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Oddajemy w Wasze ręce przedwakacyjny numer
Apostoła Czyżyńskiego. Na pierwszych stronach
z radością przypominamy najważniejsze wydarzenia z życia naszej parafii – Pierwszą Komunię Świętą, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana
Jezusa, udział naszych Parafian w procesji na Skałkę. Delfina Kościółek przybliża nam postaci dwóch
błogosławionych sióstr, których beatyfikację przeżywaliśmy 9 czerwca.
Kończy się rok szkolny, słońce mocno przygrzewa, będziemy wędrować
więcej i częściej niż na co dzień. W okresie wakacji przypominamy sobie
w sposób szczególny, że całe życie chrześcijanina jest wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca. A zatem tematem najnowszego numeru Apostoła Czyżyńskiego jest także pielgrzymowanie. Prezentuje się Czyżyńskie
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, które niedawno narodziło się w naszej
parafii, a ks. Krzysztof zaprasza do udziału w XXXIII Pieszej Pielgrzymce
Krakowskiej na Jasną Górę.
Nie wszyscy mogą wyjechać, ale warto w tym szczególnym czasie „odświeżyć swój świat”, odwrócić bieg myśli od codziennego kieratu, powrócić do ulubionych książek lub sięgnąć po nowe. Radna naszej dzielnicy
przypomina, jak można twórczo i ciekawie spędzić czas w Czyżynach.
Wakacje to także czas kształtowania więzi. Tych podstawowych relacji, bez których wszystko traci sens. Anna Domagała proponuje, jak
wykorzystać czas urlopów na odnowienie relacji z najbliższymi, a pani
Maria Tota jak zwykle dzieli się mądrością i doświadczeniem w kąciku
wychowawczym.
W bieżącym numerze nie zabraknie także pięknej opowieści o przebaczeniu. Każdy z nas na różne sposoby doświadczył i doświadcza zła.
Są to upokorzenia, odrzucenia, różnego rodzaju cierpienia. Niezagojone
rany nosimy często przez całe życie. Jeśli chcemy być szczęśliwymi na tym
świecie, to uczmy się przebaczać i prośmy o to Ducha Świętego. Zło trzeba
zwyciężać dobrem.
Dla dzieci został przygotowany przez Dominikę Kurek kącik z zadaniami, ale także piękna legenda o smoku i Łęgomirze napisana przez Olę
Kulik ze Szkoły Podstawowej nr 156.
Życzymy przyjemnej lektury i dobrych, owocnych, pełnych Bożego
ducha, niezapomnianych wakacji.
ks. proboszcz
Redakcja Apostoła Czyżyńskiego
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Pierwsza Komunia Święta
w naszej parafii
19 maja 2013 roku osiemdziesięcioro siedmioro dzieci z naszej parafii przystąpiło do Pierwszej Komunii
Świętej. Uroczystości miały miejsce podczas dwóch Mszy Świętych. Pierwsza grupa dzieci po raz
pierwszy przyjęła Chrystusa do swoich serc podczas Mszy św. o godzinie 10.00, natomiast druga
grupa do Stołu Pańskiego przystąpiła na Mszy św. o godzinie 11.30. Przed rozpoczęciem uroczystości
w kościele dzieci zgromadziły się przed wejściem, gdzie zostały przywitane przez Księdza Proboszcza.
Każde dziecko otrzymało również szczególne błogosławieństwo od swoich rodziców. Do świątyni
dzieci poprowadzone zostały w specjalnej procesji, by następnie po raz pierwszy w pełni uczestniczyć
w Eucharystii. Dzień wcześniej drugoklasiści przygotowali się na to spotkanie z Jezusem, przystępując
po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty.
Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie dla dziecka. Po
raz pierwszy może w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć wielki dar od Boga: sakrament Eucharystii. 19 maja 2013 roku przyjęły go
dzieci z naszej parafii. Było to dla
nich ważne, ale i stresujące wydarzenie. Nie tylko dlatego, że pierwszy raz w życiu miały przyjąć Ciało
Chrystusa. Dzieci denerwowały się
publicznymi wystąpieniami, śpiewem, nietypowymi strojami, podniosłą atmosferą wydarzenia. I dlatego obok byliśmy my, rodzice: by
je uspokoić i zapewnić, że tego
dnia najważniejsze jest spotkanie
z Bogiem. On sam z pewnością cieszył się z licznego grona komunijnych dzieci: obdarował nas tego

dnia wyjątkowo piękną pogodą.
Dzieci i ich rodziny już od września
przygotowywały się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej – na
szkolnych lekcjach religii i podczas
kościelnych spotkań i nabożeństw.
W okresie dwóch tygodni poprzedzających dzień Pierwszej Komunii
braliśmy udział w próbach, podczas
których niewiele wskazywało na to,
że uroczystość przebiegnie bezproblemowo i komfortowo. Nie na
darmo jednak w niedzielę 19 maja
obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Fizyczne przejawy Jego obecności mogliśmy
obserwować patrząc na grzeczne, uśmiechnięte i pięknie prezentujące się dzieci. Niewątpliwie
obok Ducha Świętego największe

zasługi w tej przemianie ma ksiądz
Wojciech Wasztyl przygotowujący wszystkich do Pierwszej Komunii Świętej. Pamiętając, że to debiut księdza – tym większe wyrazy
uznania i podziękowania należą
mu się za spokój i cierpliwość, które
dały wspaniały efekt.
Eucharystia jest jednym z najważniejszych darów Boga dla człowieka, przejawem Jego miłości.
Dzieci nawet jeśli jeszcze nie w pełni go rozumieją, ważne, by doceniły
go w dorosłym życiu i wspominały
ten majowy dzień jako jeden z najważniejszych dni w ich życiu. I tego
będziemy pilnować my, rodzice.
tekst: Monika i Grzegorz Dadejowie
– rodzice
zdjęcia: Piotr Malec
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Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa
„Witaj Chrystusowe ciało z Panny Świętej narodzone, witaj krwi Bożego Syna, za zbawienie dusz przelana (…)”
Radujmy się! Bóg wyszedł na ulice, aby zobaczyć, jak się Jego dzieciom powodzi
Niby jak rokrocznie, uroczysta
Msza Święta, którą uświetnia chór
i gra skrzypaczki. Po niej procesja,
w której czynnie uczestniczą dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiaty, osoby niosące
feretrony, sztandary. Idą również
chłopcy dzwoniący na chwałę Pana
dzwoneczkami, lektorzy, ministranci, krakowiacy niosący baldachim.
Wszystko, jak co roku doskonale
zorganizowane i zapięte na ostatni
guzik, z wyjątkiem jednej niemożliwej do zorganizowania, sprawczyni
częstej dezorganizacji – a mianowicie pogody.
Czwartek przywitał nas ciągłymi
opadami deszczu. Osobiście słyszałam o parafiach, w których – z lęku
przed ulewą – procesja została „odwołana”. W naszej Parafii Jezus bardzo chciał wyjść, chciał zobaczyć,
jak się Jego dzieciom powodzi. Pan
pokazał swoją moc; ustał deszcz,
wyszło słońce, niemal w ostatnim
momencie udało się dokończyć
ubierać ołtarze. Podczas procesji

wszyscy szliśmy za Chrystusem,
kroczyliśmy Jego śladami, rozpieszczani promieniami słońca.
Przez przejście po wyznaczonej trasie, symbolizującej wszystkie ulice parafii, Jezus tak naprawdę dotknął każdej ulicy, mieszkania każdego z nas! Jesteśmy szczęściarzami. Doświadczyliśmy w tym
dniu ogromu łask… może spadły
z deszczem?
Ciało i Krew Pana Jezusa to
ogromna tajemnica, Jezus tak bardzo nas kocha, że daje nam siebie,
abyśmy trwali w wierze i osiągali życie wieczne. Obiecał, że pozostanie z nami i jest! W codziennej
Eucharystii oddaje się nam, leczy
nas, dotyka, uzdrawia nas. My zaś
powinniśmy umacniać swoją wiarę
i mieć świadomość, że bez niej nie
osiągniemy nic. Być może, będziemy się wspinać do góry po szczeblach drabiny, która niekoniecznie
będzie oparta o właściwą ścianę.
Nie wstydźmy się wiary, wstydźmy
się tylko grzechu.

Zróbmy miejsce w naszych sercach Chrystusowi, On jak nikt na
to zasługuje. Osobiście nie znam
oprócz Jezusa nikogo, kto by mnie
tak bardzo kochał, żeby za mnie
oddał życie, bezinteresownie, aby
mnie odkupić. Czyż to nie cudowne? Nie dość, że zginął za każdego
z nas, to jeszcze daje nam się cały!
Święto Bożego Ciała powinno mieć
charakter dziękczynny i radosny,
a z naszych ust powinno płynąć
niekończące się uwielbienie.
Ty, Panie, w pamiątce Eucharystii ukazujesz nam wielką tajemnicę Ciała i Krwi Twojej, dajesz nam
się cały w postaci chleba i wina, my
z kolei postaramy się dawać świadectwo o Tobie, nie wstydzić się
Ciebie, nie zapierać się, przepraszać
Cię za znieważanie Najświętszego
Sakramentu. Pozwolimy się karmić
Tobą, otworzymy drzwi naszych
domów i serc, abyś był z nami nie
tylko w Boże Ciało, ale przez całą
wieczność.
tekst: Renata Socha
zdjęcia: ks. Wojciech Wasztyl
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Kącik liturgiczny

Liturgiczne ABC
Tabernakulum
jest to miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. Wykonane jest
z trwałego materiału, niepalne, nieprzeźroczyste i dobrze zamykane, aby
zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo. Obok tabernakulum znajduje się zawsze
wieczna lampka, w naszej parafii w postaci dwóch czerwonych lampionów
podtrzymywanych przez dwóch aniołów. Symbolizuje ona, że właśnie w tym
miejscu przechowywany jest Najświętszy Sakrament i z tego powodu przed
tabernakulum należy przyklękać. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
tabernaculum oznaczającego namiot. Znaczenie tego słowa wywodzi się ze Starego
Testamentu, gdyż w Namiocie Spotkania była przechowywana Arka Przymierza.
Było to miejsce indywidualnego spotkania z Bogiem.

Monstrancja
jest to ozdobne naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego
Sakramentu podczas nabożeństw, adoracji, procesji. Kapłan umieszcza Hostię
w centralnym miejscu monstrancji, za przeźroczystym szkiełkiem, aby Najświętszy
Sakrament był dobrze widoczny. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego – monstrare
znaczy pokazywać.

opr. Piotr Knop
zdjęcia: ks. Marcin Wolczko
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Święty miesiąca

Święty Stanisław
O Świętym Stanisławie w kontekście konfliktu z królem Bolesławem
Śmiałym słyszał chyba każdy. Historia ta, znana przede wszystkim
z przekazu kronikarzy Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, budziła
i w pewien sposób nadal budzi emocje osób, które ją poznawały.
Warto raz jeszcze przypomnieć sobie te wydarzenia, jak również
sylwetkę jednego z głównych patronów Polski.

Niewiele wiemy o pochodzeniu
i młodzieńczych latach Stanisława.
Według tradycji uznaje się, że urodził
się około roku 1030 r. w Szczepanowie, jako syn Wielisława i Małgorzaty. Przyszły biskup miał pochodzić
z rodu Turzynów, mieszkających we
wsi Raba i Szczepanów koło Bochni. Niewątpliwie był człowiekiem
wszechstronnie
wykształconym.
Swoje pierwsze studia odbył prawdopodobnie w domu rodzinnym,
potem zapewne uczęszczał do jednej ze szkół katedralnych. Nie jest
wykluczone, że później studiował,
zgodnie z ówczesnym zwyczajem,
za granicą. Wskazuje się najczęściej
na słynną wówczas szkołę katedralną w Leodium (dziś: Liege) w Belgii lub Paryż. Święcenia kapłańskie
otrzymał około roku 1060.
Zasłynął jako kaznodzieja. Mianowany na kanonika katedralnego,
pracował w kancelarii panującego

ówcześnie biskupa krakowskiego
Lamberta II, który wyznaczył go
na swego następcę. Po jego śmierci został ordynariuszem diecezji,
a w 1072 r., za zgodą księcia Bolesława Szczodrego, został konsekrowany na biskupa krakowskiego.
Okres posługi biskupiej Stanisława zaliczany jest do najświetniejszych za panowania Piastów. Wśród
jego zasług należy wymienić sprowadzenie do Polski legatów rzymskich, zorganizowanie od nowa
metropolii gnieźnieńskiej, podjęcie
działań mających na celu koronację Bolesława Szczodrego na króla
Polski.
W sposób naturalny nasuwa się
więc pytanie, co takiego wydarzyło się między biskupem Stanisławem a księciem Bolesławem, że ten
pierwszy zapłacił za to najwyższą
cenę? Dokładne przyczyny sporu, jaki powstał pomiędzy nim a królem,

nie są znane. Według tradycji, bezpośrednim powodem konfliktu pomiędzy biskupem a królem było to,
że Stanisław bezskutecznie upominał Bolesława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za
publiczne powodowanie zgorszenia. Inna wersja, autorstwa Wincentego Kadłubka, podaje, że biskup
Stanisław stanął w obronie niewiernych żon rycerzy walczących na wyprawie kijowskiej, które król rozkazał
okrutnie ukarać, mimo iż ich mężowie im przebaczyli.
Kronikarze nie są również zgodni
co do faktu, czy Stanisław zagroził
tylko Bolesławowi ekskomuniką,
czy rzeczywiście ją na króla nałożył.
Biskup nie stawił się po wezwaniu
przed sąd królewski, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne.
Mimo to został bezprawnie skazany
przez króla na śmierć. Bolesław rozkazał swoim sługom, by wykonali
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wyrok, ci jednak nie byli w stanie
tego zrobić, w konsekwencji czego
król 11 kwietnia 1079 roku udał się
na Skałkę i w czasie Mszy Świętej zabił biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować.
Szczątki ciała biskupa zostały z czcią
pochowane w kościele św. Michała
na Skałce i dopiero w 1088 roku przeniesiono je do Katedry Wawelskiej.
Gall Anonim tak podsumował
zatarg między królem a biskupem:
Jak zaś król Bolesław został z Polski
wyrzucony, długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powiedzieć, że nie
powinien pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie
mścić. Tym bowiem sobie wiele zaszkodził, że do grzechu grzech dodał;
że za bunt skazał biskupa na obcięcie
członków. Historycy na przestrzeni
wieków spierali się o to, czyją rację
uznać – biskupa czy króla? Z punktu
widzenia ideologii średniowiecza, co
słusznie zauważył już Gall Anonim,
obaj byli pomazańcami bożymi. Nie
ma to jednak znaczenia z punktu
widzenia zbrodni. Stanisław zginął
śmiercią męczeńską i zmarł w opinii
świętości, a późniejsze cuda, które
dokonały się za jego udziałem, stały
się podstawą do wszczęcia procesu kanonizacyjnego, który obył się
8 września 1253 r. w Asyżu za pontyfikatu papieża Innocentego IV.
Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie od procesu Stanisława wprowadzona została praktyka advocatus
diaboli, którego zadaniem było wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji.
Tradycyjne wspomnienie Świętego Stanisława w Kościele katolickim
obchodzone jest w dzień śmierci
– 11 kwietnia, natomiast w Polsce
8 maja i ma rangę uroczystości liturgicznej. W roku 1963 papież Jan XXIII
ustanowił św. Stanisława, wraz ze
św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski, pierwszorzędnym Patronem Polski. Jest również patronem Gniezna i Krakowa.
W ikonografii Biskup przedstawiany
jest w szatach pontyfikalnych, a jego
atrybuty to orzeł, pastorał i umarły
Piotrowin.
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W Krakowie uroczystościom związanym ze wspomnieniem św. Stanisława towarzyszy uroczysta procesja
z Wawelu na Skałkę. Odbywa się ona
co roku w niedzielę po 8 maja. Pierwsza procesja na Skałkę miała miejsce
w roku kanonizacji Patrona Polski
i Krakowa. W czasie procesji niesione
są relikwie św. Stanisława, św. Wojciecha, bł. Jana Pawła II, św. Siostry
Faustyny, św. Brata Alberta i wielu
innych krakowskich świętych i błogosławionych. Podczas uroczystej
Mszy Świętej relikwie stawiane są na
ołtarzu.
tekst: Delfina Kościółek
zdjęcia: Andrzej Płachetko

Zdjęcie na str. 8: portret Świętego Stanisława z galerii portretów biskupów krakowskich znajdującej się w krużgankach klasztoru
Ojców Franciszkanów w Krakowie, fot. Maciej Szczepańczyk; źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_ze_Szczepanowa

9

10

APOSTOŁ CZYŻYŃSKI

Nr 3(7)

źródło: www.niedziela.pl

Nowe święto w naszym Kościele:
Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku
czci Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Była to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty
zgłaszane przez różne episkopaty
i środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego (od 19 VI
2009 do 11 VI 2010). Do tej pory
w Mszale Rzymskim była tylko Msza
wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku
miesiąca, gdy w sposób szczególny
modlimy się o powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za
ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
Nowe święto – obok uczczenia
Chrystusa Kapłana – ma propagować świętość życia duchowieństwa
i jednocześnie animować działalność powołaniową do kapłaństwa.

Benedykt XVI wyznaczył dzień
na to święto: czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli
tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
zwaną Bożym Ciałem. Nowością
jest propozycja Ojca Świętego,
żeby święto to było fakultatywne,
dowolne, i by episkopaty same
decydowały, czy takie święto jest
w danym kraju potrzebne, czy też
nie widzą potrzeby wprowadzenia
go do kalendarza i chcą pozostać
przy dotychczasowej ilości dni
chrystologicznych.
To nowe święto wpisuje się
w cykl uroczystości i świąt, szczególnych dni, obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość wielkanocna ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa pięćdziesiąt dni, kończy
go uroczysty 50. dzień – Zesłanie

Ducha Świętego. I dopiero po zakończeniu tego okresu w określone
dni, mające rangę uroczystości czy
święta, powraca się do pewnych tajemnic wiary, które zaistniały w Wydarzeniu Wielkanocnym. I ta propozycja – święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
– wpisuje się w ten ciąg.
Jezus w Wieczerniku ustanawia
sakrament kapłaństwa. Poprzez
Misterium Paschalne objawia, że
jest najwyższym Kapłanem, że On
składa ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną – za grzechy świata.
W Wielki Czwartek, podczas Mszy
Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota wiernych gromadzi się w danej
parafii, nie bardzo jest miejsce dla
uczczenia kapłaństwa Chrystusa,
w które wpisane jest kapłaństwo
ludzi, przyjmujących sakrament
święceń. Stąd zrodziła się potrzeba
pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.
Biskupi polscy podjęli chwalebną inicjatywę i wprowadzili święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana do naszego
kalendarza liturgicznego. W 2013
roku wypadło ono 23 maja.
I jeszcze na koniec modlitwa
Kościoła z tego dnia. Gdy się w nią
zagłębimy, przekonamy się, że
w to nowe święto Kościół wielbiąc
Pana Jezusa – Najwyższego Kapłana, pragnie uczcić także Jego
umiłowanych kapłanów, naszych
duszpasterzy prowadzących nas
do Niego.

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego
ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem,
spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic,
okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania.
oprac. na podstawie str. KAI – red. Halina Kowalska
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Błogosławione ciche
Tegoroczny czerwiec obfitował w niezmiernie ważne
wydarzenia w życiu naszej archidiecezji. Ten wyjątkowy czas dla Krakowa, a w szczególności dla Łagiewnik,
rozpoczął się 9 czerwca dwiema beatyfikacjami – Zofii
Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk, a zakończył 23 czerwca uroczystościami związanymi z pobłogosławieniem
Sanktuarium bł. Jana Pawła II oraz jubileuszem 50-lecia
kapłaństwa ks. kardynała Stanisława Dziwisza, bpa Jana Zająca i bpa Tadeusza Rakoczego oraz 25-lecia sakry
biskupiej kard. Kazimierza Nycza i bpa Jana Szkodonia,
25-lecia kapłaństwa bpa Grzegorza Rysia i 20-lecia kapłaństwa bpa Damiana Muskusa OFM.

W Roku Wiary, który przypomina wierzącym o obowiązku mężnego świadczenia o Chrystusie, Kościół daje nam przykłady dwóch kobiet – świadków wiary, które
w sposób heroiczny zrealizowały swoje życiowe powołanie i ukazały piękno służby drugiemu człowiekowi – tak
o dwóch nowych błogosławionych mogliśmy przeczytać w komunikacie Metropolity Krakowskiego przed
uroczystościami beatyfikacyjnymi. Mając w pamięci te ważne wydarzenia, warto przypomnieć sobie ich
sylwetki.

Zofia Czeska (1584–1650) była polską zakonnicą działającą w Krakowie.
Założyła Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zw.
prezentkami. To druga, po św. Faustynie, tak silna kobieca osobowość
w krakowskim Kościele. Była założycielką pierwszej na ziemiach polskich
formalnie zorganizowanej szkoły dla dziewcząt zw. Domem Panieńskim,
wyprzedzając tym swoją epokę o ponad sto lat. To właśnie ta szkoła dała
początek późniejszemu zgromadzeniu. Uczyła samodzielnego myślenia.
Patrzyła na człowieka całościowo, biorąc pod uwagę zarówno jego wymiar cielesny, jak i duchowy oraz psychiczny. Bardzo wymowny jest fakt,
że mówi się o niej, że była „Matką Teresą swoich czasów”.

Łucja Szewczyk (1828–1905) urodzona na Wołyniu, jako osoba świecka przez około trzy lata pracowała w Palestynie, niosąc pomoc ubogim
i pielgrzymom. Była współzałożycielką Zgromadzenia Córek Matki Bożej
Bolesnej zw. serafitkami i pierwszą przełożoną zgromadzenia, w którym
przyjęła imię Małgorzata. Opiekowała się osobami starszymi, chorymi
i opuszczonymi dziećmi.

20 grudnia 2012 papież Benedykt XVI podpisał dekret beatyfikacyjny obu zakonnic. Nieodłącznym elementem uroczystości wyniesienia na ołtarze są obrazy
beatyfikacyjne, czyli wizerunki przyszłych błogosławionych oraz relikwiarze. Nie mogło ich zabraknąć również
i tym razem. Obraz beatyfikacyjny Zofii Czeskiej nawiązywał do jej pierwszego portretu z XVII wieku. Znajdowały się na nim dziewczęta – oddawał więc charyzmat
matki i klimat szkoły. Z kolei relikwiarz to splot liter z wyrazu Maria – symbol duchowości maryjnej. W centrum
imienia Maryi znajdą się relikwie bł. Zofii Czeskiej jako
wyraz tego, że na wzór Maryi przeżyła całe swoje życie i swoją kobiecość. Obraz bł. Małgorzaty przedstawia
matkę zmierzającą po kamienistej drodze. W jego tle
znajduje się klasztor w Oświęcimiu i pierwszy dom na
terenie Galicji, w Hałcnowie. W relikwiarzu Małgorzaty

Szewczyk centrum stanowi serce przeszyte siedmioma
mieczami, przypominające charyzmat błogosławionej,
która od Matki Bożej Bolesnej uczyła się postawy wiary, szukania sensu w trudnych doświadczeniach. Serce
otoczone jest elipsą, która wyraża drogę zmierzania do
Chrystusa, podążania do Niego i wracania. Zwieńczeniem relikwiarza jest krzyż, znak chrystocentrycznego
rysu duchowości bł. Małgorzaty. Znajdują się tam także
postaci osób, którym służyła: chorzy, niepełnosprawni,
starsi i dzieci.
Beatyfikacja obu sióstr nabiera szczególnej wymowy ze względu na fakt, że przypada w Roku Wiary i za
pontyfikatu papieża Franciszka, który kładzie nacisk na
Kościół ubogi i dla ubogich.
Delfina Kościółek
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Duszpasterstwo Pielgrzymkowe
w parafii św. Judy Tadeusza
W drogę z nami wyrusz Panie…

Duszpasterzy, a ich celem jest przekonanie wielu, że czas wolny i odpoczynek również mogą prowadzić
do Boga. Nasza wiara nie jest przecież religią umartwienia…

razem czasu i oderwanie się od
codzienności. Wszyscy wróciliśmy
szczęśliwi i zadowoleni. Tym saZapytani o to, czym jest pielgrzymka, najczęściej odpowiadamym potwierdziło się nasze załomy, że to podróż związana z naszą
żenie, że taka integracja różnych
wiarą. I istotnie tak jest, że jako
ludzi z parafii jest możliwa
ludzie wierzący odczuwamy
i potrzebna…
potrzebę, by od czasu do czaZ następną, tym razem
su wyruszyć do miejsc naznatrzydniową
pielgrzymką
czonych obecnością Boga,
w dniach 26–28 kwietnia
pojechaliśmy do Lichenia,
Jego działaniem i łaską, by
Gniezna i Kalisza. O ile na
móc tam Go spotkać. Włączopoczątku było trochę obaw
ne zaś do tego dodatkowo
o małą liczebność naszej gruelementy związane z poznawaniem kultury, obyczajowopy, a także o pogodę, która
ści i piękna odwiedzanej ziew tej części Polski zaskoczymi, bogactwa jej zabytków,
ła nas chłodem i przelotnym
dopełniają jeszcze głębi i wardeszczem, o tyle nasz zapał,
tości duchowych przeżyć. Ramotywacja i wewnętrzna radość i satysfakcja, które temu
dość oraz niezawodna potowarzyszą są o tyle większe,
moc Opatrzności sprawiły, że
i ten wyjazd się udał. Odwiena ile możemy doświadczać
ich razem z innymi: bliskimi,
dziliśmy także kilka interesuprzyjaciółmi czy ludźmi z nających a mniej znanych miejszej parafii. Bo wyjątkowym
scowości, jak choćby Świniwalorem i cechą rozpoznawce Warckie – miejsce urodzin
czą pielgrzymki jest właśnie
i chrztu św. Siostry Faustyny.
Wycieczka do Sandomierza, 13 kwietnia 2013 r.
jej wspólnotowy charakter.
Grupa, choć niewielka, była
bardzo zżyta i zdyscyplinoCzyżyńskie Duszpasterstwo
Apostoł Pielgrzymkowy:
wana, a atmosfera w niej niezwykle
Pielgrzymkowe
z wiarą do ludzi
ciepła i rodzinna. W dniu powrotu
wielu uczestników pielgrzymki deIdea powstania takiej grupy w naklarowało, że będzie ona dla nich
Świadomi tego, iż nie każdy,
szej parafii, zainspirowana przez
wyjątkowo miłą pamiątką na całe
z różnych względów, może pozwoks. Proboszcza Czesława Sandeclić sobie na dłuższy wyjazd, postażycie. By to usłyszeć, naprawdę
kiego, zrodziła się w styczniu tego
nowiliśmy przedstawić parafianom
warto dołożyć starań i takie wydaroku. Od początku istnienia duszróżne propozycje pielgrzymek, takrzenie zorganizować…
pasterstwa tworzą je osoby, którym
że tych krótkich, jednodniowych,
temat turystyki jest w jakimś sensie
z których więcej osób może skorzyWakacyjne „Znasz-li ten kraj?”,
bliski i znany. Podjęliśmy się orgastać. Dwoma sukcesami już możeczyli jak Polska piękna i ciekawa,
nizowania pielgrzymek autokaromy się pochwalić:
tak Bogiem bogata
wych dla wszystkich oraz wyjazdów
W sobotę 13 kwietnia – na
pierwszą, jednodniową wycieczWakacje, okres urlopów i wypodla grup parafialnych, zauważając
coraz częściej wyrażaną przez pakę, wybraliśmy się do Sandomieczynku, są czasem, w którym żyrafian potrzebę, by jeszcze bardziej
rza. W tym uroczym, acz niewielcie parafialne na chwilę zwalnia.
ubogacić życie naszej wspólnokim mieście, które przywitało nas
Jednak dla niektórych z nas właty, zasymilować jej nowych członsłoneczną pogodą, spędziliśmy
śnie wtedy oferta pielgrzymkowa
ków, lepiej poznać się nawzajem
prawie cały dzień. Wspólna modlijest najbardziej atrakcyjna, bo, jak
i nauczyć współdziałania ze sobą.
twa, zwiedzanie, czy radosny śpiew
mówimy, łączy w sobie wszystWyjazdy te zawsze organizowane
w autokarze okazały się świetko, czego człowiek wierzący może
są pod duchową opieką naszych
nym sposobem na miłe spędzenie
oczekiwać, by naprawdę odpocząć
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i zregenerować siły. Dlatego również na lato przygotowaliśmy dwie
interesujące propozycje, które już
są lub będą ogłoszone w parafii
w najbliższym czasie.
Na 29 lipca zaplanowaliśmy
wycieczkę do Jędrzejowa, miasta,
które choć położone nie tak daleko od Krakowa, nie jest znane. Tutaj chcielibyśmy udać się do dwunastowiecznego Archiopactwa Cysterskiego i do Muzeum Zegarów.
W tym dniu także, na szczycie Łysej
Góry (595 m n.p.m.) odwiedzimy
Sanktuarium na Świętym Krzyżu.
Mamy nadzieję, że podobnie jak
wyprawa do Sandomierza, również ten jednodniowy wyjazd będzie dla wszystkich uczestników radością, okazją do spędzania czasu
z parafialną wspólnotą i wytchnieniem od codziennej rzeczywistości
(z możliwością poznania nowych,
nieco mniej znanych miejsc).
W sierpniu wiele pielgrzymek
udaje się do miejsc związanych
z kultem Matki Bożej. By nie zabrakło tam także grupy z Czyżyn,
w dniach 20–24 sierpnia chcemy
wybrać się do sanktuariów Warmii
i Podlasia. Na trasie będą zatem

APOSTOŁ CZYŻYŃSKI

takie miejsca jak Kodeń, Leśna Podlaska, Święta Woda, Różanystok,
Gietrzwałd i inne. Będziemy pielgrzymować przez pięć dni, bo to
dość daleko, a my nie chcemy śpieszyć się ani zwiedzać w biegu. To
wakacje, więc czas potrzebny na to,
by coś zobaczyć, musimy obowiązkowo połączyć z wypoczynkiem…
Wielu pyta nas, co dalej…?
Wczesna jesień to również dobry moment na to, by ponownie wybrać się w drogę po Polsce.
I niech tym razem będzie to Droga
Św. Jakuba (do Sanktuarium
św. Jakuba Większego w Jakubowie). Trasa ta, na której będziemy zwiedzać m.in. Nysę Kłodzką,
Kłodzko, Krzeszów i Jakubów, znajduje się na szlaku pielgrzymkowym
do Katedry w Santiago de Compostella. Tam spoczywa ciało św. Jakuba Apostoła. Od XII wieku aktem
papieskim Compostella jest trzecim po Jerozolimie i Rzymie świętym miejscem chrześcijaństwa, zatem warto poznać choć tę małą,
polską namiastkę wielkich dziejów
naszej wiary…
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Słów miłych kilka
Wszystkim osobom, które już
z nami wyjeżdżały, a także i tym,
którzy nas wspierają, chcielibyśmy
serdecznie podziękować za zaufanie, życzliwość oraz świadectwo
wiary. Pielgrzymki, które organizujemy, mają służyć naszej parafii,
pokazywać jej oblicze z innej strony, jednoczyć ją i realizować duchowe i turystyczne marzenia parafian. Wiemy również, że wielu z Was
ma dużo własnych pomysłów i sugestii, czekamy na nie… A może
ktoś chciałby włączyć się w nasze Duszpasterstwo Pielgrzymkowe? Niech będzie nas coraz więcej,
bo różnorodność ubogaca, a parafia potrzebuje Waszych chęci
i zaangażowania…
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Jędras
Kontakt z Duszpasterstwem
Pielgrzymkowym w Czyżynach
można nawiązać przez redakcję
Apostoła Czyżyńskiego lub
u Opiekuna grupy ks. Proboszcza
Czesława Sandeckiego

Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie na całym świecie,
życzę tej świadomości, tej wiary i nadziei, że życie ludzkie nie na ziemi ma cel.
Ten cel jest już poza życiem doczesnym, jest w Domu Ojca,
do którego winniśmy dojść wszyscy. I o to się módlmy, pielgrzymując.
bł. Jan Paweł II

XXXIII Piesza Pielgrzymka Krakowska
na Jasną Górę
6–11 sierpnia 2013 r.
Panie, przymnóż nam wiary…
Zapisy do udziału w pielgrzymce w Członie Nowohuckim: od 10 czerwca do 31 lipca w kancelarii
parafialnej danej grupy pielgrzymkowej w terminach i godzinach urzędowania, a od 1 do 5 sierpnia
w Bazie Pielgrzymki, czyli w kościele Arka Pana w Bieńczycach.
Ks. Krzysztof Polewka
Odpowiedzialny za Wspólnotę IV Nowohucką
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Wakacje w Czyżynach
Zbliża się lato, a z nim wakacje
wyczekiwane przede wszystkim
przez dzieci. Część z nich wyjedzie
na kolonię, obóz czy po prostu do
babci, część zostanie w Krakowie.
Rzadko jest jednak tak,
że my, dorośli, możemy
zapewnić naszym dzieciom odpoczynek przez
pełne dwa miesiące,
więc właściwie prawie
wszystkie dzieci czekają
dłuższe lub krótsze wakacje w mieście. Wakacje
w Czyżynach nie muszą
jednak być nudne.
Ci rodzice, którzy
chcieliby połączyć rekreację z edukacją, znajdą
na terenie Czyżyn ciekawą ofertę. Do miejsc, które bez wątpienia należy wpisać na listę atrakcji, należy Ogród Doświadczeń,
który znajduje się w Parku AWF naprzeciw Centrum Handlowego M1.
Jest to park sensoryczny przybliżający prawa fizyki. Ekspozycja jest
interaktywna, wszystkiego można
dotknąć, wypróbować, a poprzez
zabawę odkryć prawa rządzące
światem. Na dużej przestrzeni znajduje się około 60 urządzeń z zakresu optyki, akustyki czy mechaniki. Można wypróbować działanie peryskopu, zagrać na kamiennych cymbałach, wejść do środka
gigantycznego kalejdoskopu czy
kręcąc barwnymi tarczami, obserwować zmiany barw i inne złudzenia optyczne. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z ciekawych
warsztatów takich jak Poszukiwanie zaginionej szkatułki czy Wybuchowa lekcja. Ogród Doświadczeń
w okresie wakacyjnym jest czynny
od 8.30 do 19.00, a w soboty i niedziele do 20.00. Więcej informacji na www.ogroddoswiadczen.pl.
Bilet normalny kosztuje 8 zł, ulgowy 5,50 zł, można kupić też bilet rodzinny w cenie 22 zł.
Spragnieni spotkania z historią powinni odwiedzić Muzeum
Lotnictwa Polskiego znajdujące

się w Parku Lotników Polskich. Na
ogromnym terenie wyeksponowane są licznie zgromadzone zabytkowe samoloty, śmigłowce, szybowce oraz wiele innych pamią-

Park Lotników Polskich
tek lotniczych. Wchodzi się do nowoczesnego gmachu, który z lotu
ptaka przypomina formą wirujące
śmigło. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów muzealnych
w Polsce. Wprowadza on zwiedzających w świat dawnego lotniska,
przygotowuje ich do odwiedzenia m.in.: ekspozycji samolotów
z okresu I wojny światowej, statków powietrznych zgromadzonych
w głównym hangarze ekspozycyjnym, silników lotniczych, stanowiących jedną z największych kolekcji
na świecie, nowej ekspozycji: Między Wschodem a Zachodem. Co roku organizowany jest w muzeum
Małopolski Piknik Lotniczy, podczas którego można obejrzeć pokazy lotnicze, ale też grupy rekonstrukcyjne. W czasie pikniku można
bawić się w wesołym miasteczku
i spróbować wielu innych atrakcji. W tym roku piknik odbędzie się
w dniach 29–30 czerwca. Wstęp do
muzeum kosztuje 14 zł i 7 zł (ulgowy), jest możliwy w godzinach od
9.00 do 19.00. Więcej informacji na
www.muzeumlotnictwa.pl.
Tym, którzy lubią ciszę i mimo
pozostania w mieście chcieliby obcować z przyrodą i pokazywać ją
dzieciom, Czyżyny oferują liczne
tereny zielone. Lasek Łęgowski

i Łąki Nowohuckie warto odwiedzać z lornetką i aparatem fotograficznym. Spotkać można wiele
gatunków ptaków, w tym tak ciekawych jak pustułka czy bażant,
a także lisy, jeże i zające. Ceniących relaks na
świeżym powietrzu, jazdę na rowerze czy bieganie przyciągną z pewnością parki AWF-u i Lotników Polskich. Oba
oferują rozległy teren
zielony
gwarantujący
wypoczynek. Dodatkowo w Parku AWF znajduje się atrakcyjny, nowoczesny plac zabaw. Na
dzieci czekają też inne
Ogródki Jordanowskie,
znajdujące się we wszystkich częściach dzielnicy.
Chcący uprawiać sport też znajdą w Czyżynach wiele atrakcji. Znajdujące się tu uczelnie wyższe: AWF
i Politechnika Krakowska, umożliwiają skorzystanie ze swojego zaplecza sportowo-rekreacyjnego.
W siedzibie LOK-u przy ul. Centralnej znajduje się strzelnica. Przed M1
z kolei w okresie letnim rozkładany
jest tor gokartowy. Nowoczesne
wielofunkcyjne boiska sportowe
znajdują się przy ZSO nr 14 na os.
Dywizjonu 303 i przy Szkole Podstawowej nr 156 przy ul. Centralnej.
Letnią ofertę zajęć dla dzieci
przedstawi też jak co roku Klub 303
znajdujący się na os. Dywizjonu 303.
Będzie można zostawić dzieci pod
opieką wykwalifikowanych instruktorów, którzy zadbają nie tylko
o ich bezpieczeństwo, ale i rozwój.
Na atrakcyjnych, urozmaiconych
zajęciach dzieci z pewnością nie
będą się nudzić.
Nie wszystkie dzieci mogą wyjechać na wakacje, ale te, które zostają, mogą świetnie się bawić w Krakowie, a zwłaszcza w Czyżynach.
tekst: Weronika Szelęgiewicz
radna Dzielnicy XIV
zdjęcie: ks. Marcin Wolczko
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Dla każdego coś dobrego
Długie, ciepłe dni, piękna pogoda i dzieci bawiące się na podwórku od rana do wieczora to znak, że wakacje
zbliżają się wielkimi krokami… Pomysłów na wykorzystanie wolnego czasu jest tyle, ile ludzkich upodobań.
Niezależnie jednak od tego jakie miejsce i formę wybierzemy, warto pamiętać o tym, aby szczególnie wtedy
znaleźć czas na odnowienie relacji z najbliższymi, a zwłaszcza z żoną lub mężem. Poniżej kilka wybranych
propozycji na wakacje (i nie tylko).

KORBIELÓW ZAPRASZA
Słynący z dobrych kazań dominikanie przez cały rok zapraszają chętnych do
swojego domu rekolekcyjnego w Korbielowie. W te wakacje przygotowali
oni dwa 8-dniowe turnusy rekolekcji dla rodzin. Ich hasłem przewodnim jest
DOM. Są one przygotowane zarówno dla małżeństw planujących powiększenie rodziny jak i dla tych, którzy już posiadają dzieci. Podczas konferencji pociechy mają zapewnioną opiekę bądź, jeżeli dzieciątko jest całkiem malutkie,
rodzice mogą w niej uczestniczyć wraz z nim. Z racji charakteru rekolekcji temat małżeństwa i więzi między
mężem a żoną będzie nieustannie obecny, a zaplanowany każdego dnia czas wolny daje możliwość pogłębienia
relacji oraz przedyskutowania ważnych kwestii między małżonkami lub z rekolekcjonistami. Kwestia finansowa nie powinna stanowić przeszkody, gdyż koszt pobytu dzieci jest naprawdę niewielki a od trzeciego dziecka
– darmowy. W zależności od liczebności rodziny koszt jest ustalany indywidualnie. Po więcej informacji zapraszam zainteresowanych na stronę: http://www.rekolekcje.dominikanie.pl/program/rekolekcje/

REKOLEKCJE W DRODZE
Dla miłośników aktywnego spędzania czasu ciekawą propozycję i wyzwanie powinna
stanowić XXXIII Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę w dniach 6-11 sierpnia.
W tym roku hasłem przewodnim są słowa Panie, przymnóż nam wiary. Sześciodniowa wędrówka drogami i bezdrożami w słońcu, upale czy deszczu odbyta wraz z innymi ludźmi powoduje, że człowiek chcąc nie chcąc zbliża się do drugiego człowieka.
Jest to zatem wyjątkowa okazja na wykorzystanie go do zacieśnienia więzi ze współmałżonkiem i dziećmi. Również tu oprócz konferencji każdego dnia przewidziany jest
czas na przemyślenie w ciszy i skupieniu najważniejszych spraw i omówienie ich z mężem czy żoną. Podobnie jak w przypadku rekolekcji dominikańskich, można także porozmawiać na dany temat z księdzem przewodnikiem. Bazą członu nowohuckiego jest nasza parafia, a jego przewodnikiem głównym ksiądz Krzysztof Polewka, dlatego wszelkie informacje można uzyskać nie tylko na stronie internetowej:
http://ppknh.info, lecz także osobiście w kancelarii parafialnej. Koszt uczestnictwa to zaledwie 55 zł dla osoby
dorosłej i 30 zł dla dzieci i młodzieży (5-16 r.ż), poniżej 5 r.ż. udział jest darmowy.

źródło: www.dietomaniacy.pl

NA WŁASNĄ RĘKĘ
Nawet jeśli z jakichś powodów lub własnego wyboru nie wyjedziemy na rekolekcje ani nie pójdziemy na pielgrzymkę pozostają jeszcze inne sposoby zadbania o relację małżeńską. Najważniejsze jest bowiem to jak spędzamy czas
z drugim człowiekiem a nie gdzie i w jakiej formie. Korzystając z możliwości,
jakie daje nam Kraków, można znaleźć takie atrakcje (wydarzenia kulturalne, wycieczki, kino, restauracje itp.), które pozwolą nam jednocześnie wyrwać
się z całorocznej rutyny, odpocząć i pokazać drugiej osobie jak ważna jest dla
nas. Nawet nie wychodząc z domu, rozmawiając, wspominając, oglądając stare
zdjęcia można przypomnieć sobie jak wiele nas łączy i jak bardzo tę drugą osobę kochamy – na co dzień bowiem
często o tym zapominamy. Warto jednak pamiętać o jednym: wspólnej modlitwie i Mszy Świętej, podczas której
powierzymy Bogu nasz związek, prosząc o błogosławieństwo i dalszą opiekę.
opr. Anna Domagała
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Siła przebaczenia

źródło: www.sxc.hu

Żył kiedyś pewien mężczyzna.
Przystojny, zaradny, z fachem w ręku. Gdy go poznałam, był wesołym człowiekiem. Z upływem lat
gorzkniał, zaczął pić, coraz więcej
i więcej…
Miał kochającą rodzinę, żonę
i dzieci. Miał także marzenia i prywatny plan na przyszłość. Kiedy był
nietrzeźwy, z żalem, bólem, nienawiścią opowiadał o swoim ojcu.
Mówił, jak bardzo ten go skrzywdził, jakie trudne i ubogie było jego
dzieciństwo. Słuchając go, zastanawiałam się, czy w ogóle i czym ono
było. Opowiadał o wielkiej niesprawiedliwości, jaka go spotkała i o bólu, jaki mu zadało życie. Nie mówił
o tacie z miłością, bo nie wiedział,
co to jest ojcowska miłość. Nie poznał jej, bo ojciec zmarł. Mężczyzna
nie zdążył mu nawet wybaczyć.
Ojciec zostawił go samego, bez
środków do życia, z chorą matką
i dużym gospodarstwem. Mojemu
bohaterowi zaczął powoli walić się
świat. Nie poszedł na wymarzone
studia, musiał zająć się sam całym
gospodarstwem. Frustracja w nim
narastała. Nie rozmawiał z nikim
o swoich problemach, pozornie wesoły na zewnątrz, wpuszczał jad do
swojego wnętrza. Żal narastał. Początkowo było to niegroźne… takie tam małe problemiki. Jednakże

po paru latach, gdy już w dorosłym
życiu zaczęły się pojawiać kłopoty, urodziła się córka…niepełnosprawna, pielęgnowane wewnątrz
frustracje eksplodowały.
Objawiały się one bardzo różnie,
najpierw zaczęły pojawiać się kompleksy, potem pojawili się koledzy –
„przyjaciele od kieliszka”, wyjazdy za
granicę z perspektywą zarobienia
dużych pieniędzy. Zarobił, wrócił,
zaczął już systematycznie pić. W wyniku hiperinflacji stracił wszystko,
zaczął się pogrążać, załamywać.
Skutki jego niepowodzeń i nieszczęść odczuwali bardzo dotkliwie
najbliżsi. Oprócz pijaństwa pojawił
się ukryty problem nieakceptacji
siebie. Objawiał się on tym, że mężczyzna widział tylko wady innych,
siebie uważał za wzór – wszystkich
pouczał. Jeśli ktoś odważył się mieć
inne zdanie, już nie był znajomym,
nie mógł dzwonić, przychodzić, nawet spoglądać w jego stronę, nie
mówiąc już o uśmiechaniu, które
było odbierane przez niego jako
najwyższy stopień lekceważenia.
Zaczęły się zatargi z kolegami,
kłótnie, bijatyki, które niejednokrotnie kończyły się w domu. Padały wyzwiska, najpierw przypadkowo, sporadycznie, później już stały
się codziennością. Koło nienawiści,
braku akceptacji, nieumiejętności

przebaczenia, zawziętości, mściwości, pogardy, bezsilności zaczęło się
toczyć.
Potem było coraz gorzej. Groźby zabójstwa najbliższych, pobicie
człowieka, więzienie, jeszcze większe kompleksy, mocniejsza nienawiść i skuteczniejsze uwięzienie
w sobie samym, a także picie na
umór, spowodowały, że mężczyzna został sam. Bez przyjaciół, bez
kolegów. Została przy nim tylko
żona i dzieci. Zostali, bo bali się
odejść. Paraliżujący strach nie pozwalał im zrobić ani jednego kroku
w kierunku uwolnienia fizycznego
i psychicznego.
I tak w pokorze znosili upokorzenia i wyzwiska…, które to z kolei
w ich sercach zakiełkowały, zapoczątkowując nową falę nienawiści
i niewybaczenia. Choroba duszy,
serca, zaczęła zakreślać coraz większe kręgi.
Mężczyzna zmarł parę lat temu. Powiesił się. Zdesperowany,
pokłócony ze wszystkimi i przede
wszystkim z samym sobą. Jego rodzina żyje z poczuciem winy. Winią
siebie, że nic nie zrobili, winią jego,
że spaprał im życie. Żyją z traumą,
według starych utartych schematów. Ciągle w strachu i z brakiem
autentycznego przebaczenia. Choć
mówią, że przebaczyli…, przy każdym wspomnieniu, ich żal się ujawnia, wszystko się odnawia… Minęło
już parę lat, a oni nadal nie umieją
przebaczyć. Żyją w stresie, niedowartościowani, niekochający siebie
ani innych. Zranieni.
Przebaczenie… Co takiego jest
w tym jednym słowie, że ma taką
moc. Jedno słowo, a tak trudno go
wdrożyć w życie. Wybaczyć i już…
Dlaczego najczęściej można usłyszeć: „nigdy Ci tego nie wybaczę”,
a tak rzadko: „wybaczam Ci”?
Każdy człowiek ma swoje zranienia. Objawiają się one brakiem
miłości względem siebie, bliźniego i Pana Boga. Zranienia, ludzka krzywda to nasi nieodłączni
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towarzysze. Człowiek, który został
obarczony grzechem pierworodnym, jest narażony na czynienie zła
i ranienie innych. Dlatego tak ważne jest, aby umieć stanąć twarzą
w twarz z takim doświadczeniem
oraz nabyć umiejętność przebaczenia, uwolnienia oraz uzdrowienia.
Proces przebaczenia jest trudny, ale jest naszą powinnością
względem Pana Boga. Bo przecież
trzeba wybaczyć naszemu krzywdzicielowi, a natura ludzka jest tak
skonstruowana, że odrzucamy to,
co trudne. Bardziej ludzkie jest na
przykład zemszczenie się czy odpłacenie komuś.
Przytoczona historia pokazuje
nam, że brak przebaczenia ma bardzo destrukcyjny wpływ nie tylko
na krzywdzonego. Zataczając szersze kręgi, rozchodzi się jak epidemia. Pielęgnowanie w sobie gniewu, bolesnych wspomnień życia,
absolutnie nie uwalnia nas od bólu
strachu, zgorzknienia. Nie wnosi
miłości i pokoju do naszych serc
i umysłów, nie prowadzi do psychicznego i fizycznego uzdrowienia. Ludzie czasami myślą, że pielęgnując urazy, będą przywdziani
w niewidoczną zbroję, która ochroni ich przed ponownym zranieniem. Nie chcą zapomnieć o swoim zranieniu i ciągle „dosypują do
niego soli”, czyli ciągle myślą o bolesnych doświadczeniach, wzbudzając w sobie negatywne emocje.
W rzeczywistości, konsekwencje
braku przebaczenia są przeważnie
gorsze niż samo początkowe zranienie. Pielęgnowanie zranienia nie
jest obroną, ale torturowaniem siebie, oraz tych, których ta poraniona
osoba spotyka. Całkowite przebaczenie zaowocuje, gdy zostaną uleczone rany psychiczne.
Jak tłumaczy dr Wiesława Stefan,
terapeutka: Dopóki nie dojdzie do
przebaczenia i pojednania, historia będzie się powtarzać, a człowiek
nie uwolni się od bólu, strachu i zamieszania. Brak przebaczenia rodzi
zgorzknienie, które z kolei prowadzi
do choroby, czasem bardzo poważnej. Jednak przebaczenie różni się
od pojednania. Jak pisze o. Józef
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Augustyn, jezuita, w książce „Ból
krzywdy, radość przebaczenia”:
Przebaczenie uprzedza pojednanie,
stanowi także konieczny warunek
prawdziwej jedności i zgody między
ludźmi. Pojednanie może być budowane tylko na wzajemnej wymianie
przebaczenia – ofiarowanie przebaczenia powinno być wówczas złączone z jego przyjęciem.
Do tego, aby przebaczyć, nie
potrzebujemy drugiej osoby, winowajcy, wystarczy, że się zdecydujemy na ten krok. Przebaczenie
ma sens, niezależnie od postawy
winowajcy, natomiast w proces
pojednania należy zaangażować
krzywdziciela.
Proces przebaczenia można podzielić na kilka etapów, wszystkie
są ważne. Istotne jest to, aby nie
pominąć żadnego z nich. Pierwszym ważnym krokiem jest to, aby
uświadomioną krzywdę umieć dostrzec i nazwać. Jest to niezbędne
z tego względu, że często najdotkliwsze zranienia zepchnięte są do
nieświadomości. Proces przebaczenia polega na dotknięciu ran, nawet tych najboleśniejszych.
W następnym etapie procesu
przebaczenia należy porozmawiać
z kimś zaufanym o doznanych
krzywdach. Jest to bolesne. Ból
czuje się wówczas realnie, ale to
jest ważny krok w kierunku uleczenia rany. W trzecim etapie należy
na nowo spojrzeć na całą sytuację,
w wyniku której powstało zranienie, należy wnikliwie przeanalizować sytuację z każdej ze stron
i spróbować zrozumieć postępowanie swojego krzywdziciela.
Umiejętność wczucia się w położenie krzywdziciela jest potrzebne,
pomaga w procesie przebaczenia,
poprzez lepsze zrozumienie otoczenia, zaistniałej sytuacji. Ważne
jest, aby umieć odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego ta osoba tak postępowała, dlaczego krzywdziła?
Może sama kiedyś była krzywdzona i pomimo najszczerszych chęci
nie potrafi inaczej?
Następny, najważniejszy etap.
Na tym poziomie należy zadać sobie pytanie, czy się chce
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przebaczyć? Trzeba zdać sobie
sprawę z tego, że przebaczenie
jest łaską, o którą należy się modlić. Modlić do Boga o otwarcie się
na przyjęcie tej łaski. Istotną rolę
pełni wola przebaczenia i łaska
od Boga. Jeśli będziemy ufać, Pan
Bóg pomoże w przebaczeniu. Jest
jeszcze jeden warunek w procesie
przebaczenia. Oprócz winowajcy
należy przebaczyć Panu Bogu i sobie. Jest to konieczność, ponieważ
jest niezmiernie trudno przebaczyć
komuś, jeśli się nie przebaczyło sobie. A Pan Bóg? Często Go winimy
za nasze frustracje, niespełnione
marzenia czy niezrealizowane plany. Ale to On oddał swoje życie za
nas, nie dlatego, że tak było łatwiej.
Oddał je z ogromniej i nieogarniętej przez ludzki rozum miłości
do nas, więc dlaczego miałby nas
krzywdzić? Wręcz przeciwnie, On
chce tylko i wyłącznie naszego dobra. Często jednak zapominamy
o tym, nie wiemy, nie widzimy i aby
w pełni przebaczyć, należy o tym
Bogu powiedzieć, opowiedzieć Mu
o wszystkich bólach i frustracjach,
poprosić Go o światło Ducha Świętego w zrozumieniu wszystkiego,
prosić Go o uwolnienie, o uzdrowienie wewnętrzne i już nigdy Go
nie opuszczać, tylko ufać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest źle. I słuchać,
bo Bóg mówi do każdego z nas:
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić
wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to
jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem:
Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale:
Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi
głód – nakarm go. Jeżeli pragnie
– napój go. Tak bowiem czyniąc,
węgle żarzące zgromadzisz na
jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
(Rz 12, 17-21).
Renata Socha
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Kącik wychowawczy

Wychowanie na fundamencie miłości

fot. simmarb (www.sxc.hu)

Miłość to powszechne używane
słowo, często określenie zjawisk,
które z prawdziwą miłością nie mają wiele wspólnego.
Prawdziwa miłość to dar z siebie,
akt woli, w którym człowiek oddaje siebie w służbie innych. Z pojęciem miłości łączy się bezinteresowność i bezwarunkowość. Miłość
jest wierna, wielkoduszna, wymaga
postępowania zgodnie z podjętym
obowiązkiem. Tak pojęta miłość
buduje i budzi wdzięczność.
Rodzice uczestniczą w dziele
stworzenia nowego człowieka.
W odpowiedzi na dar rodzicielstwa
żyją dla dziecka, kochają go, „tracą”
dla niego czas, energię, zmieniają
swój dotychczasowy tryb życia, dają siebie bez ograniczeń, podejmują trud wychowawczy. Rodzice jeśli mają więcej dzieci – pomnażają
miłość. Bóg nie pozwala prześcigać
się w hojności. Jest takie porzekadło, że w rodzinach wielodzietnych
miłość się mnoży, a smutki dzieli…
Rodzice kochają swoje dziecko nie
za to, jakie jest, ale dlatego, że
jest. W przypowieści ewangelicznej
o Dobrym Ojcu znajdujemy przykład takiej miłości.
Dar z siebie łączy się z wyrzeczeniem i wymaganiem zarówno od

siebie jak i od dziecka, przemienia człowieka, czego doświadczyła
m.in. Matka Teresa z Kalkuty. Ona
jest przykładem otwarcia się na miłość Bożą, która umożliwiła promieniowanie nią wszędzie, przekroczenie naszej ludzkiej słabości.
W świecie pełnym hedonizmu,
egoizmu trudniej żyć, wypełniając
Chrystusowe przykazanie miłości –
największe ze wszystkich. Wychowując dziecko, należy podjąć ten
trud – po to, by ono umiało kochać.
Wychowanie na fundamencie miłości wymaga, aby dobro dziecka było
przedmiotem podstawowego zainteresowania. Dziecko jest kimś niepowtarzalnym i godnym szczególnej miłości (także dziecko upośledzone). Kochający rodzice kształtują
mądrą reakcję na występek dziecka
– bardziej ostrzegają go niż stosują
groźby, kary (np. przy paleniu papierosów), rozwijają własną aktywność
dziecka, budują jego samodzielność. Uczyć miłości, to uświadamiać
dziecku, że kochać to często znaczy
przezwyciężać samego siebie, czasem zrezygnować z własnych zamierzeń, być zdolnym do poświęceń. Kolejnym zadaniem jest ciągłe
stawianie wymagań przy okazywaniu szacunku i serdeczności.

Miłość rodzicielska daje głębokie poczucie szczęścia (i… krzyża)
i zobowiązuje, aby dziecko również wychować do miłości. Jak to
realizować?
• kochać dziecko dla niego samego, nie tylko wtedy, gdy „zasłuży”,
• pamiętajmy, że w przyszłości dziecko będzie umiało kochać w takim stopniu, w jakim
samo doświadczyło miłości
rodzicielskiej,
• okazujmy dziecku czułość, zachowując umiar – dziecko nie
może być zabawką,
• bądźmy cierpliwi, uczmy, aby
dziecko poznało istotę słów:
„przepraszam”, „przebaczam”,
• przebaczajmy przykrości, obdarzajmy je zaufaniem,
• okazujmy autentyczne zainteresowanie problemami dziecka,
• uczmy bezinteresowności, unikajmy postawy „coś za coś”,
• pamiętajmy, że dziecko nie jest
naszą własnością. Im jest starsze, mniej wymaga sterowania,
a więcej zaufania i wspierania.
Należy unikać takich dowodów
„miłości”, które psują dziecko,
m.in.:
• Wyręczania dziecka w jego obowiązkach, np. szkolnych, odsuwanie od niego prac domowych.
• Stawania zawsze w obronie
dziecka. Obojętnie z kim popadnie w konflikt: z nauczycielem,
kolegą, sąsiadem.
• Obdarowania dziecka wszystkim
czego pragnie, czasem za cenę
zapożyczania się rodziców. Stare przysłowie mówi: „Jeżeli dzieciom i prosiętom dasz wszystko, to masz dobre prosięta, a złe
dzieci”.
Dziecko po prostu nie rozumie
waszego poświęcenia, takiej miłości, a pogłębia swój egoizm i postawę roszczeniową.
opr. Maria Tota
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Życie bez ograniczeń

Drodzy Bracia, nigdy nie ulegajmy
pesymizmowi i temu zgorzknieniu,
jakie każdego dnia proponuje nam
diabeł (Ojciec Święty Franciszek,
16 marca 2013 r.)
Nick Vujicic, autor książki „Bez
rąk, bez nóg, bez ograniczeń!” jest
blisko trzydziestoletnim mężczyzną, który od urodzenia cierpi na
fokomelię. Choroba ta objawia się
brakiem kończyn.
Po co napisał książkę? Sam odpowiada na to pytanie: „Nie mogę położyć ręki na Twoim ramieniu, żeby

dodać Ci otuchy, ale mogę mówić szczerze, prosto z serca”. Mówi
o swoim życiu. O narodzinach, których rodzice nie świętowali – przerażeni, na początku pogrążyli się
w żałobie. Potrzebowali sporo czasu, by pokochać swoje pierworodne „niedoskonałe” dziecko. Nick pisze także o swoim trudnym dorastaniu, bolesnym doświadczaniu
braku akceptacji, odrzuceniu, kpinach, pełnych współczucia albo odrazy spojrzeniach przechodniów.
O poczuciu bezsensu i myślach samobójczych. O godzeniu się z Panem Bogiem. O długim oswajaniu
się z własnym ciałem i losem.
W końcu ten niezwykły młody
człowiek pokonał nie tylko rozpacz,
ale i niewyobrażalne ograniczenia wynikające z braku rąk i nóg.
Dziś jest mężem, prowadzi aktywne i spełnione życie, kieruje własną
firmą, podróżuje po całym świecie
i daje ludziom lekcje życia bez ograniczeń. Niesie nadzieję i inspirację.
Książka to świadectwo drogi, jaką Nick przeszedł od buntu i depresji poprzez długie godzenie się z losem i uczenie się akceptacji siebie,
aż do przyjęcia Bożego planu na
jego życie. Nick pojednał się z Bogiem, oddał Mu swoje życie i to był

początek drogi dzielenia się wiarą
z innymi. Jego radością jest zachęcanie i inspirowanie ludzi. Patrząc
na Nicka, łatwiej spojrzeć na swoje
problemy z dystansem. Trudno też
nie uwierzyć, że można żyć pełnią,
że każdy może odnaleźć swoją pasję i być szczęśliwy. Ta książka daje nadzieję i wskazówki, jak dokonać zmian w swojej codzienności!
Przede wszystkim uświadamia czytelnikowi, że największe ograniczenia to te, które sami sobie narzucamy… Przykład Nicka ukazuje, iż
pomimo problemów, przy ogromnym samozaparciu, wsparciu rodziny oraz wierze w Bożą Opatrzność,
można żyć pełnią życia…
Warto sięgnąć po tę książkę, by
przy jej lekturze pochylić się nad
własnym życiem, a także dostrzec,
że „moc w słabości się doskonali”
(2 Kor 12, 9) i uwierzyć, że choć nie
na wszystko w życiu mamy wpływ,
to naprawdę bardzo dużo zależy
od nas samych oraz od tego, jaką postawę przyjmiemy w stosunku do wydarzeń i ludzi, które tworzą świat każdego z nas… Uczmy
się od Nicka doceniać każde dobro
i dziękować za dar życia.
(ak)

Święto Czyżyn – Dzielnica Czyżyny dzieciom
26 maja 2013 r. odbyło się coroczne święto dzielnicy Czyżyny
dzieciom. Był to festyn rodzinny połączony z występami artystycznymi,
odbywający się tradycyjnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Mimo niezbyt przychylnej pogody goście dopisali. Atrakcją było już
samo miejsce, którego głównym
atutem jest plenerowa ekspozycja
zabytkowych samolotów. Podczas
pikniku można było bezpłatnie

zwiedzić muzeum, bawić się w wesołym miasteczku i ogródku zabaw dziecięcych. Liczne konkursy
umożliwiały wygranie atrakcyjnych
nagród. Wielkie zainteresowanie
wzbudziły pokazy sztuk walki hapkido i capoeira, a także pokazy policji,
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
Wieczorem goście bawili się przy
muzyce zespołu Bartnicky Band.
Punktem kulminacyjnym był spektakl teatru ognia – Fire Show. Całość

imprezy uświetniły występy dzieci
i młodzieży ze szkół i przedszkoli
z Dzielnicy XIV.
Organizatorami święta Czyżyn
były Rada i Zarząd Dzielnicy XIV
Czyżyny, Ośrodek Kultury Kraków –
Nowa Huta oraz Muzeum Lotnictwa
Polskiego. Następne święto Czyżyn
już za rok.
Weronika Szelęgiewicz
radna Dzielnicy XIV
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KĄCIK DLA DZIECI
DZIEŃ OJCA
23 czerwca to data wszystkim dobrze znana, a to za sprawą obchodzonej wtedy uroczystości.
Jest to oczywiście Dzień Ojca, ale czy tak naprawdę zastanawialiście się kiedyś, kto wymyślił to
święto, po co i kiedy po raz pierwszy było obchodzone?

źródło: www.sxc.hu

Jest to święto mające na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności ojcom, obchodzone corocznie, o charakterze międzynarodowym. Warto
wiedzieć, że zawdzięczamy je Sonor
Louise Smart Dodd, mieszkającej
w miejscowości Spokane w Stanach
Zjednoczonych. Po raz pierwszy
święto obchodzono 19 czerwca
1910 roku. W ten sposób wspomniana mieszkanka USA chciała
oddać hołd swojemu ojcu, którego
uważała za niezwykłego człowieka,
ponieważ po śmierci jej mamy sam
zaopiekował się sześciorgiem dzieci. Jednak gdyby prezydenci Calvin
Coolidge i Nixon nie nadali w 1924
i 1972 roku charakteru ogólnonarodowego Dniu Ojca, zapewne pozostałoby ono tylko piękną, lokalną
inicjatywą.

W Polsce święto to nie ma tak długiej historii, zaczęto je celebrować
dopiero w 1965 roku. Oprócz Polski w tym samym czasie obchodzi
się je w Indiach, Nepalu czy w Nikaragui. W krajach anglosaskich
oraz w Holandii Dzień Ojca przypada na trzecią niedzielę czerwca.
W niektórych krajach (Hiszpania,
Portugalia, Włochy) okazją do celebrowania święta taty jest wspomnienie Świętego Józefa, czyli 19
marca. Na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w drugą
niedzielę czerwca, a w Niemczech
– w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada
na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej. W większości państw europejskich Dzień Ojca wypada jednak
w czerwcu, a w krajach skandynawskich w drugą niedzielę listopada.

W Danii Dzień Ojca obchodzony
jest, co roku 5 czerwca, czyli zgodnie z pierwotnym życzeniem jego
założycielki.
Mimo że Dzień Ojca istnieje już
od kilkudziesięciu lat, nadal nie
jest świętowany tak uroczyście jak
Dzień Matki czy Dzień Babci. Nie
należy jednak zapominać o bardzo
ważnej roli tatusiów w naszym życiu. Bardzo dobrym sposobem na
uczczenie Taty jest przygotowanie
kolorowych laurek, drobnych upominków, wierszyków, życzeń czy
bukietów kwiatów. Choć tak naprawdę najważniejsze w tym dniu
jest, aby wspólnie z tatą spędzić
miło choć trochę czasu.

Czerwiec 2013
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1) POŁĄCZ
Sprawdź swoją wiedzę po przeczytaniu informacji na temat Dnia Ojca. Połącz odpowiednie liczby
z wyrazami po prawej stronie. Uważaj! Być może do jednej daty pasuje więcej niż jedna odpowiedź.

I

05.06

II

23.06

III

19.06.1910

IV

1965

V

19.03

Odpowiedzi:

A Hiszpania
B Spokane (USA)
C Włochy
D Dania
E Portugalia
F Indie

A

E

B

F

C

G

D

G Polska

2) SZYFROWANKA
Porozrzucane litery wpisz w kolejności alfabetycznej do tabeli.
Hasło powstanie, gdy przepiszesz do kratek litery odpowiadające poszczególnym liczbom.
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przygotowała: Dominika Kurek
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Zachęcamy naszych najmłodszych Czytelników do rozwiązywania zadań umieszczonych w „Kąciku dla
dzieci”. Kolejny konkurs z nagrodami już po wakacjach!
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 156 im. Kard. Adama Stefana Sapiehy, uczestnicząc w szkolnym konkursie
literackim, stworzyli piękne legendy związane z naszą dzielnicą. W Apostole publikujemy uznaną przez jury
za najciekawszą – legendę o smoku i Łęgomirze Aleksandry Kulik z klasy VIa.

rys. Mr Basmt (www.sxc.hu)

Legenda o smoku i Łęgomirze

Dawno, dawno temu, nieopodal
Krakowa, w małej wiosce Czyżyny
żyli ludzie dobrzy, pracowici i bogobojni. Panowała tu zgoda, spokój
i dostatek.
Codziennie rankiem, wychodząc
do pracy w polu, dziękowali chłopi Bogu za otrzymane łaski i gorąco
modlili się o urodzaj, ochronę przed
pożarem, zarazą, powodzią i innymi
klęskami, które mogłyby sprowadzić
na nich nieszczęście.
W wiosce, w małej drewnianej
chatce mieszkał chłopiec o imieniu Łęgomir, urwis i hultaj okropny, wiele trosk przysparzający swoim starym rodzicom, którzy żadnej
pociechy z jedynaka nie mieli. Biegał
od rana do zmroku po polach i łąkach, do żadnej pracy się nie garnął
ani uczyć się nie chciał. Płakała matka nad jedynym synem: „Co z Ciebie wyrośnie? Wstyd tylko i zgryzotę
nam przynosisz”. Ojciec niejeden raz
kijem obił młodzieńca, ale na niewiele się ta „nauka” zdawała.
Sami już rady nie dając, zatroskani rodzice po długiej naradzie postanowili oddać syna na wychowanie do
pustelnika, żyjącego w mogilskich lasach. „Nauczysz się synu pracy, życia
spokojnego i szacunku dla innych,
a jak już zmądrzejesz, to do domu
wrócisz” – rzekł ojciec. Jak powiedział, tak zrobił, spakował chłopcu
buty, trochę jedzenia na drogę i wysłał do pustelnika.

Pewnego dnia na wioskę padł blady strach, ludzie przekazywali sobie
okropne wieści, że z płynącej nieopodal rzeki Wisły wyszedł na ląd
potwór ogromny, ziejący ogniem
i niszczący wszystko wokół. Wszędzie tam, gdzie stanął, pozostawały
jedynie zgliszcza. Ludzie opowiadali straszne historie o zbliżającym się
do Czyżyn okrutnym smoku, istocie
przerażającej, pokrytej łuską, skrzydlatej, z ogromną paszczą, zajadającej wszystko, co napotka na drodze.
Panika wybuchła w biednych Czyżynach, ludzie zaczęli zastanawiać
się, jak uchronić swoje domostwa.
Wieść o zagrożeniu szybko dotarła do pustelni, w której żył Łęgomir.
Chłopiec nie na żarty zatroskał się
o losy najbliższych. Nagle dom, który wydawał mu się obojętny, zyskał
zupełnie inną wartość. Łęgomir poczuł ogromną tęsknotę za rodzicami.
Zawstydził się swoim zachowaniem
i nie na żarty przestraszył się, że już
nie zdąży naprawić swoich błędów,
że nie zdąży przeprosić… Nie czekając długo, pobiegł po radę do pustelnika, który był bardzo mądrym
człowiekiem.
- Powiedz mi, jak ratować wioskę?
– pytał chłopiec.
- Jeżeli naprawdę chcesz to zrobić,
musisz pokonać swój strach, udać
się w głąb lasu do tajemnego wąwozu i o północy zerwać biały kwiat,
który unicestwi potwora. Ale spiesz
się, smok musi zjeść kwiat przed nastaniem dnia.
Łęgomir przestraszył się bardzo,
ale postanowił nie poddawać się.
O zmroku wyszedł z chatki pustelnika i udał się do tajemnego wąwozu. Nie zważał na zimno, ciemność
i dzikie zwierzęta, pędził co sił przed
siebie, aż znalazł się w tajemniczym
miejscu. Nad wąwozem siedział staruszek, który powiedział chłopcu, że
jeżeli zerwie kwiat, to musi wymyślić podstęp, jak podać go smokowi

i musi pamiętać, że potwór nie zginie na wieki, po wielu, wielu latach
odrodzi się, ale już zupełnie inny.
Łegomir nie zrozumiał do końca
przepowiedni staruszka, ale śmiało
sięgnął po zaczarowany kwiat i popędził w stronę Wisły, mając nadzieję, że niebawem wyłoni się z niej potwór. Po drodze nazbierał jeszcze koszyk szyszek, którymi miał zamiar
nakarmić smoka i ukrył wśród nich
czarodziejski kwiatek.
Tak jak przewidział, o poranku
smok wyłonił się z rzeki i natychmiast zjadł to, co przygotował dla
niego chłopiec. Po chwili już nie dawał oznak życia. Szczęśliwy Łęgomir
pobiegł do wioski, obwieścić wszystkim radosną nowinę. Opowiedział
o tym, co się stało, a całą wieś ogarnęła ogromna radość. Wszyscy cieszyli się, dziękowali chłopcu, gratulowali rodzicom tak odważnego syna.
Na cześć Łęgomira miejsce, w którym unicestwił on smoka, nazwano
Łęgiem.
Do późnej nocy trwała zabawa
w Czyżynach, ale o poranku ludzie
postanowili, że wspólnymi siłami zakopią potwora głęboko w ziemi. Kopali kilka dni ogromny dół, do którego wepchnięto cielsko smoka. Zakopano go w miejscu, w którym wyszedł z Wisły.
Mijały lata, wiele się zmieniło,
nikt nie pamiętał już o przepowiedni staruszka znad wąwozu, nikt nie
pamiętał już o Łęgomirze, aż pewnego dnia na łąkę nad Wisłą przyjechali ludzie, przywieźli maszyny
budowlane, samochody i rozpoczęła
się wielka budowa Elektrociepłowni Kraków – potężnego smoka ziejącego dymem z kominów. Wprawdzie nikt już dzisiaj się go nie boi,
bo to oswojony smok – daje energię
i ciepło, daje ludziom pracę, ale czy
na pewno jest zupełnie niegroźnym
smokiem?

Aleksandra Kulik
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Kącik kulinarny

Czyżyńskie przysmaki
Chcemy prezentować w Apostole przepisy naszych Parafian na smaczne potrawy. W tym numerze polecamy
przysmaki Pani Marii Gawełczyk. Zapraszamy do współpracy wszystkich Czytelników i prosimy o przesyłanie
przepisów ze zdjęciami.

Sałatka wiosenna

Sernik Marysi

Składniki:

Ciasto:

Biszkopt:

 2 szklanki mąki
 2 lub 3 czubate łyżki kwaśnej
śmietany
 ¼ kostki margaryny
 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
 2 żółtka






Z powyższych składników
zagnieść ciasto.

Jaja ubić z cukrem, następnie
dodać przesianą mąkę
z proszkiem do pieczenia
i wszystko delikatnie wymieszać
łyżką. Wlać na dużą blachę i piec
około 20 minut w temperaturze
150 st. (z termoobiegiem),
bez w 180 st.
W tym czasie przygotować
½ kg truskawek i dwie lub trzy
galaretki owocowe.









1 duża kapusta pekińska
3 długie ogórki
4 pomidory
pęczek rzodkiewki
5 ugotowanych jaj na twardo
4 czubate łyżki majonezu
pieprz i sól do smaku

Wykonanie:
Kapustę pekińską poszatkować,
ogórki pokroić w kostkę i po
chwili odcedzić z nich wodę.
Pomidory pokroić w kostkę,
rzodkiewkę zetrzeć na tarce
o grubych oczkach, jajka
również pokroić w kostkę,
wszystko włożyć do dużej miski,
wymieszać, doprawić pieprzem
i solą oraz dodać majonez
(majonez można pomieszać
z jogurtem naturalnym).

Przygotowanie sera:
 1,3 kg sera białego
 2 szklanki mleka
 2 budynie waniliowe
 4 żółtka
 ¾ szklanki cukru
 ½ szklanki oleju
Ser zmielić, dodać wszystkie
składniki i wymieszać.
Piana:
Z białek ubić pianę wraz
z 1 szklanką cukru, dodać kokos
lub kisiel.
Wykonanie:
Ciasto wyłożyć na dużą
brytfankę, na nim umieścić ser.
Piec w temperaturze 150 st.
około 35 minut (aż do uzyskania
złotego koloru). 10 minut przed
końcem pieczenia położyć pianę
i piec do uzyskania złotego
koloru.

Ciasto z truskawkami
4 jaja
¾ szklanki mąki tortowej
¾ szklanki cukru
1 łyżeczka proszku do
pieczenia

Wykonanie:

Masa budyniowa:
Ugotować 1i ½ budyniu
waniliowego w ½ l mleka.
Mieszając, należy dodać dwa
żółtka i ½ szklanki cukru (jeśli
budyń jest słodki, dać mniej).
Ostudzić budyń. ¾ kostki masła
utrzeć mikserem, jednocześnie
stopniowo dodając budyń.
Biszkopt ostudzić, skropić wodą
z cytryną i cukrem, nałożyć
masę, rozłożyć truskawki i zalać
zastygającą galaretką.

Zapraszam wszystkich do wspólnego gotowania.
Mam nadzieję, że moje przepisy zagoszczą w domach wszystkich smakoszy. Smacznego!
								

Maria Gawełczyk

Parafia św. Judy Tadeusza
w Krakowie – Czyżynach
ul. Wężyka 6
31-580 Kraków
tel. +48 12 647 94 88

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

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

MSZE ŚWIĘTE
w niedziele: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800
w inne święta: 700, 900, 1630, 1800

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

w tygodniu: 630, 700, 1800

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

w czasie wakacji: 700, 1800

Październikowe (różaniec): 1730

Roraty w Adwencie: 630

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

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

Pierwszy czwartek miesiąca:
Godzina Święta: 1700–1800
Pierwszy piątek miesiąca:
Spowiedź św.: rano 630–730; po południu 1600–1800
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
Nabożeństwo fatimskie:
13. dzień maja, czerwca, lipca, sierpnia, września,
października: 1800 – Msza św. z kazaniem fatimskim,
po Mszy św. procesja różańcowa wokół kościoła
Wieczór z bł. Janem Pawłem II:
I sobota miesiąca – 2100

