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Drodzy Parafianie!
Rozpoczyna się Adwent, czas duchowego wzra-

stania i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 
Jak w tym roku przeżyć te tygodnie, by nie prze-
oczyć ich istoty? Może warto zaczynać dzień od 
roratnego przebudzenia, by od rana uświadomić 
sobie specyfikę tego czasu, mieć dłuższy dzień 
i  radość w sercu. Serdecznie zapraszam wszyst-

kich do udziału w tej Mszy św., w której czcimy Maryję Niepokalaną – 
Tę, która przynosi nam Zbawiciela. Szczególne zaproszenie, jak co roku, 
kieruję do dzieci. Przychodźcie często i licznie na Roraty – mimo mroku, 
zimna i wczesnej pory. Warto poświęcić czas na dobre przygotowanie do 
spotkania z Jezusem. Przynieście ze sobą do kościoła lampiony, by razem 
z Maryją oczekiwać na Mesjasza, który przychodzi, by rozświetlić mroki 
naszego życia. 

„Apostoł Czyżyński” chce wszystkim Parafianom pomóc w przeżywa-
niu Adwentu. Zachęcam do lektury artykułu ks. Michała, wprowadza-
jącego w ten niezwykły czas i przybliżającego tematykę tegorocznych 
Rorat. 

Począwszy od 2. Niedzieli Adwentu w naszej parafii będziemy prze-
żywać rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez wspólnotę Galilea. 
Jest to wspaniała okazja, by budować wspólnotę w parafii. Ufam, że te 
rekolekcje przyczynią się do ożywienia i pogłębienia życia duchowego. 
W „Apostole” zamieściliśmy prezentację wszystkich wspólnot działają-
cych w naszej parafii, z nadzieją, że rekolekcje przyczynią się do zwięk-
szenia liczby Parafian zaangażowanych w ich prace. O rekolekcjach 
i wspólnocie Galilea pisze Renata Socha.

26 października przeżywaliśmy odpust ku czci naszego Patro-
na św.  Judy Tadeusza. Zachęcam do przeczytania artykułu Ewy Jędras 
i przejrzenia fotorelacji z tej pięknej parafialnej uroczystości.

Anna Domagała i Maria Tota przypominają w swoich artykułach, 
że dom to miejsce budowania dobrych relacji z Bogiem i ludźmi. 

Na stronie tytułowej zamieściliśmy zdjęcie kolejnej kapliczki znajdu-
jącej się na terenie naszej parafii. Tym razem jest to kapliczka znajdująca 
się blisko SP 156, przy ul. Woźniców. O jej wyjątkowej historii pisze Ewa 
Jędras. 

Wszystkim życzę przyjemnej lektury „Apostoła” oraz wielu adwento-
wych zwycięstw i dobrego przygotowania do świąt Narodzenia Pana.

ks. proboszcz
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Bóg tęskni za człowiekiem
ADWENT

Nazwa ADWENT pochodzi od 
łacińskiego słowa, które oznacza 
przyjście albo zbliżanie się kogoś 
lub czegoś. W roku kościelnym 
jest to okres oczekiwania na uro-
czystość Bożego Narodzenia. Jest 
to również początek nowego roku 
liturgicznego. W Adwencie nie cho-
dzi tylko o odliczanie dni do świąt, 
ale raczej o przygotowanie serc na 
niezwykły cud: w Boże Narodzenie 
nasze serce może stać się mieszka-
niem dla SAMEGO Boga. Bóg od 
wieków mówił ludziom, że chce być 
BLISKO nich. Adwent przypomina 
nam o tej Bożej tęsknocie i pomaga 
nam otworzyć serce na Jego OBEC-
NOŚĆ. Dlatego często modlimy się: 
Przyjdź Panie Jezu!

Od lat w naszej parafii (i całym 
Kościele) znane są RORATY, czyli 
sposób na przygotowanie serca 
Małemu Jezusowi. Chodzi o Mszę 
Świętą, w czasie której słuchamy 
kazań i modlimy się razem z Ma-
ryją, czekając na narodziny Jezusa. 
W tym roku Maryja będzie nam też 
pomagała zmieniać nasze serca na 

lepsze, bo wszyscy w Polsce mamy 
wprowadzić w życie słowa Jezusa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. W naszej parafii Roraty odby-
wają się o godz. 6.30 – codziennie 
oprócz niedzieli. 

Na Msze Święte roratnie zapra-
szamy szczególnie dzieci wraz 
z  rodzicami. Razem będziemy szu-
kali obecności Boga pośród nas. 

Pomogą nam w tym GOOGLE WIA-
RY. Dzięki nim spróbujemy zoba-
czyć, że Nasz Wielki Bóg jest obec-
ny w kawałku Eucharystycznego 
Chleba. Podczas Mszy Świętej bę-
dziemy też szukali różnych sposo-
bów przychodzenia Jezusa do nas.

W badaniach pomoże nam ksią-
żeczka, którą każde dziecko otrzy-
ma na początku Adwentu. Każdego 
dnia uczestnicy Rorat otrzymają 
nową naklejkę związaną z kaza-
niem. Również codziennie będzie 
można przynieść lampiony i kolo-
rowe serduszka. Na serduszkach 
należy zapisać swoje imię i nazwi-
sko oraz klasę i szkołę. Po Mszy 
Świętej odbędzie się losowanie 
„serduszka”. Szczęśliwy właściciel 
zabierze na jeden dzień do domu 
figurkę Niepokalanej Maryi. Niech 
Ona nas prowadzi przez tegorocz-
ny Adwent i niech nas będzie jak 
najwięcej na Roratach. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich parafian.

ks. Michał Paruch

Kochane dzieci!
Jak co roku, po zakończeniu Mszy Świętej roratniej, będziemy losować 

figurkę  Matki Bożej, tę, którą widzicie obok na zdjęciu. Niech każde z Was, 
przychodząc do kościoła, wrzuci do koszyczka przed ołtarzem piękne serduszko 
z napisanym na nim swoich imieniem, nazwiskiem, szkołą i klasą. Losowanie 
będzie się odbywało codziennie, z wyjątkiem niedziel. Dziecko, które wylosuje 
figurkę w Wigilię 24 grudnia, weźmie Matkę Bożą na stałe.

Na pierwszych Roratach, 1 grudnia, otrzymacie także kolorową książeczkę. 
W  książeczce znajduje się tekst piosenki oraz różne modlitwy. Podobnie jak 
w  roku ubiegłym, będziecie otrzymywać również naklejki potwierdzające 
obecność na Mszy Świętej roratniej.

Zapraszamy Was wraz z Rodzicami na Roraty!!!  Pan Jezus czeka!!!

RORATY w naszej parafii odprawiane są codziennie (z wyjątkiem niedziel) o godz. 6.30
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W 1. Niedzielę Adwentu Kościół 
w Polsce rozpoczął realizację kolej-
nego programu duszpasterskiego, 
którego hasło brzmi: Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię. Stanowi 
on drugą część czteroletniego cy-
klu duszpasterskiego: Przez Chry-
stusa, z Chrystusem, w Chrystusie. 
Przez wiarę i chrzest do świadectwa. 
Dynamika tego czteroletniego pro-
gramu prowadzi przez doświadcze-
nie wiary, nawrócenia oraz chrztu 
ku postawie apostolstwa. 

Po doświadczeniu spotkania 
z  Jezusem, Synem Bożym (Wierzę 
w Syna Bożego – 2013/2014) pra-
gniemy podjąć decyzję o poddaniu 

naszych serc i umysłów działaniu 
Jego łaski. Chcemy dać się kształ-
tować Miłości. Pragniemy, by Zba-
wiciel przemieniał nasze życie, 
myślenie, nasze plany i decyzje. 
Chcemy odkrywać Bożą wolę i być 
jej posłuszni. 

Nowy program duszpasterski 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię mocno akcentuje znaczenie 
sakramentu pojednania i pokuty 
w  życiu ludzi wierzących oraz za-
chęca kapłanów i wiernych do pod-
jęcia takich działań duszpasterskich 
i modlitewnych, aby pomóc zagu-
bionemu człowiekowi w dotarciu 
do źródła Bożego Miłosierdzia. 

Chcemy, aby nowy program 
duszpasterski pozostawił trwa-
ły ślad w życiu religijnym naszej 
parafialnej wspólnoty. Tak więc 
od Adwentu 2014 będzie moż-
na w  naszym kościele korzystać 
z  sakramentu pokuty codziennie 
(z  wyjątkiem niedziel) już od go-
dziny 17.30 (oczywiście spowia-
damy również podczas poran-
nych Mszy Świętych). Ufam, że 
ten wydłużony czas da wszystkim 
chętnym sposobność do wyspo-
wiadania się w ciszy, na godzinę 
przed rozpoczęciem wieczornej 
Mszy Świętej, i dłuższej rozmowy 
z kapłanem.

Ponadto w każdy 1. piątek mie-
siąca wydłużamy czas spowie-
dzi popołudniowej do godz. 2000 
(w  tym czasie będzie trwała ado-
racja Najświętszego Sakramentu 
lub inne nabożeństwo).

Baner z napisem Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię został 
umieszczony nad głównym wej-
ściem do naszego kościoła. Niech 
spojrzenie na te Jezusowe słowa, 
nadto na krzyż z naszego kościoła 
i księgę Ewangelii, zachęca nas do 
owocnego korzystania z sakramen-
tu pojednania, pogłębiania wiary 
i realizowania chrześcijańskiego 
świadectwa.

ks. proboszcz

Następny Adwent w moim życiu! 
Każdego roku jedno i to samo… 
A  teraz jeszcze jakieś rekolekcje ad-
wentowe. Czy Oni myślą, że ja mam 
czas na to wszystko!? Jak zwykle 
będą mnie pouczali, pięknie opo-
wiadali… że trzeba chodzić do ko-
ścioła i słuchać kazań, że adwent to 
czuwanie, radosne oczekiwanie na 

przyjście, z  którego powinniśmy się 
radować, i  takie tam… A z czego tu 
się cieszyć…

Prawdopodobnie większości z nas 
takie myśli przechodzą przez pełną 
zmartwień, trosk i obaw głowę. 
Można tak funkcjonować przez 
jakiś czas – ba! Nawet całe ży-
cie! Można być malkontentem… 

Ale czy taki jest cel życia? Czy 
o  to chodzi? A  może by tak zary-
zykować i  zacząć coś zmieniać? 
I  wbrew naszemu ludzkiemu po-
dejściu nie próbować panować 
nad wszystkim, tylko stanąć w go-
towości, zaryzykować i dowiedzieć 
się, o co chodzi w rekolekcjach  
adwentowych…

ADWENT

Spowiedź Święta 
w parafii św. Judy Tadeusza

(od Adwentu 2014)

w tygodniu:  podczas porannych Mszy Świętych
po południu od godz. 17.30

w niedziele:  podczas każdej Mszy Świętej

w I piątki miesiąca:  rano 6.30–7.30
po południu 16.00–20.00

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
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Wyjątkowo w tym roku w na-
szej parafii będą organizowane 
rekolekcje adwentowe połączo-
ne z nową ewangelizacją. Będzie 
na nich głoszona Dobra Nowina. 
Pewnie niektórzy pomyślą: Po co 
mi jakaś nowa ewangelizacja? Prze-
cież chodzę do kościoła!

Chodzi o to, żeby tym razem 
podejść do rekolekcji na serio. Po-
słuchać tego, co Bóg ma nam do 
powiedzenia. Wsłuchać się w Do-
brą Nowinę tak na 100%. Wydobyć 
z siebie trochę odwagi. Na ten krót-
ki czas przeorganizować swoje ży-
cie i pójść na całość. Usłyszeć, a nie 
tylko posłuchać.

Słowo rekolekcje pochodzi z ję-
zyka łacińskiego i oznacza: „znowu 
zbierać, przyjmować, odzyskać”. 
Odzyskać to znaczy powtórnie 
przeanalizować – przypomnieć so-
bie, postarać się, jeszcze raz coś roz-
ważyć. No ale co? Mamy rozważać 
fakt, że Jezus się narodził? Tak, ale 
przede wszystkim musimy zatrzy-
mać się i głębiej zastanowić nad 
sobą. Każdy z nas codziennie upra-
wia życiowy jogging. Nie mamy 
czasu na to, żeby wejść w głąb sie-
bie, zatrzymać się i wydobyć praw-
dziwą treść życia. Życia, które co-
raz bardziej jest zaprogramowane 
i  zautomatyzowane. To zaprogra-
mowanie niestety wkrada się rów-
nież do naszego życia duchowe-
go. W niedzielę trzeba iść na Mszę, 
później szybkie zakupy, ogarnięcie 
domu – przygotowanie do pracy, 
no i telewizor, Internet, Facebook, 
znajomi i tak leci… automatyczne 
życie – trochę bezmyślne.

Przed świętami skupiamy się na 
porządkowaniu domu, na prezen-
tach, na zakupach i dobrze – bo to 
też element naszego życia, rodziny 
itp. Ale trzeba zachować równo-
wagę, nie wolno nam zapominać 
o  tym, że jesteśmy dziećmi Boga, 
który nas ukształtował, stworzył, 
że  jesteśmy cenni w Jego oczach. 
Więc robiąc porządki w domu, 
zróbmy również porządek w na-
szych duszach. 

Zatrzymajmy się. Bo jeśli tego nie 
zrobimy, stracimy wiarę. Nie będzie-
my umieli jej bronić ani jej głosić. 
Staniemy się jak zakurzony mebel 

i w pewnym momencie nie będzie-
my umieli dostrzec jego koloru, 
kształtu ani piękna. Nie pozwólmy 
z naszej wiary zrobić karykatury. 
Spotykam wielu ludzi, którzy mó-
wią, że dopada ich beznadziejność, 
szarość. Z pozoru są uśmiechnięci, 
ale rozgoryczeni. Ścigają się – zapo-
minając już nawet za czym i po co 
tak biegną. Tak jakby utracili gdzieś 
sens życia. Wpadają w beznadzieję, 
później w rozpacz. W ekstremal-
nych sytuacjach w depresję.

Rekolekcje adwentowe są wła-
śnie dla takich osób. Są dla nas 
wszystkich. To dobry czas, aby się 
trochę opamiętać. W rekolekcjach 
nie chodzi tylko o to, aby słuchać, 
ważna jest praktyka! Usłyszałeś, 
usłyszałaś. Wdrażaj to! Żyj tym!

Jeśli chcesz, aby Twoje ciało było 
w formie – ćwiczysz, chodzisz na 
siłownię, pływasz lub podejmujesz 
inne aktywności. Nie słyszałam, aby 
ktoś, oglądając ćwiczenia w telewi-
zji czy czytając o sporcie, osiągnął 
taki efekt, jak osoby, które go upra-
wiają. Tak samo jest z duchowością! 
Co z tego, że słuchasz?

Podczas rekolekcji adwentowych 
zaprośmy Boga do swojego życia 
i  zacznijmy od drobnostek – niech 
to będzie wspólna kolacja z ro-
dziną, pełna radości przebaczenia 
i wzajemnego słuchania, lub po 
prostu zainteresowanie drugą oso-
bą, zwykły szczery uśmiech. Nie 
zrażajmy się, jeśli coś nie wyjdzie, 
bądźmy konsekwentni w działaniu. 
To przyniesie efekt. Jeśli będziemy 
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wszystko robili z Bogiem, nie bę-
dziemy potrzebowali planu „B”. 
Przestańmy się opierać tylko na 
swojej mocy! Zaufajmy Bogu! Czy 
trzeba czegoś więcej niż Boża Mi-
łość? Zaryzykujmy! Otwórzmy swo-
je serce, pozwólmy, aby Boża Miłość 
zstąpiła na nas, a potem żyjmy Nią! 
To nie jest trudne! 

Podczas rekolekcji pojednajmy 
się z Bogiem, przyjmijmy Go jako 
swojego Pana i Zbawiciela i żyjmy 
Nim. Mówmy o Bożej Miłości i swo-
im życiem świadczmy o niej. Ewan-
gelizacja, głoszenie Dobrej Nowiny 
jest tak bardzo potrzebne, nie tylko 
w krajach misyjnych. 

Nowa Ewangelizacja jest potrzeb-
na każdemu z nas, nie tylko nam 
świeckim, ale także duchownym, 
aby sobie przypomnieć i  uświado-
mić, że wiara to coś więcej niż tylko 
kultura i obyczaj. Chodzi o  to, aby 
poruszyć parafię, którą tworzy każ-
dy z nas. Jak tłumaczy biskup Grze-
gorz Ryś w książce „Kościelna wio-
sna” – w centrum ewangelizacji jest 
spotkanie z osobą Jezusa Chrystu-
sa, który umarł i  Zmartwychwstał 
– czyli żyje. Spotkanie z Chrystusem 
musi mnie konkretnie dotyczyć. 
I  mnie osobiście angażuje. Bene-
dykt XVI nazwał je otwarciem czło-
wieka na nowe życie. Nowa Ewan-
gelizacja to głoszenie Ewangelii ko-
muś, dla kogo ona przestała już być 
punktem odniesienia. A ściśle rzecz 
biorąc, nowa ewangelizacja jest 
skierowana do kościoła dawnej me-
tryki i do chrześcijan, którzy zanie-
chali praktyk. Aby ewangelizować, 
należy mieć otwartość wobec świa-
ta i wobec człowieka. Taką właśnie 
otwartość i  chęć głoszenia Dobrej 
Nowiny i kerygmatu ma Wspólno-
ta Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea”, która została zaproszona 
do głoszenia w naszej parafii. 

Co to jest Wspólnota „Galilea”?

Nazwa – to nie przypadek, bo-
wiem Chrystus ukazał się swoim 
uczniom właśnie w Galilei. Założy-
cielem wspólnoty jest o. Krzysztof 
Czerwionka – zmartwychwstaniec. 
Już od 1987 roku, kiedy pracował 
na pierwszej parafii w Gdańsku, 

zaczęło w Nim rodzić się pragnie-
nie wspólnoty, która obejmowała-
by ludzi w różnym wieku, z różną 
sytuacją życiową. Wspólnoty, która 
żyłaby w bliskich relacjach na wzór 
rodziny. Jak widać, jego pragnienie 
zostało wysłuchane przez Boga. Zo-
stał On przeniesiony na południe 
Polski, gdzie w Stryszawie obok 
Suchej Beskidzkiej miał zająć się 
domem rekolekcyjnym.

Tam szybko nawiązał relacje z kil-
koma mieszkańcami wioski, z który-
mi zaczął się systematycznie spoty-
kać i modlić. Z tych spotkań zawią-
zała się wspólnota. Podczas jednej 
modlitwy Bóg pozwolił im odkryć, 
że mają dzielić się Jego Ewangelią. 
W 1998 roku XV Kapituła Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego, w Uro-
czystość Chrystusa Króla, uznając, 
że Wspólnota realizuje charyzmat 
i  misję Zgromadzenia, włączyła ją 
w swoje wewnętrzne struktury.

Jaka jest dzisiejsza Galilea?

Jest rozkwitająca wspólnotą, któ-
ra głosi Dobrą Nowinę i pozwala do-
świadczyć żywego Boga. Centrum 
wspólnoty mieści się na „Wzgórzu 
Miłosierdzia” w Stryszawie. Pod nią 
podlegają tzw. „Winnice” i „Szczepy 
Winne” (regiony, na które podzie-
lona jest Wspólnota), które miesz-
czą się w poszczególnych miastach 
Polski i nawet za granicą. Obecnie 
Wspólnota liczy ponad 180 Do-
mów Zmartwychwstania – w Pol-
sce, Austrii, Niemczech, Holandii, 
Czechach, Bułgarii, Anglii oraz na 
Ukrainie. Szacuje się, że na spotka-
nia w Domach Zmartwychwstania 

co tydzień uczęszcza ok. 2000 osób. 
Każda Winnica ma swoje centrum – 
miejsce związane z parafią. Są one 
odpowiedzialne za formację człon-
ków, życie wspólnotowe i dzieła 
ewangelizacji. Wokół tego centrum 
powstają Domy Zmartwychwsta-
nia. Są to prywatne domy człon-
ków wspólnoty, w których co ty-
dzień organizowane są spotkania 
ewangelizacyjne. Przy naszej parafii 
też jest taki dom. Celem spotkań 
w  Domach Zmartwychwstania jest 
ewangelizacja, gdzie, jak mówi 
o.  Krzysztof Czerwionka, można 
spotkać Pana Zmartwychwstałego 
pośród nas. Charyzmatem wspól-
noty jest niesienie nadziei i życie 
prawdą, miłością, nawróceniem 
i głoszeniem – czyli życie życiem 
Zmartwychwstałego Pana Jezusa. 
Członkowie wspólnoty są takimi sa-
mymi ludźmi jak my, żyją w swoich 
środowiskach, w swojej codzienno-
ści zmagają się z problemami. Są 
solą tej ziemi, nadają jej smak, po-
kazują prawdziwe życie w miłości 
i radości Chrystusowej.

Włączmy się w nową ewangeli-
zację, zaryzykujmy, przeżyjmy re-
kolekcje adwentowe, odkryjmy na 
nowo Chrystusa, a każdy z nas bę-
dzie mógł powiedzieć:

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje 
we mnie Chrystus. Choć nadal pro-
wadzę życie w ciele, jednak obecne 
życie moje jest życiem wiary w Syna 
Bożego, który umiłował mnie i same-
go siebie wydał za mnie. Nie mogę 
odrzucić łaski danej przez Boga. Je-
żeli zaś usprawiedliwienie dokonuje 
się przez Prawo, to Chrystus umarł na 
darmo.” (List do Galatów)

Głównym dziełem Wspólnoty 
jest Szkoła Nowej Ewangelizacji 
św. Marka, która w ciągu roku pro-
wadzi ponad 60 różnego rodzaju 
rekolekcji oraz kursów (np. kurs 
„Nowe Życie”, „Emaus”, „Paweł”).

Wspólnota Galilea w Krako-
wie organizuje Wieczory Chwały 
w każdą trzecią niedzielę miesiąca 
u oo. Zmartwychwstańców przy 
ul. Szkolnej 4.

Więcej: www.krakow.galilea.pl

Renata Socha
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Św. Jan Paweł II napisał w posy-
nodalnej adhortacji apostolskiej 
„Christifideles laici”, że parafia 
jest „wspólnotą eucharystyczną, 
wspólnotą wiary oraz wspólno-
tą organiczną, tzn. składa się ona 
z wyświęconych kapłanów i innych 
chrześcijan, i w której proboszcz, 
reprezentujący biskupa diecezji, 
jest hierarchicznym ogniwem łą-
czącym z całym Kościołem par-
tykularnym” (DS, s. 13, p. 10). Jed-
nocześnie dodał bardzo istotną 
specyfikę Kościoła lokalnego, mó-
wiąc, że parafia ma być wspólno-
tą wspólnot (DS, s. 22, p. 43).

Także Sobór Watykański II wy-
raźnie podkreślił, że małe grupy 
są wspólnotami odnowy Kościoła. 

Tylko budowanie i rozwijanie ta-
kich wspólnot, ich  świadectwo 
i  zaangażowane apostolstwo może 
doprowadzić do odnowienia się 
parafii w jej wymiarze wspólnoto-
wym. Kierując się tym wskazaniem, 
musimy wszyscy unikać utartego 
przez lata stereotypu, że  Kościół 

i  parafia to tylko duchowieństwo 
– „księża”. Parafia to „my – świeccy 
i  księża”. Jednym z „cudów” Ko-
ścioła jest to, że każdy może sobie 
w  kościele lokalnym (parafii) zna-
leźć dla siebie miejsce. 

W 2. Niedzielę Adwentu roz-
poczną się w naszej parafii reko-
lekcje ewangelizacyjne. Ich celem 
będzie ożywienie wiary każdego 
z nas i zaangażowanie wiernych 
w religijne życie parafii. Ma się to 
również wyrazić poprzez włącze-
nie się i zaangażowanie w istnie-
jące w parafii wspólnoty religijne 
(a może owocem rekolekcji będzie 
powstanie nowych grup). 

Kierując się tym przeświadcze-
niem, w obecnym numerze Apo-
stoła postanowiliśmy wymienić 
i opisać w sposób skrótowy już 
istniejące w naszej parafii grupy 
religijne. Ufam, że to zestawienie 
pokaże zarówno bogactwo życia 
religijnego naszej wspólnoty, jak 
również stanie się dla wielu Pa-
rafian zachętą i zaproszeniem do 
przyłączenia się do jednej lub kilku 
z nich.

ks. proboszcz

Grupy i wspólnoty 
w parafii św. Judy Tadeusza 

w Krakowie-Czyżynach
Parafia – wspólnotą wspólnot

Jeśli szukasz pełnego zaangażowania w życie parafii, 
jeśli chcesz pogłębić osobistą relację z Chrystusem 

– na pewno znajdziesz w naszej parafii wspólnotę dla siebie.

Serdecznie zapraszamy!
Czekamy na Ciebie w każdym czasie!

KOŚCIÓŁ JEST NASZYM DOMEM



Listopad 2014 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI 9

Ministranci to grupa chłopców, którzy są najbli-
żej ołtarza w czasie Mszy Świętej. Pomagają pre-
zbiterowi w sprawowaniu liturgii, a na co dzień 
stanowią „straż” i świadków Pana Jezusa. Mini-
stranci odbywają swoje „szkolenie bojowe” raz 
w tygodniu w małych grupach, zdobywając wiedzę 
i umiejętności, dobrze się przy tym bawiąc. Razem 
spotykamy się w pierwsze poniedziałki miesiąca 
o godz.  17.00. Nie zapominamy też o wspólnych 
wyjściach sportowych czy do kina.

ks. Michał

Ministranci

Lektorzy są wspólnotą, której członków można 
by nazwać „sługami Słowa”. Jezus – Słowo Przed-
wieczne, podczas Eucharystii przychodzi do nas 
przez Pisma i w Komunii Świętej. Lektorzy, bę-
dąc blisko tych tajemnic, uczą się służyć Bra-
ciom i Siostrom, i odkrywają, że Bóg działa też 
w codzienności. 

Spotykamy się od czasu do czasu poza Mszą 
Świętą – na zajęciach sportowych, rozmowach czy 
wspólnych wypadach poza miasto. Spotykamy się 
także w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 20.00.

ks. Michał

Lektorzy

Schola dziewczęca sprawia, że Msza Święta 
dla rodzin (niedziela, 11.30) staje się naprawdę 
piękna. W scholi znajdzie miejsce każdy, kto lubi 
śpiewać albo chce się tego nauczyć. Panuje tu miła 
atmosfera. Zajęcia odbywają się co tydzień we 
wtorki o godz. 16.15. Wspólne śpiewanie prowadzi  
p. Marzena Baś.

ks. Michał

Schola dziewczęca
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Oaza młodzieżowa to ludzie, pośród których 
czujesz się dobrze. Razem przeżywamy radość ze 
spotkania drugiego człowieka i razem doświad-
czamy, że Bóg nas kocha. Spędzając ze sobą czas, 
słuchając Słowa Bożego czy dyskutując, odkry-
wamy Nowe Życie w Bogu. Spotykamy się w piątki 
o  godz. 19.00, nieraz też we wtorki czy soboty  
– na modlitwę albo jakieś wspólne przygody.

ks. Michał

Oaza Dzieci Bożych pozwala wszystkim dzie-
ciom ciekawie przeżyć sobotnie przedpołudnie. 
Pod czujnym okiem kochanych Animatorek, 
księdza, a  zwłaszcza Pana Jezusa, razem bawi-
my się, uczymy i dziękujemy Bogu za wszyst-
ko. Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 10.00. 
Zapraszamy!

ks. Michał

Oaza młodzieżowa

Oaza Dzieci Bożych

Duszpasterstwo Akademickie Podaj dalej dzia-
ła przy naszej parafii już od kilku lat. Skupia mło-
dzież studencką związaną z AWF-em i innymi 

uczelniami wyższymi Krakowa. Spotkania odby-
wają się w każdą środę o godz. 20.30. 

W pierwszą i trzecią środę miesiąca spotykamy 
się w sali TV w akademiku AWF, w drugą i czwar-
tą – przy parafii, na adoracji i Mszy Świętej. Nasza 
wspólnota jest nieduża w porównaniu z innymi 
DA miasta Krakowa, ale jeżeli ktoś ceni sobie ka-
meralną, znającą się wzajemnie wspólnotę, to ser-
decznie zapraszamy.  

Nasze działania zmierzają do wspólnego, w du-
chu wiary, pogłębiania życia religijnego. Stąd po-
dejmujemy różnorodne działania. Od wspólnych 
wypraw „w teren” począwszy, poprzez zaangażo-
wanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne, 
do działań stricte modlitewnych. Zapraszamy!

DA

Duszpasterstwo Akademickie Podaj dalej
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Domowy Kościół pomaga małżonkom razem 
dążyć do zbawienia. Początki tego ruchu w na-
szej parafii sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Obecnie w Oazie Rodzin są dwa kręgi 
(8 małżeństw). Spotkania odbywają się raz w mie-
siącu, w miejscu zamieszkania danej rodziny. Opie-
kunem Wspólnoty Domowego Kościoła w parafii 
św. Judy Tadeusza jest ks. Tadeusz Pawlica.

Zapraszamy nowe małżeństwa do naszej wspól-
noty. Chętnych prosimy o kontakt z duszpasterza-
mi naszej parafii. 

ks. Tadeusz Pawlica

Wspólnota Domowego Kościoła (Oaza Rodzin)

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w parafii św.  Judy Tadeusza 
w  Krakowie-Czyżynach działa od 14 kwietnia 
1994 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem 
był śp. ks. Jan Gwizdoń, a od roku 2010 funkcję tę 
pełni ks. proboszcz Czesław Sandecki.

Celem Straży Honorowej jest oddawanie czci 
i  miłości Sercu Jezusowemu oraz wynagradzanie 
za grzechy własne i całego świata. Zadaniem człon-
ków Arcybractwa jest uświęcanie siebie i pomoc 
innym w uświęcaniu się. W tym celu każdy czło-
nek Wspólnoty jedną godzinę w ciągu dnia stara 
się przeżyć w łączności z Boskim Sercem, wypeł-
niając swoje zajęcia i obowiązki w duchu wynagro-
dzenia za grzechy całego świata.

Członkowie Straży Honorowej biorą też aktyw-
ny udział w życiu parafii, włączając się w różne 
nabożeństwa, np.: adoracje Najświętszego Sakra-
mentu, modlitwy różańcowe, procesje i modlitwy 
pokutne. Swoimi modlitwami pragną przyczynić 
się do większej chwały Bożej. Nieustannie proszą 
Boga o zasilanie szeregów Straży Honorowej ludź-
mi młodymi, którzy z entuzjazmem wstąpiliby do 
szkoły Serca Bożego.

Nasza wspólnota w czerwcu 2014 roku świę-
towała 20-1ecie istnienia. Najświętsze Serce Pana 
Jezusa pobłogosławiło nam, dając w październiku 
Wspólnocie czterech nowych członków i jedną 
kandydatkę.

Zelatorka Wanda Powroźnik

Arcybractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Parafialny Zespół Caritas 
przy parafii św. Judy Tadeusza 
w  Krakowie-Czyżynach pra-
cuje nieprzerwanie od 1986 r. 
Do 2010 r. pod nazwą Grupa 
Charytatywna. Zrzesza wo-
lontariuszy, którzy swój czas 
i  siły przeznaczają na poma-
ganie innym.

Wystarczy choroba, odejście lub śmierć jed-
nego z rodziców, utrata pracy, nagły problem 
z mieszkaniem, aby dotychczas stabilny świat się 
zawalił. 

B i e d a – tego nie widać gołym okiem.

Nasze zadania realizujemy poprzez: rozpatry-
wanie potrzeb, sprzedaż wigilijnych świec i baran-
ków wielkanocnych, zbiórkę żywności w czasie 
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę i rozdanie 
jej najuboższym, organizowanie wyjazdów na zie-
lone szkoły i wyjazdów wakacyjnych dzieci, akcję 
„Tornister pełen uśmiechu” – zbiórkę na wypraw-
ki szkolne, przygotowanie paczek mikołajowych 
i  żywnościowych, przeprowadzanie zbiórek dla 
ludzi, których dotknęła trudna sytuacja losowa  
(powódź czy pożar). Środki na naszą działalność 
pochodzą ze zbiórek do skarbon, sprzedaży świec 
i baranków oraz ofiar darczyńców. Dyżur PZC jest 
w każdą pierwszą środę miesiąca zakończony Mszą 
Świętą i wspólnym spotkaniem. 

Zofia Jurek

Parafialny Zespół Caritas

Już od 16 lat w naszej parafii istnieje parafialny 
chór, który w ubiegłym roku przyjął nazwę Vox 
Fidei. Jesteśmy chórem mieszanym – czterogło-
sowym (sopran, alt, tenor, bas). Od początku ist-
nienia naszego zespołu dyrygentem jest organista 
Robert Kucharzyk. Naszym Opiekunem natomiast 
jest ks. proboszcz Czesław Sandecki. 

W skład zespołu wchodzi około 30 osób w róż-
nym wieku. Reprezentujemy najróżniejsze zawody, 
zwykle nie mamy przygotowania muzycznego, ale 
łączy nas pasja do muzyki. Spotykamy się w każdą 
środę o godzinie 19.00 na próbie, w domu parafial-
nym. W ciągu tego półtoragodzinnego spotkania 

ćwiczymy emisję głosu, po czym przystępujemy do 
śpiewania utworów.

Nasz śpiew stanowi głównie oprawę liturgii nie-
dzielnych i świątecznych Mszy Świętych, a tak-
że uroczystości parafialnych. Tradycją jest, że co 
roku w dniu Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 
mamy Koncert Kolęd. Choć nasz repertuar skła-
da się w większości z pieśni religijnych, śpiewamy 
również utwory świeckie, które można wykony-
wać np. przy ognisku, z okazji imienin, świąt na-
rodowych. Poza próbami, towarzyszą nam również 
chwile rekreacji i zabawy. Co roku wyjeżdżamy 
na wycieczkę/pielgrzymkę dla grup parafialnych, 
czasami też sami organizujemy sobie wycieczki za 
miasto z członkami naszych rodzin i przyjaciółmi. 
Często obchodzimy wspólnie imieniny, solenizan-
ci organizują wówczas skromny poczęstunek. Od 
kilku lat, dzięki zaangażowaniu i wsparciu naszego 
Opiekuna Ks. Proboszcza, obchodzimy uroczyście 
22 listopada, dzień Patronki chórów i chórzystów 
– św. Cecylii. To nasze święto, więc ucztujemy 
wtedy i śpiewamy, wesoło spędzając ze sobą czas. 
Niektórzy chórzyści udzielają się również w innych 
grupach parafialnych: w Akcji Katolickiej, Radach 
Duszpasterskiej i Ekonomicznej parafii, w Redak-
cji Apostoła Czyżyńskiego czy Poradni Pomocy 
Rodzinie.

chórzystka, Magdalena Kępińska-Jasny

Chór parafialny Vox Fidei
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Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 
w Archidiecezji Krakowskiej została wprowadzo-
na 12 grudnia 2005 r., na mocy dekretu Ks. Kard. 
Stanisława Dziwisza, który nazwał także szafarzy 
świeckimi pomocnikami w udzielaniu Komunii św.

Pierwszym i podstawowym ich zadaniem jest 
zanoszenie Ciała Pańskiego osobom chorym, star-
szym, niepełnosprawnym i wszystkim innym, któ-
rym wiek, aktualny stan zdrowia, nie pozwalają 
na wyjście z domu i pójście do kościoła na Mszę 
Świętą. Oprócz tego, szafarze służą także przy ołta-
rzu, czytają Słowo Boże, a także, gdy zachodzi taka 
potrzeba, za zgodą kapłana, pomagają rozdawać 
Komunię św.

W naszej parafii posługę tę pełni obecnie pięciu 
szafarzy. Udają się do chorych w każdą niedzie-
lę i  święta po Mszach Świętych o godzinie 7.00, 
8.30, oraz 10.00. Chęć przyjęcia w niedzielę Ko-
munii  św., przyniesionej przez szafarzy do domu 
chorego, można zgłaszać w zakrystii, kancelarii, te-
lefonicznie, jednemu z szafarzy, a nawet można to 
zrobić bezpośrednio przed jedną z wymienionych 
wyżej Mszy św. Wizyta szafarza w domu nie wiąże 
się z żadnymi opłatami. 

Należy przypomnieć, że nadzwyczajni szafarze 
Komunii św. nie mogą sprawować żadnych sakra-
mentów: spowiadać, czy udzielać namaszczenia 
chorych. To może uczynić tylko kapłan. Ale mogą 
zanieść Komunię św. do domu, pragnącemu przy-
jąć Ją człowiekowi. 

Zachęcamy do korzystania z posługi nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej parafii!

ks. proboszcz

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Akcja Katolicka jest szcze-
gólną wspólnotą świeckich 
pozostających w ścisłej współ-
pracy z hierarchią Kościoła. 
Naszą misją jest głoszenie 
Zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa i chrystianizacja 
każdej dziedziny życia. Stara-

my się widzieć, oceniać i działać w duchu Ewange-
lii, kształtować życie według zasad wiary, pogłębiać 
wiedzę o Jezusie Chrystusie, aby świadomie wy-
bierać Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia. 
Akcja Katolicka powstała jako odpowiedź na tren-
dy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijań-
skie z życia społeczeństwa.

Spotkania Akcji Katolickiej w parafii św. Judy  
Tadeusza w Krakowie odbywają się co miesiąc, 
w drugi poniedziałek, po Mszy św. o godz. 18.00 
w salce na plebanii.  Na tej Mszy św. członkowie 
uczestniczą w Liturgii Słowa, a przed nią prowadzą 

modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny. Także 
28. dnia każdego miesiąca (dzień Nowenny do 
św.  Judy Tadeusza) członkowie Akcji Katolic-
kiej prowadzą różaniec przed Mszą św. oraz 
przygotowują i prowadzą asystę. W ciągu roku AK 
wspiera różne działania prowadzone przez parafię, 
m.in. przeprowadza zbiórkę pieniędzy w  Dniu 
Papieskim na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. Na poziomie diecezji AK włą-
cza się w formację stałą (konferencje, pielgrzymki, 
spotkania). Święto patronalne AK to Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. Prezesem naszego 
Oddziału AK w  parafii jest p. Jan Pustuła. Patro-
nem AK w Krakowie jest św. Jadwiga Królowa.  
Zapraszamy do współpracy!

ks. Krzysztof Polewka
Parafialny Asystent Kościelny

Więcej na: www.ak.org.pl, www.akr.diecezja.pl

Akcja Katolicka
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Apostoł Czyżyński, pismo parafii św. Judy Ta-
deusza w Krakowie-Czyżynach, zaczęło się uka-
zywać w 1995 roku. Po kilku latach przerwy, na 
prośbę Parafian podjęto dzieło jego reaktywowa-
nia. Pierwszy numer wznowionej edycji ukazał się 
w maju 2012 r. Do tej chwili wydano 15 numerów 
(patrz strona internetowa parafii, zakładka Apostoł 
Czyżyński).

Apostoł jest periodykiem parafialnym, adreso-
wanym przede wszystkim do członków wspólnoty 
parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach, 
traktującym m.in. o historii, wydarzeniach dusz-
pasterskich w parafii, informującym o życiu ludzi 
mieszkających w tej części Krakowa i Kościoła 
Krakowskiego.

Jest moim pragnieniem i oczekiwaniem, aby na-
sze parafialne czasopismo nadal gromadziło wokół 

siebie wielu chętnych Parafian, którzy podejmą 
trud zaangażowania się w jego redagowanie i wy-
dawanie. Zapraszam wiec do pisania artykułów, 
do zgłaszania własnych pomysłów i propozycji. 
Zachęcam wszystkich pragnących włączyć się w to 
dzieło: młodych i starszych, studentów, pracują-
cych i emerytów… do kontaktu z Redakcją. Spo-
tkania odbywają się przeważnie w drugie wtorki 
miesiąca, o godz. 19.00 w sali na plebanii.

Mam nadzieję, że Apostoł Czyżyński nadal z gor-
liwością będzie głosił Ewangelię na czyżyńskiej 
ziemi… 

ks. proboszcz

Kontakt z redakcją:

• w kancelarii parafialnej w każdy czwartek 
w godz. 8.00-10.00

• telefonicznie: 12 647 94 88
• spotkania w salce na plebanii w drugi wtorek 

miesiąca
• drogą e-mailową: apostolczyzynski@gmail.com

Redakcja Apostoła Czyżyńskiego

Wspólnota osób z upośledzeniem umysłowym 
powstała w 2004 roku. Inicjatorem powstania gru-
py był śp. ks. Jan Gwizdoń. Pierwszym kapelanem, 
ks. Kazimierz Foltyn. Wspólnota skupia wokół sie-
bie niepełnosprawnych, ich rodziny, a także przy-
jaciół – młodzież, która z oddaniem pomaga przy 
organizowaniu spotkań. Obecnie kapelanem jest 
ks. Tadeusz Pawlica, który dba nie tylko o duchową 

stronę spotkań. Grupę tworzy 10 rodzin osób nie-
pełnosprawnych. Spotykamy się w drugą i czwartą 
sobotę miesiąca o godz. 15.00, przeważnie w salce 
na plebanii, ale nie tylko. Często wyjeżdżamy poza 
Kraków, wówczas w plenerze organizujemy gry, 
zabawy, mecze. 

Jesteśmy radosną i otwartą wspólnotą, w której 
nikt nikogo nie odrzuca ani nie wyśmiewa, gdzie 
na pierwszym miejscu jest Bóg, ale zaraz po Nim 
każdy człowiek – ze swoimi słabościami, wadami, 
problemami.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które 
chciałyby dołączyć do naszej grupy.

Zapraszamy przede wszystkim niepełnospraw-
nych i ich rodziny, ale również młodzież, osoby, 
które chciałyby po prostu być z niepełnosprawny-
mi. Co oferujemy? Przede wszystkim radość, mi-
łość, prostolinijność.

Jeśli czujesz, że ta grupa jest dla Ciebie – po pro-
stu przyjdź, czekamy! 

Renata Socha

Wspólnota niepełnosprawnych Czyżyki



Listopad 2014 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI 15

W naszej parafii działa 14 róż – dwie męskie, jedenaście żeńskich i jedna mieszana.
Zmiany tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00. 

RÓŻE ŻEŃSKIE DATA POWSTANIA
1. św. Jadwigi Śląskiej ok. 1945 r. – za proboszcza ks. Józefa Zastawniaka 

(jeszcze w czasie przynależności wspólnoty z Łęgu  
do kościoła św. Bartłomieja w Mogile)

2. św. Joanny ok. 1950 r. – za proboszcza ks. Józefa Zastawniaka
3. św. Moniki ok. 1962 r. – za proboszcza ks. Stanisława Michałka
4. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej 1994 r. – za proboszcza ks. Stanisława Michałka
5. św. Teresy ok.1963 r. – za proboszcza ks. Stanisława Michałka
6. św. Agnieszki 01.1998 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia
7. św. Małgorzaty Marii Alacoque brak danych
8. św. Kingi 2000 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia
9. św. Faustyny brak danych

10. św. Ojca Pio 2004 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia
11. bł. Matki Teresy z Kalkuty 1997 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia
12. św. Jana Pawła II

koło różańcowe mieszane
2012 r. – za proboszcza ks. Czesława Sandeckiego

RÓŻE MĘSKIE DATA POWSTANIA
13. św. Józefa 2000 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia
14. św. Ojca Pio ok. 1998 r. – za proboszcza ks. Jana Gwizdonia

Żywy Różaniec
„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpo-

wiedzialności za Kościół i świat otaczają opieką modlitewną 
tych, którzy tej modlitwy najbardziej potrzebują i są wska-
zani w Papieskich Intencjach Modlitwy. Modlitwa ta została 
zainicjowana przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w 1826 r. i za-
twierdzona przez papieża Grzegorza XVI w 1832 r. W Polsce 
praktyka żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX 
wieku. Stowarzyszenie nosi nazwę „Różańca”, gdyż członko-
wie są podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają 
codziennie (każdy) jedną dziesiątkę w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym. Każda grupa składa się z tylu osób, ile jest 
tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „żywym”,  
gdyż ci, którzy je tworzą, są zastępowani przez kolejnych,  
gdy ci umierają, bądź odchodzą.

Więcej informacji o Statucie Stowarzyszenia Róż Różańco-
wych można przeczytać na stronach internetowych.

W naszej parafii św. Judy Tadeusza opiekunem – moderatorem jest ksiądz proboszcz Czesław 
Sandecki. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę piękną wspólną modlitwę, 
do powstawania nowych róż. Wiele razy Najświętsza Panienka zachęcała nas do modlitwy różańcowej, 
choćby w słynnych objawieniach w Fatimie. 

Święta Maryjo, Matko Różańcowa, bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”… 

opracowała: Wanda Biernacik
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Grupa modlitewna w naszej parafii powstała 
w 1985 r. Jej powstanie to odpowiedź małego krę-
gu osób na propozycję ks. Ryszarda Kubasiaka, by-
łego wikariusza w naszej parafii. Zachęcał on, by 
w ten modlitewny sposób „być obecnym” w życiu 
wspólnoty parafialnej i jej służyć. Celem grupy 
jest więc modlitwa w różnych intencjach parafii, 

Kościoła, Archidiecezji Krakowskiej. Grupa mo-
dlitewna modli się w intencji Parafian, za rodziny, 
prosi w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, 
poleca Miłosiernemu Bogu chorych, cierpiących, 
zmarłych…

Stałym dniem i czasem modlitwy prowadzonej 
przez naszą wspólnotę, niezmiennie i nieprzerwa-
nie od prawie 30 lat, jest środa, godz. 17.00, czyli 
godzina przed wieczorną Mszą św. i Nowenną do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Gorąco zachęcamy Parafian do włączenia się 
w tę modlitwę. Czekamy na Was i prosimy Boga, 
aby na wspólnej modlitwie było nas coraz więcej.

Przychodźcie z wielką wiarą w moc modlitwy 
i obecność Jezusa wśród nas, do parafialnego ko-
ścioła w środę o godz. 17.00. Uklęknijmy razem. 
Pan Jezus mówił: „Wszystko, o co w modlitwie 
prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzy-
macie” (Łk 11, 24). 

Halina Nidecka wraz z grupą modlitewną

Grupa modlitewna

Rada Ekonomiczna przy naszej parafii została 
powołana 8 grudnia 1996 roku. Powstała, gdy zaist-
niała potrzeba doradztwa i pomocy Księdzu Pro-
boszczowi na płaszczyźnie ekonomicznej i gospo-
darczej. Przy pracach remontowych i inwestycjach 

Proboszcz szukał osób, na których opinii mógłby 
się oprzeć, podejmując zadania gospodarcze i róż-
ne przedsięwzięcia.

W skład Rady weszło wówczas 10 osób. Człon-
kowie Rady Ekonomicznej współpracują cały czas 
z Księdzem Proboszczem, służąc jako głos dorad-
czy w sprawie remontów, prac wokół kościoła i re-
montów plebanii. Prac tych przy naszym kościele 
zawsze jest dużo, a więc i decyzji do podejmowania 
oraz różnych załatwień jest sporo.

Zebrania członków naszej Rady odbywają się 
raz na kwartał lub częściej – jeśli zaistnieje taka 
potrzeba. Członkowie Rady Ekonomicznej biorą 
również udział w zbiórkach pieniędzy na realizację 
zaplanowanych zadań gospodarczych.

Współpraca Rady Ekonomicznej z kolejnym już 
Księdzem Proboszczem układa się bardzo dobrze. 
Ks. Czesław Sandecki może liczyć na nasze zrozu-
mienie i rzeczową, a nawet profesjonalną opinię 
i doradztwo. Efekty naszej współpracy wszyscy pa-
rafianie widzą w kościele i wokół naszej świątyni.

Halina Nidecka

Rada Ekonomiczna
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Parafialna Rada Duszpasterska przy naszej pa-
rafii została powołana 15 marca 1992 roku. Inau-
guracja działalności oraz ogłoszenie pierwszego 
składu Rady odbyło się podczas uroczystej Mszy 
Świętej odprawionej w naszym kościele przez  
ks. bp. Kazimierza Górnego.

Głównym celem Rady Duszpasterskiej jest 
współpraca w pogłębianiu i rozwijaniu życia du-
chowego w parafii. Stanowimy łącznik między pa-
rafianami i duszpasterzami. Nasze działanie odby-
wa się w dwóch aspektach: 

Pierwszy to rozeznawanie różnych sytuacji i po-
trzeb w parafii, a następnie omawianie tych proble-
mów na zebraniach.

Drugi aspekt to słuchanie propozycji Księdza 
Proboszcza i Kapłanów, a następnie przekazywanie 
ich parafianom. 

Rada Duszpasterska jest więc zwornikiem mię-
dzy duszpasterzami i parafianami. Aby mogła speł-
niać swe zadanie, musi mieć charakter reprezenta-
tywny – w jej skład muszą wchodzić przedstawi-
ciele wszystkich parafian. Stąd nasi członkowie to 
osoby w różnym wieku, przedstawiciele wszystkich 
grup religijnych, osiedli, posiadający różne wy-
kształcenie i zawody.

Członkowie Rady interesują się różnymi dzie-
dzinami życia parafii – od katechizacji, poprzez 
problemy ludzi biednych i chorych, aż po zaanga-
żowanie w ożywienie liturgii i lepsze przeżywanie 

Eucharystii przez parafian. Naszym zadaniem jest 
również współpraca z innymi wspólnotami para-
fialnymi. Staramy się także być otwarci na to, co się 
dzieje Kościele i podejmować nowe działania.

Nasz skład jest odnawiany i uzupełniany, bo tak 
dyktuje życie i jego koleje. Zebrania odbywają się, 
zgodnie ze statutem, raz na kwartał lub częściej, je-
śli jest taka potrzeba. Jesteśmy świadomi, że Rada 
Duszpasterska to „zaczyn”, który musi oddziaływać 
na resztę parafian. Nasz poziom religijny powinien 
być wysoki, więc zabiegamy o stały rozwój ducho-
wy. Staramy się, by Rada Duszpasterska w naszej 
parafii stała się laboratorium wiary, w którym do-
konuje się rozwój człowieka.

Halina Nidecka

Parafialna Rada Duszpasterska

Św. Jan Paweł II  
o apostolskim  

zaangażowaniu w parafii
Świeccy winni nabierać coraz głębszego prze-

konania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie 
zaangażowanie na terenie własnej parafii. Odwołaj-
my się tu raz jeszcze do miarodajnych słów Soboru: 
„Parafia dostarcza naocznego przykładu apostol-
stwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie 
występujące w jej obrębie różnorakie właściwości 
ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła. 
Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii 
w  ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedsta-
wiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata 

oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego 
ich omówienia i rozwiązywania; współpracować 
w  miarę sił we wszystkich poczynaniach apostol-
skich i misyjnych swojej kościelnej rodziny” […]

W aktualnych warunkach świeccy mogą i powin-
ni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, 
kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla 
rozbudzania misyjnego zapału w stosunku do nie-
wierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę po-
rzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego 
życia.

Jan Paweł II

Posynodalna adhortacja apostolska 
Christifideles laici 

o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie  
dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II
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Światowe Dni Młodzieży to mię-
dzynarodowe spotkania młodych 
z całego świata, którzy gromadzą 
się w jednym miejscu, by wyznać 
wiarę w Jezusa Chrystusa. Spotka-
nia młodych katolików zostały za-
inicjowane z troski świętego Jana 
Pawła II, który nieugięcie pielgrzy-
mował po całej ziemi w poszuki-
waniu młodych ludzi i z ojcowską 
miłością wyciągał rękę do każdego. 
„Szukałem was, a teraz wy przy-
szliście do mnie”. Już niespełna 
od trzydziestu lat trwa wędrówka 
wspólnoty Kościoła poprzez miasta 
i kontynenty. Z biegiem lat kolejne 
pokolenia młodych dołączają do 
tej wędrówki.  

Jak wiemy, najbliższe Światowe 
Dni Młodzieży odbędą się w 2016 
roku w Polsce, w Krakowie. Już od 
kilku miesięcy trwają przygoto- 

wania do tego wielkiego wyda-
rzenia. W niedzielę 16 listopada, 
zgodnie z poleceniem Konferencji 
Episkopatu Polski, młodzi z całej 
Polski przeprowadzili przed ko-
ściołami składkę, której celem jest 
pomoc w  przygotowaniach do 
Światowych Dni Młodzieży. Bisku-
pi polecili też nam wszystkim mo-
dlitwę w  intencji błogosławionych 
owoców tego święta wiary.

Również nasza parafia włączyła 
się czynnie w przygotowania do 
tego wydarzenia, zarówno w kwe-
stiach organizacyjnych, jak i w wy-
miarze duchowym. W połowie 
listopada został wybrany Przewod-
niczący Komitetu Parafialnego, po-
woli kształtuje się cały komitet do 
spraw logistyki. Liczymy na wszel-
kie sugestie i pomoc. 

   M.K.

Światowe Dni Młodzieży
Kraków 2016

Modlitwa przed Światowymi
Dniami Młodzieży – Kraków 2016

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych  
ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach  
współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia  

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

W ramach duchowego 
przygotowania chcielibyśmy 
zaprosić wszystkich mło-
dych naszej parafii w piątek 
5  grudnia br. o  godz. 19.00 
na wspólne spotkanie mo-
dlitewne, na którym będzie 
można się zapoznać bliżej 
z  ideą Światowych Dni Mło-
dzieży. Będzie to także oka-
zja, żeby poznać się bliżej, 
zobaczyć i  usłyszeć jak wy-
glądały spotkania młodych 
z papieżem w innych krajach 
świata, a także zjednoczyć się 
poprzez wspólną modlitwę 
i  wielbienie Boga śpiewem. 
Już dziś wszystkich bardzo 
serdecznie zapraszamy!

5 grudnia 2014 r. 
(I piątek miesiąca) 

godz. 19.00

Czekamy na Was!
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Wydaje się, że nic innego nie mo-
głoby ich wywołać w nas skutecz-
niej niż dzisiejsza pogoda – osnuty 
mgłą czyżyński kościół i  przenikli-
we zimno. To przecież już nam się 
zdarzało na Odpust nie raz. Jednak-
że tego roku, w dniu naszego para-
fialnego święta, moc wspomnień 
wzbudziła w nas nie ta typowa je-
sień, wymuszająca nostalgię, lecz 
obecność wśród nas ks. Prałata 
Jana Franczaka – jednego z  naj-
bardziej lubianych i szczególnie 
wdzięcznie zapisanego w pamięci 
parafian dawnego czyżyńskiego 

wikariusza. Dziś, gdy to właśnie 
w naszym gronie świętuje On złoty 
jubileusz 50-lecia swej kapłańskiej 
posługi, odżywają wspomnienia 
i  w myślach wracają te lata, kiedy 
z tak wielkim zaangażowaniem 
budował i rozwijał duszpasterstwo 
w naszej wspólnocie. Jak miło, słu-
chając Słowa Bożego głoszonego 
przez Księdza Jana, móc wrócić do 
tamtych chwil! Można by o nich 
opowiadać bez końca – aż starszym 
Czyżynianom łza się w oku kręci, 
młodym zaś wyobraźnia podsuwa 
sceny i wątki o tym, jak to niegdyś 

tutaj było: ciężko, a jednocześnie 
szczęśliwie, jaki ogrom pracy trze-
ba było wykonać i w jak niełatwych 
czasach, lecz za to z jaką ochotą 
i zaangażowaniem to czyniono, 
i  jaką radość to ze sobą niosło… 
Serdecznie dziękujemy Księże Jubi-
lacie Janie – warto było!

Dziś kościół w Czyżynach jest 
naszą dumą i chwałą – piękna świą-
tynia zachwyca, bo miała i nadal 
ma wielu wspaniałych ludzi, dla 
których jej dobro oraz wzrost du-
chowy całej wspólnoty są zawsze 
najwyższym nakazem. Dbał o to 
również nasz Patron – św. Juda Ta-
deusz, najwierniejszy Orędownik 
w sprawach szczególnie trudnych 
– i także swe zadanie spełnił. Dla-
tego, w uroczystość tak piękną jak 
dzisiejsza, gdy padają jej ostatnie 
akcenty – uroczyste Ciebie Boga 
wysławiamy oraz Boże, coś Polskę, 
to są one szczególnym dziękczy-
nieniem Bogu za wszystkie zna-
komite dzieła, które dokonały się 
w  naszej parafii na przestrzeni lat 
i za wszystkich tych ludzi, duchow-
nych i świeckich, tak niezwykle „po-
zytywnie zakręconych” na rzecz na-
szej czyżyńskiej wspólnoty, bo ten 
Odpust to przede wszystkim ich 
święto i wielki dzień!

tekst: Ewa Jędras
zdjęcia (str. 19-21): Piotr Malec

Odpust… pełen wspomnień

PARAFIA CZYŻYNY
ODPUST KU CZCI ŚW. JUDY TADEUSZA
transmisja

Niedziela

Nagrania transmisji Mszy Świętej odpustowej można posłuchać:
• na stronie internetowej radia: nowohuckie.pl/retransmisje

• na stronie internetowej parafii: www.parafiaczyzyny.pl/posluchaj



20 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI Nr 15



Listopad 2014 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI 21



22 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI Nr 15

Kapliczka filarowa znajdująca 
się w  centrum dawnej wsi Czyży-
ny była niegdyś „latarnią umarłych” 
stojącą przy trakcie z Krakowa do 

opactwa cysterskiego (Rocznik Kra-
kowski, tom 1-1898). Wtedy wnęki 
musiały być odkryte, aby widoczny 
był ustawiony wewnątrz kaganek 
dający światło. 

Ceglana, 3-stopniowa kapliczka, 
przykryta daszkiem dwuspado-
wym, w górnej części we wszystkich 
ścianach posiada wnęki z  przed-
stawionymi na oleodrukach wize-
runkami Najświętszej Marii Panny, 
Chrystusa na krzyżu, św. Floriana 
i św. Izydora. Wystawiona była przez 
mieszkańców wsi w 1894 r., rok po 
wielkiej powodzi, która nawiedziła 
Czyżyny. Na frontowej ścianie, pod 
obrazem NMP, znajduje się kamien-
na tablica fundacyjna: „Ku chwa-
le CHRYSTUSA, czci N.MARYI.P. 
Ś.FLORYANA I Ś.IZYDORA wysta-
wili mieszkańcy Czyżyn R. 1894”. 

Obok stoi dzwonniczka w formie 
słupa z rozwidleniem w górnej czę-
ści, w którym pod daszkiem zawie-
szony jest mały dzwonek. Niegdyś 
ostrzegał on mieszkańców wsi 
w  chwili pożaru lub oznajmiał, że 
ktoś umarł (zgon mieszkańca ob-
wieszczało trzykrotne bicie w ciągu 
3 kolejnych dni); używany był też 
przy wyjściu konduktu pogrzebo-
wego na cmentarz w Mogile. Ostat-
nim „dzwonnikiem” w Czyżynach 
był mieszkający w pobliskim domu 
przy ul. Woźniców 3 Franciszek 
Mól. Takie dzwonniczki przy przy-
drożnych kapliczkach dziś są już 
rzadkością. Dawniej natomiast, nie 
tylko okazjonalnie, informowały 
o ważnych wydarzeniach, lecz były 
także istotnym elementem wyzna-
czającym rytm życia mieszkańców.

Kapliczka przy ul. Woźniców– 1894

Kącik liturgiczny

Liturgiczne ABC
Alba 

długa, biała szata, z długimi rękawami, sięgająca do kostek. Jej nazwa 
wywodzi się od jej białego koloru (łac. albus – biały). Symbolizuje czystość 
duszy będącej w łasce uświęcającej. Jest używana podczas celebracji przez 
księdza, szafarzy i lektorów. Dodatkowo może być przewiązana paskiem 
(cingulum).

Cingulum

(łac. cingulum – pasek) sznur z frędzlami na obu końcach. Przepasuje się  
nim albę. Symbolizuje on wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwością. 
Jest też znakiem pracy w służbie Bożej. 

Komża 

skrócona alba o szerokich rękawach. Tak samo jak alba, również symbolizuje 
czystość duszy. Używana jest zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie, 
podczas pełnienia różnego rodzaju posług, które nie wymagają używania 
alby.

opr. Piotr Knop



Listopad 2014 APOSTOŁ CZYŻYŃSKI 23

Cały świat potrzebuje Ewangelizacji!
Nowa Huta potrzebuje promocji!
Ty potrzebujesz… naszej Fundacji
a Fundacja potrzebuje Ciebie!

Kim jesteśmy?

Fundacja nowohuckie.PL to gru-
pa ludzi pragnących dzielić się z in-
nymi doświadczeniem Boga żywe-
go w naszym życiu oraz propago-
wać wartości uniwersalne poprzez 
ewangelizację i głoszenie Dobrej 
Nowiny. Założona niedawno przez 
nas Fundacja za pomocą współcze-
snych środków przekazu ma wspie-
rać inicjatywy społeczne służące 
szerzeniu słowa Bożego, propagu-
jące prawdę i szacunek do Ojczyzny.

Dlaczego nowohuckie.PL? 

Fundacja nowohuckie.PL wzięła 
swoją nazwę od istniejącej od paź-
dziernika 2012 roku rozgłośni in-
ternetowej o charakterze ewange-
lizacyjno-lokalnym, którą z wielkim 
zaangażowaniem wspólnie two-
rzymy. Radio nowohuckie.PL jako 

kontynuator radia Matka Pociesze-
nia działającego przy Parafii Matki 
Bożej Pocieszenia w Krakowie, od 
ponad dwóch lat nadaje w eterze. 
Wielotematyczne ujęcie religii oraz 
przybliżanie ducha Nowej Ewange-
lizacji dociera do wielu słuchaczy 
w Polsce, a także na całym świecie. 

Cele Fundacji

W statucie dostępnym na naszej 
stronie internetowej zawarte są 
cele, które z pomocą Bożą chcemy 
realizować. Aby dzieło to było peł-
ne, potrzebujemy jednak zaanga-
żowania z Państwa strony. Liczymy 
na wsparcie, wierząc, że nie jest 
Państwu obojętne to, co robimy 
i podzielają Państwo idee, które 
przyświecają naszym działaniom. 

My natomiast – z ramienia naszej 
niedawno powstałej Fundacji pra-
gniemy propagować wartości uni-
wersalne, wykorzystując do tego 
internetową rozgłośnię radiową, 
która pomimo wielu przeciwności 
losu nieprzerwanie nadaje już od 
dwóch lat. Nasza działalność jest 

zgodna z Magisterium Kościoła 
Rzymskokatolickiego. W tym du-
chu prowadzimy wszelką działal-
ność ewangelizacyjną poprzez re-
alizowanie audycji edukacyjnych, 
oświatowo-wychowawczych i spo- 
łecznych. Nie jest nam obojętna 
promocja Nowej Huty, dlatego pra-
gniemy także działać na rzecz roz-
woju naszej dzielnicy. Posiadamy 
już doświadczenie, które zdobyli-
śmy podczas organizacji cyklu spo-
tkań ewangelizacyjnych – „Ewan-
gelizacja na Barce”, transmisji wielu 
odpustów parafialnych czy ostat-
nio mających miejsce VIII Strumieni 
Miłosierdzia w Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej na os. Szklane 
Domy w Krakowie.

Wszystkie nasze działania można 
na bieżąco śledzić w Internecie. 

Pragniemy zachęcić Państwa do 
aktywnego włączenia się w dzia-
łalność fundacji nowohuckie.PL. 
Mamy wiele planów, których reali-
zacja nie byłaby możliwa bez udzia-
łu ludzi dobrej woli oraz środków 
finansowych. 

Fundacja nowohuckie.PL

Fundacja nowohuckie.PL

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej fundacji
 Raiffeisen Polbank PL, numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 2652 6434

tytuł wpłat: darowizna na cele statutowe

ul. Bulwarowa 15a 
31-751 Kraków

tel. (12) 680 38 00
fundacja@nowohuckie.pl
fundacja.nowohuckie.pl

NIP: 6783151591
REGON: 123182313

KRS: 0000519748

Najbliższe otoczenie kapliczki 
przy ul. Woźniców było centralnym 
placem wsi. Przed niwelacją tere-
nu związaną z wytyczeniem nowej 
arterii – Alei Pokoju, kapliczka ta 
stała na niewielkim wzniesieniu, 
co najlepiej widać na zdjęciach 

zrobionych w latach 30-tych XX 
wieku, zamieszczonych w książce 
Stanisława Sudera „Czyżyny, wieś 
moich wspomnień”. Kapliczka oraz 
drewniana dzwonnica słupowa zo-
stały odrestaurowane w 2001 r.

tekst: Ewa Jędras
zdjęcie: ks. Michał Paruch

źródło: „Nowa Huta mniej znana” 
www.nhmz.pl



W ostatnim artykule pisałam 
o  książce Dariusza Zalewskiego 
„Decyduj i walcz”, która pokazuje 
jak można kształtować swój cha-
rakter i jak można walczyć z naj-
częściej spotykanymi wadami. Jako 
pierwszymi, proponuję się zająć 
lenistwem oraz niepunktualnością, 
ponieważ w mniejszym lub więk-
szym stopniu są one obecne w ży-
ciu większości z nas. 

Lenistwo

Odmiany lenistwa są dwie, jak 
podaje autor. Pierwszą z nich jest 
ospałość, czyli wykonywanie obo-
wiązków, ale w czasie niepropor-
cjonalnie dłuższym niż ten, który 
rzeczywiście jest nam potrzebny. 
Drugą natomiast tzw. gnuśność, 
czyli niechęć do podjęcia wysiłku, 
a co za tym idzie, ciągłe odkłada-
nie wykonywania obowiązków na 
później. 

Niezależnie od nazewnictwa czy 
tego, która forma lenistwa pojawia 
się w naszym życiu najczęściej, ro-
dzi się pytanie: Jak z tym walczyć?

Istnieją cztery sprawdzone stra-
tegie walki z lenistwem:

•	 Hartowanie ducha – czyli przy-
zwyczajanie ciała do wysiłku 
poprzez systematyczne wyko-
nywanie obowiązków, np. co-
dziennie odkładam wszystkie 
swoje ubrania na miejsce (co do 
szafy, to składam i chowam, a co 
do prania, to wkładam do kosza 
z brudnymi rzeczami od razu).

•	 Badanie intencji – czy zadanie 
wymaga perfekcyjnego wyko-
nania, czy wystarczy je wykonać 
poprawnie. W końcu lepiej jest 
np. codziennie ogarnąć kuch-
nię niż „odkopywać” i „odgruzo-
wywać” ją z całotygodniowego  
brudu i stosu naczyń.

•	 Unikanie działań pozornych 
– polega ono na kontrolowaniu 
siebie, czy przypadkiem nie uda-
jemy, że coś robimy lub czy nie 
robimy tego tylko po to, żeby 
mieć usprawiedliwienie, dlacze-
go nie wywiązaliśmy się z innego 

obowiązku. Np. jeśli chcę coś 
ugotować na obiad, a  już mam 
2 przepisy, czy nie szukam w In-
ternecie 5 kolejnych, „bo może 
będą lepsze”, podczas gdy tak 
naprawdę po prostu chcę w ten 
sposób opóźnić konieczność go-
towania obiadu.

•	 Codzienna motywacja – ponie-
waż motywacja z czasem słab-
nie, warto co najmniej codzien-
nie rano (a i w ciągu dnia nie 
zaszkodzi) przypomnieć sobie, 
jak wiele zyskamy, osiągając wy-
tyczony cel.

Niepunktualność 

W dzisiejszych czasach punktu-
alność jest rzeczywiście rzadkością. 
Ciągły pośpiech i chęć zrobienia 
jak największej liczby rzeczy naraz 
powoduje, że coraz trudniej nam 
dotrzymać terminów, które sami 
proponujemy bądź akceptujemy. 
Tymczasem warto uświadomić 
sobie, co poprzez własne zacho-
wanie komunikujemy drugiemu 
człowiekowi. 

Osoba punktualna okazuje nie 
tylko szacunek (nie każe na siebie 
czekać, nie zabiera czasu innym), 
ale i udowadnia, że jest kimś rzetel-
nym i wiarygodnym – dotrzymuje 
danego słowa. 

Osoba niepunktualna – wręcz 
przeciwnie. Na dłuższą metę takie 
zachowanie prowadzi do niepo-
trzebnych problemów i dezorga-
nizuje zarówno pracę zawodową, 
jak i życie osobiste. Zaradzenie tej 
wadzie jest stosunkowo proste: 
oprócz postanowienia poprawy, 
trzeba zawsze wygospodarować te 
np. 10 minut, aby wcześniej wyjść 
z domu i dotrzeć na czas.

Anna Domagała

Kącik dla małżeństw i rodzin

Z charakterem: 
pracowitość i punktualność
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Kącik wychowawczy

Wizyty rodzinne
Więzi rodzinne ulegają wzmoc-

nieniu, gdy członkowie danej rodzi-
ny przebywają razem przez znacz-
ną ilość czasu. Więzi cementuje się 
również wtedy, gdy pielęgnujemy 
tradycje rodzinne – świętowanie 
imienin, urodzin i innych uroczy-
stości członków rodziny i ich przy-
jaciół. Spotkania rodzinne z okazji 
świąt religijnych i prakty-
kowanie związanych z nimi 
obyczajów rozszerzają te 
więzi, zapewniają harmonij-
ną i przyjemną atmosferę 
we wzajemnych stosunkach. 

Obchodzenie świąt re-
ligijnych jest okazją do re-
fleksji i poznania ich treści, 
obyczajów i łączących się 
z tym ideałów. Świętowanie 
uroczystości wyróżnia się 
od szarej codzienności. Jest 
wtedy miejsce na wspólny, 
odświętny posiłek dla całej 
rodziny, a także część arty-
styczną w wykonaniu uta-
lentowanych członków rodziny. 
Wiemy z  własnego doświadczenia 
i różnych sondaży, że dzieci bar-
dzo lubią świąteczny czas spędza-
ny z całą rodziną – bliższą i dalszą, 
i uważają go za najradośniejszy. 

Świadomość przynależności do 
dużej wspólnoty rodzinnej, w któ-
rej wszyscy wzajemnie się szanują 
i wspierają, chroni przed wyob-
cowaniem i samotnością, gruntuje 
poczucie własnej godności. 

Spotkania w szerszym gronie 
rodzinnym są okazją dla dzieci 
do wykazania się dobrym zacho-
waniem. Dla rodziców zbliżający 
się czas świąteczny jest okazją, by 
przypomnieć dzieciom, jak mają 
się zachować w myśl poznanych 
form grzecznościowych i zwycza-
jów rodzinnych. Pamiętajmy o tym, 
że dziecko jest doskonałym ob-
serwatorem i dobrze się orientuje 
w dobrych i złych nawykach doro-
słych. Należy od najmłodszych lat 
przyzwyczajać dzieci do mówienia 

„proszę”, „dziękuję”, do dobrych 
manier przy jedzeniu, poprawnego 
siedzenia przy stole, nierozmawia-
nia z pełnymi ustami, umiejętności 
posługiwania się nożem i widel-
cem. Nauczmy też dziecko, jak da-
wać i przyjmować wyrazy życzliwo-
ści, pamiątki czy prezenty. Nauczmy 
je, aby nie przerywały starszym ich 

pogawędki i nie włączały się nie-
pytane do ich rozmowy. Dobrym 
zwyczajem jest, by na czas wizyty 
bawiły się we własnym gronie, nie 
przeszkadzały dorosłym… 

Dziecko pielęgnuje ducha ro-
dzinnego, identyfikując się z rodzi-
ną jako całością. Tę bliskość rodzin-
ną należy stale pielęgnować. 

Gdy dzieci dorastają

Z dobrego wychowania wpaja-
nego od urodzenia zostaje prze-
ważnie to, co było dobrze ugrun-
towane. Spotkania towarzysko-ro-
dzinne unaoczniają starszym rzecz 
oczywistą, a często niedostrzega-
ną: że ich dzieci są już osobami do-
rastającymi, że należy się spodzie-
wać po nich bardziej dojrzałego 
zachowania. W okresie dojrzewania 
rodzicom bywa trudno znaleźć dro-
gę do serca i świadomości dziecka. 
W tym czasie podlotka cechu-
je krnąbrność, a wyrostka często 

gburowatość. Wymagane jest mą-
dre postępowanie rodziców. Z mło-
dzieńcem czy podlotkiem należy 
rozmawiać jak z dorosłym i nie 
obawiać się zlecać im obowiązków 
domowych. Uroczystości organi-
zowane w warunkach domowych 
powinny angażować całą rodzinę 
do przygotowania spotkania. Do-

rastająca młodzież powinna 
również podjąć obowiązki 
i pomagać rodzicom – go-
spodarzom w przygotowa-
niu przyjęcia. Młodym moż-
na zlecić przygotowanie 
wspólnego stołu jadalnego, 
tak by wyglądał schludnie, 
estetycznie i apetycznie. 
Niech dekoracja i kolorysty-
ka stołu zależy od inwencji 
i talentu naszych dorastają-
cych pociech. Do stołu prosi 
mama – pani domu i wska-
zuje najważniejszej osobie 
miejsce przy stole, po czym 
kolejno wskazuje miejsca 

innym gościom. Gospodarze doko-
nują ceremonii prezentacji gości, 
gdzie obowiązuje reguła, że młod-
szy powinien być przedstawiony 
starszemu. 

Przyjmując gości w warunkach 
domowych, pani domu dostoso-
wuje swój ubiór do okoliczności 
spotkania. Strój winien być ładny, 
ale skromny, aby nie krępować go-
ści – jest to sprawą taktu. Stosowa-
nie tej zasady jest dobrym wzorem 
dla dorastającej młodzieży. 

Na zakończenie spotkania mło-
dzi zręcznie i cicho sprzątają stół 
biesiadny, a przy pożegnaniu po-
dają gościom okrycia. Pan domu 
odprowadza gości, a przy większej 
liczbie osób, podaje paniom okry-
cia. Żegnając gości, wypada zachę-
cić do następnych odwiedzin. 

Udane spotkania rodzinne i  to-
warzyskie zależą od atmosfery – peł-
nej radości i szczerej serdeczności. 

oprac. Maria Tota
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przygotowała: Dominika Kurek

KĄCIK DLA DZIECI

2) SZYFROWANKA
Wpisz porozrzucane litery w kolejności alfabetycznej do tabeli.  
Hasło powstanie, gdy przepiszesz do kratek litery odpowiadające poszczególnym liczbom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 10 9 8 5 6 7 11 1 3 1 5 4 5 2 1

Hasło:  

A
ONSÓG

PTLEI
W

1) LABIRYNT
Postaraj się odnaleźć początek labiryntu, a następnie, podążając w wybranym kierunku, 
z podanych liter utwórz słowo. Hasło przypomina o bardzo ważnym okresie przygotowującym nas 
do Świąt Bożego Narodzenia. Uwaga: nie wszystkie litery zostaną wykorzystane!

Hasło:  
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Czyżyńskie przysmaki

Proste smaki
do celebrowania przy wspólnym stole

Kiszony barszcz czerwony

Składniki:

	1 kg buraków
	1 duża marchewka 
	1 pietruszka 
	1 cebula
	płaska łyżka soli
	piętka z suchego chleba razowego 
	1 litr przegotowanej 

i przestudzonej wody
	3 ząbki pokrojonego czosnku

Wykonanie:

Przygotować 1 duży słój (1,5 l). Obrane buraki, marchew, pietrusz-
kę i cebulę pokroić w plastry. Wszystkie składniki włożyć do słoja, 
zalać wodą i odstawić do kiszenia w ciepłym miejscu. Na wierzchu 
położyć chleb. Kisić ok. 4-5 dni. Po tym czasie barszcz zlać. 

Można go pić na surowo – doskonale wzmacnia organizm, lub 
ugotować barszcz jako danie obiadowe. 

Kremówka

Składniki:

	2 opakowania gotowego ciasta 
francuskiego

	2 budynie 
	3 szklanki mleka 
	1 żółtko
	2 łyżki cukru 
	1,5 kostki masła lub margaryny
	cytryna lub łyżka spirytusu 
	cukier puder

Wykonanie:

Ciasto upiec w temperaturze 180 st. (ok. 20 minut w piecu z termo-
obiegiem). Ostudzić. 2,5 szklanki mleka postawić do gotowania, 
w tym czasie w pozostałym mleku rozpuścić budyń, dodać żółtko 
i cukier, wymieszać. Wlać do gotującego się mleka, chwilę goto-
wać, cały czas mieszając, aby się nie przypaliło. Ugotowany budyń 
ostudzić.

Masło lub margarynę ucierać mikserem, dodając po łyżce ostu-
dzonego budyniu. Wcisnąć także parę kropli cytryny lub spirytus 
(spulchnia masę).

Na ostudzony płat ciasta francuskiego równomiernie rozłożyć 
krem i przykryć drugim płatem. Schłodzić w lodówce. Można  
posypać wierzch ciasta cukrem pudrem.

Smacznego!
Maria Gawełczyk

Sałatka z buraczków konserwowych

Składniki:

	2 słoiczki buraczków konserwowych
	1 mały słoik ogórków konserwowych 
	pęczek szczypiorku 
	4 jajka 
	2 jabłka
	majonez (najlepiej kielecki)
	sól, pieprz

Wykonanie:

Pokroić buraczki i ogórki w kostkę. 
Ugotować jajko i pokroić. Drobno 
posiekać szczypiorek, jabłka ze-
trzeć na tarce na grubych oczkach. 
Wszystko razem wymieszać, dodać 
majonez i doprawić do smaku. 
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ul. Wężyka 6
31-580 Kraków
tel. +48 12 647 94 88

Konto parafii:  Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie, os. Centrum B 1 
 Numer:  97 1240 4588 1111 0000 5492 0365

e-mail:  parafiaczyzyny@gmail.com
www.parafiaczyzyny.pl

Parafia św. Judy Tadeusza 
w Krakowie – Czyżynach

MSZE ŚWIĘTE

w niedziele: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800

w inne święta: 700, 900, 1630, 1800

w tygodniu: 630, 700, 1800

w czasie wakacji: 700, 1800 

Roraty w Adwencie: 630

Spowiedź święta: 
w tygodniu i w niedziele podczas każdej Mszy św.
w tygodniu od godz. 1730

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną:
ks. proboszcz: I piątek miesiąca w godz. 900–1100

księża wikariusze: I sobota miesiąca w godz. 900–1100

Nadzwyczajni szafarze Komunii św.:
zanoszą Komunię św. do chorych w każdą niedzielę 
i święto po zgłoszeniu telefonicznym (tel. 12 647 94 88), 
w kancelarii lub w zakrystii

Kancelaria parafialna:
wtorek, środa: 1600–1730  
czwartek, sobota: 800–1000

Biblioteka parafialna: 
czwartek: 1700–1800  
niedziela: 930–1030

Poradnia Pomocy Rodzinie: 
po ustaleniu spotkania – szczegółowe informacje  
na stronie internetowej parafii

Poradnia dla narzeczonych: 
I i III wtorek miesiąca: 1800–1900 – sala na plebanii

Informacje dotyczące życia religijnego naszej parafii  
znajdują się na stronach internetowych:
www.parafiaczyzyny.pl
www.facebook.com/ParafiaCzyzyny

NABOŻEŃSTWA

Majowe: w tygodniu – po wieczornej Mszy św., 
w niedziele i święta – 1730

Czerwcowe: w tygodniu – po wieczornej Mszy św., 
w niedziele i święta – 1730

Październikowe (różaniec): 1730

Wielki Post: 
Gorzkie Żale: w niedziele  Wielkiego Postu – 1700

Droga Krzyżowa: w piątki dla dzieci – 1630

dla dorosłych – 1730

dla młodzieży – 1900

w niedziele Wielkiego Postu – 1600

Pierwszy czwartek miesiąca: 
Godzina Święta: 1700–1800

Pierwszy piątek miesiąca:
Spowiedź św.: rano 630–730; po południu 1600–2000

Msze św.: 630, 700, 1700 (dla dzieci), 1800

Pierwsza sobota miesiąca:
740 – adoracja Najświętszego Sakramentu
830 – Msza św. w intencji rodzin parafii, małżeństw  

oczekujących dzieci, obrońców życia, tych, którzy 
podjęli Dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego

Nowenna do św. Judy Tadeusza: 
28. dzień każdego miesiąca – 1800

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
Msza św. z czytaniem próśb: środa –1800

Adoracja Najświętszego Sakramentu: czwartek 1700–1800  

I i III czwartek miesiąca – adoracja prowadzona
II i IV czwartek miesiąca – adoracja w ciszy

Nabożeństwo fatimskie: 
13. dzień maja, czerwca, lipca, sierpnia, września,  
października: 1800 – Msza św. z kazaniem fatimskim,  
po Mszy św. procesja różańcowa wokół kościoła

Wieczór ze św. Janem Pawłem II:  
I sobota miesiąca – po Mszy św. o godz. 1800


