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Cepeliny, kibiny, kołduny, kindżuk, 
švyturys, balsam wileński; te nowe po-
jęcia miały stać się znane i rozumiane 
całej 52 osobowej parafialnej grupie 
pielgrzymkowej, która po Mszy 
Świętej odprawionej przez Księdza 
Proboszcza, 23 kwietnia o godzi-
nie 21.56 wyruszyła błękitną setrą 
sprzed naszego kościoła w kierunku 
zagranicznego obecnie miasta Wilna. 
Dobrze po północy przejechaliśmy 
przez centrum stolycy i następnego 
dnia o hejnale przyjechawszy do celu 
podróży, przejechawszy wcześniej 
obok Wielkiej Pohulanki z zielonymi 
cebulami kopuł cerkwi Romanow-
skiej, dojechaliśmy Szopeno Gatve  

– lepiej niż z wiaduktu kolejowego 
w kierunku Petersburga. To święte 
miejsce Polaków i Litwinów, tak 
katolików jak i prawosławnych od-
wiedziliśmy pierwszego dnia pobytu, 
a obok w kościele Świętej Teresy 
Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę 
świętą o godzinie 17. Matka Miło-
sierdzia dostała od nas krakowski 
bukiecik różowych hiacyntów, które 
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czyli ulicą Chopina na ulicę Sodową 
(Sodu Gatve), gdzie zagościliśmy na 
trzy dni w hotelu „Panorama”.

Kto miał szczęście zająć północ-
ne pokoje, a było to dane nielicznym, 
mógł z okien obserwować przepiękną 
panoramę starego Wilna z wieżami 
czterdziestu kilku świątyń, inni mogli 
tego doświadczyć z okien korytarza 
czy nawet z przezroczystej windy 
hotelowej. My – rodzinną trójką mo-
gliśmy jak większość oglądać z okna 
plac dworcowy z Mc Donaldsem 
i Stacją Kolejową WILNO – „Ge-
leźinkelio Stotys Vilnius”. Ostra 
Brama z okien hotelu Panorama 
jest widoczna „na wyciągnięcie ręki” 
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nadzwyczaj dobrze zniosły podróż 
w bagażniku autokaru.

Wracając do panoramy miasta 
i wieży kościoła świętej Teresy: nieco 
w prawo widoczni są – Misjonarze tj. 
kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 

i Wizytki (byłe więzienie), a zaraz 
obok Ostrej Bramy wielkie kopuły 
cerkwi Świętego Ducha, Bazylianie, 
kościół św. Kazimierza (za sowietów 
– muzeum religii i ateizmu) z koroną 
jagiellońską na latarni kopuły. W głębi 
horyzont zamyka Góra Trzykrzyska 
z wielkimi żelbetowymi, bielejącymi 
w słońcu trzema krzyżami projektu 
Antoniego Wiwulskiego wysadzonymi 
w powietrze w 1950 roku przez dzielną 
władzę radziecką, ale odbudowanymi 
w 1989 roku na 600-lecie chrztu Litwy. 
Dalej na zachód wśród czerwonych 
dachów starych polskich kamienic 
skrzy się złotem strzelista wieżyczka 
cerkwi św. Mikołaja, a dalej za nią 
dwa bliźniacze hełmy wież kościoła 
św. Michała, trochę w prawo – cacko 
gotyckie z czerwonej cegły – kośció-
łek św. Anny tak podziwiany przez 
Napoleona, że go chciał na dłoni do 
Paryża... i zaraz obok Bernardyni oraz 
wielka cerkiew Przeczystej Bogaro-
dzicy niedaleko rzeczki Wilejki i Za-
rzecza – dzielnicy artystów (z własną 
konstytucją). W prawo zaś od Ratusza: 
charakterystyczna wieża uniwersytec-
kiego kościoła św. Jana, wieżyczka  

 
zegarowa Uniwersytetu przez wieki 
– Stefana Batorego, a w głębi niczym 
latarnia morska – samotna dzwonnica 
Katedry Św. Stanisława, zaś ponad 
nimi w wiosennej zieleni wzgórza 
zamkowego, czerwona wielokątna 
Baszta Giedymina z litewską flagą. 
W lewo natomiast następne wieże: 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w kościele Św. Ducha, św. Katarzyny, 
kościoła Św. Trójcy – Dominikanów. 
Blisko nas „Wszyscy Święci”z poje-
dynczą wieżą przy Ich Placu i daleko 
za Zielonym Mostem na rzece Wilii 
(teraz Neris) – „św. Rafał” – z dwiema 
jasnymi wieżami, trochę przypomi-
nającymi bazylikę w naszej Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Natomiast Wileńską 
Kalwarię – kompleks 31 cennych ro-
kokowych kaplic nad rzeczką Cedron 
– znajdującą się w dzielnicy Kalvarija, 
na północ od kościoła świętego Rafa-
ła, władze ZSRR wysadziły co prawda 
w powietrze za czasów Chruszczowa 
w 1963 roku, ale jest już częściowo 
odbudowana.

W głębi nad nowymi osiedlami 
półmilionowej stolicy trzy i pół milio-
nowej Litwy góruje kilka wieżowców 
jakby przeniesionych z Frankfurtu, 
a na zielonych wzgórzach na północny 
zachód od starego miasta, w dzielnicy 
Karolinki strzela w niebo na 326 m wie-
ża telewizyjna, bliźniacza dla tych zna-
nych z Moskwy czy Berlina, która była 
szturmowana przez czołgi rosyjskich sił 

specjalnych, nocą z 12 na 13 stycznia 
1991, gdyż nadawała niepodległościowe 
programy patriotyczne i choć zdobyta 
wtedy już na krótko przez sowietów 
kosztem 600 rannych i 14 zabitych 
Litwinów z okolicznych osiedli, stała 
się symbolem konsolidacji narodowej, 
a przecież miała być w założeniu ośrod-
kiem propagandy radzieckiej.

W każdym razie panorama Wilna 
z hotelu o nazwie Panorama, zapiera 
dech w piersiach.

W pierwszym dniu, jeszcze przed 
Mszą świętą, o której pisałem na po-
czątku, zwiedziliśmy Górę Trzykrzyską 
z panoramą miasta, ale trochę „pod 
słońce”, następnie przywróconą Ko-
ściołowi Katedrę św. Stanisława z ka-
plicą św. Kazimierza Królewicza i jego 
relikwiami oraz niezwykle piękne ba-
rokowe wnętrze kościoła p.w. św. Pio-
tra i Pawła na Antokolu. Ta świątynia 
zbudowana według projektu krakow-
skiego architekta Jana Zaora, fundo-
wana była przez hetmana koronnego 
litewskiego Michała Kazimierza Paca 
herbu Gozdawa w latach 1668 – 1676, 
a autorami najznakomitszych w Euro-
pie sztukaterii wnętrza byli: Pietro Per-
ti i Giovanni Mario Galli. Około 2000 
rzeźb figuralnych o wątkach nowote-
stamentowych, hagiograficznych i hi-
storycznych dopełnia niezliczona ilość 
ornamentów i sztukaterii. A wszystko 
śnieżnobiałe i zachwycające w swym 
pięknie, zwłaszcza kiedy rozświetlone 
jest blaskiem słońca chylącego się ku 
zachodowi.

 Te niezwykłe doznania duchowe, 
modlitewne i estetyczne dopełniła 
w pierwszym dniu smaczna obiadoko-
lacja w stylowej restauracyjce.

Natomiast socrealistyczny z ze-
wnątrz budynek hotelu, zapewniał 
jednak całkiem komfortowe warunki 
noclegu i to w bliskim sąsiedztwie, 
niemal u boku Matki Miłosierdzia, 
bo oświetloną Ostra Bramę widać 
było doskonale z hotelu, dzięki skąpej 
wiosennej zieleni.

Śniadanie drugiego dnia było 
wcześnie i wyjazd po ósmej, ale ze-
brawszy się o świcie zdążyłem jeszcze  
dotrzeć pieszo do położonej około  
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dom Adomasa Mickiewicziusa, jak 
nazywają naszego wieszcza narodo-
wego bracia Litwini. Kościół świętej 
Anny, Bernardynów, no i wyjazd 
na wieżę telewizyjną, a potem do 
zupełnie nowych zabytków – zamku 
w karaimskich Trokach i degustacja 
kibinów. Wieczór znów obiadokola-
cja, tym razem z cepelinami (mięso 

mielone w cieście ziemniaczanym) 
oraz śpiewanie wileńskich piosenek 
z miejscowymi grajkami.

Rano trzeciego dnia nawiedziliśmy 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
całkiem nowe miejsce przechowywa-
nia oryginalnego obrazu „Jezu ufam 
Tobie”, gdzie Ksiądz Proboszcz od-
prawił niedzielną Mszę Świętą. Potem 
jeszcze na chwilkę do Ostrej Bramy 
i wyjazd do Kowna gdzie Wilia (Neris) 
wpada do Niemna (Nemunas). Po 
kilkugodzinnym zwiedzaniu Kowna 
– wyjazd do Polski. Nad duchowym 
programem pielgrzymki czuwał Ksiądz 
Proboszcz; modliliśmy się w intencjach 
swoich i powierzonych, odmawialiśmy 
Różaniec, Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia, śpiewaliśmy pieśni. 

W czasie pielgrzymki modliliśmy 
się często w intencji tych parafian, 
którzy tym razem nie wybrali się 
z nami do Wilna w te piękne wiosenne 
dni, choć jak widać – warto było!

Jacek Wojs

 No więc wszyscy woleli karnie 
zdążyć w wyznaczonym czasie i dla-
tego zdążyliśmy zwiedzić zaraz po 
rannej Rossie klasztor Bazylianów 
i prawosławną cerkiew Świętego 

Ducha oraz uczestniczyć we Mszy 
Świętej odprawionej przez naszego 
duchownego przewodnika – Księdza 
Proboszcza Andrzeja Tupka przed 
cudownym wizerunkiem Matki Miło-
sierdzia w Ostrej Bramie. Niezwykłym 
zbiegiem okoliczności nad którym 
czuwała Matka Boża był fakt, że tę 
Mszę Świętą nasz Duszpasterz konce-
lebrował wraz z księdzem z Jego ro-
dzinnej parafii ze Szczepanowa, a we 
Mszy Świętej uczestniczyły dwie grupy 
pielgrzymkowe: nasza i z rodzinnej 
parafii ks. Andrzeja. Tak daleko mu-
sieli jechać żeby się spotkać... Po Mszy 

świętej dalsze zwiedzanie centrum: 
Uniwersytet (za polskich czasów 
Stefana Batorego) z kościołem św. 
Jana, pałac prezydencki, muzeum – 

 
3 km od hotelu kaplicy św. Jacka. 
Już w Krakowie zaplanowałem ten 
spacer do wileńskiej kaplicy mojego 
czcigodnego patrona. Zatopione we 
wczesnowiosennej zieleni Wilno, 
niemal granatowe bezchmurne nie-
bo stanowiło na fotografii świetny 
kontrast dla jasnobeżowej elewacji, 
słupowej kaplicy św. Jacka stojącej 
u wylotu ulicy Ks. Konarskiego (Ko-
narskio Gatve).

Cmentarz na Rossie z „ Matką 
i sercem syna” – Józefa Piłsudskie-
go – nagrobkiem będącym sercem 
polskości zaklętej tu w tysiącach pol-
skich nagrobków z pięknymi rzeźbami 
aniołów; groby Syrokomli, Lelewela, 
brata marszałka Piłsudskiego, licznych 
innych znamienitych i szarych wilnian, 
a wszystko na stromych pagórkach z so-
czystą zielenią i modrymi dywanikami 
trawników umajonych jakimiś polnymi 
błękitnymi kwiatkami. Tak powitał nas 
ten cmentarz, zaś pani opiekująca się 
grobami dzieliła się z nami swoimi pięk-
nymi patriotycznymi wierszami recyto-
wanymi śpiewną wileńską polszczyzną.

Jeszcze przed cmentarzem jakieś 
szybkie zakupy widokówek i pamią-
tek, bo nasza pani przewodnik wil-
nianka Lilija obiecała, że kto spóźni 
się na zbiórkę o minutę, ten śpiewa 
do mikrofonu w autobusie, kto spóźni 
się dwie minuty – tańczy, a kto spóźni 
się trzy minuty, ten śpiewa i tańczy na 
miejscu gdzie stał autokar!

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

fot.: J.W.

fot.: J.W.

fot.: J.W.

fot.: J.W.

fot.: J.W.

kapliczka św. Jacka

w Ostrej Bramie

uniwersytecki kościół św. Jana

kibin... w Trokach

Jezu ufam Tobie



G ł o s  O s t r e j  B r a m y numer 3 (102) 2009 r.4

Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej
serdecznie zaprasza na

PIKNIK PARAFIALNY
w niedzielę – 24 maja 2009 

W programie:
godz. 14.00 – rozpoczęcie
godz. 15.00 – TURNIEJ DRUŻYNOWY W PIŁCE 
 NOŻNEJ

kategorie: - szkoła podstawowa
  - gimnazjum i liceum
  - dorośli

ZGŁASZANIE DRUŻYN 6-CIO OSOBOWYCH W GODZ. 14.00-15.00

Ponadto inne atrakcje:
 - zjeżdżalnia dla dzieci,
 - kiermasz prac dzieci ze świetlicy parafialnej,
 - kiermasz książek wydawnictwa eSPe,
 - stoisko z Produktami Benedyktynów
 - małe co nieco: kiełbaski z grilla, wata cukrowa…

godz. 15.00-17.00 – konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych 
    (z nagrodami)
godz. 17.00 – koncert zespołu regge
godz. 20.00-22.00 – zabawa taneczna 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Parafialna Rada Duszpasterska

o. Proboszcz wraz ze współpracownikami

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl
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Co to jest Akcja Katolicka?

„Akcja Katolicka jest wg Kodeksu 
Prawa Kanonicznego publicznym 
stowarzyszeniem wiernych erygowa-
nym przez Konferencję Episkopatu 
Polski, działającym w całym kraju” 
(Statut Akcji Katolickiej w Polsce 
art. 1, ust.1).

 Akcja Katolicka jako stowa-
rzyszenie katolików świeckich jest 
urzędem w Kościele o hierarchicznej 
strukturze.

Prezesa krajowego mianuje Kon-
ferencja Episkopatu Polski, a pre-
zesów diecezjalnych i parafialnych 
mianuję biskupi ordynariusze po-
szczególnych diecezji. To zobowiązuje 
do ścisłej współpracy ludzi świeckich 
z duchownymi.

Akcja Katolicka posiada statut 
i osobowość prawną na szczeblu kra-
jowym i diecezjalnym. 

Akcja Katolicka w Polsce działa 
pod zwierzchnictwem Episkopatu 
Polski. W Archidiecezji Krakowskiej 
zwierzchnikiem Akcji Katolickiej jest 
KS. Kard. Stanisław Dziwisz, który 
mianuje prezesów zarządów i księży 
Asystentów Kościelnych Akcji Kato-
lickiej.

Członkowie Akcji Katolickiej są 
najbliższymi współpracownikami pro-
boszcza, dyspozycyjnymi do działania 
w różnych dziedzinach w zależności 
od potrzeb jakie się jawią. 

  
Akcja Katolicka nie ma swojego li-
dera i swoich celów. Jej liderem jest 
Kościół i realizacja celów Kościoła.

Patronem Akcji Katolickiej w Pol-
sce jest św. Wojciech, a w Archidiece-
zji Krakowskiej św. Jadwiga Królowa.

Świętem Akcji Katolickiej jest 
Niedziela Chrystusa Króla Wszech-
świata.

Zadania i cele Akcji Katolickiej:

– formacja intelektualna, duchowa, 
apostolska, kulturalna, społeczna;

– organizowanie bezpośredniej 
współpracy katolików świeckich z 
hierarchią kościelną w prowadzeniu 
misji apostolskiej Kościoła w zakresie 
ewangelizacji, uświęcania się, for-
macji sumienia wg wzoru sumienia 
chrześcijańskiego – dążenie każdego 
chrześcijanina do świętości;
– głoszenie Jezusa (ewangelizacja 
w małżeństwie, rodzinie i społe-
czeństwie biorąc wzór ze Świętej 
Rodziny);
– dawanie świadectwa jedności w wie-
rze z duchowieństwem, biskupami 
i papieżem;
– prowadzenie działalności pod 
zwierzchnictwem hierarchii, czu-
wającej nad czystością doktryny 
kościelnej;
– zajmowanie stanowiska w sprawach 
publicznych Kościoła, a zwłaszcza 
reagowanie na zagrożenie wiary i mo-
ralności chrześcijańskiej;
– przyjmowanie współodpowiedzial-
ności za prowadzenie działalności 
duszpasterskiej;
– ożywienie umiłowania modlitwy, 
kontemplacji, życia liturgicznego 
i sakramentalnego;
– pobudzenie do chrześcijańskiej 
obecności w różnych środowiskach 

społecznych i udział w organizowa-
niu i animacji dzieł charytatywnych, 
kulturalnych, duchowych;
– gotowość uczestnictwa w przed-
sięwzięciach i działaniach Kościoła 
zarówno na szczeblu lokalnym, kra-
jowym, jak i międzynarodowym.

Struktura organizacyjna  
Akcji Katolickiej

„Strukturami organizacyjnymi Akcji 
Katolickiej są:
– Diecezjalne Instytuty Akcji Kato-
lickiej (DIAK);
– Parafialne Oddziały Akcji Katolic-
kiej (POAK);
– Krajowy Instytut Akcji Katolickiej 
(KIAK)” (Statut Akcji Katolickiej 
w Polsce art.20).

Kto może zostać członkiem  
Akcji Katolickiej?

Członkiem Akcji Katolickiej 
może zostać praktykujący katolik 
świecki, który ukończył 18 rok ży-
cia i odbył roczny staż kandydacki. 
Uchwałę w sprawie przyjęcia na 
członka Akcji Katolickiej oraz skró-
cenia stażu kandydackiego podejmuje 
Zarząd DIAK na wniosek Zarządu 
POAK zawierający pozytywną opinię 
parafialnego Asystenta Kościelnego.

Informacje o nas znajdziesz:

– na comiesięcznych spotkaniach for-
macyjnych, które odbywają się w trze-
ci poniedziałek miesiąca (oprócz VII 
i VIII) po wieczornej Mszy św.;
– w gazetce parafialnej „Głos Ostrej 
Bramy”;
– na tablicach przy wejściu do ko-
ścioła;
– na stronie internetowej naszej 
parafii.

Jesteśmy otwarci na nowe inicja-
tywy i nowych kandydatów. Czekamy 
na Was z serdecznością i przyjaźnią.

Opracowała: Zofia Gatkowska

Co warto wiedzieć o Akcji Katolickiej?

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl



G ł o s  O s t r e j  B r a m y numer 3 (102) 2009 r.6

Rocznice rożnych wydarzeń i jubile-
usze zawsze skłaniają do wspomnień, 
podsumowań, refleksji.

My, jako wspólnota katolików 
świeckich zrzeszona w Parafialnym 
Oddziale Akcji Katolickiej przeżywa-
my dziesięciolecie swojego istnienia 
i działania w naszej parafii. Z tej to 
okazji należałoby cofnąć się trochę 
w czasie tj. do 1997 i 1998r., kiedy to 
z inicjatywy ówczesnego ks. probosz-
cza Józefa Jacka Raczka kilkunasto-
osobowa grupa uczestniczyła w spo-
tkaniach, aby przygotować się do 
założenia Akcji Katolickiej w naszej 
parafii. Niektórzy z nas uczestniczyli 
również w spotkaniach dekanalnych. 
Chcieliśmy w ten sposób odpowie-
dzieć na wezwanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który zalecał odrodze-
nie Akcji Katolickiej w Polsce.

Podczas pierwszej wizyty ad limina 
polskich biskupów w styczniu 1993r. 
Ojciec Świety Jan Paweł II powiedział: 
„Apostolstwo jest znakiem czasu, 
chociaż było ono w Kościele zawsze..., 
co już Pius XI wyraził w przesłaniu do 
Akcji Katolickiej, to wszystko Sobór 
Watykański II potwierdził....Bardzo 
was proszę..., żeby to przesłanie tak 
bardzo aktualne dla Kościoła w Pol-
sce stało się przedmiotem waszych 
studiów i zaangażowania.... Trzeba, 
aby odrodziła się – powiedział. Bez 
Akcji Katolickiej system stowarzyszeń 
katolickich w Polsce byłby niepełny”.

Biskupi polscy odpowiedzieli na 
wezwanie papieża i 3 maja 1995r. 
Episkopat Polski reaktywował Akcję 
Katolicką, a rok później zatwierdził 
„Statut Akcji Katolickiej w Polsce”.

Ks. Kard. Franciszek Macharski 
dekretem z dnia 1.08.1997r. erygo-
wał Akcję Katolicką Archidiecezji 
Krakowskiej.

Proboszcz naszej parafii ks. Józef 
Jacek Raczek w styczniu 1997r. zwró-
cił się z prośbą do Asystenta Kościel-
nego Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Krakowskiej ks. Józefa Jakubca, aby 

powołał Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej w parafii Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Krakowie i nadał 
status członka zwyczajnego Akcji Ka-
tolickiej Archidiecezji Krakowskiej 31 
kandydatom. 

Asystent kościelny Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Krakowskiej ks. 
Józef Jakubiec w porozumieniu z ks. 
kard. Franciszkiem Macharskim, 
powołał 16 lutego 1999r. Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w parafii 
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Krakowie z nadanym numerem 28 
(28 POAK), a parafialnym Asysten-
tem Kościelnym został mianowany 
ks. Józef Jacek Raczek.

W marcu tego samego roku ks. 
kard. Franciszek Macharski miano-
wał, spośród trzech kandydatów Zofię 
Gatkowską prezesem Zarządu POAK 
w naszej parafii na pierwszą kadencję.

Zgodnie ze Statutem Zebranie 
Walne POAK wybrało Zarząd i Ko-
misję Rewizyjną.

Kadencja wszystkich organów 
trwa 3 lata.

Od września 2007r., kiedy pro-
boszczem naszej parafii został o. 
Andrzej Tupek jest też parafialnym 
Asystentem Kościelnym Akcji Ka-
tolickiej.

W lutym 2008r. wybraliśmy trzech 
kandydatów na prezesa Zarządu 
POAK, spośród których ks. kard. 
Stanisław Dziwisz mianował już po 
raz czwarty Zofię Gatkowską. Nato-
miast w marcu 2008r. Walne Zebranie 
wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną 
na IV kadencję. W skład Zarządu 
wchodzą: 

– Zbigniew Gicala – wiceprezes;
– Maria Czyszczoń – skarbnik;
– Jacek Wojs – sekretarz;
– Zdzisław Adamczyk – członek;
– Włodzimierz Mik – członek.
Komisja Rewizyjna: 
Anna Bialik, Michał Leśniak, 

Gniewomir Rokosz-Kuczyński.
Obecnie nasz POAK liczy 19 

członków zwyczajnych i 6 członków 
wspierających. Mamy też grupę osób 
sympatyzujących z naszym stowarzy-
szeniem, którzy są z nami nie tylko na 
naszych comiesięcznych spotkaniach, 
ale uczestniczą też w różnych przed-
sięwzięciach.

Dla członków Akcji Katolickiej 
bardzo ważna jest formacja duchowa, 
którą realizujemy na szych spotka-
niach, rekolekcjach, dniach skupie-
nia i indywidualnie. Formacja służy 
pogłębieniu i szerzeniu zasad wiary, 
byśmy stali się ludźmi głęboko wie-
rzącymi, wyrobionymi duchowo i re-
alizującymi na co dzień przykazania 
Boże, a swoje przekonania wyrażali 
w życiu publicznym i w wychowaniu 
dzieci i młodzieży.

Nad formacją duchową i działa-
niami czuwa ks. Asystent Kościelny.

Jubileusz jest okazją do podsu-
mowania dotychczasowego dorobku 
i zastanowienia się nad tym, co udało 
się nam zrobić dobrego, pożyteczne-
go, jakie powinniśmy podjąć nowe 
wyzwania i z czym mamy trudności. 

W całym okresie działalności 
członkowie naszego Oddziału AK 
podejmowali różne przedsięwzię-
cia, które wymagały często dużego 
zaangażowania, poświęcenia czasu, 
a nawet niepokoju.

Należy wspomnieć, że byliśmy 
inicjatorami zorganizowania świetlicy 
parafialnej dla dzieci z rodzin za-
niedbanych, zagrożonych patologią. 
Uruchomienie świetlicy nastąpiło na 
przełomie 1999 i 2000r. Włączyliśmy 
się do pracy z dziećmi pomagając im 
w odrabianiu lekcji, nauce indywidu-
alnej i organizując zajęcia relaksa-
cyjne. Zapewniliśmy również terapię 
psychologiczną i logopedyczną. Po-
magaliśmy też w organizowaniu ferii 
zimowych i wypoczynku letniego dla 
dzieci. Ta nasza pomoc trwała przez 
pierwsze 3 lata.

Od 2001r. organizujemy ( do tej 
pory) w naszej parafii „Dzień Papie-

10-lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  
przy Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na Wieczystej

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl
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ski”. Z tej okazji przygotowywaliśmy 
koncerty, spotkania z ciekawymi ludź-
mi, kiermasze książek i nagrań o Ojcu 
Świętym Janie Pawle II oraz zbiórkę 
pieniędzy na fundusz stypendialny 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Od początku naszej działalności 
przygotowujemy każdego roku ołta-
rze na Boże Ciało (do 2007r. – dwa, 
od 2008 – jeden).

Przez ponad 2 lata organizowa-
liśmy co miesięczne konferencje dla 
parafian, na których podejmowane 
były różne tematy jak chociażby: 
„Kult zła we współczesnym świecie”, 
„Zasady życia społecznego. Dekalog 
społecznika”, „Świeccy w polityce”, 
„Godność kobiety w nauczaniu 
Jana Pawła II i ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego”, „Rodzina wobec 
terminalnie chorych. Hospicjum św. 
Łazarza”, „Rodzina wobec sekt i in-
nych ruchów religijnych”, „Kremacja 
ciała ludzkiego w aspekcie religijnym 
i etycznym”. Omawiającymi tematy 
byli: o.dr Aleksander Posacki SJ, 
o.prof. Stanisław Pyszka SJ, ks. 
prof. Andrzej Zwoliński, dr Barbara 
Niemiec, dr Jolanta Stokłosa, o. Jan 
Szewek OFM Conv.

Dzięki usilnym naszym staraniom 
zostało wprowadzone od maja 2006r. 
nabożeństwo do Niepokalanego Ser-
ca Maryi wg II Tajemnicy Fatimskiej, 
które odprawiane jest w pierwszą 
sobotę miesiąca od maja do paździer-
nika przed Najświętszym Sakramen-
tem i prowadzone przez kapłana oraz 
członków naszego Oddziału AK.

Ponadto uczestniczymy czynnie 
w różnych nabożeństwach roku litur-
gicznego.

Każdego roku organizujemy 
w czerwcu pielgrzymkę na Jasną 
Górę, a co pewien czas do innych 
miejsc. W tym roku zaproponowali-
śmy dość bogatą ofertę pielgrzymek, 
żeby mogło z nich skorzystać jak 
najwięcej osób.

Nie sposób wymienić wszystkich 
naszych przedsięwzięć i inicjatyw, 
ale należy jeszcze wspomnieć, że od 
początku naszego istnienia organi-
zujemy co roku spotkania opłatkowe 

i włączamy się aktywnie od wszystkich 
wydarzeń w naszej parafii.

 Z ważnych i niezapomnianych, 
dla nas – członków POAK, wydarzeń 
należy wymienić: 

– udział w I Kongresie Akcji 
Katolickiej w Polsce, który odbył się 
w listopadzie 2001r. w Poznaniu;

– spotkanie z Ks. Bp. Janem Szko-
doniem w 2004r. podczas wizytacji 
duszpasterskiej;

– Szkoła Liderów Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Krakowskiej, która 
odbyła się w 2003r. w naszym kościele 
i to my byliśmy odpowiedzialni od 
strony organizacyjnej, a także Walne 
Zebranie Rady DIAK 10.05.2008r., 
które również obsługiwaliśmy. 

Jesteśmy świadomi, że przez te 
10 lat udało się nam zrobić wiele do-
brego dla wspólnoty parafialnej i nas 
samych, ale zdajemy sobie również 
sprawę, że może być jeszcze lepiej. 
Największym naszym problemem jest 
fakt, iż brakuje w naszej wspólnocie 
ludzie młodych. Gorąco zachęcam 
Drogich Parafian do wspólnego 
działania w naszym Oddziale Akcji 
Katolickiej i zapraszam serdecznie 
na nasze spotkania.

Na koniec chciałabym przypo-
mnieć, że trzecia niedziela miesiąca 
jest niedzielą Akcji Katolickiej w na-
szej parafii, dlatego uczestniczymy we 
Mszy św. o godz. 12.30 i włączamy się 
w obsługę liturgiczną. Natomiast co-
miesięczne spotkania członków Akcji 
Katolickiej i sympatyków odbywają 
się na ogół w trzeci poniedziałek mie-
siąca (oprócz lipca i sierpnia) i zawsze 
są poprzedzone uczestnictwem we 
Mszy św. o godz. 18.

Podziękujmy Panu Bogu za 10 lat 
istnienia Akcji Katolickiej w naszej 
parafii, za wszystko czym nas ubo-
gacił, za łaski, którymi nas obdarzył 
i wspierał we wszystkich podejmowa-
nych zadaniach.

Pragnę gorąco podziękować po-
przedniemu parafialnemu Asysten-
towi Kościelnemu Jackowi Józefowi 
Raczkowi i obecnemu proboszczowi 
o. Andrzejowi Tupkowi za opiekę, 
za zaangażowanie w nasze działania 

i przychylność. Bóg zapłać!
Dziękuję serdecznie wszystkim 

członkom Akcji Katolickiej, którzy 
poświęcają swój czas, energię i życzę 
zdrowia i sił do dalszej pracy dla Boga 
i bliźniego.

Króluj nam Chryste!
Zofia Gatkowska, prezes POAK

Zaproszenie 
na Jubileusz 

10-lecia  
Akcji 

Katolickiej  
w naszej 

parafii 
Drodzy Parafianie, zapraszamy 
serdecznie na naszą uroczystość 
jubileuszową, którą będziemy 
świętować 30 maja br. (plakaty 
wywieszone w kościele i na ze-
wnątrz).

– godz. 15. – uroczysta Msza św. 
dziękczynna poprzedzona Koron-
ką do Miłosierdzia Bożego. Pod 
koniec Mszy św. wręczenie legity-
macji członkom POAK;
– godz. 16.30 – przedstawienia pt. 
„Jan Paweł II – XX.-wieczny Chry-
stus” (wiersze Andrzeja Jawienia), 
w wykonaniu Teatru „Stańczyk”.
– agapa połączona ze wspomnie-
niami.

Uroczystości jubileuszowej pa-
tronuje o. Józef tarnawski – Pro-
wincjał Polskiej Prowincji Zakonu 
Pijarów.

Członkowie 28 POAK.

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl
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Święcenia Kapłańskie i Diakonatu
9 maja 2009 r.

W naszym kościele odbyła się uroczystość Święceń Kapłańskich i Diakonatu naszych współbraci z Zakonu Pijarów. 
O godz. 12.00 ks. biskup Kazimierz Gurda z Kielc udzielił święceń kapłańskich dk. Rafałowi Roszerowi (który w ubie-
głym roku posługiwał w naszej parafii) oraz święceń diakonatu klerykom: Rafałowi Petkowiczowi (który aktualnie 
przebywa w naszej parafii) oraz Jackowi Wolanowi i Łukaszowi Porąbce.

fot.: Piotr Ładoś

fot.: Piotr Ładoś

fot.: Piotr Ładoś

fot.: Piotr Ładośfot.: Piotr Ładoś

fot.: Piotr Ładoś
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Do wspólnoty Ko ścioła włą cze ni zo sta li przez 
Sa kra ment Chrztu Świętego:

– Kuba Hyszko
– Natalia Alicja Narek
– Mikołaj Jakub Cofur
– Magda Gabriela Nowak
– Szymon Maciej Bałaziński
– Emilia Anna Zawadzińska
– Karol Marcin Wrześniak + Janina Mazur

Do wieczności odeszli:

Wyciąg z ksiąg parafialnych od 1.03 do 14.05.2009

Sakramentem Małżeństwa połączyli się:

18.04.2009:
– Jakub Mariusz Szumny
 – Aneta Maria Jura

m i ę d z y
B I e l Ą  a  C Z e r N I Ą

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

– Eryk Mikołaj Figiel
– Hubert Sebastian Szubryt
– Dawid Marcin Pauli
– Szymon Jan Mądrzywołek
– Adam Rafał Kiszka
– Laura Anastazja Kowalska
– Dominik Karol Kazior
– Elias Dominik Smurzyński
– Radosław Piotr Krzos
– Mateusz Michał Garbień
– Wiktor Łukasz Trzos
– Wiktor Tomasz Matluch
– Joanna Monika Krawczyk
– Sebastian Marek Juszczak
– Oliwier Filip Strycharski
– Bartłomiej Mieczysław Michalik

+ Janusz Dawid
+ Stefania Sztork
+ Maria Baranik
+ Ludwik Gabryś
+ Maria Zadora
+ Leszek Matoga
+ Henryk Zuzek
+ Maria Kuta
+ Aleksander Nędza
+ Marian Stępniak
+ Jan Szczupalski
+ Barbara Marzec
+ Józef Wawro
+ Otylia Barta
+ Edwarda Woźniczak
+ Krystyna Wierzbanowska
+ Jan Musiał
+ Jadwiga Mrożek
+ Stanisław Musiał
+ Józef Gorzkowski

Do „Słowackiej 
Częstochowy”

Na Mariańską Górę w Lewoczy 
na Słowacji, w Wysokie Tatry 
i do podhalańskiego Ludź-
mierza poprowadziłem 1 maja 
związkowców z politechniki. Tą 
samą trasą pojedziemy jesienią 
na wycieczkę pod egidą Akcji 
Katolickiej naszej parafii. 
Przeżycia duchowe i widoki 
wspaniałe.

Wasz Jacekfot.: J.W. fot.: J. Wojs

Lewocza
Marianska Hora

Ludźmierz

Pismo parafii Matki Bożej Ostro bram skiej. redaguje Zespół przy radzie Pa ra fial nej. Opiekun kościelny – ks. Andrzej Tupek SP, 
redaktor nacz. – Jacek Wojs. Adres re dak cji: ul. Me is sne ra 20, 31-457 Kraków, e-mail: pa ra fia@ostro bram ska.net, http://www.wie-
czy sta.pi ja rzy.pl. re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia ma te ria łów i zmia ny tytułów. Skład kom pu te ro wy – Paweł Kremer. 
Skrytka ko re spon den cyj na w przedsionku ko ścio ła.

SPOWIeDŹ w naszym koście le
 – codziennie podczas Mszy Św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
 – w niedziele i święta w czasie każdej Mszy Świętej.
 – w pierwsze piątki miesiąca o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 16.00 

i 17.30.

MSZe ŚWIĘTe w naszym koście le
 – codziennie o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
 – w niedziele i święta 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 

19.15
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Szkoła Podstawowa  
nr 114

klasa II a

Szkoła Podstawowa  
nr 114

klasa II b

Szkoła Podstawowa  
Sióstr Pijarek

klasa II

Święta

Pierwsza

Komunia

3 maja 2009 r.

3 maja 2009 r.

10 maja 2009 r.

fot.: Krzysztof Janik

fot.: Krzysztof Janik

fot.: Krzysztof Janik


