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Z ŻYCIA PARAFII

WSPÓLNOTA WSPÓLNOT
o. Andrzej Tupek SP

Parafia, jako wspólnota
wspólnot, to mój ideał parafii. Dlatego, odkąd przyszło
mi pełnić posługę proboszcza w tutejszej parafii uznałem, że jest w niej miejsce
dla każdej wspólnoty, która
będzie chciała znaleźć tutaj
swoją przystań. Warunkiem
jest to, że będzie wspólnotą
otwartą na przyjęcie duszpasterza, który zostanie
jej powierzony i aktywnie
współuczestniczyć będzie
w codziennym życiu pa-

Relacje
Magdalena Kiwior

 Duszpasterstwo Akademickie Pijarów, Duszpasterstwo
Akademickie Pijarów Plus wraz z duszpasterzem o.
Piotrem Wiśniowskim SP w dwóch tygodniach listopada
pojechało na wyjazd integracyjny do Jaworek. Wyjazd
był dobrą okazją do zawarcia nowych znajomości oraz
odpoczynku, wspólnego grania w gry planszowe, ale
i zintegrowania. Obie grupy podołały wyzwaniu i zdobyły szczyt Wysoka w pienińskim Rezerwacie Przyrody.
Przy okazji mogły podziwiać piękne widoki wędrując
przez Wąwóz Homole i Białą Wodę.

 16 listopada obchodziliśmy odpust w parafii. Sumie
odpustowej przewodniczył o. Józef Tarnawski SP, który
także wygłosił kazanie. Natomiast całą uroczystość
uświetnił nasz chór parafialny pod dyrekcją s. Susany
Ferfogli.
 18 listopada Duszpasterstwo Akademickie Pijarów,
Duszpasterstwem Akademickim Pijarów Plus wraz
z duszpasterzem o. Piotrem Wiśniowskim SP przygoto-

rafialnym. Takich różnych
wspólnot i grup istnieje
aktualnie w naszej parafii 20.
Są to wspólnoty modlitewne,
formacyjne i apostolskie. Ich
różnorodność jest znakiem
wielości charyzmatów. Jest
to także zaproszenie dla
osób, które poszukują czegoś
więcej niż tylko coniedzielna
praktyka Eucharystii, do pogłębienia wiary, albo zaangażowania na rzecz bliźnich.
Ostatnia Wizytacja Kanoniczna, którą odbył w naszej

parafii biskup Jan Szkodoń
w dniach 2-5 grudnia 2017
r. była szansą zaprezentowania się każdej ze wspólnot i grup. Dlatego obecny
numer gazetki poświęcamy
prezentacji największych
wspólnot istniejących przy
parafii. O pozostałych będzie
w kolejnym numerze. Zapraszam też każdą i każdego
z Was do tworzenia wspólnoty wspólnot na Wieczystej.
Błogosławionego Nowego
2018 Roku.

wało nabożeństwo światła, podczas którego wspominaliśmy zmarłych w zeszłym roku w naszej parafii.
 26 listopada obchodziliśmy Święto Opieki św. Józefa
Kalasancjusza, czyli Patrocinium. Zabawa zaczęła się
od występu Teatru Kurtyna, który wystawił spektakl
pt. Tu rządzi kot., a następnie mogliśmy podziwiać
występy dzieci z Dziecięcej Rewii Tanecznej FUKS,
które przygotowała p. Barbara Wróbel. Na dzieci

czekały liczne atrakcje jak: karaoke, loteria fantowa,
malowanie twarzy, klocki lego, konkursy wiedzy i inne.
Tradycją stał się również konkurs na najsmaczniejsze ciasto. Ostatnim punktem programu była zabawa
taneczna. Za całość odpowiadała p. Aleksandra Mozgała
oraz o. Grzegorz Osika SP.
 W pierwszym tygodniu grudnia w parafii odbywała się
wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził bp Jan Szkodoń. Podczas wizytacji biskup spotykał się z członkami
wspólnot działających przy naszej parafii, odwiedził
chorych, a także szkoły.
REDAKCJA: Hanna Marczyńska (redaktor naczelny), Magdalena
Kiwior, Lidia Czarnowicz, Hanna Michalczyk, o. Andrzej Tupek SP,
Bartosz Zapalski
KONTAKT: glosostrejbramy@gmail.com
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Z życia
Wspólnoty
Parafialnej

Sprawozdanie proboszcza

z okazji Wizytacji Kanonicznej 2–5 grudnia 2017
Czcigodny
Księże Biskupie Janie!
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej istnieje od 34
lat. Przez te lata parafianie
wznosili zarówno mury
tej świątyni, jak również
tworzyli dobro duchowe
tej wspólnoty. Zarówno
zakonnicy z Zakonu Pijarów – kapłani i bracia jak
i ludzie świeccy dbali o to,
aby to miejsce stawało
się przestrzenią obecności
Boga. Tutaj powstała kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie obraz Maryi
czczony jest przez parafian
i gdzie codziennie wiele
osób przychodzi, aby opiece
Matki Miłosierdzia polecać
siebie, swoje życie i swoich
bliskich. Przez lata istnienia
parafii przewinęło się ponad
50 duszpasterzy, a posługę
proboszcza pełnili: budowniczy kościoła o. Jan Frączek w latach 1983-1995,
następnie o. Jacek Raczek
w latach 1995-2007. Od
roku 2007 mnie przypadło
pełnienie tej posługi.
Wydarzeniem wyjątkowym

w życiu parafii była uroczystość konsekracji naszego
kościoła, której dokonał
Kardynał Stanisław Dziwisz, dnia 6 września 2008
roku. Ten rok był jednocześnie rokiem jubileuszowym
25 – lecia istnienia parafii.
Wizytacja kanoniczna,
z którą Ksiądz Biskup
przybył do nas jest okazją
do spojrzenia na ostatnie
lata życia parafii. Od ostatniej wizytacji kanonicznej,
którą odbył ksiądz Biskup
Józef Guzdek na wiosnę
2010 roku minęło ponad 7
lat. Był to czas, w którym
życie parafii zaczęło bardziej ogniskować się wokół
inicjatyw duszpasterskich
służących dzieciom, młodzieży
i dorosłym. Ostatnie lata
były zatem czasem, w którym wysiłek duszpasterzy
szedł i nadal idzie w kierunku ciągłego doskonalenia
i poszerzania różnorodnych
propozycji grup i wspólnot
szczególnie dla dzieci, młodzieży i rodzin.
Istniejąca od lat parafialna
świetlica dla dzieci została

przekształcona w ostatnim
czasie w Centrum Kultury
„Calasanz”, które pozwala
rozwijać różnorodne talenty
dzieci, ale służy również
rodzinom i seniorom.
Centrum Kultury rozwija
się i otacza opieką dzieci
zarówno w ciągu tygodnia,
jak również w czasie ferii
i wakacji. Istniejący już 17
lat Parafialny Klub Sportowy „Porta” ma na celu upowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieży, starając
się jednocześnie wychowywać i wpajać młodym
ludziom prawdziwe ideały sportowej rywalizacji.
Pięknie rozwija się formacja
służby liturgicznej i scholii
parafialnej. Staramy się
o solidne przygotowanie
młodzieży do sakramentu
bierzmowania, ale dbamy
również o to, aby po przyjęciu tego sakramentu mogli
odnaleźć swoje miejsce
we wspólnocie „Wieczysta
Młodzież”. Powstałe kilkanaście lat temu Duszpasterstwo Akademickie wypracowało swój charakter i jest
miejscem formacji i spotkań

dla młodzieży studenckiej
z naszej parafii i mieszkającej w naszej parafii. Trzeba
bowiem przy tej okazji
wspomnieć, że mnóstwo
mieszkań na terenie parafii
wynajmowanych jest przez
studentów, przybywających na studia do Krakowa.
Ostatnie lata sprawiły, że
objęliśmy również duszpasterską opieką tych, którzy
skończyli już studia akademickie, ale nadal pragną
formacji. I tak powstało
Duszpasterstwo Akademickie Plus.
Istotną rolę w kształtowaniu
religijnej postawy i sumienia młodych ludzi jest katechizacja, którą w 6 szkołach
i 7 przedszkolach aktualnie
podejmuje 5 zakonników,
11 katechetów świeckich
i 4 siostry zakonne. Warto
wspomnieć o Szkole Sióstr
Pijarek mieszczącej się
w budynkach parafialnych
oraz o Przedszkolu Sióstr
Serafitek, których społeczności obejmujemy duszpasterską troską.
Małżeństwo i rodzina
to taka wspólnota w parafii, która decyduje bardzo
o jej kształcie i o obecności
w życiu parafii młodego
pokolenia. Widzimy obiektywne trudności, które dotykają rodzinę. Troską naszą
jest takie przygotowanie
dzieci do I Komunii Świętej oraz do Bierzmowania,
aby włączyć w ten proces
również rodziców. Obserwujemy bowiem, że już po
pierwszej Komunii Świętej
wiele dzieci nie uczęszcza
do kościoła, a procent ten
jest jeszcze większy po
przyjęciu sakramentu bierzmowania. Pragniemy zatem
stworzyć przestrzeń dla
formacji religijnej rodzin.
W ostatnich latach powstał
klub dla mam
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z małymi dziećmi o nazwie
„Mamy z Wieczystej”.
Istnieje możliwość formacji we wspólnocie rodzin
Domowego Kościoła. Aktualnie w parafii istnieje 7
kręgów, z czego 3 powstały
w ostatnich 2 latach. Jest
to bogactwo 38 małżeństw,
które pragną pogłębionej
formacji religijnej i przez
to dają wspaniałe świadectwo swoim dzieciom. Dla
małżeństw organizujemy od
kilku lat adwentowy i wielkopostny dzień skupienia.
W ubiegłym roku zaproponowaliśmy również „Kurs
Alfa” dla małżonków. Trosce o małżeństwo i rodzinę
służą zainicjowane comiesięczne błogosławieństwa
dla rodzin i małżonków
obchodzących jubileusze
małżeńskie, co miesiąc błogosławimy również dzieci
i mamy oczekujące na urodzenie swoich dzieci.
Wyrazem pragnienia pogłębiania wiary przez parafian
jest powstanie 10 lat temu
Wspólnoty Odnowy w duchu Świętym, a w ostatnich
7 latach dwóch Kręgów Biblijnych oraz Grupy Medytacyjnej, jako miejsc czerpania
z bogactwa Pisma Świętego
i medytacji Bożego słowa.
Wybierana w wyborach
powszechnych, Parafialna
Rada Duszpasterska od
10 lat bardzo intensywnie
uczestniczy w opracowywaniu corocznego programu
duszpasterskiego
i współuczestniczy w organizowaniu Parafialnego Festynu Rodzinnego,
którego celem jest integracja parafian przez sport
i wspólną zabawę. W działania te włącza się także
Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej.
Parafię naszą w dużej części
tworzą osoby starsze i sa-

motne. W ostatnim roku
powstał Parafialny Klub
Seniora, który ma na celu
twórcze zagospodarowanie
czasu naszym parafianom.
Oprócz ciągłej troski duszpasterskiej o osoby starsze
i chore, przejawiającej się
w sprawowaniu sakramentów, odwiedzaniu w pierwsze piątki miesiąca, czy
Komunię Świętą zanoszoną
przez 4 nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii, rozwijamy również działalność
charytatywną. Stworzyliśmy
Wolontariat Parafialny, wokół którego skupiło się wiele
osób chętnych do świadczenia różnorodnej pomocy.
W parafii działa parafialny
oddział „Caritas” zajmujący
się rozdzielaniem pomocy
żywnościowej. Modlitwą
i wsparciem finansowym otaczany misje przez powstały
Krąg Przyjaciół Misji.
Wymiar otwartości i wrażliwości na potrzeby bliźnich
to rys charakterystyczny naszej parafii. Jestem

ogromnie wdzięczny
za wrażliwość moich parafian i hojność, która wyraża
się w praktyce środkami
finansowymi składanymi
przy okazji zbiórek na potrzeby charytatywne, wolontariatu i wielu instytucji,
które proszą nas o pomoc.
Szczególnym wyrazem tej
wrażliwości i miłosierdzia
była gotowość pomocy 25
rodzinom poszkodowanym
w konflikcie wojennym
w Syrii w ramach inicjatywy „Rodzina – rodzinie”.
Życie parafii jest możliwe dzięki nieustannemu
„zapleczu” modlitewnemu.
Dlatego wielką rolę pełnią
wszystkie grupy modlitewne: Żywy Różaniec,
Straż Honorowa Serca Pana
Jezusa, grupa „Różańca
Papieskiego”, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Grupa
Modlitwy w Obronie Życia
Dzieci Nienarodzonych.
W ostatnich latach wprowadziliśmy zwyczaj Adoracji
Najświętszego Sakramentu

5
w każdy czwartek ze stałym
dyżurem spowiedników.
Piękno sprawowanej Liturgii wzbogaca śpiew Parafialnego Chóru oraz nowy
instrument organowy.
Jestem wdzięczny wszystkim członkom istniejących
grup apostolskich i modlitewnych za ich nieustanne trwanie na modlitwie
i za tworzenie wspólnoty
modlitwy. Także wszystkim
moim współpracownikom
obecnym i tym, którzy już
nie pracują w tej parafii,
dziękuję za każdy, nawet
najmniejszy wkład w życie
tej wspólnoty.
Przed nami jak zwykle
wyzwania. Na terenie naszej parafii powstaje ciągle
wiele nowych budynków
mieszkalnych, a zatem
przybywają nowi parafianie.
Chcemy, by czuli się w tej
parafii jak we wspólnocie.
Chcemy im błogosławić
i wspierać. Chcemy obejmować troską szczególnie
nowe małżeństwa, a przez
to troszczyć się o pogłębienie wiary dzieci i młodzieży. W dalszym ciągu
będziemy troszczyć się, aby
ta świątynia była jeszcze
piękniejsza.
Nade wszystko jednak
chciałbym, aby ta parafia
stawała się coraz bardziej wspólnotą wspólnot,
w której każdy będzie mógł
odnaleźć swoje miejsce
i duchowo się rozwijać.
Czcigodny Księże Biskupie!
Witając Cię serdecznie
w naszej parafii, prosimy
o modlitwę za nasza wspólnotę. Ufamy, że Twoja
obecność wśród nas wyda
obfite owoce i pomoże
nam w ciągłym budowaniu
wspólnoty. Ta parafia jest
Twoim domem, zatem witamy w domu.
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Przywitanie
przez przedstawicieli
Rady Parafialnej

Czcigodny
Księże Biskupie Janie!
Z wielką radością witamy
Ciebie dzisiaj w naszej parafialnej świątyni w imieniu
całej społeczności parafialnej. Społeczności, która
tutaj w parafii Matki Bożej
Ostrobramskiej tworzy
wspólnotę ludzi wierzących, dzisiaj zebranych przy
swoim biskupie – następcy
Apostołów.
To tutaj na Wieczystej od
1948 roku nieprzerwanie
Ojcowie Pijarzy prowadzą
duszpasterstwo wiernych,
najpierw będąc w parafii
Najświętszego Imienia
Maryi, potem przy kaplicy
na ul. Ostatniej, a wreszcie
po uzyskaniu zgody w 1981
roku na budowę tej świątyni,
w wybudowanym w 1985
roku kościele przy ul. Meissnera 20. Dzięki temu, że
Ojcowie Pijarzy są tutaj od
początku mamy poczucie,
przekonanie, że w wyjątkowy sposób możemy rozwijać się w naszej wierze,
i za ich posługę jesteśmy im
niezmiennie wdzięczni.
Parafia jest relatywnie
młoda, ma tylko lub aż 34
lata, ale jest to wspólnota,
która jest prawdziwym
świadectwem istnienia ko-

ścioła lokalnego, który stara
się i różnymi działaniami
wspiera swój kościół
i duszpasterstwo. Kościół
wspierany był nie tylko
w fazie budowy, ale i teraz,
kiedy budynek jest już gotowy, nadal chcemy dbać
o wykończenie jego wnętrza. W ostatnich latach
udało się wymienić prawie
wszystkie okna w naszym
kościele, wykonać trzy
wielkie witraże, a także,
z czego jesteśmy bardzo
dumni, dzięki determinacji
Ojca Proboszcza, Ojców,
wspólnocie udało się
wykonać wspaniałe, nowe
41– głosowe organy, poświęcone zaledwie miesiąc
temu.
Jednak nie tylko wykończenie wnętrz ma dla nas
znaczenie. Istotne jest nasze
duchowe wnętrze. Jest ono
w naszej parafii wzbogacane, dzięki wielu grupom
duszpasterskim, inicjatywom i działaniom. Ta świątynia jest miejscem, gdzie
przychodzimy i gromadzimy się z wiarą w Chrystusa
i wychodzimy umocnieni
tą wiarą. Jesteśmy przekonani, że Ksiądz Biskup
będzie mógł przekonać się
już bezpośrednio w trakcie
spotkań z nami w ciągu

tych kilku dni jaki jest nasz
kościół i jak działamy.
Księże Biskupie!
Wraz z naszym proboszczem, Ojcem Andrzejem
i naszymi duszpasterzami
cieszymy się, że możemy
Cię gościć wśród nas, w naszym parafialnym domu.
Ufamy, że Twoja obecność

w nim, przede wszystkim
słowa do nas skierowane
jak i błogosławieństwo nam
udzielone będą dla nas,
dla parafian impulsem, do
lepszego przeżywania naszej wiary. Wiary, która nie
przejawia się tylko na modlitwie, ale i w czynach dla
innych.
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Domowy Kościół
Kręgi Rodzin Ruchu Domowego Kościoła w naszej
parafii są kontynuacją pracy oazowej, która była
zapoczątkowana i prowadzona w macierzystej parafii
Najświętszego Imienia Maryi w Rakowicach.
Leszek Chmielewski

W roku 1983 nastąpił
podział parafii w Rakowicach. Powstała nowa
parafia na Wieczystej pod
wezwaniem Matki Bożej
Ostrobramskiej. Od pierwszej chwili istnienia naszej
parafii zabiegaliśmy, aby
kręgi Ruchu Domowego
Kościoła mogły w niej
działać. Krąg się poszerzył
i działał w parafii, jednak
było jeszcze zbyt mało małżeństw, aby utworzyć drugi
krąg. Tak pracowaliśmy
przez rok. Staraliśmy się
wciąż o utworzenie nowych
kręgów, jednak nie było
to łatwe, gdyż wspólnota
parafialna dopiero się tworzyła. Udało się to dopiero
w tym czasie, gdy moderatorem był o. Józef Dyrba.
Istniały wówczas trzy kręgi,
których animatorami byli:
Helena i Ludwik Gabrysiowie, Małgorzata i Józef Gaszewscy oraz Halina i Józef
Salowie. Po pewnym czasie
pozostał znowu jeden krąg,
który utworzył się z trzech
poprzednich, ponieważ
część małżeństw zmieniła
miejsce zamieszkania. Animowali go Helena i Ludwik

Gabrysiowie.
Od roku 2004 opiekę nad
Domowym Kościołem
roztacza o. Andrzej Tupek.
Dzięki jego wielkiej trosce
i zaangażowaniu w życie
Domowego Kościoła przybyły nowe rodziny. W 2004
roku powstał nowy Krąg,
a w 2006 następny. Powstające wtedy kręgi złożone
były w większości z młodych małżeństw i działają
one do dzisiaj. W roku 2012
powstaje IV Krąg, a w 2017
krąg V. Obecnie tworzone
są Kręgi VI i VII, które gromadzą młode małżeństwa,
co bardzo cieszy. Domowy
Kościół rozwija się zatem
prężnie i zachęca młode
małżeństwa do formacji.
Powstawanie nowych Kręgów to także konieczność
włączenia większej ilości
moderatorów. Oprócz o. Andrzeja Tupka pracę moderatorską prowadzi o. Andrzej
Pilch, o. Grzegorz Osika i o.
Piotr Wiśniowski. Dzięki
takiemu zaangażowaniu
zawsze możemy liczyć
na obecność na naszych
spotkaniach kręgowych
moderatorów.

Jako Rodziny Domowego Kościoła staramy się
postępować zgodnie z naszą
wiarą i realizować założenia uczestnictwa w Ruchu
Oazowym założonym przez
ks. Franciszka Blachnickiego. Staramy się wypełniać
zobowiązania wynikające
z tej przynależności, którymi są: dialog małżeński,
namiot spotkania, lektura
Pisma Świętego, modlitwa
rodzinna i małżeńska, udział
w rekolekcjach i dniach
skupienia.
Domowy Kościół włącza
się czynnie w życie parafii. W pierwszą niedzielę
miesiąca o godzinie 11.00
animujemy Mszę świętą.

7
Po Mszy św. krąg pełniący
posługę zaprasza pozostałe kręgi do parafialnej
kawiarenki na agapę. Jest
to czas na wspólne rozmowy i wzajemne poznanie
się małżeństw. Tam rodzą
się przyjaźnie, inicjatywny wspólnych wyjazdów
w góry, na pielgrzymki,
czy też wyjście do kina.
Poznają się również dzieci.
Zaznaczamy swoją obecność w parafii poprzez
różne inicjatywy. Przygotowujemy i prowadzimy
Drogę Krzyżową dla całej
parafii. Przygotowujemy
jeden ołtarz w uroczystość
Bożego Ciała, a w czasie
Oktawy Bożego Ciała
mamy zaszczyt nosić baldachim nad Najświętszym
Sakramentem w czasie
procesji. Mamy też swój
udział w tworzeniu grobu pańskiego czy szopki
bożonarodzeniowej. Jesteśmy obecni także podczas
festynów parafialnych czy
świąt patronalnych, jak
„Patrocinium”, pomagając
w ich przygotowaniu.
Nasza praca formacyjna,
to udział w spotkaniach
comiesięcznych prowadzonych w naszych domach,
przy udziale moderatorów.
Rodziny naszych kręgów
uczestniczą także w rekolekcjach oraz diecezjalnych
i rejonowych dniach skupienia.
Udział w życiu Domowego
Kościoła oraz wypełnianie
zobowiązań postawionych
przed małżonkami, to droga
naszych rodzin do świętości. Obecnie w naszej parafii
działa 7 Kręgów w których
formację podejmuje 40
małżeństw. Małżonków,
którzy chcieliby dołączyć
i podjąć formację w Domowym Kościele serdecznie
zapraszamy.
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Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym
„Wieczyste Przymierze”
Michał Kuś, Lider Wspólnoty

Wspólnota charyzmatyczna
Odnowy w Duchu Świętym „Wieczyste Przymierze” spotyka się co tydzień
w niedzielę o godzinie 19:00
na spotkaniach modlitewno-formacyjnych w salkach pod
kościołem. Obecnie opiekunem wspólnoty jest o. Dawid
Borkowski, który z dużym
zaangażowaniem uczestniczy
w różnych formach naszych
spotkań. W tym roku obchodzimy jubileusz dziesięciolecia istnienia i posługi
wspólnoty w parafii.
Nasze spotkania cechuje
otwartość, radość, budo-

wanie wspólnoty i wzajemna pomoc. Pragniemy
we wspólnocie rozwijać
się duchowo i w relacji do
Boga i ludzi, chcemy dzielić
się swoim doświadczeniem
i dawać świadectwo życia
z Jezusem w codzienności.
Przyznajemy się do pragnienia życia w mocy Ducha
Świętego i chcielibyśmy
przekazywać swoim życiem
świadectwo Bożej miłości
i obdarowania darami charyzmatycznymi. Charakterystyczne jest to, że starając
się wzrastać w wierze możemy służyć sobie nawza-

jem w sprawach duchowych
i czysto ludzkich.
Staramy się służyć sobie
wzajemnie jak również
w parafii naszym doświadczeniem duchowym,
a w szczególności darem
modlitwy wstawienniczej,
modlitwy uwielbienia –
oprawa eucharystii, głoszeniem kerygmatu i wprowadzeniem w doświadczenie
obdarowania charyzmatami
– prowadzenie Seminarium
Wiary. Pogłębiamy swój
rozwój duchowy poprzez
wykłady i konferencje wygłaszane w ramach spotkań

modlitewnych jak również
przez udział w grupach formacyjnych, które spotykają
się 2 razy w miesiącu i są
prowadzone przez animatorów – doświadczonych
uczestników wspólnoty.
W ciągu roku formacyjnego
staramy się aby wspólnota uczestniczyła w kilku
weekendowych wyjazdach
rekolekcyjnych oraz w wakacyjnych rekolekcjach
wspólnotowych.
Obecnie na spotkania modlitewne przychodzi ponad
50 osób, a stałą formacją
objętych jest 41 osób.
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Duszpasterstwo
Akademickie
Pijarów
o. Piotr Wiśniowski

Duszpasterstwo Akademickie Pijarów to wspólnota
zrzeszająca studentów zamieszkujących naszą parafię
oraz, coraz częściej, inne
części Krakowa. W sumie
na spotkania Duszpasterstwa
uczęszcza ponad 30 osób.
Przez ostatnie lata duszpasterzami wspólnoty byli: o.
Tomasz Olczak SP i o. Jacek Wolan SP. Aktualnie
duszpasterzem jest o. Piotr
Wiśniowski SP.
Spotkania Duszpasterstwa
skupiają się przede wszystkim wokół niedzielnej, tak
zwanej akademickiej, Mszy
świętej oraz czwartkowych
spotkań formacyjnych.
Spotkania te, podzielone są
na cztery cykle:
 „Pismo Święte” – spotkania te przybierają
różną formę: od wykładu na temat wybranego
fragmentu Biblii, rozmowy, aż po osobiste
rozważanie i medytację
Pisma Świętego. Owocem
tego cyklu spotkań jest
rozbudzenie w młodych
zainteresowania Pismem
Świętym, co doprowadziło do powstania w ramach
Duszpasterstwa tzw. „komórek” – mniejszych grup
studentów, które spotykają
się w swoich domach co
drugi tydzień, aby roz-

ważać kolejne fragmenty
Ewangelii.
 „On i ona” – cykl ten
poświęcony jest tematom
płciowości ludzkiej i małżeństwu w szczególności.
Dla wielu młodych, tematyka ta jest odpowiedzią
na własne poszukiwania
i trudności, jakich doświadczają w dzisiejszym
świecie.
 „Warto wiedzieć” –
to cykl spotkań z najszerszą tematyką. Często
wybór omawianych treści
zależy od samych studentów, ich pytań i zainteresowań. W ramach tego
cyklu odbyły się chociażby spotkania poświęcone
historii Kościoła, Liturgii
czy ludzkiej emocjonalności.
 „Uwielbienie” – to czas
spędzony przed Panem.
W każdy ostatni czwartek
miesiąca wspólnota duszpasterstwa gromadzi się
na adoracji Najświętszego
Sakramentu.
Oczywiście wspomniane cykle nie wyczerpują
bogactwa naszej wspólnoty.
Stałym punktem naszego
kalendarza jest chociażby
pierwszopiątkowa Msza
święta czy tzw. niedziela
kalasantyńska. Jest to zazwyczaj ostatnia niedziela

miesiąca kiedy to koncentrujemy się na osobie św.
Józefa Kalasancjusza – założyciela Zakonu Pijarów.
Obok spotkań formacyjnych czy tych, o charakterze modlitewnym, nie
brak w naszej wspólnocie
czasu na służbę wspólnocie
parafialnej. Duszpasterstwo
bardzo mocno i chętnie
angażuje się w różnego
rodzaju akcje i wydarzenia parafialne, ale również
te o szerszym zasięgu
– diecezjalnym czy ogólnopolskim. Do najważniejszych z nich z pewnością
w ostatnim czasie należały
Światowe Dni Młodzieży.
Każdego roku aktywnie
włączamy się w przygotowania Patrocinium – Święta
Opieki Świętego Józefa
Kalasancjusza czy Festynu
Parafialnego. Uczestniczymy również w życiu
Polskiej Prowincji Zakonu
Pijarów posługując chociażby podczas corocznych Spotkań Młodzieży Pijarskiej.
Uczestniczymy w Kursie
Animatora Pijarskiego jak
również w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży
Pijarskiej. Wielu członków
Duszpasterstwa bardzo
mocno zaangażowało się
w organizację i przebieg
kongresu poświęconego św.
Józefowi Kalasancjuszowi.

Każdego roku członkowie Duszpasterstwa mają
okazję przeżyć dni wspólnej
integracji podczas letnich
wakacji czy też wspólnie
wędrować górskimi szlakami wiosną i jesienią.
Podczas Wielkiego Postu
organizujemy rekolekcje dla
wszystkich obecnych członków Duszpasterstwa jak
i dla tych, którzy należeli do
niego w przeszłości.
W ramach Duszpasterstwa
Akademickiego powstała
również nowa grupa tzw.
„Duszpasterstwo Akademickie Pijarów Plus”. Jest
to wspólnota zrzeszająca
młode osoby, które skończyły już studia, zaczynają
samodzielne, dorosłe życie
i pragną kontynuować formację rozpoczętą w kręgu
akademickim. Podobnie jak
miała to miejsce w przypadku studentów spotkania
DAP – Plus również podzielone są na cztery cykle:
 Pismo Święte – poznawanie i rozważanie Biblii;
 Yucat – poznawanie i rozmowa na temat kolejnych
punktów Katechizmu
Kościoła Katolickiego;
 Z życia Kościoła – tematyka skupiona wokół Kościoła, czym on jest i jakie
jest moje w nim miejsce;
 Adoracja.
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Młodzież
Wieczysta
Mateusz Łyczko

Grupa Młodzież Wieczysta
przy parafii Matki Bożej
Ostrobramskiej działa prężnie od 2012 roku. Jest to
grupa zrzeszająca młodzież
szkół ponadgimnazjalnych.

Grupa spotyka się w salce
pod kościołem w każdy
poniedziałek o godz. 19:00.
Spotkania rozpoczynamy od
wspólnej modlitwy. Następnie prowadzimy rozmowy

przy herbatce i ciastku na
tematy wiary i problemów z
jakimi boryka się młodzież.
Raz w miesiącu wspólnie
integrujemy się przy grach
planszowych, by pokazać,

że nie warto siedzieć tylko
przed monitorem komputera. Raz w miesiącu spotykamy się na rozważaniu
Pisma Świętego. Nasze
spotkania mają na celu

stworzenie wspólnoty młodzieży, która chętnie będzie
chciała spędzić ze sobą czas
i we wspólnocie odkrywać
Boga. W ramach integracji
wyjeżdżamy raz w roku

na rekolekcje w góry, a
także mamy weekendowe
dni skupienia. Nasza grupa
włącza się w życie parafii,
poprzez projektowanie i
tworzenie ciemnicy, grobu

pańskiego. Powstał także
zespół muzyczny Alberobello. Starsi animatorzy
po odpowiednim kursie
pomagają w przygotowaniu
młodzieży do sakramentu

bierzmowania. Opiekunem
grupy  jest o. Piotr Górka,
natomiast animatorami
grupy są: Joanna Krawczyk,
Aleksandra Pęgiel i Mateusz Łyczko.

INFORMACJE

Plan wizyty duszpasterskiej
29 grudnia (piątek)

Pilotów, Raciborskiego, Wereszyckiego, Podmiejska, Nieznana,
Rozmarynowa Swojska, Majowa

30 grudnia (sobota)

Wiejska, Startowa, Krzywoń, Widna, Żwirki i Wigury – domy

31 grudnia – NIEDZIELA
1 stycznia (poniedziałek) NOWY ROK
2 stycznia (wtorek)

Żwirki i Wigury (bloki 18, 28 i 36) i Bajana

3 stycznia (środa)

Chałupnika (domy), Chałupnika (bloki 4 i 12)

4 stycznia (czwartek)

Meissnera 6 (klatki I-VII)

5 stycznia (piątek)

Meissnera 6 (klatki VIII-XI), Meissnera 4

6 stycznia – (sobota) OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI
7 stycznia – (niedziela)
8 stycznia (poniedziałek)

Pszona 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16

9 stycznia (wtorek)

Pszona 18, 20, 22, 40a, 41

10 stycznia (środa)

Śliczna 30, 30a, 30b

11 stycznia (czwartek)

Śliczna 30c, 32, 32a, 32b, 32c

12 stycznia (piątek)

34a, 34b, Śliczna – domy

13 stycznia (sobota)

Mogilska 121, 123

14 stycznia – NIEDZIELA
15 stycznia (poniedziałek)

Janusa (dawna Szenwalda), Jana Pawła II (domy),
Meissnera – domy, Czyżyńska 21, Czyżyńska – domy

16 stycznia (wtorek)

Ostatnia – domy, Ładna, Szkółkowa, Ogrodnicza

17 stycznia (środa)

Ostatnia 2 d, e, f, g, h

18 stycznia (czwartek)

Kantora 1, 1A, 2, 3, 4

19 stycznia (piątek)

Kantora 5, 6, 7

20 stycznia (sobota)

Śliczna 12 i 12A

21 stycznia – NIEDZIELA
22 stycznia (poniedziałek)

Śliczna 28 i uzupełnienia

23 stycznia (wtorek)

Ostatnia 1 E, F, G i uzupełnienia

Zapraszamy do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Wolontariat
działający przy Parafii

Grupa wolontariatu w parafii działa od 2008 r.
Od początku opiekunem
grupy był ojciec proboszcz
Andrzej Tupek, do którego
zgłaszają się osoby chcące
działać w wolontariacie jak
i osoby z parafii potrzebujące wsparcia i pomocy. Nieocenioną pomocą
w działalności tej grupy
było zaangażowanie pań:
Agaty Grochowicz oraz Beaty Wróbel. Od lutego 2016
roku grupą kieruje i serce
swoje angażuje pani Jolanta
Perek – Białas.
Na przestrzeni lat liczba
osób zaangażowanych
w pomoc wolontaryjną
zmieniała się. W ostatnich
latach chętnych do działania było około 25 osób.
Z grupą identyfikuje się też
grupa sympatyków (nie są
bezpośrednio członkami,
ale sporadycznie wspierają
działania) w liczbie około 6
osób. W grupie wolontariatu
działają doświadczeni wolontariusze jak i osoby, które po raz pierwszy zarówno
w 2016 roku jak i w 2017
dołączyły do grupy.
W lutym 2016 zorganizowane zostały specjalne Warsztaty dla Wolontariuszy (tych
działających już kiedyś i nowych), dzięki którym udało
się nie tylko wypracować
wspólnie działania w wolontariacie w takiej strukturze instytucjonalnej jaką jest
parafia, ale także określić

cechy dobrego wolontariusza. Dzięki ogłoszeniom
parafialnym lub z rekomendacji ojców uzyskiwane są
dane kontaktowe do osób
z terenu parafii potrzebujących wsparcia wolontariuszy. Obecnie opiekujemy się
na stałe 4 osobami (3 kobiety i 1 mężczyzna). Sytuacja
naszych podopiecznych jest
różna i każdy rodzaj wolontariatu wymaga innych
predyspozycji, kompetencji, podejścia i działania.
W jednym przypadku praca
w charakterze wolontariusza
polegała na regularnym spotykaniu się na około 2 godziny tygodniowo z osobą
chorą na Alzheimera, która
nie mogła być zostawiona
sama w domu bez opieki.
W tym czasie żona chorego
mogła swobodnie załatwić
różne sprawy, jak lekarza,
rehabilitację dla siebie,
zakupy. Wolontariuszka
dzięki rozmowie, wspólnej modlitwie i śpiewom
towarzyszyła choremu.
W drugim przypadku przez
ponad rok w każdą sobotę
i niedzielę, w godzinach południowych, wolontariuszka
przychodziła do starszej,
samotnie mieszkającej
kobiety, gotowała dla niej
i z nią, rozmawiała i pilnowała, aby ta osoba mogła
zjeść posiłek, który gdyby
nie jej zaangażowanie nie
był w ogóle spożywany
z racji ograniczenia możli-

wości przygotowania sobie
samodzielnie jedzenia. Inna
pomoc wolontariuszy z naszej parafii polega na kontaktowaniu i załatwianiu
spraw (jak lekarz, zakupy
itp.) Dzieje się to, w zależności od potrzeb, od 1 do 3
razy w tygodniu.
W ostatnim roku, od lutego
2016 do końca października
2017 kontakt z grupą miało
w sumie około 25 osób,
w różnym wieku i o różnej
sytuacji rodzinnej, zawodowej (studenci, uczniowie,
pracujący, nieaktywni zawodowo). Do grupy należą osoby, które zaangażowane są
także w działalność innych
grup parafialnych , ale też
takie, które po raz pierwszy
znalazły w tej grupie swoje miejsce i chęć robienia
czegoś dla innych. Regularne
wsparcie wolontariusze oferują przy okazji świąt Wielkanocy jak i Bożego Narodzenia, gdy są zaangażowani
nie tylko w przygotowanie
paczek (wraz z osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie żywności potrzebujących jak i grupą studentów),
ale głównie w rozwożeniu
paczek do osób, które otrzymują taką pomoc z parafii.
Jest to wyjątkowo przeżycie
dla wolontariuszy. Także
przy okazji organizowanych
Pikników Parafialnych wolontariusze włączani byli do
wsparcia w organizacji tych
wydarzeń.

Istotne jest to, że działalność wolontariatu w parafii
spotkała się z zainteresowaniem osób działających przy
ŚDM i dzięki temu osoby
z Komitetu Organizacyjnego ŚDM byli kilkakrotnie
na spotkaniach naszej grupy,
dopytując o zasady, sposób
organizacji, wyzwania jak
i problemy. Także wolontariusze z naszej grupy
brali udział w specjalnych
warsztatach dla podobnych
tworzących się grup w diecezji w lipcu 2017. Wyzwaniem dla wolontariuszy
naszej parafii jest śmierć
osób, z którymi się zaprzyjaźniają, chodząc do nich
regularnie, opiekując się
nimi. Często te osoby nie
mają bliskich lub mają słabe
kontakty z innymi.
Wypowiedź jednej z wolontariuszek:
„Moja działalność charytatywna w grupie wolontariatu przy naszej parafii
to wspaniała lekcja duchowa. Dzięki niej poznałam
osobę Panią X, która przypomina mi moją ś. p. mamę
Jadwigę, która odeszła
z tego świata dość szybko
i niespodziewanie. Pomoc
okazywana drugiemu człowiekowi daje wiele radości
w codziennym życiu. Myślę,
że w dzisiejszym, często
zagubionym świecie nawet
szczery uśmiech, czy pomocna dłoń podana w porę
znaczy bardzo wiele.”
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Parafialny
Oddział
Akcji
Katolickiej
Zofia Gatkowska, Prezes POAK 28

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików
świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej
współpracują z hierarchią
kościelną w realizacji
głównego celu, jakim jest
uświęcenie jej członków
i misja ewangelizacyjna.
Akcja Katolicka w Polsce
działa pod zwierzchnictwem
Konferencji Episkopatu
Polski, a w diecezji pod
zwierzchnictwem biskupa
diecezjalnego, który mianuje prezesów i księży asystentów kościelnych Akcji
Katolickiej. Podstawowym
miejscem Akcji Katolickiej
jest parafia, a jej członkowie
są najbliższymi współpracownikami proboszcza.
W lutym 1999 roku został powołany przez J.
Em. Ks. Kard. Franciszka
Macharskiego Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej
przy naszej parafii. Zgodnie

ze Statutem AK w Polsce
wybrano Zarząd i Komisję
Rewizyjną, a Ks. Kardynał
mianował prezesa, którym
została Zofia Gatkowska.
Kadencyjność trwa cztery
lata. Obecnie nasz Oddział
AK kontynuuje szóstą
kadencję. Nad formacją duchową i działaniami czuwa
ksiądz asystent kościelny
mianowany przez biskupa diecezjalnego. Takim
opiekunem duchowym jest
obecnie o. Andrzej Pilch.
Akcja Katolicka posiada
statut i osobowość prawną.
Patronem AK w Polsce
jest św. Wojciech i od 22
października 2017 r. św. Jan
Paweł II, a w Archidiecezji
Krakowskiej św. Jadwiga
Królowa. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest
Niedziela Chrystusa Króla
Wszechświata. Członkiem
Akcji Katolickiej może
zostać praktykujący katolik

świecki, który ukończył 18
rok życia i odbył roczny
staż kandydacki.
Członkowie naszego
Oddziału AK podejmowali bardzo wiele inicjatyw
i zadań w parafii oraz poza
parafią, m.in.: comiesięczne
konferencje dla parafian,
na których były podejmowane różne tematy; organizowanie co roku kwesty
w ramach obchodu Dnia Papieskiego na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” ,
który przeznaczony jest
dla uzdolnionej młodzieży
wywodzącej się z małych,
ubogich środowisk, prowadzenie wspólnie z kapłanem
nabożeństw przed Najświętszym Sakramentem do
Niepokalanego Serca Maryi
wg drugiej tajemnicy fatimskiej w pierwszą sobotę
miesiąca (V-X), organizowanie co roku pielgrzymki

na Jasną Górę, Kalwarii
Zebrzydowskiej i innych
sanktuariów, kolportaż
książek o tematyce religijnej, zorganizowanie kilku
koncertów dla parafian,
przygotowanie każdego
roku ołtarza na Boże Ciało,
pomoc w rozliczeniu podatku rocznego, uruchomienie
punktu porad prawnych.
Każdego roku Walne
Zebranie przyjmuje sprawozdania za miniony rok
oraz kierunki działania,
kalendarium i plan finansowy na bieżący rok. Spotkania formacyjne odbywają
się w trzeci poniedziałek
miesiąca (oprócz VII i VIII)
i poprzedzone są udziałem
we Mszy św. o godz. 18.00.
Trzecia niedziela miesiąca
jest niedzielą naszej Akcji
Katolickiej. Uczestniczymy we Mszy św. o godz.
9:30 i zapewniamy oprawę
liturgiczną.
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Straż
Honorowa

Najświętszego
Serca
Pana Jezusa
Marek Witkowski

Straż Honorowa powstała
we Francji dnia 13 marca
1863 roku. Impulsem do
jej ustanowienia stało się
objawienie Serca Pana Jezusa św. Marii Małgorzacie
Alacoque.
Dnia 3 listopada 1995 roku
s. Teresa Krupa, założycielka Straży Staży Honorowej
NSPJ w naszej parafii oraz
s. Helena Marcinek przedstawiły o. Jackowi Raczkowi, proboszczowi parafii
cel i potrzebę istnienia tego
Stowarzyszenia, skupiającego ludzi pragnących wynagradzać Bożemu Sercu.
Straż Honorowa NSPJ
wprowadza swoich członków w kult Bożego Serca,
pogłębia w nich nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu, zachęca do
wypełnienia obowiązku wynagrodzenia, odprawiania
Godziny Świętej w pierwsze czwartki miesiąca i do

częstego uczestniczenia
we Mszy św., zwłaszcza
w pierwsze piątki miesiąca
z Komunią św. wynagradzającą za grzechy ludzi, do
osobistego poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa i intronizacji Bożego
Serca w rodzinach, prowadzi członków do doskonałości chrześcijańskiej i uczy
miłości do bliźniego.
Członkowie Straży Honorowej NSPJ ofiarują Bożemu
Sercu obraną przez siebie
w ciągu dnia jedną godzina
trwania przy Najświętszym
Sercu Pana Jezusa. Nie
przerywając codziennych
zajęć starają się poświeceniem i miłością pocieszać
Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu
zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi.
W okresie 21-letniej działalności członkowie Arcybractwa NSPJ przy naszej parafii

podejmowali się wielu działań, które wykonują nadal.
Składają się na nie: prowadzenie „Godziny Świętej”
w pierwsze czwartki miesiąca, podczas której modlimy
się o we powołania kapłańskie i zakonne, organizacja
w okresie Bożego Narodzenia wspólnego opłatka,
uczestnictwo w Triduum
Wielkiego Tygodnia, w ramach którego odbywa się
w Wielki Czwartek adoracja
Pana Jezusa w ciemnicy,
której przewodniczą członkowie Arcybractwa NSPJ,
natomiast w Wielki Piątek
Straż NSPJ prowadzi Drogę
Krzyżowa, uczestnictwo ze
sztandarem Arcybractwa
NSPJ w procesjach: rezurekcyjnej, w uroczystość
oraz Oktawę Bożego Ciała,
a także podczas odpustu
parafialnego.
Kolejnymi opiekunami
naszej Wspólnoty byli: o.

Jacek Raczek, o. Andrzej
Tupek, o. Vitalij Siarko.
Obecnie opiekunem Straży Honorowej NSPJ jest
o. Jerzy Dziura. Kolejnymi naszymi zelatorkami
były s. Teresa Krupa, śp.
s. Krystyna Kołacz. Obecnie zelatorką jest s. Zofia
Strękowska.
Jak wszystkie wspólnoty
działające przy naszej parafii zachęcamy osoby chętne,
zwłaszcza młodych, do
włączenia się do wspólnoty
Arcybractwa przy naszej
parafii. W każdy pierwszy
piątek miesiąca odprawiana jest Msza święta wynagradzająca za grzechy
i zniewagi wyrządzone
Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa, o godz. 18.00. Po
niej odmawiana jest Litania
do NSPJ. Następnie odbywa
się spotkanie osób należących do Arcybractwa NSPJ.
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Caritas
Krystyna Zimnielska
Odpowiedzialna za Parafialny Oddział Caritas

Początki pracy charytatywnej na rzecz osób ubogich,
samotnych, potrzebujących
pomocy materialnej sięgają
w naszej Parafii końca lat
siedemdziesiątych.
Zespół charytatywny pod
przewodnictwem pań Henryki Spisak i Wandy Kralki
organizował pomoc osobom
najbardziej potrzebującym
w formie zakupu leków,
żywności, pomocy finansowej czy wsparcia duchowego. Zespół charytatywny
przygotowywał spotkania
z okazji Dnia Chorego –
poprzedzane Mszą Świętą,
spotkania opłatkowe, przygotowywał paczki żywnościowe.
Tradycja przygotowywania
paczek kontynuowana jest
do dzisiaj z okazji Świąt
Bożego Narodzenia czy
Wielkiej Nocy, a żywność
na ten cel pozyskiwana jest
ze zbiórek wiernych.
Zespół charytatywny włącza
się czynnie w akcje „Caritas” poprzez sprzedaż
baranków wielkanocnych,
chlebków miłosierdzia,
świec adwentowych, zbiórkę artykułów spożywczych,
w Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom i tym podobne.
Część środków ze sprzedaży przeznacza na pomoc
najbardziej potrzebującym
rodzinom, matkom samotnie wychowującym dzieci, na zakup obiadów dla

biednych dzieci w szkołach.
Ponadto na te cele są przekazywane pieniądze z funduszów parafii. Z tej formy
pomocy korzystało na przestrzeni lat około 100 osób
rocznie, głównie samotne
matki, rodziny dysfunkcyjne, chorzy, osoby starsze
i niepełnosprawni.
Za sprawą sugestii biskupa
Józefa Guzdka w czasie
wizytacji parafii w roku
2010 parafia zgłosiła akces
do współpracy z „Caritas”
Archidiecezji Krakowskiej
i od tej pory „Caritas”
zobowiązała się do nieodpłatnego dostarczania
nadwyżek żywności dla
najuboższej ludności Unii
Europejskiej w ramach
realizacji programu PEAD
(Europejski Program Pomocy Żywnościowej). Program
obejmował lata 2010 –
2014. Podstawą uzyskania
pomocy żywnościowej
była deklaracja – prośba
o pomoc żywnościową
z Europejskiego Programu
Pomocy Żywnościowej
dla najuboższej ludności
UE (PEAD) skierowana do
Parafialnego Oddziału Caritas z określeniem powodu
wystarczającego do udzielenia pomocy żywnościowej,
oświadczenie o wysokości
miesięcznych dochodów
oraz liczba osób w rodzinie
pozostających na utrzymaniu proszącego o pomoc

i przesłanie do Krakowskiej
Caritas.
Wystarczającym powodem
do udzielenia pomocy było
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
ciężka choroba, przemoc
w rodzinie, bezradność
w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych, alkoholizm, zdarzenia losowe określone w deklaracji. W latach
2010 – 2014 w naszej parafii
skorzystało z tej formy pomocy od 100 do 130 osób.
Nadwyżki żywnościowe dla
parafii przekazywane były
4 – 5 razy w roku w postaci
podstawowych produktów
żywnościowych typu mąka,
cukier, ryż, kasza, makaron,
a także gotowych przetworów spożywczych w puszkach.
W 2012 roku zostały wprowadzone kryteria dochodowe, będące podstawą do
kwalifikacji osób na pomoc żywnościową i tak
miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej nie
mógł przekraczać 813,00
PLN, a osoby pozostającej
w rodzinie 684,00 PLN.
W 2014 roku zawarta została umowa między „Caritas” Krakowską, a Parafią
Matki Bożej Ostrobramskiej
w sprawie nieodpłatnego
przekazywania owoców
i warzyw z programu „Embargo”, w ramach którego
do parafii dostarczane były

warzywa i owoce. Nastąpiły
też zmiany w przyznawaniu
pomocy żywnościowej. Po
raz kolejny zostały podwyższone kryteria dochodowe
z 813,00 PLN w przypadku
osoby samotnie gospodarującej do 1268,00 PLN,
a w przypadku osób pozostających w rodzinie
z 684,00 PLN do 1028,00
PLN na osobę. Jednocześnie
zaistniał wymóg składania
przez osoby starające się
o pomoc oświadczeń
o miesięcznych dochodach
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Po weryfikacji oświadczenia przez pracowników
MOPS zainteresowana
osoba dostaje skierowanie
do otrzymania pomocy żywnościowej.
Obecnie w naszej Parafii
takie skierowania otrzymało
60 osób (11 osób samotnych,
49 w rodzinie). Żywność
jest wydawana co dwa miesiące i obejmuje 14 produktów w różnych ilościach.
Są to produkty podstawowe
jak: ryż, makaron, kasza,
cukier, mleko, ser oraz żywność przetworzona w puszkach gotowa do spożycia
typu klopsy, gulasz, fasolki,
dżemy.
Zapraszamy osoby chętne
do włączenia się w działalność naszego Parafialnego
Oddziału Caritas.
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Mieszany chór parafialny

Gloria Dei
Dyrygentka chóru: s. Suzana Ferfoglia

Chór parafialny Gloria Dei
liczy 20 osób dorosłych
(od 20 do 70 roku życia).
Spotyka się na próbach raz
w tygodniu we wtorki od
19.30 do 21.00. Głównym
celem chóru parafialnego
jest uświetnienie uroczystości parafialnych, takich
jak: Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, odpust
parafialny, bierzmowanie.

Staramy się również śpiewać na innych Mszach św.
w ciągu roku: w Adwencie
raz w tygodniu śpiewamy
na roratnych Mszach św.,
a stałym zadaniem chóru
jest przygotowanie w parafii corocznego koncertu
kolęd we współpracy ze
scholą dziewczęcą.
Bardzo istotnym elementem działalności chóru jest
ciągłą formacja liturgiczna,
o którą się staramy na każ-

dej próbie. Przygotowując
śpiewy do poszczególnych
okresów liturgicznych,
zgłębiamy treści pieśni
i wnikamy w ich duchowe
przesłanie. Raz w roku
staramy się wspólnie pojechać na pielgrzymkę do
jakiegoś sanktuarium, aby
się w ten sposób bardziej
zintegrować oraz pogłębić
naszą wiarę i przynależność do wspólnoty Kościoła.

Do ważnych wydarzeń,
w których nasz chór mógł
uczestniczyć w ostatnich
latach można zaliczyć:
śpiewanie na telewizyjnej
Mszy św. w Łagiewnikach;
śpiewanie na Mszy św.
dla misjonarzy w dniu św.
Teresy u oo. Karmelitów,
śpiewanie na Mszy św.
w sanktuarium w Czernej,
przygotowanie liturgii
z błogosławieństwem
organów.
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Zajęcia odbywają się w salach dolnego kościoła.
Szczegółowych informacji udzielają o. Grzegorz Osika SP
oraz p. Aleksandra Mozgała.
Kontakt: 12 410 84 50 (telefon do biura) lub kom. 604 269 411
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

Zajęcia plastyczne
„Młody Artysta”

Gry i zabawy

16.30 – 18.00

16.30 -17.30
przedszkolaki
17.45-19.00
szkoła

16.30 -17.30
przedszkolaki
17.45-19.00
szkoła

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

Zajęcia kulinarne
„Mały szef kuchni”

16.30-18.15
I i III grupa I
II i IV grupa II

Zajęcia techniczne
„Mały Majsterkowicz”

18.00 – 19.00
Dwa razy
w miesiącu

Gimnastyka
korekcyjna dla dzieci

17.00 – 18.00

Zajęcia taneczne
„Dziecięca Rewia
Taneczna FUKS”

17.00 – 18.00
dzieci do 5 lat
18.00 – 19.00
dzieci 6-7 lat
19.00 – 20.00
dzieci od 8 lat

Gitara

18.00 – 19.00

Język angielski
dla dorosłych

Piłka siatkowa
PKS PORTA

17.00 – 18.00
dzieci do 5 lat
18.00 – 19.00
dzieci 6-7 lat
19.00 – 20.00
dzieci od 8 lat
18.00 – 19.00
poziom
podstawowy
19.00 – 20.00
poziom
zaawansowany

Gimnastyka
rehabilitacyjna dla
dorosłych i seniorów
Tenis stołowy dla
dzieci PKS PORTA

16.30 – 18.00

18.00 – 19.00
dla pracujących

16.00 – 20.00

9.00 – 10.00
I grupa
10.00 – 11.00
II grupa
16.00 – 20.00

17.00 – 20.00

16.00 – 20.00
17.00 – 20.00
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