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PARAFIA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
OJCÓW PIJARÓW KRAKÓW-WIECZYSTA
MSZE ŚWIĘTE
W WAKACJE

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,
19.15 (Akademicka)
Msze Święte
w dni powszednie:

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

6.30, 7.30,
18.00

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

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 03.2021 - 06.2021
ZMARLI:
Marzec 2021:
Jadwiga Musiał
Józef Walczyk
Marek Drozdowski
Wiesława Dobke
Józefa Pieniążek
Jerzy Kaaków
Urszula Rybczyk
Kazimiera Pluta
Kwiecień 2021:
Edward Klimczyk
Tadeusz Banach
Roman Miękina
Władysław Lis
Zdzisław Gądek
Teol Faber
Zoa Sułek
Irena Jabłońska
Jadwiga Filip
Antoni Grubarek
Dorota Kaszuba
Maria Murzyn
Zoa Płatek
Andrzej Zgorzelski
Jerzy Ślusarek
Maria Sobień
Alicja Bohusz – Dobosz
Teresa Kubik

Maj 2021:
Stanisław Kurnik
Maria Filek
Barbara Dudzińska
Elżbiet Książek
Krystyna Jabłońska
Adam Kurkiewicz
Teresa Zgorzelska
Bernadeta Kubacka
Józef Senderek
Ryszard Kącki
Zdzisław Żołowicz
Zygmunt Bodek
Ewa Będkowska
Jacek Ganowicz
Tadeusz Szwałko
Maria Fornal
Janusz Ziobro
Maria Sikora
Stefan Sałęga
Robert Szyndler
Janina Jękot
Barbara Jastrzębska
Czesława Kieca
Krzysztof Ciepiela
Józef Szczęniak
Adolna Kowalska –
Cioch
Czerwiec 2021:
Ewa Wojtylko

Honorata Przeniosło
Janusz Grabowski
Ludwik Gaweł
Piotr Śleboda
CHRZTY:
Marzec 2021:
Olga Mach
Piotr Bolesław
Jakubowski
Eliza Anna Sępek
Kwiecień 2021:
Florentyna Ewa
Szczepanik
Dawid Igor Gradowski
Bartłomiej Tadeusz
Czerota
Wojciech Michał Kalicki
Helena Anna Bigda
Gloria Maria Bober
Julian Artur Garbowicz
Maj 2021:
Marcel Julian Pączek
Czerwiec 2021:
Zoa Maria Sochacka
Iga Kaczmarczyk
Leon Adam Balicki
Kacper Stanisław Batko

Alicja Wanda Szymczyk
Ines Julia Bielawska
Marcelina Ida Grząba
Milena Weronika
Skrzypek
Milena Rita Mars
Klara Wojtuszewska
Dawid Jan Przyborowski
Adam Jacek Żurowicz
Aleksander Rafał Mróz
Stanisław Grzegorz
Górniak
Laura Święcicka
Dominik Krzysztof
Wietecha
ŚLUBY:
Maj 2021:
Klaudia Paulina Połeć –
Adam Janusz Wójcicki
Czerwiec 2021:
Agnieszka Paulina
Potaczek - Michał Igor
Wojnarowski
Jadwiga Halina Sikora –
Grzegorz Jerzy Balana
Ewa Anna Sajdak –
Sebastian Krystian
Kozak
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Drodzy Paraanie, Sympatycy i Modlący się w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Głosu Ostrej Bramy. Dzieje się to w czasie, gdy zostaje odwołana
dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszach Świętach niedzielnych i świątecznych. To znak, że powoli
i z rozwagą wracamy do normalnego życia Kościoła i parai.
W tym czasie dzieci z poszczególnych szkół i klas przeżywają uroczystości I Spowiedzi i Komunii Świętej.
Ich białe stroje oraz uczestnictwo wraz z rodzicami w Mszach Świętych i w tzw. „Białym Tygodniu” cieszy nasze
oczy i serca. Nie przestawajmy trwać na modlitwie za najmłodsze pokolenia wierzących katolików i ich rodziny.
Zwracajmy się z tą modlitwą szczególnie przez wstawiennictwo św. Józefa Kalasancjusza. Niech dzieci nie tylko
trwają w przyjaźni z Chrystusem, ale i pogłębiają osobistą więź z Panem i Królem.

Zachęcam, aby wracać do spotkań i modlitw grupy i wspólnoty paraalne. Odszukajmy swoje miejsca we
wspólnocie Kościoła, które przecież już są nasze. Zastanawiajmy się jaka droga duchowości, modlitwy i formacji
może być dobra dla każdej i każdego z nas. Niech paraa ponownie będzie ożywiana życiem grup i wspólnot.
Niech będzie „wspólnotą wspólnot”. Prośmy o to szczególnie św. Józefa i św. Rodzinę.
Radością jest, że już w wakacje Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci z Centrum Kultury Calasanz, wspólnota
Odnowy w Duchu Świętym, młodzież włączająca się w pijarskie wakacyjne SMP, Duszpasterstwo Akademickie
Pijarów mają swoje wyjazdy wypoczynkowe i rekolekcyjne. Radością jest, że inne wspólnoty – Paraalny Chór
Gaudete, Akcja Katolicka, Kręgi Biblijne, Kręgi Domowego Kościoła, Wspólnota Adoracji Moria organizują na
nowo spotkania i nie zapominają w nich o integracji. Radością jest że wspólnoty Żywego Różańca, Honorowej
Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koło Rodziny Radia Maryja, Wolontariat paraalny trwają na
modlitwie i wypełniają swoją misję w Kościele.
Pamiętajmy o opiece, jaką mamy od naszej Patronki Matki Bożej Ostrobramskiej. I przez jej wstawiennictwo
prośmy w intencji Wspólnot i całej Parai
o. Tomasz Jędruch SP - proboszcz

2021

WAKACYJNE KALENDARIUM

27.06 – 02.07
29.06
07 – 11.07
15.07
16.07
21 – 25.07
22.07 – 03.08
25.07
26.07
06 – 11.08
15.08
25.08
28.08

Wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza do Rzeszowa.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – imieniny oo. Piotra Górki i Piotra Wiśniowskiego.
Rekolekcje wakacyjne Odnowy w Duchu Świętym w Cieplicach
Wspomnienie św. Pompiliusza Marii Pirottiego – pijara
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – odbiór z parkingu o godz. 16.00
Wakacyjne Spotkania Młodzieży Pijarskiej (SMP) w Łowiczu
Kolonie we Władysławowie dla dzieci z Centrum Kultury Calasanz
Po Mszach Świętych poświęcenie pojazdów i modlitwa przez wstawiennictwo św. Krzysztofa
Wspomnienie św. św. Joachima i Anny, Patronów Zakonu Pijarów
Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę – grupa XIV
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – niedzielny porządek Mszy Świętych
Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza
Dzień kalasantyński dla dzieci

unsplash.com

Odbudowujmy również więzi: rodzinne, międzypokoleniowe w rodzinach, wspólnotowe, sąsiedzkie
i paraalne. Niech doświadczenie czasu izolacji zaowocuje większym otwarciem i wychodzeniem naprzeciw
siebie, zgodnie z nauczaniem św. Pawła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” i dalej:
„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie”.
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Relacje
kwiecień - czerwiec
3 maja studenci i osoby
pracujące z Duszpasterstwa
Akademickiego Pijarów
odwiedzili Sanktuarium Relikwii
Świętego Krzyża na Łysej
Górze. Tam wzięli udział we
Mszy Świętej, którą odprawił
o. Piotr Wiśniowski
i zwiedzili Klasztor Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej.
Po nich odbyło się jeszcze
ognisko i wspólna integracja.

W maju i czerwcu w naszym
kościele odbywały się I Komunie
Święte dzieci z: Ośrodka
Szkolno Wychowawczego
Centrum Autyzmu (8 maja),
Szkoły Podstawowej Pijarów
(15 maja), Szkoły Podstawowej
nr 128 (12 czerwca), Szkoły
Podstawowej Sióstr Pijarek (13
czerwca), Szkoły Podstawowej
nr 114 (19 i 20 czerwca),
Komunia indywidualna (2 maja).

W Wigilię Zesłania Ducha
Świętego, (23 maja) dwie
wspólnoty: Odnowy w Duchu
Świętym "Wieczyste
Przymierze" i Wspólnota
Adoracji Moria przygotowały
wieczór czuwania. Składało się
na nie prowadzona adoracja
Najświętszego Sakramentu,
konferencja o Duchu Świętym,
agapa, modlitwa uwielbienia,
Eucharystia z modlitwą
o wylanie darów Ducha
Świętego.

W połowie maja przy ul. Pijarskiej w Krakowie
odbyło się spotkanie Prowincjalnego Zespołu Ruchu
Calasanz, w którym wzięli również udział
przedstawiciele z naszej parai. Celem spotkania
było przygotowanie materiałów dla małych grup
Ruchu.

16 maja swój jubileusz 25 lat kapłaństwa
w naszym paraalnym kościele przeżywali
o. Tomasz Jędruch, o. Józef Matras,
o. Wojciech Wojda i o. Marian Galas.
(Więcej na str. 6)
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Relacje
kwiecień - czerwiec
W pierwszy czwartek czerwca
przeżywaliśmy uroczystość
Bożego Ciała, w której wzięli
udział także ojcowie
z Akacjowej. Ołtarze
przygotowały wspólnoty
działające na terenie naszej
parai.

30 maja dzieci z Rewii Tanecznej
Fuks działającej przy Centrum
Kultury Calasanz wystąpiły
podczas Pikniku
Wielopokoleniowego, który
odbywał się w Parku
Zaczarowanej Dorożki. Grupę
przygotowała p. Barbara
Wróbel.

11 czerwca w dolnym kościele
spotkały się dzieci z trzech
Centrów Kultury Calasanz z:
Cieplic, Krakowa Olszy
i Wieczystej.
(Więcej na str. 14)

S. Susi Ferfoglia wzięła udział w odcinku programu
zDOLni - o włosko-polskiej pasji do śpiewu, który jest
prowadzony przez o. Łukasza Miśko, dominikanina,
prezesa Fundacji Dominikańskiego Ośrodka
Liturgicznego. Odcinek można obejrzeć na kanale
YouTube: Liturgia.pl.

12 czerwca odbywało się spotkanie podsumowujące
kolejny rok Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów
i Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów Plus,
podczas którego zorganizowano grill. Był to czas
podsumowań i dziękowania za wspólnie spędzony
rok.
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JUBILEUSZ
25 LAT KAPŁAŃSTWA
16 maja w kościele
Matki Bożej
Ostrobramskiej
w Krakowie na
Wieczystej
świętowaliśmy 25 lat
kapłaństwa: o. Mariana
Galasa, o. Tomasza
Jędrucha, o. Józefa
Matrasa i o. Wojciecha
Wojdy. Eucharystii,
odprawianej w intencji
Jubilatów,
przewodniczył
o. Prowincjał Mateusz
Pindelski.

W swoim kazaniu
o. Prowincjał podkreślił,
że jako kapłani
uobecniamy
i kontynuujemy
z pomocą Ducha
Świętego to, co Chrystus
zapowiedział. Odwołał
się również do historii
z życia św. Józefa
Kalasancjusza, w którym
zaszła głęboka
przemiana. Kiedy
znalazł się w trudnej
sytuacji i brakowało mu
pieniędzy na
prowadzenie szkół

i samych lekcji dla
dzieci, zrezygnował
z tego, co posiadał –
z zaspokajania swoich
drugorzędnych i mniej
ważnych potrzeb, na
rzecz swojego dzieła. –
Życzę Wam, aby tak jak
Kalasancjusz, zdać się
na Boga, który nie
zawiedzie nadziei, którą
w nim pokładamy –
powiedział o. Mateusz
Pindelski.
Uroczystość zgromadziła
współbraci z placówek

z Katowic, Krakowa:
Rakowic, Akacjowej,
Pijarskiej i Wieczystej.
Obecne były również
wspólnoty sióstr pijarek,
seratek oraz
Wspólnoty Loyola,
wspólnota seminaryjna
oraz rodziny i bliscy
przyjaciele.
Po zakończonej
Eucharystii w dolnym
kościele odbyła się
agapa, podczas której
przybyli goście mogli
złożyć życzenia
jubilatom.
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Katechezy
o. Adama Langhammera
Odpust i odpuszczanie, czyli o sakramencie pokuty i pojednania
Trzecia z cyklu katechez o sakramentach, tym razem poświęcona sakramentowi pokuty i pojednania, została
wygłoszona 25 marca 2021 r. po wieczornej Mszy świętej.
„Apologetyczny Katechizm Katolicki” (AKK) w 310. punkcie mówi, że Sakrament pokuty daje łaski
pięciorakie: 1) odpuszcza grzechy po chrzcie uczynione, 2) odpuszcza karę wieczną i przynajmniej część kary
doczesnej, 3) przywraca lub pomnaża łaskę uświęcającą, 4) przywraca zasługi, które utraciliśmy przez grzech
śmiertelny, 5) daje łaski uczynkowe do poprawy życia.
Kościół swą misję odpuszczania grzechów wywodzi ze słów samego Pana: Wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,19-23). Rozumienie teologiczne tego sakramentu
wzrastało wraz z rozwojem Kościoła, który musiał rozwiązać niezwykle pilny problem tego, jak traktować
wiernych, którzy w jego początkach upadli podczas prześladowań. Co zrobić z tymi, którzy publicznie wyrzekli się
Pana? Czy można ich ponowne przyjąć do wspólnoty? Co winni uczynić w ramach pokuty? Na te pytania
odpowiadali Ojcowie Kościoła, wypracowując praktykę sprawowania tego sakramentu. Za publiczne grzechy
(nie tylko wyparcie się wiary, ale także za inne grzeszne czyny znane wspólnocie) nakładano publiczną pokutę
poprzedzoną wyznaniem grzechów przed wspólnotą Kościoła, którą następnie proszono, by pomagała
w nawróceniu pokutującemu. Na znak przyjęcia do grona pokutujących biskup nakładał ręce, zaś człowiek
podejmował czyny pokutne prywatne (post, modlitwa, jałmużna) i publiczne (prośba o modlitwę, ostatnie miejsce
w świątyni, nieprzystępowanie do Komunii), po spełnieniu których dopiero otrzymywał odpuszczenie grzechów.
Taka pokuta mogła trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat.
W kolejnych wiekach pojawiają się tzw. księgi penitencjarne, będące katalogami tzw. taryf, które
precyzyjnie określały rodzaj pokuty za konkretny grzech. Precyzowała się też forma spowiedzi – ukształtowała
się jako modlitwa z kapłanem (psalmy, modlitwy pokutne), wyznanie grzechów i nałożenie pokuty, wypełnienie
pokuty i powrót po rozgrzeszenie sakramentalne. Sobór Trydencki (1545 – 1563) w Dekrecie o sakramencie
pokuty i pojednania naukę o tym sakramencie zdeniował w formie, którą obecnie my znamy.
AKK w punkcie 324 stawia pytanie: Czemu nie powinniśmy bać się spowiednika? I udziela odpowiedzi: Nie
powinniśmy bać się spowiednika, bo nie wolno mu pod żadnym warunkiem wyjawić nic z tego, co słyszał na spowiedzi.
Św. Jan Nepomucen był spowiednikiem żony Wacława, króla czeskiego. Król usiłował zniewolić św. Jana prośbami,
a potem mękami, do wyjawienia grzechów, z których się królowa spowiadała, ale nadaremnie. Wreszcie kazał św. Jana
utopić (r. 1383). Podobnie żadnemu kapłanowi nie wolno zdradzić tajemnicy spowiedzi. Nawet ci kapłani, którzy
odpadli od Kościoła katolickiego, jak Luter, nie zdradzili tajemnicy spowiedzi dawniejszych.
Wiernym nie wolno również opowiadać o tym, co im mówił spowiednik, a przede wszystkim nie wolno
podsłuchiwać spowiedzi innych. Gdyby przypadkiem coś usłyszeli, powinni o tym zamilczeć i starać się zapomnieć.
Gdy wstyd lub bojaźń pobudzają kogo do zatajenia grzechu śmiertelnego, trzeba sobie przypomnieć, że
wówczas rozgrzeszenie będzie nieważne i do grzechów dawnych przybędzie śmiertelny grzech nowy świętokradztwa.
Wcześniej czy później grzechy te wyjawić musimy, bo w przeciwnym razie wyjawi je Bóg przed całym światem na
sądzie ostatecznym. Daleko lepiej jest wyspowiadać się szczerze przed kapłanem, który obowiązany jest do ścisłej
tajemnicy, aniżeli doznawać wyrzutów sumienia, umrzeć w grzechach i zawstydzić się potem przed wszystkimi ludźmi.
W trakcie tej katechezy został też poruszony temat odpustu, jako darowania kar czyśćcowych. Obecnie
Kościół bardzo chętnie udziela odpustów, łącząc je z wieloma pobożnymi praktykami, dzięki czemu wierni mogą
pełnymi garściami czerpać ze skarbca miłosierdzia.
Niewyczerpujące się źródło, czyli o Najświętszym Sakramencie
W katechezie poświęconej Najświętszemu Sakramentowi (29 kwietnia) została zwrócona przede
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wszystkim uwaga na biblijne źródła Eucharystii. Jej pierwowzorem była uczta paschalna sprawowana przez
Żydów na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Według biblistów jej przebieg możemy sobie wyobrazić następująco
(źródło: Ks. F. Mickiewicz SAC, Nowy komentarz biblijny). Wieczerza paschalna zaczynała się po zachodzie słońca
i odbywała się według stałego rytuału. Według przepisów Prawa miał to być szybki posiłek (być może nawet bez
siadania), przypominający o pośpiesznej ucieczce z domu niewoli. Jednakże pod wpływem kultury helleńskiej
przekształcił się w długą, spokojnie i uroczyście celebrowaną ucztę. Zaczęto wkładać najlepsze ubrania (dla
uczczenia podniosłego święta) i w czasie posiłku wszyscy leżeli na sofach (tłumacząc, że Bóg poprzez
wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu pozwolił im na odpoczynek).
Kiedy już wszystko było gotowe do wieczerzy, ojciec rodziny mył ręce, a następnie wypowiadał błogosławieństwo
dnia świętego: „Bądź pochwalony, o Panie, nasz Boże, Królu świata, który dałeś swemu ludowi, Izraelowi, święto
niekwaszonych chlebów ku radości i pamięci. Bądź pochwalony, o Panie, który uświęcasz Izraela i czasy. Potem
wypowiadał błogosławieństwo nad kielichem wina: „Bądź pochwalony, o Panie, nasz Boże, Królu świata, który
stworzyłeś owoc winnego krzewu”. Wszyscy odpowiadali „Amen”, a następnie wypijali wino. Wtedy wnoszono na
stół chleb przaśny, gorzkie zioła i inne potrawy, a w Jerozolimie – baranka paschalnego. Ojciec brał z misy macę
oraz porcję dzikich ziół, maczał to wszystko w haroszecie (był to rodzaj kompotu sporządzanego z g, migdałów
i orzechów gotowanych w winie. Według tradycji, owe kawałki owoców miały przypominać cegły wyrabiane
podczas niewoli, a słodki smak haroszetu oznaczał radość i słodycz wolności) i po odmówieniu kolejnego
błogosławieństwa spożywał, a za jego przykładem czynili to pozostali biesiadnicy. W tym momencie
rozpoczynała się bardzo ważna część uczty paschalnej, mająca charakter wspominania minionych wydarzeń.
Najmłodszy członek rodziny zaczynał stawiać wyuczone wcześniej na pamięć pytania, na które ojciec dawał ściśle
określone w rytuale odpowiedzi. Jeśli nie było syna lub jeszcze nie mógł mówić, pytania za niego zadawała żona
lub gospodarz zapytywał samego siebie. Pierwsze pytanie dotyczyło znaczenia uczty: „Dlaczego ta noc różni się
od innych nocy?”. W odpowiedzi na nie ojciec rodziny
wygłaszał hagadę paschalną, czyli opowiadanie
wyjaśniające znaczenie święta Paschy. Zaczynając od
tekstu z Pwt 26, 5-8, mógł dalej własnymi słowami
przedstawić historię wyzwolenia z niewoli egipskiej.
Ukazując istotę wieczerzy paschalnej i spożywanego na
niej baranka paschalnego, stwierdzał: „To jest oara
Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy
Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ominął” (Wj 12,
26-27). Następne pytanie brzmiało: „Co oznacza chleb
przaśny?”, na co ojciec odpowiadał: „Jest to ten sam
chleb, który ludzie w pośpiechu zabrali ze sobą, nim jeszcze
zdążył sfermentować, gdy uciekali z Egiptu”. Ostatnie
pytanie dotyczyło znaczenia gorzkich ziół i należało na
Boże Ciało 2021
nie odpowiedzieć: „Oznaczają one gorycz i ciężar niewoli
w Egipcie”. Na koniec tego dialogu wszyscy recytowali pierwszą część Hallelu: Psalmy 113 – 114 sławiące
wyzwolenie z Egiptu i triumf uwolnionych. Każdy z nich zaczynał się i kończył aklamacją: „Alleluja”, czyli
„wysławiajcie Pana”. Dopiero po zakończeniu tej części ceremonii zaczynała się właściwa uczta paschalna. Wszyscy
obmywali ręce, natomiast ojciec rodziny brał do ręki przaśny chleb, nakładał na niego gorzkie zioła i wszystko to
maczał w haroszecie, potem wypowiadał błogosławieństwo, podnosił chleb nieco do góry, by wszyscy mogli go
widzieć, a następnie łamał go i podawał współbiesiadnikom. Po spożyciu tego chleba rozpoczynał się normalny
posiłek, podczas którego spożywano baranka paschalnego. Po zakończeniu uczty i uprzątnięciu stołu wszyscy
odmawiali dziękczynienie za posiłek i pili trzeci kielich wina (był to jeden wspólny kielich, z którego wszyscy pili po
kolei). W czasie wieczerzy ojciec odłamywał kawałek środkowej macy i chował ją pod obrus. Macę tę nazywano
akoman. Pod koniec wieczerzy dzieci szukały akomanu, a to, które go znalazło, otrzymywało jakąś nagrodę.
Następnie wszyscy zjadali ten kawałek chleba jako deser. Po zburzeniu świątyni, kiedy ustały krwawe oary,
spożycie akomanu wyobrażało spożycie baranka paschalnego. Po nim nie można już było nic jeść aż do dnia
następnego. Wieczerzę kończył czwarty kielich, przy którym śpiewano drugą część Hallelu: Ps 115 – 118.
Taką ucztę paschalną odbył Chrystus ze swymi uczniami, zmieniając jednakże jej przebieg, by wpisać ją
w swój zbawczy plan. KKK 1374 mówi: Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy.
Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej „jakby doskonałość życia duchowego i cel, do
którego zmierzają wszystkie sakramenty". W Najświętszym Sakramencie Eucharystii „są zawarte prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus”.
Ta obecność nazywa się «rzeczywistą» nie z racji wyłączności, jakby inne nie były «rzeczywiste», ale przede wszystkim
dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek.
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Na zawsze aż do śmierci, czyli o sakramencie małżeństwa
Katecheza wygłoszona 27 maja była poświęcona sakramentowi małżeństwa. Punktem wyjścia były słowa
z katechizmów. AKK na s. 458 mówi: «Według Pisma św. (Rdz 2, 18; 22—24) rzekł Bóg w raju: Niedobrze być
człowiekowi samemu; uczyńmy mu pomoc jemu podobną. I dopuścił Bóg na Adama sen twardy. Adam widział we śnie,
że Bóg z jego żebra utworzył niewiastę. Przebudziwszy się i ujrzawszy niewiastę, rzekł: To teraz kość z kości moich
i ciało z ciała mego. Przeto opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej i będą dwoje w jednym
ciele. Wspomniany obraz senny Adama podkreślał najściślejsze zjednoczenie męża z żoną. Małżeństwo więc jest
bezpośrednio dziełem rąk Bożych. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię (Rdz 1, 28). W tych słowach wskazał
Bóg cel małżeństwa. Było to małżeństwo dozgonne, więc nierozerwalne — i monogamiczne, tj. z jedną żoną.
Nawiązując do tego zdarzenia, rzekł Pan Jezus: Nie czytaliście, że ten, który stworzył człowieka, mężczyzną
i niewiastą stworzył ich? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym
ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza (Mt 19, 4—6)».
Zaś KKK 1601 mówi: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. A AKK 360 jeszcze
dodaje: „Sakrament małżeństwa jest to związek małżeński, ważnie zawarty między dwiema wolnymi osobami
ochrzczonymi różnej płci, który daje łaskę do zgodnego pożycia i wypełnienia obowiązków małżeńskich
i wychowawczych aż do śmierci.”
Duchowy wymiar sakramentu rozbudował znacznie Św. Paweł, pisząc: Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus
umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany (Ef 5, 25-27). We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem
i łoże nieskalane (Hbr 13, 4).
Kościół Katolicki naucza, że ważnie zawiązane sakramentalne małżeństwo jest nierozerwalne aż do śmierci
jednego z małżonków. Dlatego błędnie jest stosowana ostatnimi czasy terminologia sugerująca, jakoby istniały
jakieś tzw. „rozwody kościelne”. Zwrot ten jest błędnie odnoszony do kanonicznego procesu, który ma stwierdzić,
czy istniały przed zawarciem małżeństwa jakieś przeszkody, które mogły sprawić, że w rzeczywistości sakrament
nie zaistniał. Trzeba więc mieć świadomość, że to nie jest żaden proces rozwodowy (jak to ma miejsce np. w prawie
cywilnym), ale proces mający zbadać, że sakrament w ogóle został udzielony. Są trzy grupy powodów, przez
które małżeństwo może zostać uznane za nieważnie zawarte wg prawa kanonicznego: 1) przeszkody zrywające,
2) wady zgody małżeńskiej i 3) wady formy zawarcia małżeństwa. W przypadku uznania przez sąd kościelny, że
małżeństwo jest obciążone jedną z wyżej wymienionych wad, zaczyna być ono uważane za nieważne od samego
początku. W efekcie wierny może zawrzeć nowe małżeństwo kościelne z inną osobą. Takimi wadami przykładowo
mogą być: nieodpowiedni wiek zawarcia małżeństwa, przymus lub szantaż, pokrewieństwo, ważnie wcześniej
zawarty i istniejący związek małżeński czy wiążące śluby zakonne.
Jedyna możliwość rozwiązania ważnie zawartego małżeństwa, w którym przynajmniej jedna ze stron jest
ochrzczona, a małżeństwo nie zostało skonsumowane (non consumatum), wynika z tzw. przywileju piotrowego.
Kodeks prawa kanonicznego (kan. 1142) określa ten przywilej następująco: Małżeństwo niedopełnione, zawarte
przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane
przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała.
Na zakończenie katechezy została przypomniana obowiązująca nauka o tym, że Kościół nie ma prawa
błogosławić małżeństw lub związków osób tej samej płci, co w lutym bieżącego roku przypomniała wyraźnie na
polecenie Papieża Franciszka Kongregacja Nauki Wiary, odpowiadając na postawione jej w tym temacie
pytanie. W wyjaśnieniu do swej odpowiedzi Kongregacja podkreśla: Z tego powodu nie jest dozwolone udzielanie
błogosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza
małżeństwem (czyli poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie jest otwarty na
przekazywanie życia), jak to ma miejsce w przypadku związków między osobami tej samej płci. Obecność w takich
związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie, nie może jednak ich
usprawiedliwić i w ten sposób uczynić z nich prawowitego przedmiotu błogosławieństwa kościelnego, ponieważ
elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunkowany według zamysłu Stwórcy.
o. Adam Langhammer SchP
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POZNAJ ŚWIĘTEGO!
MOŻESZ MIEĆ KOLEJNEGO,
BLISKIEGO ORĘDOWNIKA!
Święty Józef
Kalasancjusz był
„największym świętym
wśród pedagogów
i największym
pedagogiem wśród
świętych...” Tym, co
było widoczne
w postawie Świętego,
w pierwszej kolejności,
była…
MIŁOŚĆ DO DZIECI
Pasją, największą
miłością św. Józefa
Kalasancjusza były
dzieci. Bóg w jego sercu
wzbudził szczególną
miłość do dzieci
i obdarzył go
szczególną wrażliwością
na wszystko, co
dotyczyło dzieci.
Wkrótce po jego
przybyciu do Rzymu
Opatrzność Boża
sprawia, że spotyka się
z dziećmi, chodząc
rzymskimi uliczkami;
i powoli dzieci te, można
powiedzieć, zdobywają
jego serce. Wszystko
zaczyna się od
dostrzeżenia tych dzieci
i przejęcia się ich losem
– Kalasancjusz widząc
jak żyją, chce zaradzić
ich potrzebom; kolejnym
krokiem jest szukanie
rozwiązań, aż
doprowadza go to do
oddania im całego
swego życia, zarażając
tą miłością do dzieci
i inne serca. W ten
sposób rodzą się Szkoły
Pobożne.

Możemy powiedzieć, że
życie Józefa
Kalasancjusza
oddanego dzieciom
zawarte jest między
dwoma wydarzeniami,
oddzielonymi
wprawdzie połową
wieku, ale połączonymi
tą samą miłością, trudem
i wysiłkiem. Pierwsze
wydarzenie ma miejsce
w pierwszych latach
jego pobytu w Rzymie.
Opowiada o tym
o. Caputi, redagując
historię kalasantyńską.
Pisze: „O. Józef z taką
gorliwością poświęca się
nauczaniu Doktryny
Chrześcijańskiej, że nie
poprzestaje na
niedzielach i świętach,
ale nawet w dni robocze,
kiedy idzie z jałmużną
z ramienia Bractwa 12
Apostołów, rozmawia po
domach i na ulicach
z dziećmi, dostrzegając
z bólem, że ogromna
większość nie umie się
nawet przeżegnać, ani
modlić, nie ma żadnego
pojęcia o podstawach
wiary... i stopniowo
zaczyna je uczyć;
dotychczasowy
dobrodziej i katechista
staje się wychowawcą”.
Drugie wydarzenie ma
miejsce w 1648 r.
Niecały miesiąc przed
jego śmiercią. Znów
ojciec Caputi opowiada:
„Pierwszego sierpnia,
w święto św. Piotra
w okowach, o. Józef
celebrował Mszę św. po

której poczuł ból
żołądka. Ubrany położył
się w swoim ubogim łóżku
i cały dzień pozostał
niezdrów. Była to sobota.
Następnego dnia,
w niedzielę, nie odważył
się celebrować Mszy św.
ani nawet zejść do
kościoła. Jednak wstał
i wysłuchał Mszy św. jaką
tradycyjnie sprawowano
w niedziele dla uczniów
w oratorium przyległym
do jego pokoju”.
Dwa wydarzenia
oddzielone czasem 50
lat, a obejmujące lata
wierności dziedzictwu,
jakie Bóg zlecił
Kalasancjuszowi. Św.
Ojciec nasz odczytywał
wolę Boga, oddając
dzień po dniu, krok po
kroku, swoje życie dla
dzieci. I takiego go
uwiecznił Goya na
swoim obrazie:
przyjmujący Komunię św.
– Boże życie, które jest
miłością, łaską,
miłosierdziem, pośród
dzieci, umęczony
wiekiem
i doświadczeniami,
człowiek, któremu
pozostaje kilka dni do
spotkania z Ojcem
w niebie. To wszystko
jest symbolem. To co się
wydarzyło owego 2
sierpnia 1648 roku,
miało miejsce przez całe
50 długich lat.
Kalasancjusz właśnie
pośród dzieci żyjąc
przyjmował miłość Boga,
Jego łaskę,

przebaczenie
i miłosierdzie, poznanie
siebie i Jego woli.
Dzieci, a wśród nich
najmniejsze
i najbiedniejsze, które
zawsze były umiłowane
przez Ojca naszego, te
dzieci były miejscem,
gdzie Bóg mu się ciągle
objawiał. To pośród
dzieci Kalasancjusz
poczuł się kochanym
przez Boga, pośród
dzieci nauczył się
przyjmować wolę Boga,
będąc z dziećmi
zrozumiał, jak można
wejść do Królestwa
Bożego; będąc
z dziećmi poznał, jakimi
drogami Bóg wchodzi
w życie człowieka;
pośród dzieci nauczył
się być chrześcijaninem.
Ci, którzy znali św.
ojca naszego zgodnie
podkreślają, że tym, co
się rzucało w oczy
w jego postawie
i zachowaniu, była
wielka miłość, z jaką
oddawał się nauczaniu
dzieci. Doktor Józef de
Calasanz zniżył się by
być o. Józefem od Matki
Bożej. Sam podejmował
wysiłek troski o lekcje,
o opracowanie zasad
nauki rachunków,
o szkolenie swoich
zakonników by wiedzieli,
jak powinni pracować na
polu nauczania. Sposób
bycia, postawa świętego
sprawiały, że pojawiało
się wiele świadectw
osób żyjących razem
z nim, jak np. to: „Mogę
powiedzieć i zaświadczyć
jako prawdę, że
wielokrotnie widziałem
i odczuwałem
w czcigodnym ojcu
Józee wielką miłość do
dzieci kiedy dawał im
wskazówki nie tylko
z gramatyki, ale i ucząc
podstaw wiary i doktryny
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chrześcijańskiej. Podobnie
bywało w czasie kazań
jakie wspomniany
czcigodny Ojciec miał
zwyczaj wygłaszać
w niedziele w Oratorium.
Zbierali się wtedy
wszyscy Ojcowie według
naszego zwyczaju. Jego
słowa były jakby

strzałami płonącymi
miłością Boga, które
zapalały serca wszystkich
słuchających. Zawsze
z gorącą miłością zalecał
tę świętą pracę dla
dzieci, aby były
kształcone najpierw dla
nieba, a potem dla
wiedzy”. Sposób

postępowania świętego
odbiegał, można
powiedzieć, od
normalności i był
powodem wielkiego
podziwu w Rzymie. Tak to
wyznają niektórzy
świadkowie: „Bez wielkiej
wiary nie dokonałby tak
wielkiego dzieła

14 sierpnia 1976
przybyli z Cieplic ks. Jan
Frączek i ks. Stanisław
Abłażewicz. Od razu
rozpoczęli ożywioną
działalność
duszpasterską i podjęli
starania o rozbudowanie
kaplicy. Jak podają w
kronice, księża mają stałe
zameldowanie przy ul.
Ostatniej 15.
W duszpasterstwie, jak
sami relacjonują,
spotykają się z czymś
„nowym” – mianowicie w
Archidiecezji Krakowskiej
trwa Synod, którego
celem jest przygotowanie

wszystkich do godnego
przeżycia uroczystości
900. rocznicy
męczeńskiej śmierci św.
Stanisława
Szczepanowskiego Bpa
Krakowskiego.
Omawiamy z wiernymi
powstające projekty
dokumentów w czasie
„niedzieli synodalnej” –
jednej w miesiącu.
W styczniu 1977 roku
Księża Jan i Stanisław
przeszli z wizytą
duszpasterską. Jak
przekazali przyjęło ich
około 80% rodzin i
usłyszeli ogólne
narzekanie na brak
kościoła.

Ze zbiorów pijarskich

u dyrektora dzielnicy
i w Wydziale Wyznań.
Doradzali „czekać”.
Wyraźnie grali na
zwłokę i opóźniali
działania.

HISTORIA PARAFII
W
ODCINKACH
Lata 1976 - 1978

nauczania biednych
dzieci, z taką miłością
i takim oddaniem, że
było to podziwiane przez
cały Rzym”.

Na zakończenie roku
1977, w kronice ks. Jan
pisze osobiście
w sprawie starań
o budowę kościoła:
W ciągu całego
ubiegłego roku delegacja
naszego terenu,
składająca się
przeważnie z 6-10 osób,
mężczyzn i kobiet
wielokrotnie udawała się
do Urzędu Dzielnicowego
na ul. Grunwaldzką oraz
do Wydziału Wyznań.
Zawsze jednak
bezskutecznie. Kończyło
się na obietnicy i słowach
„Czekajcie cierpliwie na
swoją kolejkę.”
Wielokrotnie osobiście
byłem w tej sprawie

W roku 1978, w marcu
odbyła się wizytacja
kanoniczna parai.
Przeprowadził ją J.E.Bp
Albin Małysiak. Wraz z
całym Kościołem paraa
przeżywała niezwykłe
wydarzenia. Wybór na
Stolicę Piotrową Jana
Pawła I, jego odejście
do wieczności oraz
wybór Metropolity
Krakowskiego
Kardynała Karola
Wojtyłę na Papieża –
Jana Pawła II.
Ten rok zaowocował
wybudowaniem nowej
kaplicy o konstrukcji
stalowej. Pokrycie i ściany
były wykonane z blachy
falistej. Konstrukcja miała
czworo drzwi
rozsuwanych.
Powierzchnię około
250 m². Było
zamontowane nowe
tabernakulum, nowy stół
ołtarzowy i dzwonnica
obok kaplicy.

Podczas „kolędy”
odczuwaliśmy radość
z wybudowanej nowej
kaplicy na Wieczystej.
To widocznie Ojciec
Święty „pomógł” –
Zewnętrzny
wygląd kaplicy - 1981r. mówiono.
(wierni gromadzą się na
Mszę Świętą)

Z kronik paraalnych
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Akcja Katolicka w naszej parai

Akcja
Katolicka
Co warto wiedzieć o Akcji Katolickiej?
Czym jest Akcja Katolicka?
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików
ś w i e c k i c h , k t ó r e j e s t u r z ę d e m w Ko ś c i e l e
o hierarchicznej strukturze. W Polsce działa pod
zwierzchnictwem Episkopatu Polski i na podstawie
statutu zatwierdzonego przez niego. Posiada również
osobowość prawną.
Akcja Katolicka w Polsce ma swoich dwóch patronów:
św. Jana Pawła II i św. Wojciecha. W Archidiecezji
Krakowskiej patronuje św. Jadwiga Królowa. Świętem
Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Posiada ona także swój sztandar
i hymn "My chcemy Boga".
Struktura organizacyjna Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka w Polsce to stowarzyszenie
posiadające struktury organizacyjne, którymi są:
ź “Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK)". Prezesa
krajowego mianuje Konferencja Episkopatu Polski.
ź Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK).
Prezesów diecezjalnyc h mianują biskupi
ordynariusze poszczególnych diecezji.
ź Pa r a  a l n e O d d z i a ł y A k c j i K a t o l i c k i e j
(POAK).Prezesów paraalnych mianują biskupi
ordynariusze poszczególnych diecezji, spośród
trzech lub dwóch kandydatów wybranych przez
Walne Zebranie. Zarząd DIAK powołuje uchwałą
Paraalny Oddział Akcji Katolickiej.
Organami Paraalnego Oddziału Akcji Katolickiej
(POAK) są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja
Rewizyjna.
Walne Zebranie POAK wybiera Zarząd i Komisję
Rewizyjną, w skład której wc hodzą: prezes,
wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członkowie
w liczbie ustalonej przez Zebranie.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby.
Kadencja wszystkich organów trwa cztery lata.
Członkiem Akcji Katolickiej może zostać praktykujący
katolik świecki, który ukończył 18. rok życia i odbył
staż kandydacki. Uchwałę w sprawie przyjęcia na
członka Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd DIAK na
wniosek Zarządu POAK.

Paraalny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parai
został powołany w lutym 1999 roku i od tej pory
rozpoczęła się w pełni nasza działalność. Członkowie
AK w parai są najbliższymi współpracownikami
proboszcza, dyspozycyjnymi w różnych dziedzinach,
w zależności od potrzeb. W całym okresie
podejmowaliśmy różne przedsięwzięcia. Byliśmy
inicjatorami zorganizowania świetlicy paraalnej,
która została uruchomiona na przełomie 1999 i 2000
r. Przez pierwsze trzy lata włączyliśmy się do pracy
z dziećmi, pomagając im w odrabianiu lekcji
i organizując zajęcia relaksacyjne, zapewniliśmy
również terapię psychologiczną i logopedyczną,
pomagaliśmy w organizowaniu ferii zimowych
i wypoczynku letniego. Od 2001 r., z okazji Dnia
Papieskiego, organizujemy co roku zbiórkę pieniędzy
na fundusz stypendialny ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Organizowaliśmy dla paraan konferencje i spotkania
z ciekawymi ludźmi. Od maja 2006 r. prowadzimy
wspólnie z kapłanem nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi wg II tajemnicy fatimskiej, które
odprawiane jest w pierwszą sobotę miesiąca od maja
do października. Każdego roku przygotowujemy
ołtarz na Boże Ciało, organizujemy pielgrzymki do
różnych sanktuariów, a w czerwcu każdego roku na
Jasną Górę, organizowaliśmy także kolportaż książek
o tematyce religijnej. Ponadto uczestniczymy aktywnie
we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach w naszej
parai, a na święto naszej patronki Matki Bożej
Ostrobramskiej zawsze składamy dary oarne.
W 2019 roku bardzo ważnym wydarzeniem dla
członków naszego Oddziału był jubileusz 20. lecia
powołania Akcji Katolickiej w naszej parai. Z tej
okazji zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie
integracyjne, na które zaprosiliśmy przedstawicieli
wszystkich wspólnot naszej parai, Zarząd DIAK
i członków Akcji Katolickiej z innyc h parai
krakowskich.Innym ważnym dla nas wydarzeniem było
wysłanie paczki żywnościowej misjonarzom
polskim pracującym w Kalkucie. Za dobrowolne
nasze datki, w wysokości 595,00 zł, zakupiliśmy
wędlinę wysokiej jakości i polskie słodycze. Do paczki
dołączyliśmy krótki list. W grudniu 2019 r., już po raz
trzeci, przekazaliśmy bezdomnym dwa koce, a w 2020
r. zorganizowaliśmy zbiórkę obuwia, odzieży, czapek,
szalików i rękawic dla bezdomnych.
Nasze spotkanie odbywają się w trzeci poniedziałek
miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) i rozpoczynają się od
udziału we Mszy św. o godz.18.00.
Trzecia niedziela miesiąca jest niedzielą Akcji
Katolickiej w naszej parai. Wówczas
uczestniczymy we Mszy św. o godz. 9:30 i włączamy się
w oprawę liturgiczną. Pandemia COVID-19
uniemożliwiła nam regularne spotkania i w tym czasie
nasze zebrania odbywają się sporadycznie, ale
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łączymy się duchowo poprzez modlitwę indywidualną.
Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i nowych
kandydatów. Czekamy na Was z serdecznością
i z przyjaźnią. Zapraszamy Was na nasze najbliższe
spotkania, które odbędą się po wakacjach .
Z braterskim pozdrowieniem:
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Zoa Gatkowska - prezes 28 POAK

GRUPA
św. Józef
14
Kalasancjusz

6 - 11 sierpnia
zapisy: do 30 czerwca na ppk2.pl
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CALASANZ
W DOBIE PANDEMII
Czas pandemii był
bardzo trudnym, także
dla Centrum Kultury
Calasanz działającego
przy naszej parai.
Działalność domów
i centrów kultury
w czasie pandemii była
obwarowana szeregiem
obostrzeń
epidemiologicznych,
a dla nas liczyło się
przede wszystkim
bezpieczeństwo
uczestników zajęć. Były
one odwoływane
i wznawiane
w zależności od
obostrzeń, jakie
w danym momencie
obowiązywały.
Odwołane zostały
między innymi zajęcia
“Kredkami do nieba”,
które cieszyły się
bardzo dużym
zainteresowaniem.
Dlatego też nasze
Centrum postanowiło
nagrywać lmiki dla

dzieci.
W każdym z nich
ojcowie pijarzy
przybliżają dzieciom
niedzielną Ewangelię, po
której wykonywana jest
praca plastyczna. Cykl
odcinków początkowo
nazwany “Ewangelia
w obrazkach”,
a obecnie “Słowo
w kolorach” cieszy się
już dużą popularnością
na pijarskim kanale
YouTube.
Restrykcje spowodowały
również przeniesienie
niektórych zajęć do sieci.
Online były prowadzone
zajęcia umuzykalniające
dla dzieci do 3 lat,
zajęcia taneczne oraz
lekcje angielskiego dla
seniorów. Niestety ze
względu na swoją
specykę niektóre
zajęcia nie mogły
odbywać się w tej
formie. W takich

Centrum Kultury

calasanz
KRAKÓW - WIECZYSTA

przypadkach obecność
instruktora i uczestnika
zajęć w tym samym
miejscu jest niezbędna
ze względu na proces
edukacji, jak
i bezpieczeństwo
uczestników. Na czas
pandemii, ze względu
na ryzyko, jakie niósł
Covid-19 dla osób
starszych, całkowicie
zawiesił działalność klub
seniora oraz zajęcia
z gimnastyki
rehabilitacyjnej. Jak
tylko obostrzenia
pozwalały na
jakąkolwiek działalność
stacjonarną,
odbywającą się na żywo
wznowiliśmy
prowadzenie
warsztatów
plastycznych, szycia
i Rewii Tanecznej FUKS.
Dzieci dzielnie ćwiczyły
nowe układy taneczne,
aby móc jak najlepiej się

zaprezentować na
występie podczas
Pikniku
Wielopokoleniowego
w Parku Zaczarowanej
Dorożki, który odbył się
30 maja. Nasze tancerki
zaprezentowały się
szerszej publiczności
jako jedne z pierwszych,
a brawa dla nich były
tylko potwierdzeniem,
że warto było pracować
cały rok, nawet
hybrydowo.
Od września, jak tylko
„pandemia” pozwoli,
zamierzamy wrócić
z całą ramówką
dotychczasowych zajęć
i zamierzamy
wprowadzić nowości, na
które już bardzo
serdecznie zapraszamy.
Zapisy będą
prowadzone od 20
sierpnia.
A. Mozgała
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spotkań dla niego - DAP
ON i dla niej - DAP
ONA.

DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE PIJARÓW
A zaczęło się od
łamania mieszadełek
do herbaty... Kiedy na
początku kilka osób,
spotykało się po mszy
w kawiarence na
herbacie i myślało, jak
rozkręcić, jeszcze
nieistniejące,
duszpasterstwo, łamało
mieszadełka.

Takie spontaniczne
spotkania i rozmowy
pozwoliły zbudować
fundament dzisiejszej
wspólnoty. Nie wszyscy
z obecnych członków
DAPu pamiętają, jak to
się zaczęło, a tak
naprawdę wspólnota
jest dziećmi kilku ojców.
Zanim ocjalnie przyjęta
została nazwa
duszpasterstwa

L
O
G
O

2013

DAP

wspólnotą opiekowali się
ojcowie. Twórcą
kawiarenki, miejsca
spotkań pierwszych
studentów był o. Mariusz
Skotnicki, następnie
o. Mieczysław Rolka,
o. Marian Galas
i o. Mariusz Siódmiak.
Wtedy grupa liczyła
zaledwie kilka osób.
Kiedy duszpasterzem
DAPu został o. Tomasz
Olczak wspólnota
znacznie się rozrosła
i zaczęła prężnie
działać, o. Jacek Wolan
kontynuował jego dzieło,
a następnie przejął je
o. Piotr Wiśniowski,
który prowadzi je od
2017 r.
Od samego początku
istnienia do
duszpasterstwa
przyciągał zespół
muzyczny, który
przygotowywał oprawę
akademickich

Eucharystii, i tak jest do
dzisiaj. Międzyczasie
zaczęło się pojawiać
coraz więcej studentów,
którzy w każdy
czwartek spotykali się
na wspólnych
spotkaniach.
Duszpasterstwo włączało
się w pomoc parai
podczas
organizowanych ferii
w mieście, zajęciach na
świetlicy czy licznych
festynach paraalnych,
ale także wydarzeniach
odbywających się
w archidiecezji jak
kolędowanie z
kardynałem, Droga
Światła, czy pomoc
w organizacji ŚDM
w 2016 r.
W 2017 r. powstała
również wspólnota dla
osób pracujących DAP+.
W tym samym roku
akademickim powstała
inicjatywa odrębnych

2013
2017

Pandemia znacznie
ograniczyła możliwość
spotkań w dolnym
kościele, ale to nie
powstrzymało studentów.
Przez cały okres
obostrzeń organizowane
były spotkania online
czy wspólna modlitwa.
Dopiero niedawno
studenci i osoby
pracujące mogły spotkać
się na wspólnym grillu,
który był
podsumowaniem
kolejnego, wspólnego
roku akademickiego
w duszpasterstwie.
Aby dołączyć do
duszpasterstwa
wystarczy przyjść na
akademicką Mszę
Świętą, które ponownie
będą odbywały się
w każdą niedzielę
o godz. 19.30. Po niej
studenci zawsze
spotykają się na
wspólnej herbacie
w dolnym kościele.
Więcej informacji
z życia DAPu na
fanpage’u na
Facebooku.
Zapraszamy
serdecznie!

2020
2013

