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Sprawozdanie o stanie parafii
w Roku Pañskim 2008
Pos³ugê duszpastersk¹ w Parafii pe³ni 9 Ojców z naszej
Wspólnoty Zakonnej, której gwardianem, czyli prze³o¿onym
jest o. Marek Œlewa. Proboszczem parafii jest o. Jacek
Koman, I wikariuszem o. Marek Œlewa, II wikariuszem
o. Bogdan Reczek. Ponadto w parafii duszpasterzuj¹:
o. Klaudiusz Bartos, katecheta, o. Krzysztof Kustra, rekolekcjonista, o. Zacheusz Baran, kierownik Sekretariatu Misyjnego, mieszcz¹cego siê w Seminarium w Bronowicach,
o. Dariusz Sambora, przewodnik pielgrzymek do Ziemi
Œwiêtej; oraz jubilaci: o. Salezy Brzuszek, emerytowany
wyk³adowca PAT i aktualny w Wy¿szym Seminarium
Duchownym Franciszkanów w Bronowicach Wielkich, i o. Leszek Dudziñski, kaznodzieja i spowiednik. Zakrystiê obs³uguje s. Apolonia Wojciechowska ze Zgromadzenia Najœw.
Duszy Chrystusa, organist¹ jest p. Julia Szczygie³, matka
rodziny i magistrantka Papieskiej Akademii Teologicznej,
o czystoœæ w œwi¹tyni dba p. Ewa.
– Kancelaria parafialna jest czynna w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godzinach od 9 do 10:30 i 17 do 18. Kancelariê
obs³uguj¹: o. Jacek Koman, proboszcz oraz o. Mark Œlewa
i o. Bogdan Reczek, wikariusze parafii.
– Katechizacja dzieci i m³odzie¿y. W XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika lekcje religii prowadz¹:
o. mgr Bogdan Reczek OFM (355 uczniów) i o. mgr Klaudiusz
Bartos OFM (90 uczniów). W XIV Gimnazjum im. Jana Kasprowicza katechet¹ jest o. mgr Klaudiusz Bartos OFM (280
uczniów); w Szkole Podstawowej nr 119 (170 dzieci) oraz
w Przedszkolu nr 128 i Przedszkolu „Kraina Uœmiechu”
(razem 200 dzieci) katechetk¹ jest s. mgr Maksymiliana Bandyk, ze Zgromadzenia Najœw. Duszy Chrystusa Pana. W katechezach przygotowawczych do sakramentu bierzmowania
bierze udzia³ 200 gimnazjalistów (w I tygodniu miesi¹ca –
pierwsze klasy, w II – klasy drugie; w III – klasy trzecie).
Schola parafialna liczy 24 g³osy dziewczêce (prowadzi
s. Maksymiliana), a Liturgiczna S³u¿ba O³tarza 44 ministrantów; spotkania formacyjne odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek
tygodnia o godz. 19 i w soboty o godz. 10 (opiekun: o. Klaudiusz).
– Nasza parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia
NMP, po utworzeniu na jej terenie dwóch nowych parafii,
liczy obecnie ok. 6000 wiernych i nale¿y do tych parafii,
w których wiêkszoœæ stanowi¹ ludzie starsi. W ka¿d¹ niedzielê i œwiêta sprawujemy 8 Mszy œw.: od godz. 6 do 13:15
oraz o godz. 18 i 20; zaœ w dni powszednie 6 Mszy œw.:
o godz. 6:30, 7, 7:30, 8 i 18:30. Odprawiane s¹ tak¿e nieszpory i inne nabo¿eñstwa okolicznoœciowe. Sta³a frekwencja na niedzielnych Mszach œw. wynosi ok. 3000 osób.
Choæ jest faktem, ¿e czêœæ parafian uczêszcza na Msze œw.
do innych koœcio³ów krakowskich, troszczymy siê o to, aby
by³a zapewniona mo¿liwoœæ spowiedzi podczas ka¿dej Mszy
œwiêtej.
cd. na s. 3
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Witaj¹ca nowe ¿ycie
Z pani¹ mgr Iren¹ Bieszcz, emerytowan¹ nauczycielk¹ Szko³y Po³o¿nych, rozmawia Andrzej Stoch.
Obecne Azory zamieszkuje ludnoœæ w wiêkszoœci nap³ywowa. Proszê nam powiedzieæ, jaka jest Pani droga ¿yciowa?
Na Azorach mieszkam od siedemdziesiêciu lat. Azory
sta³y siê dzielnic¹ Krakowa, w której powstaje szko³a podstawowa przy ul. Niskiej, ale tylko dwie klasy. Po roku przeniesiono szko³ê na ul. Piêkn¹ (obecnie Stanis³awskiego), gdzie
ju¿ by³o 7 klas. Naukê w tej szkole ukoñczy³am w 1951 roku.
Po szkole podstawowej posz³am do Technikum Finansowego, które by³o na Kapucyñskiej i tam zrobi³am maturê.
Po maturze zdecydowa³am siê na naukê w szkole medycznej
po³o¿nych. Ukoñczy³am j¹ jako mê¿atka. Nastêpnie w tej
szkole przepracowa³am 30 lat, kszta³c¹c przysz³e po³o¿ne.
Pracuj¹c, jednak nie zaniedbywa³am dalszego kszta³cenia
siê, ale ju¿ w trybie zaocznym: najpierw zrobi³am 2-letnie
studium pedagogiczne, a potem ukoñczy³am Wydzia³ Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Jak zachowa³a Pani we wspomnieniach z dzieciñstwa
i m³odoœci swoje relacje z doros³ymi, zw³aszcza wiêzi z parafi¹?
Te relacje by³y bliskie i serdeczne, znaliœmy siê nieomal
wszyscy, jak w jednej wielkiej rodzinie. Wielkoœæ tamtych
stosunków mo¿na doceniæ dopiero dzisiaj. Wówczas, zw³aszcza my, m³odzie¿, mieliœmy silne wsparcie ze strony rodziców, nauczycieli i duchowe ze strony o. Felicjana Dyki,
proboszcza i nauczyciela (uczy³ religii w szkole). W œwietlicy Caritas – w drewnianym baraku na rogu ulic Che³moñskiego i Wysockiego mo¿na by³o zjeœæ ciep³y posi³ek,
odrobiæ lekcjê pod okiem nauczyciela lub wychowawcy.
Mo¿na by³o siê bawiæ z kole¿ankami i kolegami. W soboty
lub niedziele dla doros³ych by³y organizowane zabawy,
festyny, uroczyste op³atki. Dawne Azory by³y silnie zwi¹zane z koœcio³em, który te¿ siê rozbudowywa³. o. Felicjan Dyka
umia³ organizowaæ ¿ycie w parafii, potrafi³ rozmawiaæ
z m³odzie¿¹ i doros³ymi. Na pami¹tkowej tablicy wmontowanej w mur naszego klasztoru mo¿na przeczytaæ, ¿e SERCEM
i PRAC¥ by³ zwi¹zany z Azorami. Tê tablicê ufundowali
parafianie, wychowankowie i bracia zakonni. Potem przysz³a wielka zabudowa, postawiono wielkie bloki i wszystko
to siê urwa³o, przepad³o. Tamten czas jakimœ cieniem pozostaje ju¿ tylko w naszej pamiêci.
Niezupe³nie. Czêœæ z nich tym wywiadem w³aœnie ocala Pani
od zapomnienia. Jednak wróæmy do tematu. Czy Pani przekonania, wyznawana wiara, mia³y wp³yw na wybór zawodu?
Tak, na pewno. Wtedy ju¿ sama by³am matk¹, na sobie
pozna³am istotê i wielkoœæ macierzyñstwa. W tym wyborze
dopomóg³ mi tak¿e mój m¹¿, który sam by³ lekarzem. Dodatkowo formowa³a mnie i tak¿e umacnia³a religijna atmosfera, która by³a w Szkole Po³o¿nych. Ale nie ma siê czemu
dziwiæ. Szko³a mia³a za patronkê Stanis³awê Leszczyñsk¹,
wiêŸniarkê Oœwiêcimia, dziœ S³u¿ebnicê Bo¿¹. Mia³a odwagê powiedzieæ Niemcowi, ¿e nie bêdzie narodzonych
dzieci mordowaæ, topi¹c je we wiaderku. To by³a po³o¿na.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie

Witaj¹ca nowe ¿ycie dc ze s. 1

1.03. – Niedziela: Pierwsza niedziela Wielkiego Postu.
„Wieczór z Janem Paw³em II”.
4.03. – Œroda: Œwiêto œw. Kazimierza Królewicza.
5.03. – Pierwszy czwartek miesi¹ca, od godz. 9 kap³ani udadz¹
siê do chorych naszej parafii. O godz. 16:30 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia, o 17 Msza œw. w intencji Przyjació³
Ko³a Radia Maryja, o godz. 18 Droga Krzy¿owa.
6.03. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca, o godz. 16:30 – spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y naszej parafii, o 17 Msza œw. dla nich, o 18
– Droga Krzy¿owa, 18:30 – Msza œw. w intencji Misji œw.
i Misjonarzy.
7.03. – Pierwsza sobota miesi¹ca, o godz. 18 Nabo¿eñstwo
Ró¿añcowe.
8.03. – Niedziela: o godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca i zmiana tajemnic ró¿añcowych.
19.03. – Czwartek: Uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca NMP,
patrona Koœcio³a Powszechnego.
25.03. – Œroda: Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego; Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia.
29.03. – Niedziela: Wizytacja kanoniczna Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
29.03. – Niedziela: Rozpoczêcie Renowacji Parafialnych
Misji œwiêtych. Myœl¹ przewodni¹ bêd¹ s³owa œw. Paw³a
Aposto³a: „Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus. A
zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie siê na nowo pod
jarzmo niewoli” (Gal. 5,1).

W modlitewnikach s¹ modlitwy za rodziców, wychowawców i dobrodziejów. S¹dzi Pani, ¿e ktoœ modli siê za swoj¹
po³o¿n¹, która pomog³a mu bezpiecznie przyjœæ na œwiat?
Wiele kobiet mówi: bêdê siê modliæ za pani¹.
W Biblii pierwsz¹ wzmiankê o po³o¿nej mamy w Ksiêdze
Rodzaju (35, 16-18), gdy Rachela, rodzi³a Jakubowi syna,
Beniamina. Czyli zwane tak, czy inaczej, po³o¿ne pracowa³y
przez tysi¹ce lat. Mnie przed wojn¹, w domu, przyjê³a jak
wówczas mówiono: „akuszerka”. Niedawno, w Holandii,
powszechnym zwyczajem w domu rodzi³a tak¿e moja córka.
Po³o¿na by³a z ni¹ w kontakcie przed porodem, odebra³a
poród i potem przychodzi³a przez 8 dni na kontrolê oraz dla
wykonania niezbêdnych czynnoœci domowych. Tam, w szpitalu rodzi siê za ponad 500 euro. Jak to jest u nas?
U nas opieka nad matk¹ i dzieckiem jest bezp³atna, gwarantuje to ustawa. T¹ opiek¹ objête s¹ ciê¿arne, rodz¹ce,
po³o¿nice i noworodki. W tym celu nale¿y wype³niæ deklaracjê i umówiæ siê z po³o¿n¹. S¹ te¿ prywatne kliniki, gdzie
te¿ pracuj¹ lekarze i po³o¿ne, ale to ju¿ inaczej funkcjonuje.
Niedawno podano, ¿e teraz rodzi siê du¿o wiêcej dzieci ni¿
przed dwoma laty. Mo¿e nasz naród nie wyginie? Co Pani
o tym s¹dzi?
Nie ma powodu do euforii. Rodzi siê wiêcej dzieci, bo teraz
rodzi wy¿ demograficzny. Czy naród prze¿yje? To zale¿y od
polityki pañstwa. Teraz ci¹¿e s¹ planowane. Gdy rodzice
bêd¹ mieli pieni¹dze na wychowanie kobiety bêd¹ rodziæ
dzieci. Przy tym, dobrze, jeœli jest pe³na rodzina, gdy m¹¿
zarobi. Jednak wiele matek jest samotnych. Dlatego jeszcze
raz: bêd¹ warunki bêd¹ dzieci.
Prymas Stefan Wyszyñski wzywa³ Polki, by nie s³ucha³y
rz¹dowej propagandy (model 2+1), nie ogranicza³y urodzin.
Chcia³ modelu 2+3, a nawet 2+4, bo wówczas, na minionym
prze³omie wieków, by³oby nas ponad 80 milionów,
bylibyœmy liczniejsi od Niemców. Chyba ka¿dy rozumie, jak
wysokie miejsce mielibyœmy dziœ we wspólnej Europie
i mia³by kto pracowaæ na przysz³ych emerytów.
Myœlê, ¿e Koœció³ ma wielki wp³yw na planowanie rodziny. Ka¿da para przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego
obowi¹zkowo chodzi na nauki przygotowuj¹ce j¹ do ¿ycia
rodzinnego.
Co mo¿emy i powinniœmy robiæ, aby nam „Polska nie
zginê³a”?
Powinniœmy staraæ siê, aby rodziny by³y katolickie, aby
rodziny wielodzietne mia³y za co wychowaæ i wykszta³ciæ
dzieci. Mo¿emy siê modliæ o opiekê nad naszym narodem,
aby omin¹³ nas kryzys, bezrobocie, ¿eby nie by³o jakiejœ wojny. Trzeba promowaæ katolicki model rodziny, katolicki
model ¿ycia. Trzeba trafiaæ do rodzin s³abych, wzmacniaæ
ich ducha.
Jest Pani bardzo czynna w ¿yciu naszej parafii, pomocna
przy ró¿nych okazjach, choæby wspó³organizuj¹c op³atki
parafialne. Widujemy te¿ Pani¹ w krakowskim stroju na
procesjach, nios¹c¹ feretron z Matk¹ Bosk¹ Czêstochowsk¹. W jakim jeszcze dziele jest Pani czynna?
Pomagam siostrze Sebastianie Ozdze w prowadzeniu
punktu charytatywnego. Jest wiele osób potrzebuj¹cych,
wiele matek wychowuj¹cych dzieci zmaga siê z trudnoœciami. Staram siê wraz z innymi czynnie odpowiadaæ na
potrzeby ich i ich rodzin.
Tak, ale to wielki temat, ju¿ na inn¹ okazjê. Co jeszcze
chce Pani powiedzieæ obecnym i przysz³ym matkom?
Obecnym matkom aby otacza³y swoje dzieci mi³oœci¹
i mia³y dla nich du¿o czasu. Przysz³ym matkom aby dba³y
o swoje zdrowie, myœl¹c o zdrowym dziecku.
Przy³¹czam siê do tych ¿yczeñ. Dziêkujê Pani za rozmowê.

K¹cik chorych
Pan Jezus zaprasza ka¿dego i ka¿d¹ z nas, abyœmy Mu
ofiarowali wszystkie swoje cierpienia, bo tylko wtedy
nasze cierpienie nie bêdzie siê marnowa³o, nie bêdzie nas
niszczy³o, nie bêdzie dla nas Ÿród³em przekleñstwa, ale
wielkiego b³ogos³awieñstwa, poniewa¿ bêdziemy wspó³uczestniczyæ w tajemnicy Jezusowego cierpienia i œmierci
za zbawienie œwiata.
Modlitwa ofiarowania cierpienia: ,,Panie Jezu Chryste,
oddajê Ci siebie wraz ze wszystkimi moimi cierpieniami
fizycznymi i duchowymi. Oddajê Ci ca³y swój lêk przed
cierpieniem i œmierci¹ oraz poczucie nieu¿ytecznoœci cierpienia. Pragnê jednoczyæ siê z Tob¹, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzy¿u za zbawienie œwiata, aby z tego Ÿród³a
naszego zbawienia czerpaæ moc uzdrowienia, si³y do zniesienia cierpienia oraz radoœæ z Twojego zwyciêstwa nad
szatanem, cierpieniem grzechem i œmierci¹. Œwiêty Ojcze
Pio, módl siê za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu
cierpienia za nawrócenie grzeszników oraz w intencjach
ca³ego Koœcio³a”.
o. Bogdan Reczek OFM

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
we wtorki od godz. 16 do 18:30 oraz drugie i czwarte niedziele
miesi¹ca w godzinach 16-18:30.
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 o stanie parafii dczes.1
– W parafii dzia³aj¹: Parafialna Rada, zbieraj¹ca siê co
pewien czas, Franciszkañski Zakon Œwieckich, licz¹cy 40
cz³onków, w ostanie niedziele miesi¹ca uczestniczy we Mszy
œw. o godz. 16 i 17 spotyka siê w salce katechetycznej; Franciszkanie œwieccy aposto³uj¹ zgodnie ze swoj¹ Regu³¹ (asystent o. Marek Œlewa).
– Do Ko³a Przyjació³ Radia Maryja nale¿y 50 osób. Jego
cz³onkowie w ka¿dy I czwartek miesi¹ca o godz. 17 bior¹
udzia³ we Mszy œw., a tak¿e organizuj¹ pielgrzymki,
zw³aszcza Na Jasn¹ Gorê i do Zakopanego (opiekun: o. Jacek
Koman).
– Do 14 Ró¿ ¯ywego Ró¿añca, w tym do jednej mêskiej,
nale¿y 130 osób, które w ka¿d¹ II niedziele miesi¹ca o godz.
18 uczestnicz¹ we Mszy œw. i wys³uchuj¹ kazania skierowanego g³ównie do nich (opiekun: o. Leszek Dudziñski).
– Oddzia³ Parafialny Akcji Katolickiej tworzy 20 osób
(asystent: o. Jacek Koman, proboszcz). W ci¹gu roku uczestniczy we Mszy œw. sprawowanej w Katedrze na Wawelu
w uroczystoœæ Chrystusa Króla, bierze udzia³ ze sztandarem
w procesji z Wawelu na Ska³kê w uroczystoœæ œw. Stanis³awa
i krajowej pielgrzymce na Jasn¹ Górê. P. Boles³aw Kosior
cz³onek AK, w towarzystwie p. Kazimierz Drwala, jako
radny m. Krakowa udziela porad w pokoju przy kancelarii
parafialnej. Cz³onkowie Oddzia³u, p. dr Andrzej Stoch,
Boles³aw Kosior, Kazimierz Drwal, przy wspó³pracy
p. dr. Franciszka Mroza i o. dr Salezego B. Brzuszka, redaguj¹ gazetkê parafialn¹ „Nasza Wspólnota”.
– Oaza, uczestniczy w niej 25 m³odych ludzi (opiekun:
o Zachariasz Baran).
– Kr¹g Biblijny, skupia 20 osób w ka¿dy pi¹tek tygodnia
po Mszy œw. wieczornej w bibliotece parafialnej (przewodzi
o. Jacek Koman).
– Zespó³ Muzyczny „Fraternitas”, sk³adaj¹cy siê z 12 muzyków i œpiewaków, wystêpuje w ka¿d¹ niedzielê w czasie
Mszy œw. sprawowanej o godz. 9 oraz raz w roku daje koncert
kolêd.
– W Zespole Charytatywnym dzia³a szeœæ osób (zobacz
sprawozdanie na str 4).
– Biblioteka Parafialna czynna we wtorki od godz. 16 do
18:30 i w II i IV niedzielê od 16 do 18:30. Bibliotekê
prowadzi obs³uguje czytelników p. Bo¿ena Migda i towarzysz¹ca jej p. Krystyna N.
Miniony rok prze¿ywaliœmy, jako wierni uczniowie Chrystusa, staraj¹c siê jak najwiêcej nauczyæ od Mistrza oraz odpowiedzialnie wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê i ka¿dy dar
powierzony nam przez Boga. Co dane by³o nam prze¿yæ,
w naszej Wspólnocie Parafialnej w ósmym Roku Trzeciego
Tysi¹clecia? Prze¿yliœmy wiele uroczystoœci oraz otrzymaliœmy dary, które ubogaci³y nasz¹ PARAFIALN¥
RODZINÊ, za które winniœmy Bogu uwielbienie i dziêkczynienie. A s¹ to:
1. Dar ¿ycia. W naszej parafii przysz³o na œwiat i zosta³o
zaliczonych w poczet dzieci Bo¿ych przez chrzest œwiêty 101
dzieci;
2. Dar pe³nego uczestnictwa w Eucharystii. W parafii
przyst¹pi³o po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii œwiêtej
36 dzieci;
3. Dar Ducha œw. w sakramencie bierzmowania w tym roku
przyjê³o 91m³odych ludzi;
4. Dar nowych rodzi: sakrament ma³¿eñstwa przyjê³o 16
par, które wziê³y podjê³y wielkie zadanie tworzenia œwiêtych
rodzin;
5. Przez ca³y rok rozdano 142 000 Komunii œw.; w ka¿dy
I czwartek miesi¹ca 84 parafian korzysta z pos³ugi sakramentalnej w swoich mieszkaniach; aprobowanym œwieckim sza-
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farzem Eucharystii jest p. dr Pawe³ Nale¿niak, który w niedzielê zanosi Komuniê do 8 chorych parafian. W trakcie
przygotowania do tej funkcji jest drugi parafianin.
6. Dar mi³osierdzia. Przygotowano i przekazano na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i Wielkanoc 150 paczek dla biednych.
W kancelarii parafialnej udzielano pomocy materialnej
ka¿dego miesi¹ca w kwocie 1200 z³, a tak¿e finansowano
obiady w XIV Gimnazjum.
7. Dar modlitwy. W tym roku prze¿ywaliœmy parafialne
Misje œw., których przewodni¹ myœl¹ by³y s³owa œw. Paw³a
z listu do Efezjan: „...trzeba porzuciæ dawnego cz³owieka,
który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych ¿¹dz, odnawiaæ
siê duchem w waszym myœleniu i przyoblec cz³owieka
nowego, stworzonego wed³ug Boga, w sprawiedliwoœci
i prawdziwej œwiêtoœci” (4, 22-24). Misje parafialne poprowadzi³ wikariusz naszej Prowincji zakonnej, o. Teodor
Knapczyk, o. Józef Witko i o. Definitor Pacyfik Iwaszko oraz
s. Wiktoria Kucharska i s. Nulla Garliñska ze Zgromadzenia
Uczennic Krzy¿a.
8. Prze¿ywaliœmy peregrynacjê kopi Krzy¿a San Damiano
(œw. Damiana) z Asy¿u, miasta œw. Franciszka, jako przygotowanie do wielkiego Jubileuszu 800-lecia istnienia zakonu
franciszkañskiego.
9. Dar jubileuszy. Prze¿ywaliœmy jubileusze 50-lecie
œwiêceñ kap³añskich o. Salezego Brzuszka ( w czerwcu) i o. Leszka Dudziñskiego (w grudniu).
10. Dar oczekiwanej nagrody. Jest to dar, który nieraz
budzi przykre uczucie, bo powi¹zany jest z utrat¹ kogoœ
bardzo bliskiego, ale dla chrzeœcijanina œmieræ winna byæ
oczekiwaniem na obiecan¹ nagrodê nieba. W tym roku do
wiecznoœci odesz³o 113 osób.
– Troska o œwi¹tyniê i dom zakonny. Na ¿ycie parafii,
oprócz dzia³añ duszpasterskich, sk³adaj¹ siê równie¿
dzia³ania materialne, podejmowane w trosce o piêkno naszej
œwi¹tyni i jej otoczenia oraz o dom klasztorny i zarazem
parafialny. Wykonano nastêpuj¹ce prace:
1. Remont g³ównego wejœcia do klasztoru i wykonanie
nowych okapów dachowych.
2. Remont studni g³êbinowej, wymiana pompy, okablowania i g³ównego zaworu.
3. W czasie wakacyjnym zosta³ wykonany remont przejœcia z klasztoru do koœcio³a i zakrystii: zbito stare tynki,
zmieniono instalacjê elektryczn¹, pomalowano œciany, cyklinowano i polakierowano parkiet;
4. Wykonano dwie nowe szafy w zakrystii na szaty liturgiczne.
5. Odnowiono piêæ pomieszczeñ mieszkalnych w klasztorze.
6. Rozebrano zniszczone przez grad poszycie dachowe nad
salami katechetycznymi, poprawiono wiêŸbê dachow¹ i pokryto na nowo blach¹ trapezow¹ dach, w którym zainstalowano trzy okna typu VAKRO.
7. Wykonano nowe szafy do kancelarii parafialnej.
8. Wykonano remont klatki schodowej prowadz¹cej do
pomieszczeñ gospodarczych.
W najbli¿szym czasie jest planowane osuszenie oraz gruntowny remont sal katechetycznych, pomieszczeñ gospodarczych i sanitarnych.
Drogie Siostry i Bracia! To dziêki Waszej ofiarnoœci i trosce o dobro parafii mo¿liwe by³o wykonanie wymienionych
prac. Raz jeszcze dziêkujemy Wam, za ka¿d¹ ofiarê na cele
naszej œwi¹tyni i domu klasztornego, jakie sk³adacie w podczas niedzielnej Eucharystii. Wiemy, ¿e ka¿dy Wasz datek
jest znakiem Waszej wiary i mi³oœci do Chrystusa i Jego
Koœcio³a. Wszystkim naszym Ofiarodawcom wyra¿amy
wdziêcznoœæ i sk³adamy z serca p³yn¹ce „Bóg zap³aæ!”
o. Jacek Koman OFM, proboszcz
o. Bogdan Reczek OFM, wikariusz
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Akcja Katolicka
w obronie rodziny i ¿ycia
Akcja Katolicka apeluje do polityków, pracowników
s³u¿by zdrowia i wszystkich ludzi dobrej woli o odwa¿n¹
obronê godnoœci ma³¿eñstwa i rodziny oraz ka¿dego ¿ycia,
od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci, a tak¿e metody jego
przekazywania w duchu prawa naturalnego, Ewangelii i nauki
Koœcio³a katolickiego, wyra¿onym ostatnio przez Papie¿a
Benedykta XVI, Kongregacjê Nauki Wiary (Instrukcja Dignitas personae, 8 IX 2008) i Episkopat Polski.
Ojciec Œwiêty, w przemówieniu na zakoñczenie VI Œwiatowego Spotkania Rodzin w Meksyku, 18 stycznia b.r.,
powiedzia³: „Rodzina jest nienaruszalnym fundamentem dla
spo³eczeñstwa i narodów, a tak¿e niezast¹pionym dobrem
dla dzieci, godnych przyjœcia na œwiat jako owoc mi³oœci oraz
ca³kowitego i wielkodusznego oddania siê rodziców (...).
Dziœ bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem potrzeba œwiadectwa i publicznego zaanga¿owania wszystkich ochrzczonych,
aby potwierdziæ na nowo godnoœæ oraz jedyn¹ i niezast¹pion¹ wartoœæ rodziny zbudowanej na ma³¿eñstwie mê¿czyzny z kobiet¹ i otwartej na ¿ycie, jak równie¿ wartoœæ ¿ycia
ludzkiego na wszystkich jego etapach” (KAI, 18 I 2009). Te
zaœ ma³¿eñstwa, które nie mog¹ mieæ dzieci powinny, jak
ucz¹ Biskupi polscy, zdecydowaæ siê na szlachetny czyn
adopcji, na rodzicielstwo zastêpcze, ale „w ¿adnym wypadku
nie jest moralnie dozwolone uciekaæ siê do zap³odnienia
„in vitro”. Bóg i tylko Bóg jest Panem ¿ycia. Dzieci s¹ jego
darem, a nie jednym z dóbr konsumpcyjnych” (Otoczmy
trosk¹ ¿ycie cz³owieka. List pasterski Episkopatu Polski na
Niedzielê Œwiêtej Rodziny, 28 XII 2008).
(–) Bp Mariusz Leszczyñski, Krajowy Asystent Koœcielny;
(–) Halina Szyde³ko, Prezes Zarz¹du KIAK
Z Materia³ów Akcji Katolickiej w Polsce, wybra³
Boles³aw Kosior

Op³atek grup parafialnych
W niedzielê 25 stycznia 2009 r. odby³ siê op³atek ³¹cz¹cy
wszystkie grupy dzia³aj¹ce w naszej parafii. Poprzedzi³a go
Msza œw. o godz. 16-tej. Po niej udaliœmy siê do sali na dolne
koœcio³a, a tam czeka³y nas bia³o nakryte sto³y. By³y piêknie
przystrojone przez p. Zofiê Zegarek, która od lat wk³ada w to
ca³e serce i ma wyj¹tkowy dryg do tego. Spotkanie, jak
zwykle, rozpoczê³o ³amanie siê op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ.
Przy nich wypad³o ka¿demu przekazaæ parê ¿yczliwych
s³ów, a w niektórych przypadkach nawet i wiêcej, bo by³a to
te¿ okazja do omówienia pilnych spraw. Choæ sk³adanie
¿yczeñ trwa³o doœæ d³ugo, trudno by³o dotrzeæ do wszystkich
uczestników osobiœcie, wiêc do pozosta³ych wys³aliœmy
¿yczliwe myœli. S¹dzê, ¿e wielu post¹pi³o podobnie.
Nastêpnie podano gor¹cy i pyszny barszcz czerwony oraz
bardzo smaczny bigos. Te pysznoœci od lat przygotowuje
p. Stanis³awa Olesiñska. Wk³ada w to swoje serce, aby
wszystko wszystkim smakowa³o! Na sto³ach by³y owoce
i ciasta w obfitoœci. Podawano te¿ gor¹c¹ herbatê i kawê.
Posi³ki podawa³y do sto³u panie Irena Bieszcz, Stanis³awa
Olesiñska, Zofia Zegarek, a pomocn¹ by³a tak¿e p. Bo¿ena
Migda, nasza bibliotekarka.
Ju¿ przy barszczu o¿ywione rozmowy przerywa³o kolêdowanie. Akompaniowali nam o. Jacek Koman i kleryk £ukasz
Buksa, który tak¿e zaœpiewa³ nam zapamiêtan¹ z domu ukraiñsk¹ kolêdê. Nad przygotowaniami i realizacj¹ ca³oœci czuwa³
proboszcz, o. Jacek Koman.
Irena Bieszcz i Andrzej Stoch
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Parafialnego Zespo³u
Charytatywnego
Zespó³ tworz¹: s. Sebastiana Anna Ozga, ze Zgromadzenia
Najœw. Duszy Chrystusa Pana, której pomoc¹ s³u¿¹ panie:
Irena Bieszcz, Marta Karcz, Stanis³awa Olesiñska, Janina
Ostrowska. Osoby te pracuj¹ bezinteresownie. Opiekunem
duchownym chorych Parafian i Zespo³u Charytatywnego jest
o. Jacek Koman OFM, proboszcz parafii.
Dy¿ury Zespo³u, prowadzone s¹: we wtorki od godz. 9 do
10 i w czwartki od 16 do 17. W tym czasie odbywa siê przyjmowanie darów od Parafian w postaci odzie¿y i produktów
¿ywnoœciowych oraz ich rozdawane potrzebuj¹cym. Towarzyszy temu mi³a atmosfera, a tak¿e rozmowy z osobami,
któr¹ przezywaj¹ trudnoœci ¿yciowe. O potrzebne rzeczy
Zespó³ zwraca siê do parafian za poœrednictwem og³oszeñ
parafialnych w czasie Mszy œw. i w postaci anonsów pisemnych wywieszanych w gablocie.
W Œwiatowym Dniu Chorych (11 lutego) sprawowana
by³a Msza œw. w intencji wszystkich chorych Parafian
i ich Opiekunów. Po Mszy œw. 150 osób w podesz³ym wieku
przyjê³o Sakrament Chorych. Zespó³ Charytatywny pomaga³
równie¿ w przygotowaniu „Op³atka” parafialnego dla grup
modlitewno-duszpasterskich, dzia³aj¹cych przy naszej
parafii.
Z okazji œwi¹t Wielkanocnych i Bo¿ego Narodzenia przygotowano 200 paczek dla potrzebuj¹cych wsparcia, z których
47 zanieœli osobiœcie cz³onkowie zespo³u do mieszkañ chorych, sk³adaj¹c im ¿yczenia œwi¹teczne, rozmawiaj¹c z nimi
o radoœciach i smutkach codziennego ¿ycia. Pozosta³e paczki
zosta³y rozdane bezdomnym i najubo¿szym rodzinom naszej
parafii. Paczki ¿ywnoœciowe zawiera³y produkty ofiarowane
przez Parafian oraz Rodziny Pañstwa Jab³oñskich, Kotasiów
i Szotów oraz Europejski Bank ¯ywnoœci i Krakowski Caritas.
W imieniu Ojca Proboszcza i Pracowników Zespo³u
Charytatywnego, wszystkim Darczyñcom, znanym z imienia
i aminowym, jak tez Osobom poœwiêcaj¹cym swój czas na
realizacjê powy¿szych zadañ, sk³adamy serdeczne podziêkowania i polecamy Mi³osierdziu Boga, który dzia³a tak¿e
przez ludzi.
s. Sebastiana Ozga ZDCh

Dy¿ury Boles³awa Kosiora – radnego Miasta Krakowa
w marcu 2009 r.

16 marca 2009 r. (poniedzia³ek) – godz. 15-16
30 marca 2009 r. (poniedzia³ek) – godz. 14:30-15:30
Miejsce dy¿uru: Siedziba Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, pokój AK;
31-301 Kraków – Osiedle Azory.

Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek, w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach
16-17. S¹ one okazj¹ do zapoznania siê z celami i formami
dzia³ania Akcji. Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹
„Naszej Wspólnoty”.

