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PARAFIA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
OJCÓW PIJARÓW KRAKÓW-WIECZYSTA
MSZE ŚWIĘTE
I NABOŻEŃSTWA

ADRES
ul. Meissnera 20
31-457 Kraków
tel. 12-411-28-51
E-mail: wieczysta@katolicki.eu

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:
poniedziałki, środy i soboty - 9.00 - 10.00
po południu:
wtorki i czwartki - 16.00 - 17.30, środy: 18.30 - 20.00

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 06.2020 - 09.2020
ZMARLI:
Czerwiec 2020:
Eugenia Tekiela
Ryszard Krzywda
Andrzej Hajto
Maria Niewiadomska
Bogdan Klimczak
Krystyna Prochal
Maria Golonka
Henryk Wiśniewski
Bronisław Kortus
Helena Herpszt
Krystyna Muntean
Lipiec 2020:
Anita Molenda
Elżbieta Grochola
Salomea Oskarbska
Bogusława Stabiszewska
Cecylia Ozga
Alicja Nachyła
Dariusz Wojtanowicz
Edward Bieniek

Janusz Jasiński
Czesław Wojtanowicz
Honorata Dyl
Sierpień 2020:
Maria Dębska
Zoa Mikulin
Maria Satoła
Genowefa Konieczna
Wrzesień 2020:
Maria Smykal
Łucja Klimek
Józef Kuta
CHRZTY:
Czerwiec 2020:
Aniela Maria Łachmanek
Maria Roszczypała
Karol Miłosz Kasprzak
Lipiec 2020:
Leon Marek Stańdo
Nikodem Konstanty
Kolarzyk

Maria Magdalena
Babula
Róża Weronika Czajka
Marcelina Julia
Barbacka
Agata Ryszka
Piotr Jan Pietrzyk
Oliwia Milena Folińska
Helena Lidia Janik
Liliana Klaudia Cichoń
Helena Emilia Łappa
Zuzanna Jadwiga
Doniec
Maksymilian Stolarek
Zoa Drabik
Leon Andrzej Sysiak
Sierpień 2020:
Emilia Gieruszczak
Maja Kowalska
Adam Łukasz Cieśla
Jadwiga Joanna Kania
Olga Anna Lasota
Dawid Malesiński

Aleksander Stanisław
Klimczak
Laura Pawlak
ŚLUBY:
Czerwiec 2020:
Edyta Marczewska –
Węc i Maciej Duras
Lipiec 2020:
Barbara Bogacz
i Tadeusz Powojowski
Sierpień 2020:
Justyna Ryba i Paweł
Zieliński
Joanna Natkaniec
i Wojciech Front
Wrzesień 2020:
Małgorzata Rachwaniec
i Jakub Krawczyk
Anna Krutow i Marcin
Kubiak
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Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając
siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie
Jezusie. Wszyscy więc my, doskonali, tak to odczuwajmy: a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi.
W każdym razie: dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy!
Flp 3,13-16
Drodzy Paraanie, Sympatycy i Uczęszczający do kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej!
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przypomnieliśmy ważne wydarzenie z historii naszej parai, jakim był dzień
konsekracji świątyni. Nie przestajemy zmagać się z wszędobylskim koronawirusem, czego doświadczyliśmy
również w naszym pijarskim domu zakonnym. Pozostajemy z dylematem, na ile być ostrożnymi, w związku
z obecnością wirusa, a na ile otwartymi, ucząc się żyć ze świadomością zagrożenia.

Drodzy! Szczególną uwagę zwracam na troskę o rozwój osobistego życia duchowego. Możemy to robić
i najczęściej robimy poprzez korzystanie z Sakramentów, słuchanie i czytanie Słowa Bożego, modlitwę
wspólnotową i osobistą. Nic jednak nie będzie tak mocno budowało w nas żywej świątyni, jak spotkania
z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Poszukujmy okazji i czasu, aby być z Nim.
Na końcu obecnego numery Głosu Ostrej Bramy prezentujemy wspólnoty i grupy działające i spotykające się
w naszej parai. Formacja we wspólnotach pomaga w rozwoju osobistego życia duchowego. Może warto ten rok
rozpocząć od znalezienia wspólnoty dla siebie. Odkrycia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła i parai.
Niech Matka Boża Ostrobramska wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski i ma nas w swojej opiece.
o. Tomasz Jędruch SP

2020

KALENDARIUM

22.09.2020 Bierzmowanie młodzieży - godz. 19.30
10.10. 2020 XX Spotkanie Młodzieży Pijarskiej
(spotkania lokalne i elementy wspólne realizowane przez Internet)

16.11.2020 Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Odpust paraalny
27.11.2020 Święto opieki św. Józefa Kalasancjusza

unsplash.com

W tej sytuacji rozpoczynamy kolejny rok formacji w Kościele, parai, wspólnotach, rodzinach i w życiu osobistym.
Warto przypomnieć, że jest to drugi rok programu duszpasterskiego w Polsce: „Eucharystia daje życie” pod
hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, a odnoszący się do Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej.
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Relacje
czerwiec - wrzesień
W dwóch pierwszych tygodniach wakacji Centrum
Kultury Calasanz zorganizowało półkolonie, których
motywem przewodnim były warsztaty rękodzieła.
Każdy z uczestników mógł własnoręcznie ozdobić
torby płócienne, kubki, a także przygotować
makramy i łapacze snów. Dzieci odwiedziły również
krakowskie zoo i Ranczo Artemidy, gdzie wzięły
udział w grze terenowej, nauce jazdy konnej,
warsztatach zielarskich i ognisku. Nie zabrakło zajęć
sportowych, oglądania lmów czy nauki tańców
pijarskich.

Po rocznej formacji liturgiki oraz fonetyki
prowadzonej przez o. Radosława Bobonia
oraz inne zaangażowane osoby z naszej
parai, 17 czerwca w parai Najświętszego
Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach
błogosławieństwo do pełnienia posługi lektora
otrzymało czterech ministrantów: Szymon
Fudala, Wojciech Głaz, Miłosz Miszczyk, Piotr
Gołkowski.

W dniach 20 lipca - 2 sierpnia
Centrum Kultury Calasanz
zorganizowało kolonię we
Władysławowie, która
przebiegała pod hasłem
Wakacje z piratami. Wzięło
w niej udział trzydziestu
uczestników. (Więcej str. 13-14)

14 sierpnia Liturgiczna Służba
Ołtarza z o. Piotrem Górką
wybrała się na Spływ Kajakowy
rzeką Nida. W trakcie spływu
uczestnicy odwiedzili Zamek
Rycerski w Sobkowie, gdzie
zwiedzil ruiny Fortalicji i pałacu.
Po tym krótkim odpoczynku
trasa biegła dalej w kierunku
Starych Kotlic i liczyła 15 km.

25 sierpnia obchodziliśmy
uroczystość założyciela Zakonu
Pijarów św. Józefa
Kalasancjusza. Z tej okazji
podczas Mszy Świętej spotkały
się dzieci ze szkół
podstawowych, Liturgiczna
Służba Ołtarza i uczęszczający
do Centrum Kultury Calasanz,
natomiast podczas Mszy
Świętej wieczornej
o oprawę liturgiczną zadbało
Duszpasterstwo Akademickie.
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Relacje
czerwiec - wrzesień
Pod koniec sierpnia swoją
praktykę duszpasterską
zakończył w naszej parai
o. Emil Grochowski, który
odbywał ją przez ostatnie pół
roku. Od września pełni
obowiązki katechety
w Publicznej Szkole
Podstawowej Zakonu Pijarów
w Rzeszowie.
10 sierpnia w wieku 41 lat zmarł
o. Jacek Nowakowski, który
ostatnie 13 lat mieszkał
i pracował w Czechach. Śp.
o. Jacek posługiwał w naszej
parai w latach 2004-2005
jako neoprezbiter. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się
w rodzinnej miejscowości
o. Jacka Opawie k. Kamiennej
Góry.

12 września w parai pw. św.
Józefa Kalasancjusza
w Rzeszowie dwóch nowicjuszy
Karol Mystkowski i Łukasz
Fabijański złożyli swoją
pierwszą profesję w Zakonie
Pijarów. Jest to szczególny
dzień, obchodzony w Zakonie
jako święto patronalne.

POLECAMY...
boskieksiążki.pl
Świętuj z nami 20. urodziny Wydawnictwa

-40% na całą ofertę

Promocja trwa do 14.10.2020
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WYDAWNICTWA

W tym roku swój
jubileusz 20 lat
istnienia obchodzi
Wydawnictwo eSPe,
które zostało założone
przez Polską Prowincję
Zakonu Pijarów we
wrześniu 2000 r.
Początki sięgają jednak
1988 r., kiedy
uformowało się
w oparciu o redakcję
Kwartalnika
Katolickiego eSPe.
Obecnie siedziba
Wydawnictwa znajduje
się na terenie naszej
parai.
Sama nazwa pochodzi
od łacińskich słów,
a oznaczają one Zakon
Pijarów - Scholarum
Piarum, które

zapisywane są w skrócie
- SP. Dlatego też
w swoich działaniach
Wydawnictwo kieruje
się hasłem Zakonu Pietas et Litterae Pobożność i nauka.
Książki, które możemy
znaleźć w ofercie są
skierowane do
szerokiego grona
odbiorców, poczynając
od propozycji dla
najmłodszych
i młodzieży, o których
szczególnie troszczył się
założyciel Zakonu - św.
Józef Kalasancjusz.
Pozwalają im one nie
tylko odkrywać siebie,
ale także relację
z Bogiem, kształtować
ją, czy rozeznawać

powołanie życiowe,
szczególnie do
kapłaństwa i życia
zakonnego. W ofercie
Wydawnictwa
znajdziemy liczne
pomoce katechetyczne
i dydaktyczne oparte na
bajkach, rebusach,
zagadkach
inspirowanych Starym
Testamentem, które
mogą być również
wykorzystywane przez
rodziców. Ludzie młodzi
mogą skorzystać
z publikacji
poświęconych
przeżywaniu miłości,
umacnianiu w wierze,
duchowości
chrześcijańskiej,
narzeczeństwu
i małżeństwie. Rodzice
znajdą książki, które
będą pomocą
w wychowywaniu
młodego pokolenia,
pozwolą rozwijać
duchowo we wszystkich
etapach dorastania ich
dzieci. Dorośli czytelnicy
znajdą w szeroki wybór

publikacji służących
kształtowaniu wiary
i głębszemu zrozumieniu
misteriów
chrześcijaństwa oraz
praktykowaniu modlitwy,
a także bestsellerowe
poradniki pomagające
stawiać czoła
codziennym problemom
i inspirujące do
rozwijania własnego
potencjału.
Zakres tematyczny
książek, które można
znaleźć jest nieustannie
poszerzany o nowe,
ciekawe tematy. Każdy
znajdzie coś dla siebie!
Szczegółową ofertę
Wydawnictwa można
znaleźć na stronie
boskieksiazki.pl.

boskieksiążki.pl
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POZNAJ ŚWIĘTEGO!
MOŻESZ MIEĆ KOLEJNEGO,
BLISKIEGO ORĘDOWNIKA!
Święty Józef
Kalasancjusz przez
całe życie odkrywał
wolę Bożą. Historia
jego życia i powołania
pokazują, że ciągle
pytał Boga, jaki ma
pomysł i plan dla
niego. Zanim odkrył
powołanie
wychowawcy
i dopuścił do siebie
prawdę, że ma być
Założycielem Zakonu
Szkół Pobożnych,
odkrył powołanie
podstawowe.
KALASANCJUSZ –
KAPŁANEM
Józef Kalasancjusz
przyjął święcenia
kapłańskie 17 grudnia
1583 r. w rezydencji
biskupiej w Sanahuja
z rąk bpa Hugona
Ambrożego de
Moncada; jednak jego
decyzja zrodziła się
dużo wcześniej.
Przygotowywał się do
święceń przez długi
okres studiów oraz
przez różne
doświadczenia życiowe.
Był księdzem przez
65 lat, z których
50 poświęcił na służbę
dzieciom, natomiast
przez początkowe
15 lat pełnił funkcje tak
różne i tak liczne, że
sprawiał wrażenie
człowieka, który czegoś
szuka i nie może
znaleźć. Po święceniach
służy biskupowi
Barbastro, Filipowi de

Urríes, a po jego śmierci
traa do świty bpa
Léridy Kacpra Jana de
la Figuera, przy boku
którego uczestniczy
w obradach parlamentu
Korony Aragońskiej,
w reformie augustianów
i benedyktynów na
Montserrat. Po śmierci
biskupa spędza pewien
czas w rodzinnej
miejscowości,
a następnie inkardynuje
się do własnej diecezji,
gdzie pracuje w kurii.
Później poświęca się
pracy duszpasterskiej
jako wizytator
wprowadzający reformy
trydenckie w górskich
dekanatach diecezji
urgelitańskiej. Pełni
również funkcję
proboszcza w małych
paraach - Ortoneda
i Claverol, którymi
opiekuje się gorliwie,
mimo że nie ma
obowiązku rezydencji.
Wszystkiego po trochu,
ale nic na stałe.
Wreszcie wyrusza do
Rzymu, żeby wystarać
się o kanonikat dla
siebie i być może marzy
mu się (jest ambitny,
utalentowany i gorliwy)
coś więcej... Jeden
z podstawowych
biografów snuje tezę, że
głównym motywem
wyjazdu do Rzymu była
konieczność pełnienia
tam funkcji prokuratora
diecezji, natomiast
starania o kanonikat
były wykorzystaniem

okazji.
W Rzymie znalazł się
w środowisku tętniącym
duchowością i zanurzył
się w nie, uczestnicząc
w licznych bractwach.
Dzięki nim poznał biedę
ludzi w Rzymie, aż
wreszcie doświadczenie
Zatybrza sprawiło, że
odkrył z całą
wyrazistością, czemu
powinien poświęcić
wyłącznie swoje
kapłaństwo.
Od tamtej pory nie
pragnął już niczego

więcej jak tylko bycia
kapłanem i choć
proponowano mu (wedle
świadków w procesie
beatykacyjnym)
biskupstwa i kapelusz
kardynalski on odrzucił
te propozycje i do końca
jako najwyższą godność
swego życia uważał
kapłaństwo: “Odnośnie
nauczycieli pisania
i rachunków, niech
Wasza Wielebność
poleci, aby kto ma
talent, nawet jeśli jest
księdzem, przyjął tę
funkcję. Ja sam,
z powodu pełnienia jej,
nie doznałem uszczerbku
na moim kapłaństwie,
które jest największą
godnością, jaką
mógłbym osiągnąć (list
2162)”.
Tekst ze zbiorów
pijarskich
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HISTORIA PARAFII
W
ODCINKACH
3. KULT MATKI BOŻEJ
OSTROBRAMSKIEJ
Zanim została ocjalnie
erygowana paraa pw.
Matki Bożej
Ostrobramskiej i zanim
zbudowano Kaplicę
Ostrobramską,
nawiązującą swym
kształtem i wystrojem do
pierwowzoru
wileńskiego, Maryja
z Ostrej Bramy była
czczona na Wieczystej
już od czasu, gdy
pijarzy z Rakowic
odprawiali Msze Święte
w kaplicy przy
ul. Ładnej 8.
Pierwotny obraz Maryi
wykonał pochodzący
z Wileńszczyzny
paraanin, Eugeniusz
Miziura, w formie
małego słomkowego
wizerunku. Już wtedy
obraz był otaczany
głębokim kultem przez
wiernych, którzy modlili
się o uzyskanie wielu
łask przez
wstawiennictwo Maryi.
W sposób szczególny
duszpasterze
podkreślali Jej obecność
poprzez obchody
odpustu w dniu
16 listopada,
nabożeństwa majowe
i październikowe. Ten
mały, słomkowy obraz
służy dzisiaj w parai
jako feretron, podczas
procesji religijnych.
Obraz, który znajduje
się obecnie w Kaplicy

Ostrobramskiej został
namalowany
w Białymstoku
i przywieziony do
Krakowa przez
o. Stanisława
Abłażewicza. W dniu 4
maja 1980 r. ówczesny
proboszcz z Rakowic,
o. Edward Malicki
poświęcił nową kaplicę,
a także nowy obraz
Patronki kaplicy. W
grudniu 1985 r. obraz
przeniesiono do nowej
kaplicy, znajdującej się
w przyziemiu ośrodka
duszpastersko –
katechetycznego
wybudowanego przez
Pijarów przy ul.
Meissnera 20.
Ostatni etap
„wędrówki” Maryi
w kopii Cudownego
Obrazu z Ostrej Bramy
dokonał się 30 kwietnia
2001 r. kiedy znalazła
swe stałe miejsce, po
poświęceniu Kaplicy
Ostrobramskiej przez
ks. kard. Franciszka
Macharskiego.
Ze strony internetowej
parai

Modlitwa zapisana
w Kronice założenia
Ochronki, a później
kaplicy w dzielnicy
Wieczysta.

Do Matki Boskiej
Miłosierdzia:
Tobie to Matko
Miłosierdzia dziękujemy
za Twoją opiekę, którą
nas wspomagałaś i nadal
nas wspomagasz. Nie
słyszano, aby ktokolwiek,
kto do Ciebie Matko się
uciekał, był przez Ciebie
opuszczony. We
wszystkich naszych
zmaganiach wspierałaś
nas, bo zawsze
wychodziliśmy zwycięsko.
Matko Miłosierdzia, Ty
nas prowadź.
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Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej

Z całą rodziną
przynależymy do Parai
Matki Bożej
Ostrobramskiej od
2016 r. Posługę szafarza
pełnię w naszej parai od
listopada 2017 r. Z moją
żoną Moniką jesteśmy
szczęśliwym małżeństwem
od niespełna 20 lat.
Mamy dwóch synów:
Piotra (19 lat), obecnie
maturzysta Liceum
Ogólnokształcącego
Zakonu Pijarów
w Krakowie oraz
Szymona (15 lat), uczeń
również tego samego
liceum. Obaj nasi synowie
należą do Liturgicznej
Służby Ołtarza tutejszej
parai, gdzie są
lektorami. Z żoną Moniką
należymy do jednego
z kręgów Domowego
Kościoła działającego
przy naszej parai, a ja
przynależę również do
Rycerskiego i Szpitalnego
Zakonu św. Łazarza
z Jerozolimy.
ŚWIADECTWO
Kiedy ówczesny ksiądz
proboszcz naszej parai
o. Andrzej Tupek
zaproponował mi

posługę
nadzwyczajnego
szafarza Komunii
Świętej, byłem pełen
obaw. Po pierwsze czy
jestem tego godzien, czy
na to zasługuję, a po
drugie czy sobie
poradzę. Bez wsparcia
mojej żony byłoby mi
trudniej podjąć tę
decyzję, za co jestem
mojej kochanej małżonce
Monice bardzo
wdzięczny. Kurs
szafarza uświadomił mi
sens, konieczność
i potrzebę posługi
w parai
nadzwyczajnego
szafarza Komunii
Świętej. W niedziele,
święta i uroczystości,
kiedy kapłani zajęci są
posługą w kościele przy
Stole Pańskim, nie mają
na tyle czasu, by
równocześnie służyć tym
paraanom, którzy
z racji swych
niedogodności nie mogą
przyjść na Mszę Świętą,
a pragną przyjąć
Komunię Świętą. Są to
zazwyczaj ludzie starsi,
chorzy, którym wielką
trudność sprawia
dotarcie do kościoła,
a pragną przyjąć Pana
Jezusa. Naszym,
nadzwyczajnych
szafarzy Komunii
Świętej, posłaniem jest
odwiedzać takie osoby,
by w stosownym
obrzędzie umożliwić
potrzebującym przyjęcie
Ciała Pańskiego.
Osobiście od 2017 r.

nieustannie posługuję
dwóm starszym, bardzo
sympatycznym Paniom
z naszej parai, które
regularnie w każdą
niedzielę pragną
przyjąć Pana Jezusa. I to
jak… Z pełną CZCIĄ,
TĘSKNOTĄ
i UWIELBIENIEM. Pan
Jezus przyjmowany jest
w domu przez te panie
z największym
SZACUNKIEM
i z należytą
GODNOŚCIĄ tak
czcigodnemu
GOŚCIOWI. W domu
daje się zawsze odczuć
atmosferę RADOŚCI,
pomimo cierpień
cielesnych i pewnych
niedogodności
życiowych. Te
WSPANIAŁE KOBIETY są
dla mnie szkołą życia
duchowego
i przykładem wielkiej
pokory oraz cierpliwości.
To DAR jaki otrzymuję
i doświadczam w swojej
posłudze
nadzwyczajnego
szafarza Komunii
Świętej.
Tomasz Tuleja

Pochodzę z Kielc, ale
z Krakowem jestem
związany od kilkunastu

lat. Tu przeżywałem lata
formacji w Seminarium
Zakonu Pijarów, do
którego przyciągnęła
mnie postać św. Józefa
Kalasancjusza - jego
zaangażowanie w pracę
z dziećmi i oddanie się
im. Dla mnie było to
bardzo ważne, ponieważ
sam jako harcerz bardzo
wiele swojego czasu
poświęcałem na bycie
z młodymi ludźmi. Po
odejściu z seminarium
postanowiłem tutaj
kontynuować studia na
Uniwersytecie
Pedagogicznym.
W Krakowie poznałem
swoją żonę, która była
kiedyś bardzo
zaangażowana
w działanie Świetlicy
"Kłapouszek" w naszej
parai. Razem z Sylwią
byliśmy
w Duszpasterstwie
Akademickim Pijarów.
Obecnie, razem
z naszymi dwoma
córkami, mieszkamy
niedaleko naszego
kościoła, który jest dla
nas i naszych dzieci
bardzo szczególnym
miejscem.
ŚWIADECTWO
O bycie Nadzwyczajnym
Szafarzem poprosił mnie
o. Andrzej Tupek.
Oczywiście nie była to
tylko moja decyzja,
ponieważ zgodzić się
musiała też moja żona.
Nie zastanawiałem się
nad tym długo, nie była
to rzecz dla mnie nowa.
W seminarium jako
akolita chodziłem już do
chorych z Komunią
Świętą. Zawsze było to
dla mnie szczególne
doświadczenie. Naszą
posługę pełniliśmy
w sąsiedniej Parai
Najświętszego Imienia

10
Maryi. Odwiedzaliśmy
chorych na osiedlu
w pobliżu ulicy Młyńskiej
oraz w DPS-ie na
ul. Brogi. Niesamowite
było to, z jakim
wzruszeniem, tęsknotą
i gorącym pragnieniem
Nasi chorzy czekali na
przyjście Pana Jezusa.
Za każdym razem było
widać, że łakną oni
Pana, że przyjęcie
Komunii daje im nowe
siły, pokój, radość.
Umacnia ich
w ich czasem bardzo
trudnej sytuacji, że czują
się mniej samotni, mniej
dokucza im ból
i cierpienie, że wstępuje
w nich nowa radość
i nadzieja. Podobnie
wygląda to również
teraz, kiedy jako świecki
pomocnik zanoszę
chorym Pana Jezusa.
Dla mnie szczególnym
przeżyciem jest również
udzielanie Komunii
Świętej w trakcie liturgii.
Zwłaszcza, kiedy
podchodzą do mnie moi
bliscy. To, że w taki
namacalny sposób mogę
dawać Pana Jezusa
mojej żonie czy rodzinie
bardzo mocno wpływa
na moje przeżywanie
byciem mężem, ojcem
czy synem. Sprawia, że
sam chcę być bliżej
Jezusa. Być lepszy,
bardziej uważny na
moich bliskich i bardziej
im oddany. Posługa
Nadzwyczajnych
Szafarzy jest całkowicie
darmowa, w takim
sensie, że nie
otrzymujemy za to
żadnej zapłaty. To, co
dostajemy to
wdzięczność ludzi,
których odwiedzamy
oraz ich modlitwa za nas
i za nasze rodziny.
Z mojego
doświadczenia,

modlitwa bardzo
gorąca i skuteczna.
Wspomnieć należy też
o trudnościach, z którymi
musimy się czasem
mierzyć. Przygotowanie
do bycia
Nadzwyczajnym
Szafarzem odbywa się
w trakcie półrocznego
kursu. Co dwa tygodnie
kandydaci spotykają się
w Łagiewnikach, gdzie
odbywają się zajęcia
obejmujące zagadnienia
z teologii, historii,
duchowości oraz liturgiki.
Zawsze jest też czas na
Eucharystię, modlitwę
osobistą i integrację
z innymi kandydatami.
Zajmuje to większość
dnia, więc trzeba mieć
to zaplanowane
w swoim kalendarzu.
Kurs kończy się
błogosławieństwem do
posługi udzielanego
przez biskupa. Dla
szafarzy obowiązkowe
są rekolekcje raz do
roku oraz dni skupienia.
Sama posługa też
zajmuje czas w każdą
niedzielę i święta.
Często wymaga to
rezygnacji lub zmiany
swoich planów
i przyzwyczajeń. Może
to rodzić różne napięcia
w rodzinie, dlatego
ważne jest, aby być
świadomym tych
ograniczeń.
Od kiedy jestem
szafarzem zazwyczaj
spotykałem się z bardzo
przyjaznym podejściem
od ludzi. Jednak
zdarzały się sytuacje,
kiedy ktoś zarzucał mi,
że nie powinienem pełnić
tej posługi, ponieważ nie
jestem kapłanem i nie
jestem godny, aby
rozdawać Komunię
Świętą. Muszę
powiedzieć jasno –

posługa
Nadzwyczajnych
Szafarzy nie jest jakąś
nowinką. Jest to bardzo
stara praktyka Kościoła,
która obecnie jest
odkrywana na nowo.
Nie pełnimy jej ot tak
sobie, jak nam się
zachce. W naszej
Archidiecezji sankcjonuje
ją Dekret Ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza,
stosujemy się do
obrzędów
zatwierdzonych przez
Komisję Episkopatu
Polski. Nadzwyczajni
Szafarze są bardzo
mocnym świadectwem
zaangażowania
świeckich w życie
Kościoła. Jest to też
droga duchowego
wzrostu dla mężczyzn
i ich rodzin. Budujemy
wspólnotę i umacniamy
więź z osobami, które
czasem są zepchnięte
gdzieś na margines
życia społecznego.
Przede wszystkim, jest to
rodzaj szczególnego
powołania, które każdy
z nas otrzymał. Więc
jeśli czujesz, że Bóg chce
Cię zaprosić do takiej
pomocy nie wahaj się
i porozmawiaj z ojcem
proboszczem. Więcej
informacji
o Nadzwyczajnych
Szafarzach można
znaleźć na stronie
nszafarze.pl.
Michał Pękalski

Mam 57 lat. Na co dzień
zajmuję się sprzedażą

książek katolickich
i dewocjonaliów,
prowadzę własną
księgarnię i hurtownię
Rhema. Pochodzę
z sąsiedniej parai św.
Judy Tadeusza
w Czyżynach. Od 23 lat
mieszkam w parai Matki
Bożej Ostrobramskiej
z żoną, córką i dwoma
synami. Razem z żoną
jesteśmy w jednym
z Kręgów Domowego
Kościoła w naszej parai.
ŚWIADECTWO
To już 14 lat. Jestem
Nadzwyczajnym
Szafarzem Komunii
Świętej z "pierwszego
kursu", który odbywał
się w 2006 r. Po prostu,
któregoś dnia zadzwonił
proboszcz i zapytał, czy
nie spróbowałbym.
Spróbowałem
(kilkumiesięczny kurs i na
końcu błogosławieństwo
biskupa do posługi)
i trwam do dzisiaj mimo,
delikatnie mówiąc,
braku entuzjazmu żony
szczególnie na początku
posługi, braku czasu
i wielu innym, ludzkim
przeciwnościom. Służę,
bo widzę autentyczną,
szczerą i głęboką
potrzebę częstego
przyjmowania Komunii
Świętej przez paraan,
którzy już nie mogą sami
przyjść do kościoła albo
nigdy nie mogli (np.
osoby niepełnosprawne).
Jest to dla nich bardzo
ważne, autentycznie
czekają na księdza czy
szafarza z Komunią
Świętą. To z pewnością
najważniejszy moment
dnia, kiedy mogą
zjednoczyć się z Bogiem.
Ja z kolei odczuwam, że
rzeczywiście zupełnie
bezinteresownie
zrobiłem coś naprawdę
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Dobrego. Jest to również
okazja do krótkiej
rozmowy, która dla osób
nieopuszczających
własnego domu jest
bardzo ważna. Zawsze
w atmosferze wzajemnej
życzliwości, uśmiechu
bez pośpiechu. A oprócz
zanoszenia Komunii
Świętej do chorych?
Najbardziej pamiętam
posługę szafarzy

w czasie pielgrzymek
papieskich do Krakowa,
papieża Benedykta XVI
i papieża Franciszka. To
przeżycia wyjątkowe.
W Brzegach podczas
spotkania i Mszy Świętej
młodzieży z całego
świata wiara tych
młodych ludzi była
"wyczuwalna"
bezpośrednio i wszyscy,
miałem wrażenie,

wzajemnie się nią
ubogacali. No i my
szafarze, tym razem
setki szafarzy,
potrzebni, wręcz
niezbędni.
Jest to zatem posługa
ważna i potrzebna dla
parai, diecezji, dla
Kościoła, ale również
dla... samych szafarzy.
Wielu pomogła
wzrastać w wierze,

o czym można się
przekonać, słuchając
szafarskich świadectw
na rekolekcjach,
w których co roku
bierzemy udział.
A trudności i kłopoty, są
przecież wszędzie,
którymi się wtedy
dzielimy? To sprawy
ważne i dobrze, że
o nich rozmawiamy.
Adam Karkowski

GAUDETE
CHÓR PARAFIALNY
Wszystko zaczęło się
w 2005 r. od
niewielkiej grupy
dziewcząt (niektóre
były wcześniej
scholistkami), które
zebrała s. Susi
Ferfoglia.
Na początku miała to
być tylko nauka kilku
pieśni, ale szybko
dołączały następne
wspaniałe osoby, kolejne
piękne głosy i tak
powstał nasz mieszany,
czterogłosowy Chór
Gaudete. W tym roku
obchodzimy okrągłą
rocznicę piętnastu lat
naszej działalności. Z tej
okazji
przygotowywaliśmy
koncert jubileuszowy,
który musieliśmy
odwołać z powodu
pandemii. Ufamy, że
uda nam się pod koniec
tego roku 2020/21
jeszcze zorganizować
dziękczynny
jubileuszowy koncert, na
który już dziś serdecznie
Państwa zapraszamy!
W życiu codziennym

staramy się kierować
słowami św. Augustyna:
„Śpiewajcie głosem,
śpiewajcie sercem,
śpiewajcie ustami,
śpiewajcie swoim
życiem”. I to zdanie
najlepiej charakteryzuje
rodzaj posługi, którą
pełnimy. Czasem musimy
włożyć wiele trudu
w wydobycie dobrego,
czystego dźwięku.
Zdarza się, że
poprawne ułożenie ust
podczas śpiewania nie
jest taką prostą sprawą,
jakby się mogło
wydawać. Czasem
trzeba wiele cierpliwości

i pokory, aby nasze
głosy mogły harmonią
wypełnić kościół.
Niezależnie od
trudności, w nasz śpiew
zawsze jednak
wkładamy całe nasze
serce i dlatego nasze
życie staje się
najpiękniejszą pieśnią
dziękczynną
wyśpiewaną dobremu
Bogu.
Z takim przekonaniem
podchodzimy do każdej
uroczystości, koncertu,
warsztatów czy próby.
Nasza dyrygentka
s. Susi nieustannie
przypomina nam dla
kogo śpiewamy i czym
ma być nasz śpiew –
nieustającą modlitwą
serca, która znajduje
swój wyraz, gdy
wszyscy razem stajemy
przed naszym Panem

i możemy podziękować
Mu za każde ziarnko
talentu, które od Niego
otrzymaliśmy.
Dziękujemy Mu również
za całą naszą wspólnotę
paraalną, która
zawsze tak ciepło nas
przyjmuje. Jest dla nas
niezwykłą radością, że
po tylu latach znajdują
się następne osoby,
które chcą do nas
dołączyć – do czego
serdecznie zapraszamy!
Nasze próby odbywają
się we wtorki o godzinie
19:30 w dolnym
kościele. Nie trzeba być
muzycznie
wykształconym, żeby
z nami śpiewać.
Wystarczy trochę
odwagi i cierpliwej
pracy, żeby móc usłyszeć
swój prawdziwy głos!
Justyna Lisowska
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KLUB SPORTOWY
PORTA
20-lecie Paraalnego
Klubu Sportowego
PORTA
W latach 90. ubiegłego
stulecia w Krakowie
i w całej Polsce został
rozpropagowany ruch,
którego celem było
tworzenie przy
paraach klubów
sportowych. Ruch ten nie
ominął także naszej
parai. Inicjatorem
założenia klubu był
w 2000 r. o. Jacek
Stępień. Przy pomocy
ojców posługujących
w parai
i zwerbowanych
paraan doprowadził
do założenia
i zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze
Sądowym
stowarzyszenia kultury
zycznej pod nazwą
Paraalny Klub
Sportowy „PORTA”.
O. Jacek został też
pierwszym prezesem
Klubu. Główne cele
Klubu zostały określone
w jego statucie. Przede
wszystkim jest to
wychowywanie dzieci,
młodzieży i dorosłych
przez kulturę zyczną,
rekreacją, sport
i turystykę w oparciu
o zasady etyki
katolickiej. Jak napisał
o. Jacek w nr 8 z 24
grudnia 2000 r. Głosu
Ostrej Bramy, informując
paraan o powstaniu
Klubu: „Prawo do sportu
jest jednym
z fundamentalnych praw
człowieka, jest bowiem

prawem do normalnego
rozwoju i realizowania
godności osoby ludzkiej,
inspirowania
przykładem miłości
bliźniego i wezwania św.
Pawła do doskonalenia
się: Tak biegnijcie,
abyście nagrodę
otrzymali”.
Ocjalną działalność
Klub rozpoczął 1
stycznia 2001 r., ale już
7 grudnia 2000 r.
Dziennik Polski
poinformował, że
działający przy Parai
Matki Bożej
Ostrobramskiej klub
sportowy zorganizował
w podziemiach kościoła
ministranckie rozgrywki
sportowe nazwane
„Andrzejki 2000”.
„PORTA” prowadzi
działalność w trzech
sekcjach: tenisa
stołowego, piłki
siatkowej i piłki nożnej.
Planowane początkowo
sekcje koszykówki
i szachów nie
przetrwały, z uwagi na
brak zainteresowania.
W zajęciach sekcji
tenisa stołowego biorą
udział dzieci, młodzież
i dorośli. Jedni robią to
w celach rekreacyjnych,
inni – to zawodnicy
zarejestrowani w Polskim
Związku Tenisa
Stołowego. Ci ostatni
tworzą drużynę, która
występuje już od 2005 r.
w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez
Krakowski Związek
Tenisa Stołowego.

Poziom rozgrywek, na
którym występowali
zawodnicy Porty był
różny - od V do III ligi.
Oprócz rozgrywek
ligowych, uczestnicy
sekcji biorą udział
w turniejach
organizowanych przez
TKKF, przez Małopolski
Związek Paraalnych
Klubów Sportowych.
Prawie co roku
zawodnicy Porty biorą
udział
w Międzynarodowej
Paraadzie Dzieci
i Młodzieży, zajmując
w niej czołowe miejsca.
Trenerem w sekcji jest
Pan Janusz Małota.
Druga sekcja działająca
w Klubie, sekcja piłki
siatkowej, nie może
poszczycić się
osiągnięciami ligowymi,
nie dlatego, że
zawodnicy prezentują
niski poziom, ale z tego
powodu, że na terenie
Krakowa nie są
organizowane rozgrywki
ligowe na poziomie
młodzieży starszych klas
szkół podstawowych
i szkół średnich,
a właśnie taka młodzież
bierze udział
w zajęciach w naszym
Klubie. Z tych względów
zawodnicy sekcji,
podobnie jak tenisiści,
biorą udział w turniejach
organizowanych przez
Małopolski Związek
Paraalnych Klubów
Sportowych, inne kluby
sportowe, czy
Międzynarodowej

Paraadzie. Od 2012 r.
prowadzone są także
zajęcia rekreacyjne dla
osób dorosłych.
Trenerem jest Pan Marek
Nowak.
Sekcja piłki nożnej
w początkowych latach
działalności Klubu była
najliczniejszą i prężnie
działającą sekcją.
Uczestniczyli w niej
juniorzy, seniorzy,
a przez kilka sezonów
była nawet drużyna piłki
nożnej kobiet. Seniorzy
rozpoczęli udział
w rozgrywkach ligowych
C klasy w 2007 r., by
w 2009 r. awansować
do B klasy. Jednak
w 2010 r., przede
wszystkim z powodu
braków kadrowych,
zrezygnowano z udziału
w lidze. Obecnie
działalność sekcji
ogranicza się do udziału
w rozgrywkach
Futbolowej Ligi Szóstek.
Trenerem piłkarzy do
2009 r. był Pan Marek
Cybulski, obecnie sekcję
prowadzi Pan Hubert
Grabias.
Tradycją Klubu stały się
turnieje tenisa stołowego
i piłki siatkowej
nazywane turniejami
mikołajkowymi,
gwiazdkowymi
organizowane przez
Portę w grudniu. Do
udziału w nich
zapraszane są
zaprzyjaźnione kluby.
Zawodnicy i działacze
Porty brali czynny udział
w przygotowywaniu
festynów paraalnych,
organizując
i przeprowadzając
podczas nich turnieje
piłkarskie zespołów
amatorskich w różnych
kategoriach wiekowych.
W ciągu tych 20 lat
w zajęciach Klubu brało
udział rocznie od 80 do
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100 uczestników
w różnym wieku.
Prezesami Klubu byli:
o. Jacek Stępień,
o. Andrzej Tupek,
o. Jacek Wolan i
o. Dawid Borkowski.
Należy podkreślić, że
działalność Klubu była
i jest możliwa dzięki
pomocy ze strony parai
i życzliwości kolejnych
ojców proboszczów o. Jacka Raczka,
o. Andrzeja Tupka
i o. Tomasza Jędrucha.

Ciekawostki:
Jednym z członków - założycieli Porty był
ś.p. o. Jan Frączek. Jak głosi legenda,
to on wymyślił nazwę Klubu:
Skoro Paraa Matki Bożej Ostrobramskiej
– to nazwa Klubu - PORTA, czyli Brama.

Jak przystało na szanujący się Klub, Porta:
- ma swoje barwy: niebiesko-żółte
- ma godło
- ma szaliki
- zawodnicy Porty występują
w koszulkach z napisem PORTA
W czasie wizytacji kanonicznej w 2010 r. wizytujący
paraę bp Józef Guzdek otrzymał od przedstawicieli
Klubu pamiątkowy szalik.

Anna Preiss
– Sekretarz PKS Porta

Wakacje
z
piratami

calasanz

W tym roku Centrum
Kultury Calasanz
Kraków–Wieczysta
zorganizowało kolonię
do Władysławowa.
Na wspólną
dwutygodniową
przygodę „Wakacje
z piratami” wyruszyliśmy
20 lipca rano. Na
pokład zabraliśmy
30 majtków, którymi
opiekowało się
4 bosmanów i kapitan.
Pierwszym punktem po

przybyciu na miejsce
było uroczyste spisanie
Kodeksu Pirata, według
którego mieliśmy
postępować przez
najbliższe dwa tygodnie
oraz potwierdzenie
obowiązujących zasad
„własną krwią”. Kolejne
dni obtowały w wiele
atrakcji. Przede
wszystkim, aby zostać
piratem na zakończenie
kolonii, w trakcie
musieliśmy zdobywać

Centrum Kultury

KRAKÓW - WIECZYSTA

sprawności pirackie.
Kapitan i bosmani mieli
głowy pełne pomysłów
i co rusz to wymyślali
nam ciekawe zadania
do wykonania. Aby
zostać bardem
pokładowym, musieliśmy
sami ułożyć tekst do
szant „Morskie
Opowieści”
i zaprezentować go
publicznie, żeby być
bajarzem, trzeba było
ułożyć opowiadanie
pirackie, a kto chciał
zostać szermierzem,
musiał ozdobić swoją
szablę piracką i nauczyć
się podstaw
„szermierki”. Mieliśmy
także skrócony kurs
pierwszej pomocy, aby
zostać medykiem
pokładowym,

a sprawność
poszukiwacza skarbu
zdobywaliśmy
w labiryncie w polu
kukurydzy. Artystą
pokładowym mógł
zostać ten, kto sam
namalował przedmiot
piracki i jeszcze
publicznie opisał,
dlaczego właśnie go
wybrał. Konstruktorem
można było zostać, jeśli
zbudowaliśmy zamek
z piasku według
wytycznych kapitana.
Szczerze mówiąc, aby
zostać piratem trzeba
być wszechstronnie
uzdolnionym. Na
zakończenie wszyscy
przeszliśmy bojowy
chrzest i zostaliśmy
piratami, ale dobrymi.
W naszym kodeksie
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znalazły się punkty,
które pozwalały nam
pracować nad sobą, aby
być dobrym i uczynnym
dla innych. Wzajemnie
się szanowaliśmy i dzięki
temu mogliśmy przez te
dwa tygodnie wspólnie
świetnie się bawić. Ale
nie tylko zdobywaliśmy
sprawności, mieliśmy
czas też i na zabawę.
W trakcie pobytu
byliśmy na wycieczce
w Gdańsku, tam
zwiedzaliśmy Stare
Miasto, Park Oliwski,
Archikatedrę i zoo oraz
w Piaśnicy

i w Kniewie na Fermie
Strusi. Podczas kolonii
także plażowaliśmy,
kąpaliśmy się w morzu,
byliśmy na wschodzie
i zachodzie słońca oraz
mieliśmy okazję
popłynąć statkiem.
W tej całej naszej
zabawie kolonijnej to
Bóg był na pierwszym
miejscu. Najważniejszymi
punktami każdego dnia
była wspólna modlitwa
poranna i wieczorna
oraz Eucharystia.
Każdego dnia mieliśmy
Eucharystię w ośrodku,
ale mogliśmy także

przeżywać wspólną
Mszę Świętą
w Archikatedrze
Oliwskiej, w Kaplicy –
Mauzoleum w Piaśnicy,
w kościele we
Władysławowie oraz na
plaży zaraz po
wschodzie słońca.
Dziękujemy ojcom
Tomaszowi i Przemkowi
oraz klerykowi Maćkowi
za wszystkie słowa jakie
do nas kierowali. Były
one zawsze trafne
i dawały nam do
myślenia. Na pewno
przyniosą owoce.
Dziękujemy także

bosmanom p. Paulinie,
p. Mateuszowi
i p. Oli za opiekę
i organizację oraz
p. Andrzejowi, naszemu
pirackiemu
przewodnikowi, za
przybliżenie nam historii
Kaszub,
a w szczególności
Gdańska, Piaśnicy
i Władysławowa.
Jeszcze nie wiemy, jaką
przygodę będziemy
przeżywać w przyszłym
roku, ale już na nią
zapraszamy.
Aleksandra Mozgała
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PONIEDZIAŁEK
Świetlica KŁAPOUSZEK
15.00 - 16.30
Tańcowała igła z nitką
17.00 - 18.00
Gimnastyka rehabilitacyjna dla
dorosłych
08.00 – 09.00

CZWARTEK
Świetlica KŁAPOUSZEK
15.00 - 16.30
Zajęcia plastyczne
16.00 - 16.45 (4-5 lat)
17.00 - 18.00 (6-8 lat)
18.15 - 19.15 (9 lat i więcej)
Gimnastyka korekcyjna
17.30 – 18.15
Gitara
16.30 – 17.30
Zajęcia kulinarne
16.30 - 18.00 III gr. I i III m-ca
16.30 - 17.30 IV gr. II i IV m-ca
Angielski dla dorosłych
17.00 - 18.00
Gimnastyka rehabilitacyjna dla
dorosłych
18.30 – 19.30

Centrum Kultury

calasanz
KRAKÓW - WIECZYSTA

WTOREK

ŚRODA

Świetlica KŁAPOUSZEK
15.00 - 16.30
Zajęcia plastyczne
16.00 - 16.45 (4-5 lat)
17.00 - 18.00 (6-8 lat)
18.15 - 19.15 (9 lat i więcej)

PIĄTEK

Świetlica KŁAPOUSZEK
15.00 - 16.30
Taniec
16.30 - 17.30 I gr.
17.45 - 18.45 II gr.
19.00 - 20.00 III gr.
Zajęcia techniczne
18.00 - 19.00 - II i IV m-ca
Zajęcia kulinarne
16.30 - 18.00
I gr. I i III m-ca
II gr. II i IV m-ca
Zajęcia umuzykalniające
10.00 - 10.30

Świetlica KŁAPOUSZEK
15.00 - 16.30
Taniec
16.30 - 17.30 IV gr.
17.45 - 18.45 II gr.
19.00 - 20.00 III gr.
Kredkami do Nieba
17.30 - 18.30

Zapraszamy na zajęcia
do Centrum Kultury
Calasanz

W TYCH WSPÓLNOTACH MOŻESZ ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE. W TYCH WSPÓLNOTACH MOŻESZ
ZADBAĆ O WZROST ŻYCIA DUCHOWEGO, TRWAĆ NA MODLITWIE, SŁUŻYĆ BLIŹNIM I KOŚCIOŁOWI,
ZNALEŹĆ BRATNIE DUSZE. POZNAJ DNI, GODZINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

NIEDZIELA
Domowy Kościół - Msza św. i otwarte spotkania wszystkich Kręgów w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy
św. o godz. 11.00, w kawiarni paraﬁalnej.
Róże Różańcowe - zmiana tajemnic i spotkanie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca o godz. 17.15, w kaplicy
św. Józefa Kalasancjusza.
Odnowa w Duchu Świętym – spotkania wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej w niedziele o godz. 19.00
w Sali katechetycznej nr 6.
Duszpasterstwo Akademickie Pijarów – spotkania otwarte w niedziele, po Akademickiej Mszy św.
o godz. 19.15, w sali Duszpasterstwa

PONIEDZIAŁEK
Młodzież Wieczysta – spotkania dla młodzieży szkól średnich w poniedziałki o godz. 19.00 w kawiarni.
Akcja Katolicka – spotkania formacyjne w III poniedziałek miesiąca, po wieczornej Mszy św., w sali
audiowizualnej.
Grupa AA – spotkania formacyjne w poniedziałki o godz. 18.00, w sali katechetycznej nr 6.

WTOREK
Klub Seniora – spotkania integracyjne we wtorki o godz. 10.00, w kawiarni paraﬁalnej.
Paraﬁalny Zespół Radia Maryja – spotkanie formacyjne w III wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej,
w kawiarni paraﬁalnej.
Grupa 12 kroków – spotkania formacyjne we wtorki o godz. 19.00 w sali katechetycznej nr 6.
Chór Gaudete – próby we wtorki o godz. 19.30. w sali gimnastycznej.
Medytacja chrześcijańska – we wtorki o godz. 19.30 w sali świetlicy.

ŚRODA
Wolontariat – spotkania formacyjno – organizacyjne w I środy miesiąca o godz. 20.00, w kawiarni paraﬁalnej.

CZWARTEK
Kręgi biblijne - spotkania w czwartki o godz. 19.00. I Krąg w sali katechetycznej nr 6, II Krąg w sali
audiowizualnej.
Liturgiczna Służba Ołtarza – spotkania całej wspólnoty w I czwartki miesiąca, po Mszy św. wieczornej,
w kawiarni.
Pijarnia – klub dyskusyjny prowadzony przez DAP w czwartki o godz. 19.30, w sali akademickiej.

PIĄTEK
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa – spotkania formacyjne w I piątek miesiąca, po wieczornej
Mszy św., w sali audiowizualnej.
Schola Nutki z Wieczystej – próby w piątki o godz. 15.30 w sali akademickiej.
Kredkami do nieba – spotkania dla najmłodszych przygotowujące do niedzielnej Mszy św., w piątki o godz.
17.30, w sali świetlicy.
Anna Czekaj / Joanna Czekaj / Magdalena Kiwior

