIĄŚĆ

POPATRZYĆ NA NIEWINNĄ BUZIĘ
ABY ODCZUĆ W SERCU MIŁOŚĆ.

JEŚLI NIE USIĄDZIESZ W CISZY PRZY JEZUSIE

MOŻESZ GO NIGDY NIE SPOTKAĆ,

MOŻESZ SIĘ Z NIM CIĄGLE MIJAĆ
CHOĆ BĘDZIESZ UTRZYMYWAŁ,
ŻE W NIEGO WIERZYSZ.

JEŚLI USIĄDZIESZ W CISZY,

PRZED CICHYM TABERNAKULUM

A SERCE OCZYŚCISZ Z BRUDU GRZECHÓW

PRZEŻYJESZ PRAWDZIWE BOŻE NARODZENIE
W SWOIM SERCU.
Anioł

- skrzydłami ochronił Go przed chłodem nocy

Pasterze

- śpiewem Go kołysali

Osioł i wół
A ja?
A ja?

- ogrzali Go gorącym oddechem

- co Ci jestem w stanie ofiarować?

- dzisiaj po prostu sobie przy Tobie usiądę
i podziękuję, że JESTEŚ
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PROGRAM DUSZPASTERSKI

PARAFII PARAFII MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
W KRAKOWIE NA ROK LITURGICZNY 2009-2010
Temat roku duszpasterskiego 2009-2010

Bądźmy świadkami miłości
Patron roku kapłańskiego

Św. Jan Maria Vianney
Propozycje duszpasterskie
Dla dzieci
1. Utworzenie Apostolatu „Margaretki”.
2. Utworzenie „Oazy Dzieci Bożych”.

Dla młodzieży
1. Zainicjowanie działalności wspólnoty integrującej młodzież niepełnosprawną
i zdrową w ramach ruchu „Wiara i światło”.
2. Utworzenie grupy oazowej.

3. Ogłoszenie konkursu plastyczno-fotograficznego na temat:
„Bądźmy świadkami miłości”.
Dla rodzin/małżeństw
1. Rozpoczęcie katechez tematycznych dla dorosłych.

2. Wprowadzenie stałych godzin spowiedzi w ciągu tygodnia,
poza spowiedzią podczas Mszy Świętej.

3. Utworzenie nowego kręgu rodzin Ruchu „Domowy Kościół”.
Dla osób starszych i chorych
1. Organizowanie regularnych spotkań tematycznych.

2. Zainicjowanie kół zainteresowań: plastyczne i obsługi komputera.
3. Utworzenie parafialnego ”telefonu zaufania”.

Tematyka rekolekcji wielkopostnych w 2010 r.
„Modlitwa – mój dialog z Bogiem”.
strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl
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PLAN KOLĘDY 2009-2010
28.12
Poniedziałek

29.12
Wtorek

Raciborskiego
Podmiejska
Rozmarynowa
Swojska
Kajty
Startowa
Anieli Krzywoń
Majowa,
Wiejska
Chałupnika
Widna i Nieznana

30.12
środa

Pilotów
Żwirki i Wigury (domy)
Żwirki i Wigury 18, 28

04.01
poniedziałek

Żwirki i Wigury 36
Bajana
Meissnera (domy)
Meissnera 4

5.01
wtorek

Meissnera 6 (kl. I-IX)

7.01
czwartek

Meissnera 6 (kl. X-XI)
Pszona 2, 4, 8, 10, 12

8.01
piątek

Pszona 14, 16, 18, 20, 22,

9.01
sobota

Pszona 40a i 41
Jana Pawła II
Szenwalda
Czyżyńska

11.01
poniedziałek

Mogilska 121
Śliczna (domy)

12.01
wtorek

Ostatnia 2 defgh

13.01
środa

Ostatnia (domy)
Ładna,
Szkółkowa,
Ogrodnicza
Kantora 1,2,

14.01
czwartek

Kantora 3 i 5

15.01
piątek

Kantora 4 i 6

16.01
sobota

Śliczna 12A,
Kantora 7

18.01
Poniedziałek

Śliczna 28

19.01
Wtorek

Śliczna 12

20.01
środa

Śliczna 30
uzupełnienia

21.01
czwartek

Śliczna 30
uzupełnienia

22.01
piątek

Śliczna 30
uzupełnienia
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Uroczystość
Jezusa
Chrystusa Króla
Wszechświata!

W tę radosną uroczystość dla służby
liturgicznej do naszego grona dołączyło
kolejnych dziewięciu kandydatów, którzy
zostaną poddani rocznej próbie. Kiedy ją
przejdą pomyślnie staną się „pełnoprawnymi” ministrantami. Są nimi:
Jakub Kalinowski, Dominik Ostafin,
Jakub Moraczyński, Piotr Porabik, Elias
Smurzyński, Jacek Surówka, Kacper Tuszyński, Karol Wiecha, Tomasz Wszołek.
I właśnie w tym dniu dziewięciu
kandydatów po takiej próbie i zdaniu
egzaminu zostało przyjętych w progi ministranckiej społeczności, otrzymując stopień
ministranta – choralisty. Są to: Marcin
Mruk, Tomasz Okrzesik, Wojciech Pregler, Łukasz Stanik, Jan Szerocki, Dawid
Trytek, Karol Trytek, Rafał Widziszewski,
Krzysztof Ziobro. Pozostali z ministrantów i lektorów odnowili swoje ministranckie przyrzeczenia. Niech patronowie
ministranckiej wspólnoty, święci Dominik
Savio i Józef Kalasancjusz pomogą im
wytrwać w powziętych postanowieniach.
W tym dniu swoją radością ministranci dzielili się ze scholą, Święta Cecylio błogosław całej scholi parafialnej.
Naszej wspólnej uroczystości podczas
Eucharystii przewodniczył ojciec proboszcz Andrzej Tupek, który zachęcał
nas, abyśmy byli wytrwali w tym, co
przyrzekaliśmy.
Po uroczystości spotkaliśmy się na
wspólnej agapie, w której oprócz społeczności ministranckiej i scholi uczestniczyli
także rodzice. Tutaj dzieliliśmy się nie
tylko przyniesionym ciastem, dobrą kawą
czy też herbatą, ale podczas wspólnej
zabawy radością z bycia razem.
Drodzy Parafianie prosimy was o modlitwę w intencji ministrantów i scholi,
aby wzrastali w wierze i wiernie trwali
w świętej służbie.
Króluj nam Chryste!
Redakcja

zdjęcia z arch. parafii
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Parafia na sportowo
zdjęcia z arch. parafii

W miesiącu grudniu Parafialny Klub Sportowy „Porta” był organizatorem dwóch turniejów. Pierwszym z nich był Mikołajowy
Turniej Tenisa Stołowego Małopolskich Drużyn Parafialnych. Wzięło w nim udział ponad 50 zawodników i zawodniczek
z wielu klubów sportowych z Małopolski. Każdy uczestnik otrzymał upominek mikołajowy, a zwycięzcy otrzymali puchary,
medale i pamiątkowe dyplomy. Nad właściwym przebiegiem rywalizacji czuwał nasz trener – p. Janusz Małota.
Sukcesy naszych zawodników to:
III miejsce dla Nataniela Michalczyka – w kategorii szkół podstawowych (kl. I-III)
I miejsce dla Łukasza Bieńczyckiego – w kategorii szkół podstawowych (kl. IV-VI)
III miejsce dla Miłosza Bojana – w kategorii szkół podstawowych (kl. IV-VI)
I miejsce dla Kamila Młodawskiego – w kategorii gimnazjum
III miejsce dla Michała Kowala – w kategorii gimnazjum
IV miejsce dla Łukasza Kaźmierczaka – w kategorii gimnazjum
GRATULACJE!!!
Drugim turniejem był Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa PKS „Porta”, rozegrany 12 grudnia. W turnieju wzięło
udział 3 drużyny: PKS „Jadwiga”, PKS „Faustyna” i nasze „brązy” „Porta”. Rywalizacja była bardzo zacięta. W jej wyniku
nasze „brązy” zajęły III miejsce na podium. Gratulacje J!
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Boża harmonia świata
Jan Paweł II w encyklice „Evangelium
vitae” ( 25.03.1995) – w całości poświęconej wartości i nienaruszalności życia
ludzkiego, w drugim rozdziale zawierającym chrześcijańskie orędzie o życiu,
porusza problem ekologii w punkcie
42, zatytułowanym – Odpowiedzialność
człowieka za życie. Myśli tu zawarte
doskonale opisują istotę chrześcijańskiego widzenia kwestii ekologicznej.
Za pijarskim portalem internetowym
www.pijarzy.pl warto zacytować myśl
Jana Pawła II:
Bronić życia i umacniać je, czcić je
i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza
każdemu człowiekowi, powołując go – jako
swój żywy obraz – do udziału w Jego panowaniu nad światem: „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi” (Rdz. 1,28)...
Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go (por. Rdz.
2,15), jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy
za rzeczywistość stworzoną, która z woli
Boga ma służyć jego osobowej godności i jego
życiu: odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń. Na tym
polega kwestia ekologiczna z wszystkimi jej
aspektami – od ochrony naturalnych „habitatów” różnych gatunków zwierząt i form
życia po „ekologię człowieka” w ścisłym sensie: drogę do jej rozwiązania, szanującego to
wielkie dobro, jakim jest życie, każde życie,
wskazują zasady etyczne, jasno i stanowczo
sformułowane na stronicach Biblii. W istocie
„panowanie”, przekazane przez Stwórcę
człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności
„używania” lub dowolnego dysponowania
rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę
i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie
„spożywania owocu z drzewa” (por. Rdz.
2,16-17) jasno ukazuje, że w odniesieniu
do widzialnej natury jesteśmy poddani
nie tylko prawom biologicznym, ale także

moralnym, których nie można bezkarnie
przekraczać.
Wobec tych ojcowskich słów pouczenia warto więc zastanowić się nad
naszymi postawami, czynami, smutną
rzeczywistością lasów i pól, tych cudownych Bożych Ogrodów na Ziemi, wśród
których dane nam jest żyć, a które z taką
beztroską niszczymy, zaśmiecamy. Ileż
to razy, po zejściu śniegów obserwowaliśmy z okien samochodu, autobusu czy
pociągu sterty śmieci, opakowań, plastikowych butelek, folii i innych trwałych
odpadów wywiezionych cichaczem,
porzuconych w głębokim śniegu, bo
wtedy nie widać… To działanie równie
logiczne jak chowanie przez strusia
głowy w piasek. A palenie w piecach
butelek, plastikowych odpadów, emitujących niezwykle trujące, rakotwórcze
i zabójcze substancje lotne… czy to nie
jest po prostu grzech przeciw piątemu
przykazaniu? Bóg i tak wie, kim jesteśmy, kiedy nikt nie patrzy. Opamiętajmy
się więc, bo zabójcze substancje przy niżowej pogodzie zawrócą sponad dachu
naszego domu ku ziemi i dalej poprzez
szczeliny wentylacyjne do naszych
mieszkań, do płuc, organizmu. No to
jest przecież jakaś forma samobójstwa,
a jeśli wiatr przeniesie do sąsiedztwa
– forma zabójstwa. Musimy sobie to
uświadomić, że nie tylko słynny cyjanek
jest śmiertelną trucizną. A ileż jest przypadków przemysłowej szkodliwej emisji
na wielką skalę, świadomego bardziej
czy mniej niszczenia tego największego
Daru Bożego jakim jest życie. Życie
ludzkie, życie zwierząt, życie roślin – to
wciąż niezgłębiony cud, którym obdarowani przez Boga „bawimy się” bardzo
często zupełnie nieodpowiedzialnie.
Z cytowanego już wcześniej pijarskiego portalu możemy się dowiedzieć,
że patronem ekologów jest św. Franciszek.
”Postawa ekologiczna św. Franciszka, jego postawa wobec środowiska ma
bardzo wiele do zaoferowania współczesnemu człowiekowi. Poprawne, całościowe jej odczytanie i zrozumienie może
stanowić dla nas klucz do zrozumienia

ekologii, ujmowanej w perspektywie
chrześcijańskiej hierarchii wartości.
Może również stanowić zachętę do głębszej refleksji i podjęcia zdecydowanych
działań w zakresie formowania postawy
ekologicznej według modelu chrześcijańskiego.”To bardzo ważne i zobowiązujące
stwierdzenia, warte głębokiego przemyślenia i refleksji.
Portal podaje też parę ciekawostek,
które powinny być wskazaniem, jak
bardzo ochrona naszej planety jest
konieczna.
n Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach,
guma do żucia po 5 latach, a niedopałki
papierosów po 2 latach.
n Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
n Przeciętnie licząc, wszystkiej
wody zawartej w atmosferze wystarczyłoby tylko na dziesięć dni deszczu.
n Jedna letnia burza z piorunami
może wyzwolić energię równą energii
wybuchu kilkunastu takich bomb, jakie
spadły na Hiroshimę podczas II wojny
światowej. Codziennie na ziemi zrywa
się około 45 000 burz z piorunami.
n Polska ma najskromniejsze zasoby wodne ze wszystkich państw Europy
oprócz Belgii.
n Tylko w Belgii przypada mniej
wody na jednego mieszkańca niż u nas.
Specyficzna sytuacja Polski wynika
z ukształtowania terenu. Najwięcej opadów jest zawsze w górach, zaś ogromna
część naszego kraju to niziny.
n Odpady w liczbach:
– 348 kg pyłów emitowanych rocznie do atmosfery przypada na jednego
mieszkańca ziemi...
– 99 mln puszek aluminiowych
wyrzucają rocznie tylko Amerykanie...
– tylko 2% odpadów poddaje się
recyklingowi i to w tak rozwiniętym
Singapurze...
– potrzeba aż 500 lat , żeby wszystkie odpady z polskich wysypisk uległy
rozkładowi...
Żyjemy, a nasza planeta istnieje
dzięki splotowi wielu sprzyjających oko-
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liczności natury, jest to jednak możliwe
dzięki zrównoważonym siłom przyrody
ożywionej i nieożywionej. To niezwykłe
Dzieło Boże, na różne sposoby próbuje
człowiek z tej cudownej harmonii jednak
wytrącić. Może w chwilach ciepłych
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy śpiewane w domach kolędy
pozwolą nam oderwać się od gorączki
przygotowań świątecznych, sprzątania,
od „emocji promocji” i pogoni za czasem
oraz dobrami doczesnymi, warto zatrzymać się nad taką myślą; jak tę cudowną
Bożą Harmonię Świata zachować dla
dzieci, wnuków, dla następnych pokoleń.
Do takiej refleksyjnej chwili zadumy
nad przyszłością niezwykłego Bożego
Ogrodu Przyrody, przez który przeprowadza nas teraz Boże Dziecię, serdecznie
Państwa zachęcam, życząc wszystkim na
Święta i Nowy Rok samego Dobra!
Szczęść Boże!
Wasz redaktor Jacek Wojs

Tylko trzy kwadranse
jazdy busem
z Krakowa
Busy odjeżdżają sprzed Galerii Krakowskiej co ok. pół godziny do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w Sanktuarium Matki
Bożej Anielskiej działa jedna z największych w Europie szopek mechanicznych.
Są tu dziesiątki ruchomych figur, zmienne
oświetlenie i półmrok głównej nawy bazyliki, spędzimy tu niezapomniane chwile.
Nawiedzimy też Kaplicę Cudownego
Obrazu Matki Bożej, a w klasztornym
sklepiku możemy nabyć m.in. płytę DVD
ze świetnym pod względem technicznym,
kolorowym filmem archiwalnym przedstawiającym pierwszą pielgrzymkę Jana
Pawła II do sanktuarium i Jego niezwykle
serdeczne i bezpośrednie, bardzo osobiste rozważanie, pełne głębokich prawd
religijnych, patriotyzmu ale i humoru. To
obowiązkowo trzeba mieć w swojej videotece i oglądać. Przepięknie iluminowany
wieczorem klasztor w zimowej szacie
pozostaje na długo w pamięci. Potem trzy
kwadranse jazdy... i Kraków.
Red.
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Patrocinium 2009

Prace dzieci i wychowawców.

Spektakl - św. Franciszek.

Aukcja prac dzieci

Loteria fantowa.
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Betlejemskie Światło Pokoju
Wszyscy rodzimy się do służby - to hasło towarzyszące tegorocznej wędrówce
Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce.
17 grudnia harcerki przyniosły Betlejemskie Światło Pokoju do siedziby
Rady naszej Dzielnicy III. Odebrała je
w imieniu radnych Dzielnicy pani Małgorzata Janiec. Płomień z Betlejem trafił
do Polski już po raz 19. przez Wiedeń,
Łysą Polanę i uroczyście był odebrany
od słowackich skautów przez polskich
harcerzy na Polanie Głodówka.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
światło przekazywane jest prezydentowi,
premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu
oraz trafia do kościołów, urzędów i instytucji. Przekazane zostało też skautom
z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.
red.

fot. Jacek Wojs

Forum Akcji Katolickiej
Od 6 do 9 maja 2010 roku w Krakowie
będą obradować uczestnicy V Europejskich Spotkań Międzynarodowego
Forum Akcji Katolickiej odbywających się pod hasłem „Chleb – Wolność
– Życie – Pokój”.
W wydarzeniu wezmą udział reprezentanci kilkunastu narodowych
organizacji Akcji Katolickiej: z Włoch,
Hiszpanii, Malty, Rumunii, Szwajcarii
i Austrii i innych państw. Na program
złoży się konferencja w Łagiewnikach,
której tematyka będzie koncentrować
się wokół ważnych społecznych wyzwań, jakie przed chrześcijanami stawia
współczesny świat.
Uczestnicy wezmą udział w procesji ku czci św. Stanisława BiskupaMęczennika i odwiedzą Jasną Górę

– w Częstochowie. Tam odbędzie się
druga część konferencji.
I Europejskie Spotkanie FIAC odbyło się w roku 1997 na Malcie. Ostatnie
miało miejsce wiosną 2007 roku w Madrycie. Celem spotkań jest budowanie
solidarności między katolikami różnych
krajów i narodowości. Nadzwyczajnym
zainteresowaniem FIAC otoczone są te
kraje, które od niedawna powiększyły
rodzinę Unii Europejskiej, a zwłaszcza
państwa Europy Wschodniej.
Akcja Katolicka w Polsce przystąpiła w grudniu 2000 roku do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej
(FIAC) – organizacji skupiającej 50
stowarzyszeń z Europy, Afryki, Ameryki
i Azji. Władze Forum stanowi Zjazd
delegatów zbierający się co trzy lata oraz

MSZE ŚWIĘTE w naszym kościele

pięcioosobowy Sekretariat Generalny.
Pośród państw, których przedstawiciele
kierują pracami FIAC w obecnej kadencji jest również Polska.
Podczas V Europejskiego Spotkania
FIAC zostanie podkreślony szczególny
charakter tej organizacji oraz jej działalność na arenie międzynarodowej.
Będzie to również okazja do lepszego
poznania naszej ojczyzny, ojczyzny Jana
Pawła II przez przedstawicieli narodowych organizacji Akcji Katolickiej nie
tylko z Europy.
Patronatem honorowym spotkanie
to objęli Metropolici Krakowski i Przemyski: kard. Stanisław Dziwisz i abp.
Józef Michalik oraz Prezydent naszego
miasta prof. Jacek Majchrowski.
Red.

SPOWIEDŹ w naszym kościele

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

– codziennie podczas Mszy Św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
– w niedziele i święta w czasie każdej Mszy Świętej.
– w pierwsze piątki miesiąca o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 16.00
i 17.30.
Pismo parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Opiekun kościelny – o. Andrzej Tupek SP, redaktor nacz. – Jacek Wojs. Adres
Red akc ji: ul. Mei ss ner a 20, 31-457 Kraków, e-mail: par af ia@ostrob rams ka.net, http://www.wiec zys ta.pij ar zy.pl
lub http://wieczysta.katolicki.eu/. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i zmiany tytułów. Skład komputerowy –
Paweł Kremer.
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Ministranci i lektorzy w Uroczystość Chrystusa Króla – 22.11.2009 r.

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego
oraz drużyna Porty w piłce siatkowj.
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