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Paraﬁa Matki Bożej Ostrobramskiej
Ojców Pijarów Kraków-Wieczysta
Msze Święte i Nabożeństwa
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:
w poniedziałki, środy i soboty - w godz. 9.00 - 10.00
po południu: wtorki i czwartki 16.00 - 17.30, w środy: 18.30 - 20.00
Adres
31-457 Kraków, ul. Meissnera 20
tel. 12-411-28-51
E-mail: wieczysta@katolicki.eu

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 12.2019 - 04.2020
ZMARLI:

Teresa Kot

Grudzień 2019:
Stanisław Walczak
Sabina Szumniak
Stanisław Prusak

Luty 2020:
Zygmunt Kurowski
Małgorzata
Niedziałkowska
Józef Wietecha
Jerzy Rosa
Ryszard Czubak
Ewa Hamraj

Styczeń 2020:
Stanisława Machynia
Stanisław Grzywacz
Alina Michlewicz
Józefa Franczak
Zbigniew Kozak
Elżbieta Rogulska
Zbigniew Balicki
Józef Lomp
Anna Zięba
Stanisław Małysa
Jadwiga Wrońska
Zoa Paprocka
Paweł Paprocki
Władysław Ostróżka
Piotr Maj

Marzec 2020:
Barbara Matlingiewicz
Grażyna Szlęk
Alina Krasowska
Czesław Pieniążek
Kwiecień 2020
Krystyna Pociecha
Zoa Urban
Helena Motyka
Edward Więsek
January Gawinek

Marian Kuraś
Maria Krupa
Kunegunda Tyrkiel
CHRZTY:
Grudzień 2019:
Aleksandra Ptak
Krzesimir Kłubko
Julian Filipek
Klaudia Natalia
Urbańska
Natalia Iwona
Dębowska
Michał Maciej Grassa
Styczeń 2020:
Tadeusz Krzysztof
Kamiński
Jan Szczepan
Marika Emilia Norek
Ignacy Jakub Ostrowski

Luty 2020:
Anna Maria
Morawiecka
Piotr Aleksander
Niemczyk
Franciszek Jan Dunin –
Majewski
Filip Aristeidis
Januszewski
Julia Anna Gorczyca
Marzec 2020:
Lena Zoa Jurczyńska
Mikołaj Piotr Michalski
Wojciech Stanisław
Goźliński
Adam Kotarba
Maria Roszczypała
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Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was.
1 Tes 5,16-18

Tymi słowami św. Pawła zwracam się do Was na łamach kolejnego numeru Głosu Ostrej Bramy. Gazeta, która
pojawia się na stronie internetowej parai, a nie jest wydrukowana i nie trzymacie jej w swoich rękach,
przeglądając zdjęcia i ładną szatę graczną jest jednym z małych znaków, w jakim położeniu jesteśmy. Jako
parai, udało się nam skorzystać z rekolekcji wielkopostnych, a potem… zaczął się czas postu, pustyni
i ogałacania z pragnień i potrzeb. Zaczęła się nasza droga, nie piszę, że w samotności… ale droga
naśladowania Jezusa. Droga za Nim i z Nim. Od kuszenia na pustyni, poprzez codzienne życie, do cierpienia,
męki i wołania donośnym głosem: Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił. Za trwanie na tej wyjątkowej
drodze chcę Wam podziękować. Dziękuję za: czyny miłości, przygotowanie paczek żywnościowych, zakupy,
roznoszenie jedzenia, nawiązywanie rozmów telefonicznych z samotnymi, modlitwę i spotkania we
wspólnotach on-line, dostosowanie się do wskazań Kościoła i władz, odstępowanie miejsca na Mszach
Świętych braciom i siostrom, modlitwę w rodzinach, telefony z pytaniami o zdrowie ojców, uszyte maseczki,
dostarczone płyny dezynfekujące, wpłaty na konto i do skarbony – serca, zrozumienie i uśmiech, wierną
służbę w kościele, zakrystii, kuchni, pralni i wokół kościoła i kolegium, słowa wsparcia dla siebie nawzajem
i za wszystko inne, czego nie zdołałem ująć. I widząc ogrom dobra, dziękujmy nade wszystko… Bogu
Wszechmogącemu, który prowadzi nas po drogach dla nas zakrytych. Niech dziękczynienie i uwielbianie
naszego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana rodzi ufność i pozwala z pokojem i radością oddawać
się Jemu – rzucać się w Jego ramiona.
Niech Zmartwychwstały Chrystus pokonuje i zwycięża grzech, śmierć, beznadzieję, chorobę i króluje w nas
i w naszych domach.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie Przewodnikiem po wszystkich Waszych drogach.
Wdzięczni za wszystko Pijarzy

KALENDARIUM
TO, NA CO BÓG POZWOLI
ZAKRYTE PRZED NAMI
ODKRYWANE
TU I TERAZ

unsplash.com

Drodzy Paraanie, sympatycy i uczęszczający do kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej!
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Relacje

styczeń - kwiecień
6 stycznia, w święto Trzech Króli Rada
Paraalna zorganizowała opłatek dla
Paraan. Był to czas na wzajemne
złożenie sobie życzeń, wspólnego
kolędowania, świętowania.

W drugą niedzielę stycznia odbył się
koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru
paraalnego Gaudete pod kierownictwem
s. Susi Ferfogli, scholii paraalnej Nutki
z Wieczystej oraz z gościnnym udziałem
chóru z parai Najświętszego Imienia Maryi
z Rakowic. Akompaniował nasz Pan
organista - Bartłomiej Banek oraz muzycy
z naszej parai, którzy stworzyli zespół
specjalnie na tę okazję.

Centrum Kultury Calasanz w
dniach 27 lutego - 1 marca
zorganizowało wyjazd dla
dzieci na zimowisko, które w
tym roku odbyło się w naszym
pijarskim ośrodku Pieniny
Spiskie w Łapszach Niżnych.
(Więcej na str. 9-10)

fot. P. Ładoś

11 lutego obchodziliśmy
Światowy Dzień Chorego. W
tym dniu w naszym kościele
została odprawiona msza
święta w intencji chorych i
starszych. Po niej odbyło się
spotkanie seniorów (więcej na
str. 8)

9 lutego do naszej parai
został skierowany dk. Emil
Grochowski, który odbędzie
tutaj swoją praktykę
duszpasterską.
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Relacje

styczneń - kwiecień
8 marca Duszpasterstwo
Akademickie Pijarów oraz
Duszpasterstwo Osób
Pracujących zorganizowało
kiermasz tulipanów, cały
dochód ze sprzedaży został
przeznaczony na zniszczoną w
grudniu pijarską szkołę w
Kibawan.

2 marca odbyły się rekolekcje
dla dzieci ze szkół
podstawowych, które wygłosił
o. Dawid Graczyk, pijar.

Od 8 do 11 marca trwały
wielkopostne paraalne
rekolekcje, które poprowadził
o. Piotr Hensel, karmelita.
(więcej na str. 11-13)

fot. M. Dybeł

7 marca odbył się Wielkopostny Dzień
Skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza,
w którym wzięli udział ministranci,
lektorzy, a także ich opiekun - o.
Andrzej Skrzek. W tym dniu odbyły się
warsztaty liturgiczne dla ministrantów,
które poprowadzili lektorzy oraz
ceremoniarze. Po nich miała miejsce
msza święta. Nie zapomniano również
o integracji. Liturgiczna Służba Ołtarza
wybrała się na kręgle i pizzę.

8 marca Duszpastersto Akademickie Pijarów
poprowadziło adorację Najświętszego
Sakramentu, która pozwoliła rozpocząć
przeżywane rekolekcje paraalne.
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POZNAJ ŚWIĘTEGO!
MOŻESZ MIEĆ KOLEJNEGO,
BLISKIEGO ORĘDOWNIKA!
Świętego Józefa
Kalasancjusza, bo do
poznania Założyciela
Zakonu Pijarów
wszystkich zapraszam,
odwiedzamy często,
zwłaszcza, jeśli
uczestniczymy w
tygodniu w mszach
świętych. To przy Jego
relikwiach i przy
obrazie zawieszonym
nad ołtarzem
sprawujemy Eucharystię.
Przez wstawiennictwo
wielkiego Wychowawcy
możemy zanosić
wszelkie prośby,
szczególnie modląc się
za dzieci, wnuki,
o dobre wychowanie
młodego pokolenia.
Możemy mieć bliskiego
orędownika. Najpierw
jednak poznajmy bliżej
naszego świętego.
O. Miguel Angel Asiain
w taki sposób opisuje
Kalasancjusza: Człowiek
tęgi, z szerokim czołem,
orlim nosem,
przenikliwymi oczami.
O sercu szlachetnym.
Z temperamentem
silnym, zdecydowanym,
kategorycznym
i niezależnym. Prosty
i dobrotliwy. Z dobrym
humorem i delikatny
w obcowaniu z innymi.
Aktywny
i przedsiębiorczy,
ryzykujący
i przewidujący.
Zgodliwy i - czasami jako dobry aragończyk,

obstający przy swoich
ideach. Ale - przede
wszystkim - w ślad za
Jezusem był ideologiem
nowych dróg, który
zakochał się w ubogich.
Kalasancjusz nie
pozwolił nigdy, aby mu
zrobiono portret,
jakkolwiek powszechnym
było wtedy przesuwanie
się przed malarzami.
Myślano o różnorakich
podstępach, aby go
podejść, ale zawsze
kończono askiem.
Jedynie biskupowi
Malty, Miguel de
Balaguer, jego
przyjacielowi udało się
na krótko przed swoją
śmiercią, w 1644 r.,
zaprosić go na posiłek
do swego domu.
Umieścił on
wyśmienitego malarza
za zasłonami, który
obserwując
Kalasancjusza podczas
posiłku, zrobił szkic,
później pokrywając go z umiarkowanym
powodzeniem - kolorem.
Ten sam biskup, w liście
napisanym do
Kalasancjusza w 1646 r.
mówił mu: Zapewniam,
że ja go uważam za
wielce dobroczynnego
i codziennie cieszę się
widząc jego portret,
który jest bardzo dobry,
a wiem, że jestem
dobrym złodziejem
i inny muszę wysłać do
jego ojczyzny. Jest to
najstarszy portret

Świętego, który
zachowuje się w różnych
kopiach. Obraz został
zawieziony przez swego
autora na wyspę Maltę
i ojcowie z domu św.
Pantaleona pozostali
bez żadnej kopii. Dzisiaj
wspomniany obraz, po
wielu perypetiach,
znajduje się w sali
relikwii w domu św.
Pantaleona. W jego
najwyższej części jest
napis, który brzmi
następująco: O. Józef
Kalasancjusz, wiek 87
lat. Na dole podpis
autora i data 1644.
Święty posiada czoło
wysokie, nos długi i orli,
mały wąs i trochę brody,
być może jasną bądź
srebrzystą, oczy
penetrujące, brwi obte
jak na jego wiek,
spojrzenie głębokie
i być może w tym
momencie trochę
nostalgiczne. Twarz
wyschnięta, podbródek
wydłużony, aczkolwiek
nie trójkątny, kości

policzkowe wystające
i dobrze zaznaczone
dwie linie wychodzące
od nosa i zakreślające
usta. Wielki biret
przykrywa jego głowę.
Jest ubrany w rodzaj
palta czy peleryny,
która przykrywa mu
szyję. W części dolnej
ukazuje się ręka, która
trzyma różaniec.
Jest to portret Świętego
najbardziej autentyczny,
chociaż inne z czasów
późniejszych i zrobione
przez osoby, które nie
znały świętego
powielano z większym
rozmachem aniżeli ten
namalowany w 1644 r.
Posiadamy jeszcze
zeznanie kapłana
Francisco Motes,
urodzonego w Claverol.
Motes miał 14 lat, gdy jak wspomina - widział
Kalasancjusza w swoim
domu, jako że ten był
przyjacielem jego ojca;
opisuje to w ten sposób:
Znałem go i widywałem
wielokrotnie, ponieważ
był przyjacielem mego
ojca; był człowiekiem
wysokim, o czcigodnej
prezencji, z brodą
koloru kasztanowego,
o twarzy wydłużonej i
białej. Był to rok 1588,
Kalasancjusz miał 32
lata.

OSTATNIA KOMUNIA KALASANCJUSZA - Francesco Goya
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Jezus żyje,
żyj i Ty!

Wiemy, że był wysoki
i mocnej budowy. Dzięki
ubraniom, które się
zachowały, sandałom
i kuli z ostatnich jego lat
znamy jego wzrost: 190
cm. O. Bandoni
pozostawił zapisane
następujące świadectwo
dla typowego procesu:
W jedzeniu zawsze
umiarkowany, bowiem
słyszałem, że kiedy był
studentem, tam
w Hiszpanii zachowywał
ten sam zwyczaj, tak że
już od młodości był
przyzwyczajony do
postu i w zakonie
zachowywał go zawsze,
przystosowując się do
innych przy stole;
i można powiedzieć
słusznie, że to, co robił,
czynił dla opanowania
ciała
i podporządkowania go
duchowi, w ten sposób
rozwijając swój
organizm, że wydawał
się gigantem.
Jego krzepkość i siłę

możemy określić na
podstawie anegdot:
o zawodach i o ośle.
Zawody polegały na
umiejętności w rzucaniu
drągiem na odległość
(zapewne odmiana
dzisiejszego oszczepu).
Działo się to jeszcze
w Hiszpanii. Józef
Kalasancjusz wziął
w nich udział i... wygrał.
Opowieść o ośle
związana jest z pewnym
biedakiem aragońskim,
który niemiłosiernie
przeklinał nie mogąc
wyciągnąć bydlęcia
z błota. Kalasancjusz do
tego stopnia chciał
powstrzymać chłopa od
bluźnierstw, że sam
wszedł w błoto, chwycił
osła pod brzuch
i podniósł do góry.
Poganiacz zastygł
z otwartymi ustami… Że
był człowiekiem silnym,
odpornym na
niedostatek, zdolnym do
podążania naprzód

mimo wszystko, to wiemy
z licznych świadectw,
które potwierdzają się,
kiedy mówi się
o umartwieniu ciała,
jakim siebie poddawał,
o czuwaniu na modlitwie,
o biczowaniu się,
o włosiennicy,
o surowości względem
ciała, życiu pokutnym,
które prowadził: Wiem
z pewnym
przeświadczeniem oświadcza jeden ze
świadków - albowiem
widziałem go wiele
razy, że zdarzyło mu się
spędzić całą noc na
modlitwie, z zapalonym
światłem, czytając
szczególnie Kazania
św. Grzegorza, od
którego czerpał
pobożność
i którego miał za
obrońcę; a już o świcie,
kiedy budzący zaczynał
dzwonić kołatką, gasił
światło.
Przed położeniem się wskazuje inny - klękał
i odmawiał niektóre

modlitwy; następnie
kładł się do łóżka i spał
nie więcej niż 3-4
godziny. Zapalał lampę
oliwną i rozpoczynał
czytanie Kazań
moralnych
św. Grzegorza i innych
książek duchownych,
szczególnie św. Teresy,
w ciągu 3-4
nieprzerwanych godzin.
Wiem to z relacji innych
ojców, jego
współtowarzyszy, i sam
od czasu do czasu, gdy
mu posługiwałem;
a nawet później we
wspomnianej lekturze,
rozpoczynał
odmawianie Ocjum
Najświętszej Marii
Panny, Pańskiego lub za
zmarłych, czasem
w łóżku, czasem na
kolanach, aby być
bardziej
przygotowanym na świt
i lepiej przysposobiony
do służenia w szkołach.
Tekst ze zbiorów
pijarskich
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HISTORIA PARAFII
W
ODCINKACH
1. NA POCZĄTKU
BYŁA… OCHRONKA
Kronikę niniejszą pisze
ks. Jan Frączek SP
w oparciu o notatki
z przeszłości p. Józefy
Domagały – tutejszej
mieszkanki […]. Ona to
wiele trudu
i poświęcenia włożyła
wraz z innymi tutejszymi
mieszkańcami, aby
istniał tu ośrodek
duszpasterski rzymskokatolicki. Tak zaczyna
się Kronika Ośrodka
Duszpasterskiego oraz
Parai Matki Bożej
Ostrobramskiej KrakówWieczysta spisywana od
1976 r. Notatki,
o których wspomina
ks. Jan Frączek, zebrane
są w księdze
zatytułowanej Kronika
założenia Ochronki,
a później kaplicy
w dzielnicy Wieczysta.
To z tego dzieła
dowiadujemy się
najwięcej o samych
początkach Parai.
Pani Józefa Domagała
rozpoczyna pisanie
Kroniki od roku 1945
i od słów: Doskonale
pamiętam. Stwierdza,
że pod koniec roku
1945 r. na Wieczystej
została założona
Ochronka prowadzona
przez Siostry
Służebniczki. Dom,
w którym była Ochronka
zlokalizowany był
w miejscu obecnej ulicy

Jana Pawła II
i biegnącej linii
tramwajowej w stronę
Nowej Huty, tuż obok
obecnego sklepu
„Hermes” (dzisiaj
„Lewiatan”) - pisał
w swojej kronice ks. Jan
Frączek. Był to budynek
po właścicielach
żydowskich – rodzinie
Wasserlaufów. Dom
piętrowy został
odremontowany przez
„Caritas”.
Siedziba Ochronki
szybko musiała zmienić
miejsce, w związku
z budową drogi i linii
tramwajowej. Została
przeniesiona na ul.
Ładną 8, do Pana
Józefa Nowaka. Pan
Józef ulokował
Ochronkę w budynku
parterowym, gdzie miał
pracownię stolarską.
Tutejsi mieszkańcy
postarali się i wychodzili
u J.E.Ks.Kard. Księcia
Sapiehy potrzebne
środki na
wyremontowanie
i wykończenie
pomieszczenia.
W Ochronce mogły
zamieszkać Siostry
Służebniczki.
Ks. Kardynał Sapieha
pozwolił, aby
w Ochronce, w niedziele
była odprawiana jedna
msza święta. Tam też
wznoszono
każdorazowo ołtarz.
Msza święta była
radością tutejszych
mieszkańców. Wielu

z nich, już podeszłego
wieku, nie miało sił
jechać do miasta. Nie
było linii tramwajowej,
a ul. Mogilska była w
bardzo złym stanie.
Podobnie do Rakowic
była błotnista droga.
Tak zapisał ks. Jan
Frączek.
Ochronka podlegała
parai św. Mikołaja
i z tego kościoła,
w każdą niedzielę,
dorożką przywożono
księdza. Jednak dość
szybko ks. bp Sapieha
wyznaczył opiekuna,
księdza z Kurii. Był nim
ks. Satora. Jemu też
została powierzona
misja zbudowania
kościoła
i zorganizowania
ośrodka
duszpasterskiego.
Ks. Satora pracował na
Wieczystej około trzech
lat. Podejmował usilne
starania o pozyskanie
działki, zgodę na
sporządzenie planu
i pozwolenie na budowę
kościoła. Został wówczas
wybrany pierwszy
komitet budowy, w skład
którego wchodzili:

Maria Dąbrowska, Jan
Mydlak, Kazimierz
Rażny i Franciszek
Tarnowski. W tym czasie
powstały dwukrotnie
plany budowy kościoła,
opłacano plac, na
którym gromadzono
materiały budowlane,
jednak władze nie
udzielały pozwolenia na
rozpoczęcie budowy. To
sprawiło, że ks. Satora
zrezygnował z dalszych
starań i opieki nad
wiernymi z Wieczystej.
Nadeszła niedziela –
pisze p. Józefa
Domagała. Mieszkańcy
całej dzielnicy przyszli
na mszę świętą, czekano
bardzo długo. Ludzie
rozeszli się rozżaleni.
W następną niedzielę
zaistniała podobna
sytuacja. Wszyscy byli
zdenerwowani, nikt
bowiem nie znał
przyczyny nieobecności
księdza. Wówczas część
najbardziej
zatroskanych
mieszkańców zwróciła
się do Kurii
z propozycją, aby
przyłączyć mieszkańców
Wieczystej do parai
w Rakowicach. Prośba
została szybko
i pomyślnie załatwiona.
Zostaliśmy objęci opieką
duszpasterską przez
paraę Ojców Pijarów
z Rakowic. Było to we
wrześniu 1952 r.
Z kronik paraalnych
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kilkadziesiąt osób
starszych z naszej
parai.

SPOTKANIE SENIORÓW

Dorota Gołkowska

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Spotkanie seniorów
11 lutego
obchodziliśmy
Światowy Dzień
Chorego. Z tej okazji
Wolontariat Paraalny
oraz Koło Przyjaciół
Radia Maryja i inne
wspierające wspólnoty,
Centrum Kultury
Calasanz i Akcja
Katolicka, działające

w naszej parai
zorganizowały spotkanie
seniorów. Przed
spotkaniem w intencji
starszych i chorych
została odprawiona
msza święta
z Sakramentem
Namaszczenia. Po mszy
seniorzy zostali
zaproszeni do
kawiarenki paraalnej,

Zimowisko
rozpoczęliśmy w
poniedziałek 27
stycznia. W Łapszach
Niżnych spędziliśmy
czas do soboty 1
lutego. Kiedy
przyjechaliśmy na
miejsce,
zakwaterowaliśmy się
w pokojach i zaraz po
obiedzie czekała na nas
pierwsza atrakcja wybraliśmy się na kulig.
Podczas postoju było
ognisko i pieczenie
kiełbasek, a wieczorem
mogliśmy poznać się
bliżej, grając w różne
gry i zabawy
integracyjne.
Następnego dnia
pojechaliśmy na stok
Polana Sosny
w Niedzicy. Całe
przedpołudnie we
wtorek i w środę
szlifowaliśmy swoje
umiejętności narciarskie
i snowboardowe,
niektórzy z nas
samodzielnie,

a niektórzy pod czujnym
okiem instruktorów. Po
obiedzie we wtorek
wybraliśmy się na
spacer na Kalwarię
Spiską, a w środę
wybraliśmy się na
pobliską górkę i tam
czekała nas zabawa
i zjazd na jabłkach.
Wieczorem po kolacji
mogliśmy skosztować
specjałów górskich czyli
oscypka i korbaczy,
a także zostaliśmy
zaproszeni do wspólnej
zabawy z góralami,
którzy oprócz nauki
tańca opowiedzieli nam
ciekawostki ze Spiszu.
Przedpołudnie kolejnego
dnia, tak jak dwa
poprzednie, spędziliśmy
na stoku, a po południu
wybraliśmy się na
kręgle. Była rywalizacja,
ale oczywiście liczyła się
przede wszystkim dobra
zabawa, której nie
brakowało. W piątek po
śniadaniu wybraliśmy się
na polanę. Podzieliliśmy

fot. P. Ładoś

gdzie przy kawie
i ciastku mogli miło
spędzić wspólnie czas.
Spotkanie stało się
okazją dla wielu
starszych, aby w gronie
osób w podobnym wieku
powspominać dawne
czasy, pośpiewać
piosenki oraz wzajemnie
się poznać. W spotkaniu
wzięło udział

ZIMOWISKO
ŁAPSZE NIŻNE
się na grupy i czas
spożytkowaliśmy na
„lepieniu bałwanów”.
Każdy z nich był
wyjątkowy i kosztował
nas dużo pracy, pewnie
dlatego wychowawcom
trudno było podjąć
decyzję która grupa jest
zwycięzcą konkursu,

więc nagrodzeni zostali
wszyscy. Po południu
pojechaliśmy na
wyczekiwane przez
wszystkich Termy Bania
w Białce Tatrzańskiej.
Wieczorem spędziliśmy
czas wspólnie, był
konkurs
podsumowywujący
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bliskich, wychowawców,
przywódców, słabych
i cierpiących i na końcu
samych siebie. Wieczory
spędzaliśmy na
wspólnych grach
i zabawach, były
planszówki, tenis stołowy
i inne. Można spokojnie
powiedzieć, że każdy
znalazł coś dla siebie.

Kadra w składzie ojciec
Tomasz Jędruch SP –
duszpasterz, Aleksandra
Mozgała – kierownik
oraz wychowawcy
Paulina Famulska,
Barbara Wróbel,
Katarzyna Ziobro
i Mateusz Łyczko
również wróciła bardzo
zadowolona.
Dziękujemy!
Aleksandra Mozgała

pobyt, rozstrzygnęliśmy
pozostałe konkursy – jak
zwykle najwięcej emocji
wywołał konkurs
czystości .
Podziękowaliśmy za ten
pięknie spędzony czas
wychowawcom,
duszpasterzowi i pani
kierownik. W sobotę
rano pakowanie,
pożegnanie z pięknymi
górskimi widokami,
których na pewno długo
nie zapomnimy
i ruszyliśmy w drogę do
domu, która okazała się
być dużo dłuższa niż

zakładaliśmy. Każdego
dnia w trakcie pobytu
uczestniczyliśmy
w Eucharystii, która była
zawsze ważnym
elementem naszego
dnia. Na spotkaniach
w grupach zgłębialiśmy
Modlitwę Pięciu Kroków,
potocznie zwaną Pięciu
Palców, którą ułożył
papież Franciszek,
będąc jeszcze
arcybiskupem Buenos
Aires. Każdego dnia
podczas modlitwy
wieczornej
wspominaliśmy kolejno
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Rekolekcje
z św. Zelią
i Ludwikiem Martin
Wielki Post 2020
rozpoczął się jak
zwykle Środą
Popielcową,
przypadającą w tym
roku 26 lutego. Liczny
udział w mszach
świętych i przyjęcie
szczypty popiołu na
głowę jako znaku
pokuty, umartwienia
i pokory, wskazywało,
że może trochę więcej
czasu poświęcimy na
modlitwę, częstsze
nawiedzenie kościoła
czy adorację
Najświętszego
Sakramentu. Mimo tego,
że z daleka docierały
do nas niepokojące
wiadomości o szerzącej
się w Chinach epidemii,
nie spodziewaliśmy się,
że koronawirus,
w sposób tak brutalny,
zmieni i naznaczy nasze
życie. Mieliśmy szczęście,
że nasi duszpasterze
zaplanowali rekolekcje,
zresztą już z kilkuletnią
tradycją, na samym
początku Postu, od 8-11
marca. Mogliśmy wziąć
w nich udział w kościele
paraalnym, przy
relikwiach świętych Zeli
i Ludwika Martin rodziców św. Teresy od
Dzieciątka Jezusa,
słuchając słów
rekolekcjonisty o. Piotra
Hensela karmelity
bosego.
Naukom towarzyszyły
nabożeństwa: Gorzkich
Żali, adoracja
Najświętszego
Sakramentu młodzieży

akademickiej, modlitwa
w intencji rodzin przy
relikwiach Zelii
i Ludwika, droga
krzyżowa oraz jakże
cenny w tym czasie dar możliwość przyjęcia
Szkaplerza
karmelitańskiego NMP
z Góry Karmel kilkadziesiąt osób
z niego skorzystało,
stając się członkami
wielkiej, modlącej się,
rodziny karmelitańskiej.
W środę umocnieni
błogosławieństwem
rekolekcjonisty, mieliśmy
jeszcze możliwość
medytacji Drogi
Krzyżowej Jezusa.Warto
zauważyć odrębne,
wieczorne nauki dla
studentów i młodzieży
pracującej, rodziców
i wychowawców
a przede wszystkim
spotkanie rekolekcyjne
dla zabieganych,
połączone z modlitwą
wstawienniczą.
O. Piotr zwrócił naszą
uwagę na jedno
zasadnicze przykazanie,
wskazówkę, na której
opiera się cała droga
uświęcania się
i stawania się świętym to przykazanie miłości relacjonuje Halina
Dżugaj. Żyjąc tym
przykazaniem,
wprowadzając je
w swoje zwyczajne
życie, Zelia i Ludwik
osiągnęli świętość kontynuuje. Tak Zelia,
jak i Ludwik gorąco
i prawdziwie miłowali

Boga - zawsze
znajdowali dla Niego
czas, znajdowali czas na
rozmowę z Nim, na
ciszę, na życie
sakramentalne.
Harmonijna, ufna i żywa
relacja i więź z Bogiem
sprawiła, że oboje byli
wypełnieni Bogiem
i Jego miłością,
i w codziennym,
małżeńskim, rodzinnym
i społecznym życiu
objawiała się dobrocią,
życzliwością,
pracowitością, troską
o innych, pomocą
potrzebującym,
poświęceniem, miłością,
radością, pokojem
i zaufaniem, mimo wielu
trudności, przeszkód
i trosk, które nie różniły
się od tych, z którymi my

dzisiaj się borykamy.
Skąd czerpali siłę? Bóg
pierwszy, któremu służę
- mawiał Ludwik, a Zelia
podobno często
powtarzała - Bóg jest
Panem i Mistrzem, więc
czyni, co chce. Gdy się
ma takie maksymy i od
początku stają się one
osią życia, nawet
największe trudności są
do pokonania. Ale na to
trzeba zapracować jak? Głęboką, ufną,
regularną modlitwą
osobistą i rodzinną.
umiejętnością dzielenia
się jej ważnością
z domownikami, bo to
najistotniejsza chwila
każdego dnia.
Cierpliwym i wytrwałym
odwoływaniem się do
Boga w radościach
i zawirowaniach: Bóg
czyni, co chce.
O. Piotr zwrócił również
uwagę na jeden, mały,
ale bardzo istotny
element w życiu
Rodziców Małej Tereski,
a mianowicie - na
nabożeństwo, jakie Zelia
i Ludwik mieli do
Najświętszej Maryi
Panny - relacjonuje
Halina Dżugaj.
Obydwoje szczególnie
czcili Matkę Bożą i mieli
duchowość Maryjną.
Wiedzieli, że
Najświętsza Boża
Rodzicielka jest
najlepszą
Przewodniczką na
drodze do nieba i do
Jezusa, Jej Syna, który
zresztą Sam nam Ją
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oddał umierając na
Krzyżu.
Jakże trudno tak
postępować, zaufać
i przyjąć co niesie dzień.
Oni to umieli! Świętość
osiągana przez

codzienność,
zwyczajność czynności,
ale niezwyczajność
zawierzenia Bogu
i pokładanej w Nim
ufności. Piękne
świadectwo pozostawiła

o swych ukochanych
rodzicach św. Mała
Teresa - bardziej byli
godni nieba niż ziemi.
Święci Rodzice Zelio
i Ludwiku umieliście
w rodzinnym domu

stworzyć atmosferę
wręcz dotykalnej
obecności Chrystusa
i Jego Matki, módlcie
się za nami, byśmy tego
też pragnęli!
Małgorzata Kremer
Halina Dżugaj

Jak Maryja
prezenty rozdawała
– czyli
o szkaplerzu karmelitańskim
Ogromnie się weselę
w Panu,
dusza moja raduje się
w Bogu moim,

bo mnie przyodział
w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem
sprawiedliwości

(Iz 61,10).
Tegoroczne rekolekcje
wielkopostne miały
wyjątkowy charakter –
w przedostatnim dniu
liczna grupa paraan
uczestniczyła
w obrzędzie nałożenia
szkaplerza, który od
blisko 800 lat znany jest
jako znak łaski okrycia
przez Maryję, a więc jej
szczególnej bliskości
i opieki.

Szkaplerz to dwa płatki
brązowego sukna,
spoczywające na piersi
i plecach, które
w momencie
poświęcenia i nałożenia
przestają być zwykłym
suknem, tak jak woda
poświęcona przestaje
być zwykłą wodą.
Jego historia sięga XIII
wieku, kiedy to
karmelici, prowadzący
pustelnicze życie na
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Górze Karmel
w Palestynie, znaleźli się
w niebezpieczeństwie
z powodu najazdu
Saracenów. Ocaleli
jedynie ci, którzy zbiegli
do Europy, gdyż
pozostali zginęli z rąk
najeźdźców. Jednakże
i tu karmelici znaleźli się
w dramatycznej sytuacji
– ich pustelnicza
mentalność,
poszukiwanie samotności
i milczenia,
ukierunkowanie na
modlitwę – budziły
niezrozumienie
i posądzenia
o pasożytniczy tryb
życia. Ponieważ IV
Sobór Laterański
zabronił zakładać nowe
zakony, postanowiono
ich zakon rozwiązać.
Wtedy to generał
karmelitów św. Szymon
Stock zwrócił się do
Maryi z błagalną
prośbą o pomoc; w nocy
z 15 na 16 lipca 1251
roku ukazała mu się ona
w szatach
karmelitańskich
w otoczeniu aniołów
i podała szkaplerz
mówiąc: Umiłowany
synu! Przyjmij szkaplerz
twojego zakonu (...). Oto
znak zbawienia,
ratunek w
niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju
i wiecznego
zobowiązania. Kto
w nim umrze, nie
dozna ognia
piekielnego. Od tego
wydarzenia los
karmelitów zaczął się
zmieniać, a kilka lat
później zakon został
zatwierdzony.
Według tradycji 3
marca 1322 roku
Maryja ukazała się
papieżowi Janowi XXII
mówiąc: Ja, Matka,
w pierwszą sobotę po

ich (tj. noszących
szkaplerz) śmierci
miłościwie przyjdę do
nich i ilu ich zastanę
w czyśćcu, uwolnię
i zaprowadzę na świętą
górę żywota wiecznego.
Zobowiązała także
papieża do
zatwierdzenia tegoż
przywileju w bulli, co
papież tego samego
roku uczynił, ogłaszając
tzw. przywilej sobotni,
czyli obietnicę
wybawienia z czyśćca
w pierwszą sobotę po
śmierci tych, którzy
pobożnie nosili
szkaplerz, odmawiali
przypisane modlitwy
i zachowywali czystość
według stanu. Odtąd
nabożeństwo
szkaplerzne szybko
rozpowszechniło się na
cały Kościół: tak królów,
jak i biedotę,
duchowieństwo
i świeckich. Nasz papież
św. Jan Paweł II zalecał:
Noście zawsze szkaplerz
święty. Ja zawsze go
noszę i wiele z tego
nabożeństwa doznałem
pożytku. Pozostałem mu
wierny i stał się on moją
siłą! O ile do 1251 roku
karmelici nosili szkaplerz
jako zwykłą szatę
ochraniającą habit, to
od 16 lipca tegoż roku
Maryja nadała mu nowe
znaczenie – stał się on

znakiem jej osoby,
poświęcenia się na jej
służbę, znakiem
przymierza z nią i jej
zobowiązania wobec
wszystkich noszących
szkaplerz święty.
Nierozsądnym byłoby
więc traktować
szkaplerz jako amulet
zapewniający
niebiańską radość
w krótkim czasie po
śmierci, gdyż – będąc
szatą Maryi – jest on
także znakiem
poświęcenia się jej
Niepokalanemu Sercu.
A zatem z naszej strony
trzeba współpracy
z Maryją
w naśladowaniu jej cnót,
co szerzej ojciec
rekolekcjonista opisał
w swej książce Nie ma
jak u Mamy, gdzie
poszczególne rozdziały
odpowiadają
konkretnym cnotom:
czystości, dyskrecji,
roztropności, pokory,
wierności, pobożności,
posłuszeństwa,
ubóstwa, cierpliwości,
miłosierdzia i boleści –
która to cnota
przywołuje zarówno
wizerunek Piety, jak i
płaczącej nad ludzkimi
grzechami Pani
z La Salette.
O ile biały kolor szat
jest znakiem zbawienia,
o tyle kolor brązowy

szkaplerza nawiązuje
do konieczności
nawrócenia i pokuty –
począwszy od
zachowania Bożych
przykazań i wiernego
wypełniania
codziennych
obowiązków stanu,
poprzez świadomą
walkę ze swymi
pożądliwościami
i namiętnościami,
cierpliwe przeżywanie
przeciwności i cierpień,
aż po współpracę
z Bogiem w dziele
zbawienia dusz –
oarowanie własnej
pokuty za zbawienie
bliźnich. W Fatimie anioł
pokoju powiedział do
pastuszków: Ze
wszystkiego, co możecie,
złóżcie Bogu oarę, jako
akt pokuty za grzechy...
Przede wszystkim
przyjmijcie z pokorą
i poddaniem się woli
Bożej cierpienie, które
On wam ześle. Tam też
w ostatnim objawieniu
Maryja ukazała się
dzieciom odziana
w habit karmelitański
z widocznym
szkaplerzem – czy
chciała przez to
podkreślić jego
ważność?
Ewa Bilska
Opracowano na podstawie:
O. Jan Ewangelista Krawczyk
OCD, Dar mojej Matki,
O. Piotr Hensel OCD, Nie ma jak
u Mamy.
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Akcja
Katolicka
Co warto wiedzieć
o Akcji Katolickiej?
Akcja Katolicka jako
stowarzyszenie
katolików świeckich,
które jest urzędem
w Kościele
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". Organami
Paraalnego Oddziału
Akcji Katolickiej (POAK)
są: Walne Zebranie,
Zarząd oraz Komisja
Rewizyjna. 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.

Akcja Katolicka
w naszej parai
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 2000r.
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 2001r.,
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 minionym 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 innych
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, już
po raz trzeci,
przekazaliśmy
bezdomnym dwa koce.
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.
Jesteśmy otwarci na
nowe inicjatywy
i nowych kandydatów.
Czekamy na Was
z serdecznością
i z przyjaźnią.
Zapraszamy Was.
Z braterskim
pozdrowieniem: KRÓLUJ
NAM CHRYSTE!
Zoa Gatkowska prezes 28 POAK
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Wspólnota
Wieczyste Przymierze
Charyzmatyczna
wspólnota „Wieczyste
Przymierze” działa przy
parai Matki Bożej
Ostrobramskiej w
Krakowie od 2007 r.
Jesteśmy wspólnotą
otwartą dla wszystkich
ludzi, wszystkich stanów,
którzy pragną
doświadczyć żywej
obecności Boga w swoim
życiu. Pod opieką
naszego duszpasterza –
O. Tomasza, chcemy
budować relacje oparte
na wartościach,
wzajemnej miłości i
pomocy, zakorzenione
w Słowie Bożym
przepełnione łaską
i darami Ducha
Świętego. Wspólnota
jest częścią Diecezjalnej
i Ogólnopolskiej
Odnowy w Duchu
Świętym.
Na wspólnej modlitwie
spotykamy się w każdą
niedzielę o godzinie
19:00 – uwielbiamy
Boga pieśnią,
dziękujemy Mu za
wszystko, co nam daje,
rozważamy Słowo Boże
i budujemy wzajemne
relacje między sobą.
W ubiegłym roku
podczas Święta Zesłania
Ducha Świętego Papież
Franciszek wskazał,
czego On sam oraz
Kościół oczekują od
CHARIS - czyli
organizacji
koordynującej
Wspólnoty
Charyzmatyczne oraz
całej Odnowy w Duchu

Świętym:
Tych trzech rzeczy:
chrztu w Duchu Świętym,
jedności Ciała Chrystusa
oraz służby ubogim one składają się na
świadectwo potrzebne
do ewangelizowania
świata.
Wizja wspólnoty
„Wieczyste Przymierze”,
która nawiązuje do
celów CHARIS, którą
staramy się realizować
została rozeznana przez
liderów i animatorów
wspólnoty i zawiera się
w 3 punktach:
Być bardziej uczniem
Jezusa.
Być bardziej
w dyspozycji Ducha
Świętego.
Być bardziej świadkiem
Bożej miłości.
Formacja duchowa jest
realizowana w grupach
dzielenia (grupach
formacyjnych), które
spotykają się z reguły
co 2 tygodnie w swoim
gronie oraz w ramach
diakonii – czyli służb,
które podejmujemy, aby
rozwijać w sobie dary,
które każdy z nas
otrzymał i posługiwać
sobie oraz Kościołowi.
Wierzymy, że każdy
wierzący jest
zaproszony przez Ducha
Świętego do osobistej
i żywej relacji
z Jezusem, uczymy się
tego i dlatego też
zapraszamy Ciebie do
tego abyś dołączył do
nas – jesteśmy przecież
rodziną, mamy jednego

Ojca więc spotkajmy się
razem i budujmy relacje
międzyludzkie
i duchowe.
W razie pytań
zapraszamy do kontaktu
przez stronę wspólnoty
lub bezpośrednio
z Ojcem opiekunem lub
liderem świeckim.
Michał Kuś
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Mam odwagę proponować...
O wierze, niespełnionych oczekiwaniach, kryzysie powołań
i towarzyszeniu ludziom młodym z o. Piotrem Reckim,
delegatem o. Prowincjała ds. Powołań
w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
rozmawiają kl. Krzysztof Świderski i kl. Bartosz Cielecki.
Kilka miesięcy temu
ukazały się dane
statystyczne dotyczące
powołań w Polsce.
Wynika z nich, że
w tym roku
akademickim do
seminariów wstąpiło
w sumie 498
kandydatów do
kapłaństwa.
Porównując dane
z zeszłego roku widać,
że jest to duży spadek.
To o 122 kandydatów
mniej niż w roku 2018.
Czy możemy już
mówić w Polsce
o kryzysie powołań?
Czy możemy? Osobiście
uważam, że nie możemy
i nie powinniśmy, ale
prawdą jest, że już od
wielu lat w Polsce o nim
mówimy. Trzeba mieć
świadomość, że
powołanie do
kapłaństwa czy do życia
zakonnego to przestrzeń
nie tylko działania
młodego człowieka, jego
pragnień, postanowień
i decyzji, ale także –
i przede wszystkim –
przestrzeń działania
Pana Boga. A czy Pan
Bóg może być
w kryzysie?
Jak więc patrzeć na te
liczby?
Na pewno w kluczu
wielkiej wiary. Przecież
nic się Panu Bogu z ręki
nie wymsknęło. Zamiast
mówić o kryzysie
powołań, warto

popatrzeć szerzej. Jeśli
już tak bardzo chcemy
używać słowa ,,kryzys”,
to zacznijmy najpierw
mówić głośno o kryzysie
rodziny, o kryzysie
ojcostwa, o kryzysie
autorytetów, o kryzysie
moralności. Nie jest
przecież żadną
tajemnicą, że pierwszym
seminarium jest dom
rodzinny. Jeśli więc te
wspomniane
przestrzenie kryzysują,
jeśli rodziny nie są silne
Bogiem, to bez
wątpienia będzie to
przekładać się także na
ilość osób
zainteresowanych
kapłaństwem.
Od jak dawna
towarzyszy Ojciec
młodym rozeznającym
swoje powołanie?
Temat powołania
i towarzyszenia zawsze
był mi bliski. Może
dlatego, że ja sam dość
długo rozeznawałem po
omacku. Choć przez
długie lata byłem
ministrantem i lektorem,
żaden z księży w mojej
parai nigdy nie
zapytał mnie
o kapłaństwo. Przez
wiele lat nikt nie
interesował się grupą
służących przy ołtarzu
chłopaków. Przełom
nastąpił, kiedy z mojej
wioski zacząłem
dojeżdżać do liceum do
pobliskiego miasteczka.
Często zaglądałem do

tamtejszego kościoła, co
dość szybko zauważył
młody wikary. Najpierw
była krótka rozmowa. Po
kilku dniach
zaproponował mi
wyjazd z młodzieżą na
Lednicę, a po kilku
tygodniach pieszą
pielgrzymkę na Jasną
Górę. Byłem wtedy
najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie.
Ktoś w końcu mnie
zauważył, ktoś się
zainteresował, ktoś
znalazł czas, by
porozmawiać. Dla mnie
wtedy było to
niesamowicie ważne.
Kiedy więc poprzedni
prowincjał o. Józef
Matras – zaraz po
moich święceniach
diakonatu w 2011 roku
– zaproponował mi
funkcję Prowincjalnego
Moderatora Liturgicznej
Służby Ołtarza, bardzo
się ucieszyłem. I już
wtedy postanowiłem
sobie, że nigdy nie
zrobię tego błędu, który
przed laty robili moi
duszpasterze, nie
interesując się nami. Ja
nigdy nie bałem się

dotykać tematu
kapłaństwa
w rozmowach z młodymi.
Kiedy mogłem
zapraszałem ich na
rekolekcje powołaniowe,
prowadziłem dni
skupienia, itp. W tym
roku nowy o. Prowincjał
przyjął moją rezygnację
z funkcji moderatora.
Duszpasterzem powołań
jestem jednak nadal –
już prawie dziewięć lat.
I bardzo się z tego
cieszę.
Na czym polega praca
duszpasterza
powołań?
Mam to szczęście, że już
czwarty rok łączę
zadania duszpasterza
powołań z funkcją ojca
duchownego w naszym
Seminarium. Szczerze
mogę powiedzieć, że
lubię to, co robię i robię
to, co lubię. Mogę nie
tylko towarzyszyć
chłopakom przed ich
wstąpieniem do pijarów,
ale także – jako
spowiednik i ojciec
duchowny – mogę być
z nimi też w czasie
formacji. Nie ma chyba
niczego piękniejszego –
poza sprawowaniem
sakramentów
i głoszeniem Ewangelii –
od możliwości
towarzyszenia młodym,
którzy rozeznają swoją
drogę. Ja nie robię
niczego
spektakularnego.
Staram się robić rzeczy
podstawowe: być blisko
w ciągłej dyspozycji,
słuchać tego, co mówią,
dzielić się moim
doświadczeniem wiary,
korygować błędy i drogi
na skróty. Ale nade
wszystko staram się za
nich modlić.
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Jakie propozycje ma
Ojciec dla młodych,
którzy poszukują
swojej drogi?
Propozycji dla młodych
mamy bardzo wiele. Na
przykład co kilka
tygodni organizuję
i prowadzę w naszym
Seminarium rekolekcje
powołaniowe.
Przyjeżdżają na nie
młodzi z całej Polski.
W czasie takich
rekolekcji mają okazję
nie tylko zatrzymać się
w swojej codzienności,
pogłębić relację
z Jezusem czy przyjrzeć
się swojej modlitwie, ale
także mogą lepiej
poznać naszą
Wspólnotę,
porozmawiać
z klerykami, zobaczyć
zakonne życie od
przysłowiowej kuchni.
Nawet najczęstsza
i najbardziej zażyła
korespondencja nie
zastąpi nikomu
obecności we
wspólnocie. Poza
rekolekcjami dla grup
mamy także rekolekcje
dla osób
indywidualnych. Młody
chłopak, który rozeznaje
swoje powołanie może –
po wcześniejszym
ustaleniu terminu –
przyjechać na kilka dni
i – tak jak kleryk –
pomieszkać w naszym
Seminarium. Dodam, że
podobne rekolekcje dla
dziewcząt organizują
także siostry pijarki.
Proszę opowiedzieć
o najnowszej
inicjatywie Pijarskiego
Duszpasterstwa
Powołań, czyli
o Telefonie
Powołaniowym.

Pijarski Telefon
Powołaniowy to
całodobowa infolinia, na
którą może zadzwonić
każdy, kto jest na etapie
rozeznawania swojego
powołania. Życie
pokazuje, że bardzo
wielu młodych ludzi nie
ma z kim porozmawiać
o swoim powołaniu. Nie
pójdzie z myślami
o kapłaństwie do
kolegów, bo go
wyśmieją. Nie pójdzie
do rodziców, bo nie
zrozumieją. Nie pójdzie
do proboszcza, bo nie
ma odwagi. Właśnie z
myślą o tych, którzy nie
mają z kim podzielić się
tym, co im w duszy gra,
uruchomiliśmy ten
telefon. Można –
dzwoniąc na numer
512 487 512, podzielić
się swoim
doświadczeniem Pana
Boga, można o coś
zapytać, można prosić
o modlitwę
i błogosławieństwo. Nie
jest to typowy telefon
zaufania. My dotykamy
w rozmowach tylko
kwestii związanych
z życiowym powołaniem.
Co jest najtrudniejsze
w pracy duszpasterza
powołań?
Dla mnie najtrudniejsza
jest bezradność. Często
spotykam się
z sytuacjami, kiedy
okazuje się, że poza
modlitwą tak naprawdę
niewiele mogę. Na
przykład wtedy, kiedy
towarzysząc chłopakowi
przez jakiś czas wiem,
że ma on w sercu
pragnienie bycia
kapłanem czy
zakonnikiem.
Rozmawiamy o tym,
przyjeżdża na
rekolekcje, zastanawia

się nad życiem we
wspólnocie. I wszystko
byłoby dobrze, gdyby
nie to, że rodzice mają
co do syna zupełnie inne
oczekiwania. Przez lata
mojej posługi
kilkakrotnie spotkałem
się z sytuacją, że rodzice
postawili synowi
ultimatum: albo my, albo
zakon. W żadnej z tych
sytuacji nikt
z zainteresowanych nie
odważył się
przeciwstawić rodzicom.
Towarzyszenie komuś,
kto od najbliższych
sobie osób dostaje takie
ultimatum, jest dla mnie
trudnym
doświadczeniem.
Najtrudniejsza jest
bezradność, bo po
ludzku nic w takich
sytuacjach zrobić nie
można.
Co radzi Ojciec
osobom, które nie są
pewne swojego
powołania? Takim,
którzy rozeznają i
czują, że kapłaństwo to
jest ,,to”, ale mają
wątpliwości i boją się
wybrać.
Cudownie, kiedy ktoś myśląc o powołaniu - ma
wątpliwości. To znaczy,
że traktuje Pana Boga
i siebie bardzo serio. To
znaczy, że jest świetnym
kandydatem do tego, by
rozpocząć swoją
formację. Zawsze
bardzo boję się tych,
którzy mówią, że są
pewni swojego
powołania. My nie
przyjmujemy
pewniaków!!! Jeśli ktoś
jest pewny na 100% , to
gdzie w tej jego relacji
do Jezusa jest miejsce
na zaufanie,
zawierzenie Bogu? Przy
100 % pewności nie ma

już ani miejsca, ani
potrzeby zawierzania
Bogu czegokolwiek. Jak
jestem pewien, to buduję
tylko na sobie i na
swojej pewności. Zresztą,
życie pokazuje, że ci
pewniacy są zazwyczaj
najmniej konkretni i wielu
z nich bardzo szybko
rezygnuje z nowicjackiej
czy seminaryjnej
formacji. Kiedy więc
widzę, że chłopak się
waha, ale wiem, że jest
blisko Pana Boga, że
myśli o kapłaństwie, że
korzysta z sakramentów,
że bierze udział
w rekolekcjach
powołaniowych, mówię
mu jedno słowo: Spróbuj.
I z jaką reakcją się
Ojciec spotyka?
Reakcje są różne, bo
ludzie są różni. Ja
jednak mam odwagę
proponować. Pamiętam
pewien list, który do
wszystkich pijarów na
świecie kilka lat temu
rozesłał nasz Generał
o. Pedro Aguado.
Napisał w nim słowa,
które uczyniłem mottem
mojej powołaniowej
działalności: ,,Jako
pijarzy mamy odważnie
proponować młodym
nasz sposób życia.” Tak
pisał nasz Generał
w liście do pijarów.
Dlaczego więc ja, pijar,
miałbym tej pięknej,
pijarskiej formy życia
młodym nie
proponować? Zresztą,
podobne słowa
wypowiedział kiedyś
także papież Franciszek.
W adhortacji pt. Christus
vivit, która jest
pokłosiem
odbywającego się
w 2018 r. synodu
poświęconego
młodzieży i powołaniom,
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papież napisał:
,,Możemy i musimy
odważyć się, by
powiedzieć każdemu
młodemu człowiekowi,
by zastanowił się nad
możliwością pójścia
drogą powołania
kapłańskiego lub
zakonnego.”

powiedzieć coś jeszcze
tym, którzy będą
czytali ten wywiad?

Podzielił się z nami
Ojciec tym, jak
wygląda praca
duszpasterza powołań.
Czy chciałby Ojciec

Tak, chciałbym
wszystkich prosić
o modlitwę. Proszę,
byście w swojej
codziennej modlitwie
wołali do Pana o nowe,
gorliwe powołania.
Także o powołania do
pijarów. Módlcie się też,
proszę, za naszych
nowicjuszy, za kleryków
i diakonów. Módlcie się

za cały nasz pijarski
Zakon. Niech tej
modlitwy nie brakuje.
I jeszcze jedno: myślcie
i mówcie o nas,
kapłanach, dobrze. Nic
tak w oczach młodych
nie podkopuje
autorytetu księdza
i wartości kapłaństwa,
jak niesprawiedliwe
sądy i niesłuszna
krytyka. Złym
mówieniem można
zranić. Złym mówieniem
można nawet zabić.

Również rodzące się
w sercu młodego
człowieka powołanie.
Bardzo dziękujemy
Ojcu za tę rozmowę
i życzymy wielu łask
potrzebnych
w codziennej posłudze.
Ja również bardzo
dziękuję.

PROGRAM TRIDUUM
LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU, PIĄTKU I SOBOTY BĘDZIE ODPRAWIANA PRZY ZAMKNIĘTYCH
DRZWIACH KOŚCIOŁA
– BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
ZAPRASZAMY DO ŁĄCZNOŚCI PRZEZ TRANSMISJE
WIELKI CZWARTEK

- W godzinach porannych nie odprawia się Mszy świętych.
- Msza Wieczerzy Pańskiej - godz. 18.00.

WIELKI PIĄTEK

- W tym dniu nie odprawia się Mszy świętych.
- Komunia św. może być udzielana tylko chorym.
- Liturgia Wielkiego Piątku – godz. 18.00.
- Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie
- od piątku, od godz. 20.00 do soboty, do godz. 13.00.

ZACHOWUJĄC WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA (5 OSÓB W KOŚCIELE), ZAPRASZAMY PARAFIAN NA
KRÓTKĄ ADORACJĘ – ODDANIE POKŁONU KRZYŻOWI I NAWIEDZENIE PANA JEZUSA.
WIELKA SOBOTA

- Nie będzie święcenia pokarmów. Modlitwę błogosławieństwa pokarmów odmawiamy
- domach, przed uroczystym śniadaniem wielkanocnym.
- Wigilia Paschalna – godz. 20.00.
- Procesja rezurekcyjna wewnątrz kościoła zakończona błogosławieństwem parai
- w drzwiach świątyni.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
- W Mszach świętych może brać udział do 50 osób.
- Nie ma Mszy św. o godz. 6.30.
- Komunię świętą możemy przyjmować pomiędzy Mszami i od godz. 17.00 do 17.30.

TRANSMISJE NA PARAFIALNYM FACEBOOKU
WIELKI WTOREK
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK
WIELKA SOBOTA

- MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO DO MB OSTROBRAMSKIEJ
- MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
- LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
- WIGILIA PASCHALNA

- GODZ. 18.00
- GODZ. 18.00
- GODZ. 16.00
- GODZ. 18.00
- GODZ. 20.00
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MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI W WIELKIM TYGODNIU
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK
WIELKA SOBOTA

- GODZ. 12.00 – 13.00; 17.30 – 18.00; 19.00 – 20.00
- GODZ. 12.00 – 15.00
- GODZ. 9.00 – 15.00
- GODZ. 9.00 – 13.00

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża
w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy
pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom
przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj
w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
***
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący
z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

WIELKI TYDZIEŃ
KROK PO KROKU
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