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Sprawozdanie Ojca Proboszcza za rok 2006
Kancelariê parafialn¹ obs³uguj¹:
o. mgr Jacek Koman OFM, proboszcz, o. mgr Marek Œlewa OFM, wikariusz parafii i o. mgr Bogdan Reczek OFM, wikariusz parafii.
Katechizacja dzieci i m³odzie¿y:
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr XIV katecheci: o. mgr Bogdan Reczek OFM i o. mgr Dariusz Sambora OFM.
– Gimnazjum nr XIV katecheci: o. mgr Klaudiusz Bartos
OFM i o. mgr Gabriel Marta;
– Szko³a Podstawowa nr CXIX (119) katecheci: o. mgr Krzysztof Kustra OFM i s. mgr Maksymiliana Bandyk ZDCh;
– Przedszkole nr CXXVIII (128) i Przedszkole „Kraina
Uœmiechu” – katechetka s. mgr Maksymiliana Bandyk ZDCh;
– Chatka Puchatka: o. mgr Dariusz Sambora OFM.
Parafia, jako wspólnota osób zgromadzonych w imiê
Trójcy Przenajœwiêtszej i z Ni¹ zjednoczona, porusza siê
w przestrzeni materialno-duchowej. S³u¿y zbawieniu cz³owieka, który sam w sobie nosi pierwiastek materialnoduchowy. Dzisiaj, dokonuj¹c podsumowania dzia³alnoœci
duszpasterskiej, pragniemy ukazaæ j¹ w odniesieniu do tych
obszarów ¿ycia cz³owieka.
1. Wymiar nadprzyrodzony – ¿ycie sakramentalne parafii.
Jezus Chrystus wcieli³ siê historiê ludzk¹ i w niej dokonuje
zbawienia ka¿dego z nas! W tym roku w maju prze¿ywaliœmy
szczególne doœwiadczenie obecnoœci Boga poœród nas w wydarzeniach pielgrzymki Papie¿a Benedykta XVI, prze¿ywanej w maju z has³em „Trwajcie mocni w wierze”. W tym roku

Przeciwko duchowej samotnoœci (XI)

Prawo do dobrego imienia
Kiedy rodzi siê cz³owiek rodzice nadaj¹ mu imiê. Od tego
momentu ca³e jego ¿ycie bêdzie pieczêtowane tym osobistym znakiem. Istnieje powszechne przekonanie, ¿e imiê
wyra¿a pewn¹ si³ê, która mocno identyfikuje siê z osob¹,
która je nosi. Jak s³usznie zauwa¿a prof. Marian Kisiel „imiê
jest znakiem osoby, lecz tak¿e w fenomenologii ks. Józefa
Tischnera otwiera ono h o r y z o n t s e n s u, którego granice
pozwalaj¹ nam zrozumieæ «kim jest» i «co mo¿e» cz³owiek.
Dopiero w tej przestrzeni sensu widzimy wyraŸne m i e j s c e
dla cz³owieka. Tutaj (i nigdzie indziej) jest on zdolny do
pozyskania samowiedzy, która rozwi¹zuje wszystkie w¹tpliwoœci. Tutaj mo¿e powiedzieæ o sobie: «jestem niczym»,
albo: «mam miejsce wœród innych ludzi» (Œwiadectwa,
znaki, Katowice 1998, s. 153-154).
Imiê posiada swoj¹ etymologiê i znaczenie. Jest wiêc symbolem cz³owieka i jego zadañ, dlatego tê w³aœnie wartoœæ
przypisuje siê imieniu od czasów staro¿ytnych. Nierzadko
imiona w³adców wypisywano po œmierci na ich grobowcach,
aby w ten sposób zapewniæ im nieœmiertelnoœæ. Cz³owiek bez
imienia by³ skazany na „nieistnienie” i zapomnienie, „o takim
bowiem ginie te¿ wspomnienie w ojczyŸnie, zanika imiê na

prze¿ywaliœmy tak¿e wizytacjê kanoniczn¹ naszej parafii,
któr¹ przeprowadzi³ ks. Bp Jan Szkodoñ. W tym roku 2006,
jak i w poprzednich, ziemska pielgrzymka ¿ycia dla jednych
koñczy³a siê, a dla innych zaczyna³a. Do wiecznoœci odesz³o
94 parafian; Sakrament Chrztu œw. otrzyma³o 85 dzieci; Sakrament Bierzmowania przyjê³o 86 m³odzie¿y; Sakramentalny Zwi¹zek Ma³¿eñski zawar³y 23 pary.
Na podstawie przeprowadzonych w uroczystoœæ Chrystusa
Króla badañ „niedzielnych praktyk religijnych” mo¿emy
stwierdziæ, ¿e ogó³em parafia liczy ok. 13 tys. mieszkañców,
w tym wiernych praktykuj¹cych ok. 9 tys. W niedzielnej
Eucharystii regularnie uczestniczy ponad 3 tys. wiernych.
W ci¹gu roku rozdano 140 tys. Komunii œw.; 84 chorych
parafian korzysta³o z pos³ugi sakramentalnej w ka¿dy I czwartek miesi¹ca.
Dla w³aœciwego funkcjonowania ¿ycia religijnego naszej
parafii potrzebny jest tak¿e wymiar materialny znak widzialny niewidzialnej rzeczywistoœci.
2. ¯yj¹c codziennoœci¹ Koœcio³a powszechnego, staraliœmy siê realizowaæ has³o tego roku: „przywracaæ nadziejê
ubogim”. Czyni³ to Zespó³ Charytatywny i kancelaria parafialna. Nasza parafia dofinansowa³a dzieciom z ubogich
rodzin obiady w szkole, ubogim dorêczono paczki œwi¹teczne (szczegó³y w sprawozdaniu Zespo³u Charytatywnego).
Na podrêczniki i obiady przeprowadzono wrzeœniow¹ kwestê.
Zorganizowano równie¿, przy wspó³pracy Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej, koloniê letni¹ dla dzieci nad morzem.
cd. na s. 3
rynku” (Hi 18, 17). W biblijnym rozumieniu, posiadaæ imiê
oznacza³o zawsze „byæ kimœ” (por. Rt 4, 14). Bóg bowiem
poprzez nadawanie imienia dope³nia³ za ka¿dym razem niepowtarzalny akt stworzenia (por. Rdz 2, 19-25; Iz 40, 26).
Przeœwiadczenie o zwi¹zkach imienia cz³owieka z jego
histori¹ i losem ¿ycia ma równie¿ swoje ogromne znaczenie
w chrzeœcijañstwie. Imiona œwiêtych nadawane dziecku
budz¹ nie tylko nadziejê, ¿e nowa osoba bêdzie zawsze korzystaæ z cnót, ale i z wyj¹tkowej opieki œwiêtych. St¹d te¿
bardzo czêsto œwiêto patrona obchodzi siê bardziej uroczyœcie ani¿eli urodziny, gdy¿ imieniny nawi¹zuj¹ wprost do
chrzeœcijañskiego odrodzenia siê w sakramencie Chrztu
œwiêtego. Kiedy ktoœ rozpoczyna nowe ¿ycie, np. gdy wstêpuje do zakonu lub do jakiejœ innej spo³ecznoœci, wówczas
zmiana imienia do której dochodzi, ukazuje jego now¹, odmienion¹ naturê, wyznaczaj¹c kolejne zadania i wyzwania
w codziennoœci. St¹d te¿ ka¿dy cz³owiek, z racji swojej godnoœci i niepowtarzalnoœci, ma naturalne prawo do szacunku
swojego imienia. Nie mo¿na wiêc nim szargaæ i poni¿aæ
w imiê prywatnych interesów lub politycznych manipulacji.
Gdzie zniewa¿a siê i niszczy podstawowe wartoœci, tam
w³aœnie œwiêtoœæ imienia ka¿dej osoby jest i bêdzie konkretnym g³osem w walce o czystoœæ sumienia.
Eligiusz Dymowski OFM
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Ku ³asce pocz¹tków VI

Prowincja œw. Franciszka
Zakonu Braci Mniejszych
Obecnie najm³odsz¹ polsk¹ prowincj¹ Zakonu Braci Mniejszych, przygotowuj¹c¹ siê do obchodów 800-lecia za³o¿enia
Zakonu, jest Prowincja œw. Franciszka z Asy¿u z siedzib¹
w Poznaniu. Zosta³a ona erygowana w dniu 19 marca 1991 r.,
przez ówczesnego Genera³a Zakonu, o. Johna Vaughna.
Swoim zasiêgiem terytorialnym obejmuje ona pó³nocn¹
czêœæ Polski (Wielkopolskê, Kujawy, Pomorze i Warmiê).
Nie oznacza to, ¿e na tamtych terenach nie by³o dot¹d obecnoœci franciszkañskiej, bowiem do czasów rozbiorów Polski
istnia³y tam cztery prowincje Zakonu Braci Mniejszych:
dwie obserwanckie i dwie reformackie. Okres zaborów
przetrwa³y w Wielkopolsce jedynie dwa klasztory, które po
odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê, po³¹czone z domami na Górnym Œl¹sku, da³y pocz¹tek Prowincji Wniebowziêcia NMP. Prowincja ta przejê³a z czasem tak¿e inne
tamtejsze klasztory, tak reformackie, jak i obserwanckie,
zw³aszcza na terenie Wielkopolski. Nowa prowincja
œw. Franciszka z Asy¿u zosta³a wiêc utworzona z klasztorów
po³o¿onych na pó³nocnych terenach Polski i nale¿¹cych
dot¹d g³ównie do prowincji Wniebowziêcia NMP, ale tak¿e
do prowincji Niepokalanego Poczêcia NMP (3) i do prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej (2).
Aktualnie w sk³ad prowincji œw. Franciszka wchodzi 18
placówek w kraju (Barczewo, Brodnica, Gdañsk, Hel, Jarocin, Kadyny, Mi³akowo, Olszytn, Osieczna, Pakoœæ (dwa
domy), Poznañ, Toruñ, Wschowa, Wejherowo, WoŸniki,
Wronki i Wie¿yca) oraz cztery poza jego granicami (w Austrii, we W³oszech i Szwecji). Przy trzynastu placówkach
klasztornych prowadzone jest duszpasterstwo parafialne,
a przy kilku innych istniej¹ sanktuaria: Mêki Pañskiej w Wejherowie i Pakoœci, maryjne w Wejherowie i Osiecznej oraz
œw. Antoniego z Padwy w Brodnicy i Barczewie.
Prowincja posiada w³asne domy formacyjne wszystkich
szczebli formacji pocz¹tkowej. Postulat znajduje siê
w klaszorze we Wschowej, nowicjat w Osicznej ko³o Leszna
i Wy¿sze Seminarium Duchowne, które jest afiliowane do
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium ma swoj¹ sziedzibê
w klasztorze we Wronkach, który jest równie¿ domem junioratu (dla braci zakonnych po nowicjacie, nie zmierzaj¹cych do kap³añstwa).
Prowincja œw. Franciszka liczy 200 ojców i braci zaanga¿owanych w ró¿nego rodzaju prace duszpasterskie i apostolskie w klasztorach, parafiach i sanktuariach. Przy dwóch
koœcio³ach Prowincji (Poznañ i Wejherowo) prowadzony
jest sta³y dy¿ur w konfesjonale, daj¹cy okazjê do spowiedzi,
a w klasztorze wejherowskim jest nadto ca³odzienna adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Kap³ani dzia³aj¹ równie¿
jako misjonarze ludowi i rekolekcjoniœci, katecheci, kapelani
w szpitalach, wiêzieniu, domach pomocy spo³ecznej, a tak¿e
oddaj¹ siê pracy naukowej. Zakonnicy pracuj¹ nadto poza
granicami kraju i na placówkach misyjnych w Austrii, Niemczech, Szwecji, Libii, we W³oszech, w Kazachstanie, Boliwii, Republice Demokratycznej Kongo, na wyspie Mauritius
i w Ziemi Œwiêtej.
Przy wielu domach prowincji prowadzona jest dzia³alnoœæ
charytatywna na rzecz ubogich. Do nich nale¿¹ m. in. klasztory w Wejherowie i Brodnicy, prowadz¹ce kuchnie dla
ubogich, w których codziennie wydaje siê od 100 do 200
posi³ków; ale tak¿e inne klasztory wydaj¹ posi³ki dla g³odnych i ubogich. Przy klasztorach dzia³aj¹ tak¿e ró¿nego
rodzaju grupy religijne i parafialne, jak: Franciszkañski
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Zakon Œwieckich, Franciszkañski Ruch Apostolski (dla
m³odzie¿y), Akcja Katolicka, Franciszkañska Unia Misyjna,
Ruch Odnowy w Duchu Œwiêtym i Franciszkañski Ruch Ekologiczny.
Prowincja œw. Franciszka wydaje rocznik naukowy
pt. „Studia Franciszkañskie”, a tak¿e „Zeszyty Ekologiczne”
i seriê wydawnicz¹ „Biblioteka Studiów Franciszkañskich”.
Od kilku lat ukazuje siê równie¿ kwartalnik o tematyce religijnej i powo³aniowej pt. „Franciszkañski Œwiat”, przeznaczony g³ównie dla m³odzie¿y.

Informacje duszpasterskie
1.02. – czwartek: o godz. 9 kap³ani bêd¹ odwiedzaæ chorych
parafian; o 16:30 koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego; o 17
Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja i spotkanie
jego cz³onków w sali katechetycznej.
02.02. – œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w które z ustanowienia papie¿a Jana Paw³a II przypada XI Œwiatowy Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego. Z racji pierwszego pi¹tku miesi¹ca
o godz. 16 spowiedŸ dzieci i m³odzie¿y naszej parafii, a o 17
Msza œw. dla nich; o 18 nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. O godz. 18:30 Msza œw., koncelebrowana, w intencji Misji œw. i misjonarzy.
03.02. – pierwsza sobota miesi¹ca: od godz. 21 do 21:37
„Wieczór Jana Paw³a II”, na który zapraszamy do naszego
koœcio³a, aby w godzinê œmierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
w³¹czyæ siê we wspóln¹ modlitwê i rozwa¿anie nad jego
przes³aniem.
11.02. – o godz. 18 Msza œw. w intencji ¿ywego Ró¿añca
i zmiana Tajemnic.
14.02. – o godz. 19 nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia,
przygotowane przez m³odzie¿ naszej parafii.
18.02. – po Mszy œw. o godz. 8 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i rozpoczêcie Nabo¿eñstwa Czterdziestogodzinnego.
19.02.–20.02. – Po Mszy œw. o godz. 8 adoracja Najœwiêtszego Sakramentu do Mszy œw. wieczornej.
21.02. – Œroda Popielcowa. Msze œw. o godz. 6, 7, 7:30, 8, 9,
10, 17, 18:30 i 20. Posypanie g³ów popio³em na ka¿dej
Mszy œw. W tym dniu obowi¹zuje post œcis³y.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:30
Droga krzy¿owa, o godz. 17 Gorzkie ¯ale z kazaniem
pasyjnym. W dni powszednie Droga Krzy¿owa od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 18.
25.02. – godz. 15:30 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich.
Ponadto przypominamy wiernym naszej parafii, ¿e w ka¿dy
poniedzia³ek o godz. 18:30 jest sprawowana Eucharystia
w intencji powo³añ kap³añskich i zakonnych, a tak¿e w intencji lokalnej wspólnoty FZŒ; we wtorki o godz. 18:30
Msza œw. w intencji próœb i podziêkowañ do œw. Antoniego
Padewskiego; w ka¿dy pi¹tek o godz. 6 rano Droga Krzy¿owa, a po Mszy œw. wieczornej o 18:30 koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia; w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz.
18:30 Msza œw. w intencji misji i misjonarzy; w ka¿d¹ sobotê
o godz. 18 Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe.
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Sprawozdanie Ojca
Proboszcza za rok 2006 dc ze s. 1
3. Inwestycje i remonty. W tym roku, dziêki Waszej ¿yczliwoœci i ofiarnoœci uda³o siê nam przeprowadziæ nastêpuj¹ce inwestycje: do œwi¹tyni zosta³ ufundowany o³tarz boczny, jako
wotum wdziêcznoœci za pontyfikat Jan Paw³a II od Rodziny
Pañstwa Kurkiewiczów, dziêki temu obraz Matki Bo¿ej zalaz³
swoje godne miejsce w naszej œwi¹tyni. Odremontowano i pomalowano elewacjê œciany bocznej klasztoru i wejœcia g³ównego
do œwi¹tyni. Wyremontowano schody prowadz¹ce do kaplicy
oraz dobudowano pochy³e zejœcie do salek katechetycznych. Na
dachu koœcio³a od strony klasztoru wymieniono drewniane ³aty
i oczyszczono star¹ dachówkê, a braki uzupe³niono now¹. Dokonano osuszenia i izolacji fundamentów sal katechetycznych
i klasztoru, które od lat by³y zawilgocone i zagrzybione. Rozpoczêliœmy gruntowny remont klasztoru, a wiêc remont kuchni
i zakup ca³ego wyposa¿enia kuchennego, rozpoczêto malowanie
refektarza (jadalni), korytarza dolnego i remont biblioteki
parafialnej. Wykonano pod³¹czenie automatyki grzewczej
koœcio³a i klasztoru, tzw. „ Pogodynki”. Zakupiono 11 nowych ornatów koloru czerwonego, 11 ornatów bia³ych (dar rodziców
dzieci komunijnych), 11 maryjnych, niebieskich (dar parafianina).
Taki jest bilans duchowy i materialny ¿ycia naszej wspólnoty
za Rok Pañski 2006. Nie wszystko jest jednak wymierne.
Pragnê tak¿e, Drodzy Parafianie, nade wszystko serdecznie
podziêkowaæ Wam za Wasz¹ codzienn¹ obecnoœæ i mi³oœæ do
Jezusa obecnego w tej œwi¹tyni w Najœwiêtszym Sakramencie,
za Wasz¹ modlitwê, za Wasz¹ troskê o Jego œwi¹tyniê – widzialny znak waszej wiary i mi³oœci Boga w Trójcy Jedynego.
Dziêkujê tak¿e za ka¿d¹ ofiarê, jak¹ sk³adacie w podczas niedzielnej Eucharystii na utrzymanie tej œwi¹tyni i domu klasztornego, gdy¿ bez Waszej dobroci, pomocy i ofiarnoœci by³oby to
niewykonalne, jak te¿ na inne dzie³a spo³eczne i ogólno
koœcielne. Za ka¿dy dar wyra¿amy Wam nasz¹ wdziêcznoœæ
i sk³adamy z serca p³yn¹ce Bóg zap³aæ!
O. Jacek Koman OFM, proboszcz

Sprawozdanie Parafialnego
Zespo³u Charytatywnego
Opiekunem duchowym chorych i Zespo³u Charytatywnego
jest o. Jacek Koman OFM. Zespó³ tworz¹: s. Sebastiana Ozga
ze Zgromadzenia Duszy Chrystusa Pana, której pomoc¹ s³u¿y³y
p. Stanis³awa Adamska, Irena Biszcz, Marta Karcz, Stanis³awa
Olesiñska, Janina Ostrowska. Osoby te pracuj¹ bezinteresownie. Dy¿ury zespo³u, które odbywaj¹ siê we wtorki od godz.
9 do 10 i we czwartki od 16 do 17, poœwiêcone by³y przyjmowaniu i rozdawaniu darów od parafian osobom potrzebuj¹cym
oraz rozmowom z chorymi. Udzielano tak¿e ró¿nych rad
w za³atwianiu wielu spraw. O potrzebne rzeczy Zespó³ zwraca
siê do parafian za poœrednictwem og³oszeñ parafialnych, podawanych w czasie Mszy œw. i og³oszeñ w gablocie.
Dnia 12.02.2006 r., w Œwiatowym Dniu Chorych, sprawowana
by³a Msza œw. w intencji wszystkich chorych parafian i ich
opiekunów. Po Mszy œw. 120 chorych przyjê³o Sakrament Chorych.
Z okazji œwi¹t Wielkanocnych przygotowano 100 paczek,
z których 45 cz³onkowie Zespo³u roznieœli do mieszkañ chorych,
sk³adaj¹c ¿yczenia œwi¹teczne, rozmawiaj¹c z nimi o ich radoœciachi troskach.Pozosta³epaczkiby³yrozdaneosobiœciezainteresowanym bezdomnym, bezrobotnym i potrzebuj¹cym.
Podobnie by³o ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Paczki by³y
wype³nione darami, z³o¿onymi bezimiennie na apel Ojca
Proboszcza przez parafian, oraz darami Pañstwa Jab³oñskich
produkty ¿ywnoœciowe i owoce; od cukierni Pañstwa Kotasiów,
Szotów i Michalskich wyroby cukiernicze. Bank ¯ywnoœci
ofiarowa³ te¿ kwotê pieniê¿n¹, za któr¹ zakupiono pozosta³e produkty. W drug¹ niedzielê wrzeœnia kwestowano po Mszach œw.
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na rzecz dzieci z rodzin ubogich zebrano kwotê 3 691 z³,
z której wydano ju¿ 2627 z³ dla siedmioro dzieci na obiady,
136 z³ na podrêczniki oraz 300 z³ na lekarstwa i s³odycze dla
dzieci ze szko³y podstawowej nr 119. Kancelaria parafialna
wydaje miesiêcznie ok. 1000 z³ osobom potrzebuj¹cym na
lekarstwa, ¿ywnoœæ i sp³acenie rachunków za media.
Ponadto Zespó³ Charytatywny pomaga³ w przygotowaniu
„Op³atka” parafialnego dla grup modlitewno-duszpasterskich,
dzia³aj¹cych w naszej parafii.
W imieniu Ojca Proboszcza i pracowników Zespo³u Charytatywnego wszystkim Darczyñcom, tym wymienionym i tym bezimiennym, jak te¿ Osobom poœwiêcaj¹cym swój czas na
realizacjê powy¿szych akcji, sk³adamy serdeczne podziêkowanie, polecaj¹c ich Mi³osiernemu Bogu, który dzia³a tak¿e przez ludzi.
Irena Biszcz

Franciszkañski Zakon
Œwieckich
KalendariumwydarzeñweWspólnocieFZŒprzyParafiiNiepokalanego Poczêcia NMP w Krakowie-Azorach w 2006 r.
Wed³ugstanunadzieñ1stycznia2006r.Wspólnotanaszaliczy³a
38 profesek, 1 profesa po œlubach wieczystych i 1 nowicjuszkê.
Dwoje z cz³onków Wspólnoty pe³ni funkcje w Radzie Regionu
Krakowskiego FZŒ.
16 stycznia – przed Msz¹ œw. wieczorn¹ Wspólnota adorowa³a
Pana Jezusa w ¯³óbku; 29 stycznia – cz³onkowie Wspólnoty,
razem z innymi zespo³ami parafialnymi, uczestniczyli w parafialnym spotkaniu op³atkowym; 26 lutego wizytacja braterska i pasterska Wspólnoty, któr¹ przeprowadzi³a s. Krystyna Rajzer,
delegata Prze³o¿onej Regionalnej, oraz o.Ludwik Kurowski OFM,
asystent Regionu Krakowskiego; Msza œw. i zebranie, w którym
uczestniczy³y 22 osoby ze Wspólnoty; 5 marca – przedstawiciele
Wspólnoty spotkali siê podczas wizytacji kanonicznej parafii
z wizytatorem, ks. bpem Janem Szkodoniem; 26 marca – Msza
œw. i zebranie Wspólnoty, w którym uczestniczy³o 15 osób;
30 kwietnia – Msza œw. i wielkanocne spotkanie Wspólnoty,
w którym uczestniczy³y 23 osoby; 28 maja – cz³onkowie Wspólnoty indywidualnie uczestniczyli we Msza œw. koncelebrowanej
przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI na Krakowskich B³oniach;
10 czerwca – w regionalnym Dniu skupienia i pielgrzymce „Od
S³u¿¹cej do Królowej na Wawel” wziê³o udzia³ 12 osób z naszej
Wspólnoty; W czerwcu odeszli do Pana: 5 VI s. Maria Romek,
lat 92, we FZŒ by³a przez 14 lat; 20 VI br. Henryk Sokó³, lat 79,
wFZŒby³przez17lat;wpogrzebieuczestniczy³adelegacjaWspólnoty FZŒ na czele z s. Teres¹ Majcher; 25 czerwca – Msza œw.
i zebranie ca³ej Wspólnoty, w której udzia³ wziê³o oko³o 20 osób;
22 lipca – ca³a Wspólnota uczestniczy³a w ogólnopolskiej pielgrzymce FZŒ na Jasn¹ Górê; 30 lipca – 2 sierpnia – w rekolekcjach
regionalnych w Wieliczce uczestniczy³y 3 osoby; 27 sierpnia – Msza
œw. i zebranie Wspólnoty (obecnych by³o 17 osób); 8-10 wrzeœnia
–wrekolekcjachnarodowychwTêczynieuczestniczy³a1osobaznaszej
Wspólnoty; 24 wrzeœnia – cz³onkowie Wspólnoty uczestniczyli
w Regionalnej Pielgrzymce do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej; W dniu 17 paŸdziernika – odesz³a do Pana s. Henryka
Wahulec, lat 78, w FZŒ 15 lat; w ceremonii pogrzebowej uczestniczy³a delegacja Wspólnoty na czele z s. Teres¹ Majcher; 29 paŸdziernika – podczas Mszy œw. profesjê wieczyst¹ z³o¿y³a s. Hanna
Zdanowska; po Mszy œw. odby³o siê spotkanie Wspólnoty; 17 listopada – w liturgiczne wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, patronki FZŒ, cz³onkowie Wspólnoty odprawili nabo¿eñstwo
w intencji powo³añ do FZŒ; 26 listopada – po Mszy œw. do postulatu przyjêto s. Mariê Ciscoñ; potem odby³o siê zebranie Wspólnoty, w którym uczestniczy³o 20 osób; 9 grudnia – 11 cz³onków
naszej Wspólnoty uczestniczy³o w Regionalnym Dniu Skupienia,
poœwiêconymtematycemisyjnej,któryodby³siêwWy¿szymSeminarium Duchownym OFM w Krakowie-Bronowicach Wielkich.
O. Marek Œlewa OFM, Asystent Wspólnoty Azorskiej
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Czas wilczego stada
W syberyjskiej tundrze wataha wilków wszczê³a poœcig za
jeleniami. Stado r¹czo umyka³o, kieruj¹c siê w stronê pobliskiej tajgi, daj¹cej im bezpieczne schronienie. Wilki zmienia³y kierunki ataku, a jelenie klucz¹c stara³y siê ujœæ pogoni.
W koñcowej fazie poœcigu, uda³o siê wilkom od³¹czyæ jedn¹
sztukê i ostatecznie j¹ dopaœæ. Film nakrêcono dla poznania
zasad polowania watahy. Ofiara zosta³a „wybrana” w czasie
poœcigu. Dok³adna analiza obrazu ujawni³a, ¿e pozornie
w pe³ni sprawny jeleñ, w rzeczywistoœci niezauwa¿alnie dla
ludzkiego oka mia³ mniej sprawn¹ jedn¹ z nóg, pozosta³oœæ
po dawno przebytym urazie.
Akcja filmu kojarzy mi siê z ubeckim pozyskiwaniem tajnych wspó³pracowników. Do selekcji i osaczania ofiar
s³u¿y³y pozornie nieistotne informacje, np. o cechach charakteru lub o ludzkich s³aboœciach, w rzeczy samej wa¿ne, bo
brzemienne w skutki. Dlatego, ówczeœni tajni wspó³pracownicy, choæ dziœ „uczciwie” mog¹ powtarzaæ: „nikomu
nie zaszkodzi³em!”, to jednak takie oœwiadczenia nie mog¹
byæ wiarygodne, bo czêsto tylko Pan Bóg mo¿e coœ o tym
wiedzieæ. Pamiêtaj¹cych tamte czasy trudno jest przekonaæ,
¿e ten, co nawet w dobrej wierze paktowa³ z diab³em, nie
pobrudzi³ siê czarcim ³ajnem. Albo, gdy raz, w trudnej i wa¿nej chwili uleg³ i nieœwiadomie zapar³ siê zasad, czy w nowych okolicznoœciach nie ulegnie ponownie?
Gdy Chrystusa pojmano, Piotr pe³en dobrej woli chcia³ byæ
blisko, s³u¿yæ, pomóc, ale wystraszy³ siê rozpoznania. (Mt 26,
74-75) Wtedy pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ: «Nie znam
tego Cz³owieka». I w tej chwili kogut zapia³. Wspomnia³ Piotr
na s³owo Jezusa, który mu powiedzia³: «Zanim kogut zapieje,
trzy razy siê Mnie wyprzesz». Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko
zap³aka³. Zauwa¿my, ¿e nie ukry³ swej winy, nie k³ama³, nie
kluczy³, lecz w pokorze przyzna³ siê do chwili s³aboœci, na
wieczn¹ tego pami¹tkê i przestrogê. Niestety, w przypadku
ks. abpa Wielgusa by³o inaczej: przyznanie siê do b³êdu by³o
spóŸnione, wymuszone przez fakty, przeplot³o siê z odwo³aniem
s³ów skruchy, naruszaj¹cym domniemanie jego szczeroœci.
Wyznawanie przez ksiê¿y winy wspó³pracy z tajn¹ policj¹
nie sta³o siê norm¹ w naszym kraju. Mo¿e dlatego, ¿e ¿aden
z nich nie podejmowa³ jej ochoczo, z w³asnej woli. Prawie
zawsze by³o to wymuszenie, handel: coœ za coœ. Choæ teraz
media to pomijaj¹, gdy bierzemy siê za os¹dzanie, powinniœmy i o tym pamiêtaæ, bo za upadkami czêsto sta³o jakieœ
dobro. Za tê, jak dziœ mówi¹: „nazbyt wysok¹ cenê”, ros³y
œwi¹tynie, kszta³cili siê duchowni, powstawa³y znakomite
dzie³a. Komunizm upad³ i SB odchodzi w zapomnienie,
a koœcio³y i dzie³a s³u¿¹ce Bogu i ludziom pozosta³y. To te¿
uwzglêdnijmy feruj¹c wyroki.
Obecnie jesteœmy œwiadkami epizodu wojny wydanej
Koœcio³owi przez Szatana. Zapewne toczy j¹ z nadziej¹, ¿e
byli duchowni TW (tajni wspó³pracownicy), zw³aszcza
dzisiejsi hierarchowie, nie dopuszcz¹ do ujawnienia ich
dawnych, ubeckich powi¹zañ. Gdyby tak siê sta³o, lustracja
mog³aby zamrzeæ, bo „skoro ksiê¿a mogli bezkarnie
donosiæ...”. Wydawa³o siê, ¿e bitwa o ingres bêdzie dla
Szatana pomyœlna. Ze wzglêdu na ten dawny, nieszczêsny
epizod w ¿yciu ks. arcybiskupa i jego s³aboœæ, teraz pismacza
armia lucyferowych pacho³ków mog³aby go d³ugo niszczyæ,
szanta¿owaæ, siaæ zamêt i podzia³y, zaœ inni, nawet powa¿nie
umoczeni ksiê¿a mogliby broniæ siê: „czego siê nas,
maluczkich, czepiacie?!” Bez wzglêdu na stopieñ swej winy,
ks. abp Wielgus by³by celem nieustannych oskar¿eñ dziel¹cych
i os³abiaj¹cych Koœció³. Na szczêœcie sta³o siê inaczej.
Dramat pog³êbia to, ¿e ks. abp Wielgus, by³y rektor KUL-u
i biskup P³ocka jest postaci¹ nietuzinkow¹. Gdy burza wokó³
niego ucichnie, jeszcze wiele dobrego uczyni, mo¿e nawet
wiêcej, ni¿ na urzêdzie arcypasterza. Jest nie kwestiono-
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wanym autorytetem naukowym. Mówi siê te¿, ¿e jest antyliberalny, zachowawczy w sprawach wiary, patriotyczny,
umiarkowany wobec Unii, zdolny do rozumnego kompromisu. Wydaje siê, ¿e by³ osob¹ w³aœciw¹ dla jednoczenia
wiernych w Polsce wokó³ Koœcio³a, otwart¹ na dialog
z chrzeœcijañskim Zachodem. Mo¿e nie byæ ³atwo znaleŸæ
jego godnego zastêpcê. Ta wiadomoœæ, dobra dla piek³a, jest
niekorzystna dla nas. W tym mo¿e tkwiæ przyczyna zdenerwowania ks. Prymasa Glempa w czasie Mszy „ingresowej”
oraz przesadnych krytyk i lamentów w Radio Maryja.
Ufam, ¿e to za spraw¹ Ducha Œwiêtego Ojciec Œwiêty tak
niezwykle interweniowa³ wstrzymuj¹c ingres, a w kilka dni
póŸniej Episkopat in corpore stanowczo opowiedzia³ siê za
piln¹ lustracj¹ w Koœciele, zaczynaj¹c¹ siê od biskupów.
Przecie¿, nawet odejœcie ze stanowisk kilku dygnitarzy nie
zachwieje polskim Koœcio³em, bo jest zbyt silny. Zlustrowani duchowni bêd¹ pierwsz¹ grup¹ spo³eczn¹ woln¹ od
pos¹dzeñ i nieczu³¹ na ró¿ne szanta¿e. Bêdzie to powa¿nym
czynnikiem wzmacniaj¹cym Koœció³ i wymuszaj¹cym
oczyszczenie siê innych œrodowisk. Zapewne, zmniejszy siê
j¹trzenie wokó³ i wewn¹trz Koœcio³a; ³atwiej bêd¹ awansowali m³odsi duchowni, jako nie uwik³ani w dawne dramaty.
Wreszcie ruszy lustracja dziennikarzy, sêdziów, nauczycieli... Namawiam, byœmy bez lêku zaufali Duchowi Œwiêtemu,
bo przecie¿ wiedzia³, co czyni.
Kiedyœ denerwowa³o mnie rozpoczynanie lustracji od ksiê¿y i traktowa³em to, jako nieusprawiedliwiony atak na
Koœció³ i duchowieñstwo. Dziœ, po tym niedosz³ym ingresie,
jestem o wiele spokojniejszy i gotów jestem westchn¹æ:
„Bogu dziêki” g³ównie za to, ¿e to w³aœnie ksiê¿a dadz¹ dobry przyk³ad i bêdzie to pocz¹tkiem oczyszczania atmosfery
w kraju. Nie lêkajcie siê: ¿adna wataha wilków nie da nam
rady. Spokojnie zaufajmy Bogu.
Andrzej Stoch

Biblioteka parafialna poleca
Micha³ Ro¿ek, Krakowskie sanktuaria, Wydawnictwo
Karpaty, Kraków 1995.
Cz³owiek od zarania dziejów wybiera³ miejsca, które
przeznacza³ na wy³¹czn¹ chwa³ê Boga. Budowa³ œwi¹tynie,
stawia³ o³tarze, sk³ada³ przeb³agalne ofiary. Nie zawsze by³y
to trwa³e i okaza³e budowle, jakie znamy dziœ. Naród Wybrany, wêdruj¹c wiele lat do Ziemi Obiecanej, mia³ za przybytek Bo¿y jedynie namiot, aczkolwiek z najprzedniejszych
i najkosztowniejszych materia³ów.
Pierwszymi koœcio³ami chrzeœcijan by³y wielkie sale
jadalne, podobne do Wieczernika, który, po zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu Zbawiciela s³u¿y³ za œwi¹tyniê
gminie jerozolimskiej. Wyznawcy Chrystusa gromadzili siê
w domach zamo¿niejszych chrzeœcijan, a póŸniej, przeœladowani, w katakumbach. Pierwsze koœcio³y zaczêto budowaæ
dopiero w III wieku. Cesarz Konstantyn Wielki, który zrówna³
chrzeœcijañstwo z religi¹ rzymsk¹ i sam w 337 r. przyj¹³ chrzest,
ofiarowa³ na koœcio³y w³asne pa³ace, w tym s³ynne Lateranum,
przemianowane wkrótce na rezydencjê biskupa Rzymu.
O mnogoœci i piêknie rzymskich budowli sakralnych nie
trzeba nikogo przekonywaæ, ale i Kraków ma pod tym
wzglêdem powody do dumy. Miasto wielu œwiêtych, kultu
licznych obrazów i figur, od tysiêcznego roku siedziba biskupia,
zwany by³ ongiœ drugim Rzymem. Z murów tego czcigodnego
miasta przemawia³y wielkie postacie, wpisane w polskie
chrzeœcijañstwo, a w dziesi¹tkach œwi¹tyñ lud Bo¿y wielbi³
Pana i Jego œwiêtych. Od œredniowiecza pielgrzymowano do
Krakowa, aby nawiedzaæ miejscowe sanktuaria i dziêkowaæ za
doznane ³aski.
cd. na s. 5
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Wiersz dla dzieci
Literki w Krakowie (I)
Sta³ na pó³ce w regale album o Krakowie.
W albumie, wiadomo liter ca³e mrowie,
które, gdy nie mia³y innego zajêcia,
gdy nikt ich nie czyta³, ogl¹da³y zdjêcia.
A ¿e by³y œwiata ogromnie ciekawe,
chcia³y do Krakowa ruszyæ na wyprawê,
by zobaczyæ wszystko, co zna³y z albumu
i wyrwaæ siê z ksi¹¿ki do miejskiego szumu.

A w albumie czyta³o o piêknym arrasie,
chcia³o wiêc zobaczyæ arras w pe³nej krasie.
Ruszy³o na Wawel, gdzie na ka¿dej œcianie
wisz¹ te przepiêkne obrazy utkane.
B siê zatrzyma³o tu¿ pod Barbakanem,
potem posz³o spojrzeæ na Floriañsk¹ Bramê,
a ¿e jest doœæ grube i si³y ma ma³o
stwierdzi³o, ¿e dosyæ ju¿ dzisiaj widzia³o.
Wœród t³umu cudzoziemców sz³o Sukiennicami
C oczarowane cudnymi cekinami,
które ozdabia³y na kramach wisz¹ce
krakowskie gorsety b³yszcz¹ce jak s³oñce.

D biega po mieœcie w zmêczeniu i trudzie;
chce zobaczyæ domy wszystkich s³awnych ludzi.
Najbardziej dom D³ugosza dziejów kronikarza
i dom Jana Matejki s³ynnego malarza.
Elewacje kamienic ktoœ wychwala³ na Rynku,
kiedy E eskalopki jad³o sobie w Wierzynku.
Chc¹c obejrzeæ je z bliska wysz³o E z restauracji,
ale nigdzie nie mog³o znaleŸæ tych elewacji.
Spaceruj¹c po plantach, F bardzo bola³o,
¿e z fortyfikacji miejskich tak ma³o zosta³o
gdzieniegdzie w alejkach widaæ fundamenty,
fosy nie ma, a z murów zosta³y fragmenty.
W Katedrze Wawelskiej oraz jej podziemiach
le¿¹ dawni w³adcy wykuci w kamieniach.
S³awne Groby Królewskie G zobaczyæ chcia³o,
wiêc w ciemne podziemia teraz schodzi œmia³o.
Zegar wybi³ godzinê, wiêc na Wie¿y Mariackiej
stra¿ak na z³otej tr¹bce zaraz hejna³ graæ zacznie.
Ludzie g³owy podnieœli, miêdzy nimi H skacze,
bo jest ma³e, a tr¹bkê chce na wie¿y zobaczyæ.

I interesuj¹ insygnia królewskie
przechowywane w skarbcu Katedry Wawelskiej.
Niewiele ich przetrwa³o, lecz w koñcu wzruszone

I odnalaz³o star¹ piastowsk¹ koronê.

W bia³ej skale pod zamkiem widaæ ciemn¹ jamê.
Niegdyœ ¿y³ w niej smok, który zjad³ niejedn¹ damê.
Dziœ ju¿ smoka nie ma, wiêc tê Jamê Smocz¹
z innymi turystami J zwiedza ochoczo.

K chocia¿ jest ma³e i ma krótkie nó¿ki,
Wdrapa³o siê dzielnie na Kopiec Koœciuszki.
A gdy piêkne widoki podziwia³o z niego,
zobaczy³o w dali Kopiec Pi³sudskiego.
Po ulicach Krakowa harcuje Lajkonik,
a gromada dzieci ze œmiechem go goni.
L patrzy zdziwione. Któ¿ mu dziœ odpowie,
czy ten przebieraniec to jest koñ, czy cz³owiek?
K³uje niebo wie¿a nowej bazyliki
to jest miejsce £aski, krakowskie £agiewniki.
Tutaj, w sanktuarium módlmy siê w potrzebie
o Bo¿e Mi³osierdzie dla œwiata, dla siebie.
Gdzie Kopiec Wandy w niebo siê wzbija,
le¿a³a kiedyœ wioska Mogi³a.
Lecz s³awê wiosce nie kopiec przyniós³,
lecz krzy¿ cudowny, co Wis³y nurt niós³.
Od tego krzy¿a w cysterskim klasztorze
Katarzyna Mróz (dokoñczenie w kolejnym numerze)

Biblioteka parafialna poleca dc. ze s. 4
Micha³ Ro¿ek, w sposób zajmuj¹cy i ciekawy prowadzi
Czytelnika po kilkudziesiêciu krakowskich sanktuariach.
Szczegó³owo omawia ich historiê, wystrój wnêtrz oraz
przechowywane relikwie. Wêdrówkê rozpoczyna od
koœcio³a œw. Floriana, ufundowanego w 1185 r. przez ksiêcia
Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Gedeona, dla pomieszczenia relikwii œw. Floriana, które to „zacne szcz¹tki
œwiêtego cia³a papie¿ Lucjusz III darowuje, zarówno na
wiêksz¹ czeœæ samego Œwiêtego jako i Polaków”.
Najwiêcej miejsca,zezrozumia³ychwzglêdów,autorpoœwiêca
katedrze królewskiej na Wawelu. Koœció³ ten bowiem nale¿y do
najczcigodniejszych polskich œwi¹tyñ. Jest monumentem
o charakterze artystycznym i patriotycznym. To o nim kardyna³
Karol Wojty³a powiedzia³ niegdyœpamiêtnes³owa:„Zdajemysobie wszyscy sprawê, ¿e wejœæ do tej katedry nie mo¿na bez
wzruszenia, bez lêku, bez wewnêtrznego dr¿enia, bo zawiera siê
w niej jak ma³o w której katedrze œwiata – ogromna wielkoœæ,
któr¹ przemawia do nas ca³a nasza historia”.
Tê pasjonuj¹c¹ wêdrówkê, pe³n¹ historycznych ciekawostek,
jak równie¿ legend i wierzeñ, koñcz¹ sanktuaria ulokowane
w najbli¿szej okolicy Krakowa. Mamy wiêc okazjê, dziêki autorowi, poznaæ bli¿ej œredniowieczny klasztor Benedyktynek
w Stani¹tkach, opactwo benedyktyñskie w Tyñcu oraz klasztor
i koœció³ Karmelitów Bosych w Czernej.
Sam autor tak rekomenduje tê ksi¹¿kê: „Oddajê do r¹k CzytelnikanietypowyprzewodnikpoKrakowie.Jegocelemjestukazanie
religijnego charakteru miasta, z sanktuariami, tak dawnymi jak
i wspó³czesnymi, jak¿e licznymi w by³ej stolicy Obojga Narodów.
To obszar kultury duchowej. Ide¹ przewodni¹ tego opracowania
jest ukazanie chrzeœcijañskiego genius loci Krakowa, miasta
pe³nego religijnych pami¹tek, których kult trwa nieustannie...
Zatem szczêœæ Bo¿e tym, którzy zechc¹ zg³êbiæ kulturê religijn¹
Krakowa i odbyæ spacer pielgrzymi szlakiem Cracovia Sacra”.
Oprac. Bo¿ena Migda
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Sprawozdanie za rok 2006
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej (POAK) w franciszkañskiej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny tworz¹ 23 osoby. Czujemy siê
stowarzyszeniem katolików œwieckich, którzy w zorganizowanej formie bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z hierarchi¹
koœcieln¹ w realizacji ogólnego celu apostolstwa Koœcio³a.
Nieustannie mamy w pamiêci, ¿e Akcjê Katolick¹ w Polsce
wskrzesi³ Jan Pawe³ II. ¯ywe s¹ dla nas tak¿e Jego s³owa
z przemówienia do biskupów polskich podczas ich wizyty
12 stycznia 1993 roku w Watykanie: „Akcja Katolicka by³a
w Polsce ¿ywa i przynosi³a wiele owoców. Trzeba wiêc, aby
na nowo od¿y³a. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeñ katolickich w Polsce by³aby niepe³na”.
Opiekunem duchowym, jako asystent koœcielny POAK
jest proboszcz o. Jacek Koman OFM, a prezesem Boles³aw
Kosior. W sk³ad Zarz¹du POAK wchodz¹: p. Anna Piekarz
wiceprezes, p. Kazimierz Drwal – sekretarz, p. Anna Œlêczek
skarbnik oraz p. Krystyna Sordyl – cz³onek zarz¹du. Komisji
Rewizyjnej POAK przewodniczy p. Jerzy Stoch. Mamy
w swych szeregach p. Kazimierza Laszczaka cz³onka Rady
Archidiecezji Krakowskiej. Uczestniczyliœmy w dniach
skupienia i szkoleniach organizowanych tak przez Diecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej jak i przez Parafialne Oddzia³y AK.
Staraliœmy siê poprzez swoje dzia³ania integrowaæ i spajaæ
nasz¹ wspólnotê parafialn¹. Organizowaliœmy, lub wspó³organizowaliœmy i braliœmy bezpoœredni udzia³ w wydarzeniach istotnych dla ¿ycia duchowego naszych parafian.
Mo¿na tu wymieniæ takie inicjatywy i dzia³ania jak: wspólny
op³atek wszystkich grup dzia³aj¹cych w parafii, obchody
Wielkiego Tygodnia, zw³aszcza parafialn¹ Drogê Krzy¿ow¹
z udzia³em AK, na Bo¿e Cia³o pomoc przy organizacji
uroczystoœci i udzia³ w procesji, w Œwiêto Niepokalanego
Poczêcia NMP w dniu 8 grudnia uczestniczyliœmy wraz
z naszym pocztem sztandarowym w parafialnych uroczystoœciach odpustowych, aktywnie braliœmy udzia³ w zbiórkach
funduszy na remont i ogrzewanie koœcio³a, a tak¿e przez ca³y
Adwent w sprzeda¿y œwiec „Caritas”.
Pod przewodnictwem duchowym i opiek¹ merytoryczn¹
o. dr Salezego B. Brzuszka OFM nasi cz³onkowie, wraz
z ojcami franciszkanami, redagowali i wydawali miesiêcznik
parafialny „Nasza Wspólnota”. Wydano zgodnie z planem
12 kolejnych numerów tego pisma, dbaj¹c poprzez stosowny
nak³ad o to, aby zawarte w nich informacje dociera³y do jak
najwiêkszej liczby naszych parafian. Przez czêste obszerne
omawianie w miesiêczniku nowych ksi¹¿ek, darowanych lub
zakupionych do biblioteki parafialnej, mamy te¿ swój udzia³
w jej prowadzeniu.
Patriotyzm uwa¿amy za jeden z najwa¿niejszych zadañ
w wychowaniu naszej m³odzie¿y. Dlatego te¿ swym postêpowaniem i dzia³aniem staramy siê go propagowaæ,
zw³aszcza œwiec¹c w³asnym przyk³adem. Cz³onkowie
POAK uczestniczyli w obchodach œwi¹t i rocznic, zwi¹zanych z chlubnymi kartami naszej historii, szczególnie
z odzyskaniem przez nasz¹ Ojczyznê niepodleg³oœci.
Braliœmy wiêc udzia³ w uroczystoœciach Œwiêta 3 Maja oraz
w obchodach 26 rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”
w Bazylice Mariackiej, a potem w przemarszu Drog¹ Króle-
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wsk¹ i w wiecu na Placu œw. Idziego. W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci 11 Listopada tradycyjnie uczestniczyliœmy
w Mszy œw. na Wawelu, w przemarszu na Plac Jana Matejki
oraz w parku im. dr. Henryka Jordana w ods³oniêciu pomnika
poety Zbigniewa Herberta. Szczególnie istotna by³a dla nas
25 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przez
re¿ym komunistyczny, gdy¿ o 13 grudnia 1981 roku nie
wolno nam zapomnieæ. Nasi cz³onkowie z zadowoleniem
zauwa¿yli, ¿e w Krakowie w sposób g³oœny i skuteczny przypominano ten czas. Dlatego byli na otwarciu wystawy
zwi¹zanej ze stanem wojennym przed koœcio³em œw. Idziego
przy Krzy¿u Katyñskim, w Domu Polonii na panelu naukowym prowadzonym przez historyków z oddzia³u krakowskiego Instytutu Pamiêci Narodowej. Byliœmy w Bazylice
Mariackiej na uroczystej Mszy œw. za Ofiary stanu wojennego,
nastêpnie w przemarszu pod Krzy¿ Katyñski i w manifestacji
patriotycznej, a póŸniej w parku im. dr. Henryka Jordana na
ods³oniêciu pomnika p³ka Ryszarda Kukliñskiego.
Pamiêtaliœmy równie¿ o œwiêtach wa¿nych dla naszego
stowarzyszenia – Akcji Katolickiej. Tradycyjnie wziêliœmy
udzia³ w obchodach uroczystoœci œw. Stanis³awa, uczestnicz¹c
z pocztem sztandarowym w procesji z Wawelu na Ska³kê.
W czerwcu, w Parafii Œw. Jadwigi Królowej na osiedlu Krowodrza Górka uczestniczyliœmy w uroczystoœciach ku Jej czci jako
Patronki Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej.
Równie¿ w czerwcu zorganizowaliœmy wyjazd na Jasn¹ Górê
do Czêstochowy na Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Akcji Katolickiej, zabieraj¹c ze sob¹ tak¿e cz³onków AK z innych
parafii: œw. Jadwigi Królowej, b³. Anieli Salawy, NMP Matki
Koœcio³a, Matki Bo¿ej Ostrobramskiej i œw. Szczepana.
W paŸdzierniku obchodziliœmy Dzieñ Papieski, czcz¹c
Osobê najwiêkszego z Polaków Jana Paw³a II. Czynnie
wsparliœmy dzie³o, które zainicjowa³ za swego ziemskiego
¿ycia, umo¿liwiaj¹ce naukê zdolnej, ale ubogiej m³odzie¿y.
Uczestniczyliœmy w diecezjalnych obchodach Œwiêta Chrystusa Króla Wszechœwiata, œwiêta zwi¹zanego bezpoœrednio
z Akcj¹ Katolick¹ i z Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y, przez udzia³ we Mszy œw. w Katedrze Wawelskiej
i w procesji Plantami do Filharmonii, gdzie by³ ci¹g dalszy
uroczystoœci. W naszej parafii, w dniu tego Œwiêta, g³ównym
wydarzeniem dla naszego Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej by³a uroczysta Msza œw., z udzia³em naszego pocztu
sztandarowego, uœwietniona okolicznoœciow¹ homili¹. To tu
bowiem mamy swoje korzenie, wiêc tu dziêkowaliœmy Bogu
za ojców franciszkanów, za nasz¹ osobist¹ formacjê i za harmonijn¹ wspó³pracê.
Boles³aw Kosior, prezes

Op³atek grup parafialnych
W sobotê, 20 stycznia w sali naszego koœcio³a dolnego
odby³ siê Op³atek grup dzia³aj¹cych w naszej parafii.
Poprzedzi³a go Msza œw. o godz. 15 w czasie której homiliê
wyg³osi³ proboszcz, o. Jacek Koman. Zwróci³ w niej uwagê
na znaczenie œciœlejszej wiêzi z Chrystusem dla rozwoju
duchowego cz³owieka. Bezpoœrednio potem uczestnicy
w liczbie oko³o 60 osób rozpoczêli agapê pamiêtn¹
barszczem czerwonym z krokietem oraz powszechnie
wychwalanym staropolskim bigosem, dzie³em autorskim
p. Stasi Olesiñskiej, „duszy i niestrudzonych r¹k” ca³ego wydarzenia. Potem d³ugo kolêdowaliœmy przy akompaniamencie przemi³ej p. Julii Szczygie³ (pianino) i o. Jacka (gitara).
Na zakoñczenie p. Boles³aw Kosior w imieniu zebranych
z³o¿y³ „sponsorowi” Op³atka, o. Komanowi ¿yczenia i podziêkowania za wysi³ek organizacyjny. S³owa uznania
i wdziêcznoœci za du¿y trud doskona³ego przygotowania tego
spotkania nale¿¹ siê pani Stasi i paniom: Irenie Bieszcz, Zofii
Zegarek oraz Annie Œlêczek. (AS)

