
Ustanowienie w naszej 
archidiecezji świeckich 

szafarzy Komunii św. uła-
twi wielu chorym dostęp 
do tego sakramentu. Tekst 
ks. Ireneusza Okarmusa w 
tym numerze krakowskie-
go „Gościa” przekonuje, 
że nie jest to kolejny etap 
„rewolucji” w Kościele, 
lecz jedynie powrót do 
dawnej tradycji. 
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ZA TYDZIEŃ
  BIAŁKA TATRZAŃSKA jest zna-

na przede wszystkim z wy-
ciągów narciarskich. Mało 
kto jednak wie, że poziom 
uczestnictwa miejscowych 
parafian we Mszy św. należy 
do najwyższych w archidiece-
zji. Pisze o tym ks. Okarmus 
w Panoramie Parafii

  KRAKOWSKIE MUZEUM AK do-
czeka się wreszcie gruntow-
nej modernizacji. Stanie się 
nowoczesną placówką z mul-
timedialnymi ekspozycjami.

Około 70 posłów, senatorów i eu-
rodeputowanych Platformy Oby-

watelskiej, wraz z kierownictwem par-
tii, przyjechało do sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach, by wziąć 
udział w „czymś w rodzaju dwudniowych 
rekolekcji”. Uczestniczyli m.in. w prelekcji 
na temat kultu Bożego Miłosierdzia oraz 
we Mszy świętej w kaplicy św. Faustyny. 
Na drugi dzień zostali przyjęci przez 
ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza na 
Franciszkańskiej 3. Podczas spotkania 
Metropolita krakowski odwołał się do na-

uczania Jana Pawła II na 
temat kryterium uprawia-
nia polityki przez ludzi 
wierzących. „Nie dobro 
własne, ani nawet partii, 
ale dobro wspólne całego 
narodu winno wyznaczać 
kierunki działania”.  
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Sprawiedliwość 
to kryterium, 
jakim powinien 
kierować 
się polityk 
– powiedział 
Arcybiskup

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania Przez dwadzieścia siedem lat ksiądz kardynał 

Franciszek Macharski kierował archidiecezją 
krakowską. 6 stycznia krakowianie tłumnie 
dziękowali swojemu Pasterzowi.

Centralnym punktem obchodów była Msza świę-
ta w katedrze wawelskiej, której przewodniczył do-
stojny Jubilat. Przed południem w filharmonii od-
była się sesja naukowa, podczas której próbowa-
no podsumować działalność Księdza Kardynała w 
trzech wymiarach: teologicznym, duszpasterskim i 
historycznym.

„Dzień dzisiejszy przywołuje tamten sprzed 27 
lat, gdy w Bazylice św. Piotra Ojciec Święty udzielił 
Ci sakry biskupiej. W tamtym pamiętnym dniu wraz 
z konsekracją biskupią przyjmowałeś z rąk sługi Bo-
żego jego umiłowany Kościół krakowski. A 
przyjmowałeś go miłującym sercem i obej-
mowałeś pracowitymi rękami” – powiedział 
ks. abp Stanisław Dziwisz. Przypomniał też, 
że na lata duszpasterskiej pracy Księdza 
Kardynała przypadł zarówno trudny okres 
stanu wojennego, jak też czas wielkich 
przemian oraz nadziei. 

Podczas sesji przypomniano, że Ksiądz 
Kardynał troszczył się o internowanych w stanie wo-
jennym, bronił represjonowanych, wspierał „Solidar-
ność” i dążył do pojednania między chrześcijanami 
i żydami: „To z uporu Kardynała i wyrosło ogromne 
dobro, jakim jest Centrum Dialogu w Oświęcimiu. 

Miejsce spotkań nie tylko żydów i chrześ-
cijan, ale także Polaków i Niemców” – po-
wiedział ks. prof. Grzegorz Ryś. Długa jest 
też lista dzieł charytatywnych, które w mi-
nionym półwieczu powstały z inicjatywy i 
przy wsparciu kard. Macharskiego. Odbu-
dował archidiecezjalną Caritas i doprowa-
dził do powstania sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia w Łagiewnikach.
Księże Kardynale! Za te wszystkie dzieła i 11 lat 

życzliwej opieki nad „Gościem Niedzielnym” dzięku-
jemy REDAKCJA KRAKOWSKIEGO  
 „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” 

Przyjmowałeś 
Kościół 
krakowski  
w trudnym 
czasie – mówił 
do Kardynała  
ks. abp Dziwisz
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Te Deum dla kardynała Franciszka Macharskiego

Kraków dziękuje Ci!
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OBJAZD. Członkowie rządo-
wo-kościelnego zespołu przy-
gotowującego pielgrzymkę pa-
pieża Benedykta XVI do Polski 
objazdem odwiedzali miejsca, 
które mógłby ewentualnie od-
wiedzić Ojciec Święty na tere-
nie archidiecezji krakowskiej. 
Byli m.in. w katedrze wawel-

skiej, Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach, a 
także w Wadowicach. Zapo-
znawanie się z poszczególny-
mi miejscami nie oznacza, że 
Papież na pewno je odwiedzi. 
Archidiecezjalnym zespołem 
przygotowującym pielgrzymkę 
kieruje ks. bp Józef Guzdek.

Przed papieską pielgrzymką

Kapłański jubileusz

U SIÓSTR WIZYTEK. Niewie-
lu  kapłanów dożywa takiego 
jubileuszu, jaki obchodził 21 
grudnia ks. Nikander Mrożek. 
W tym dniu minęło dokład-
nie 70 lat od święceń, które 
dostojny jubilat otrzymał 21 
grudnia 1938 roku w Albi we 
Francji, z rąk abp. Piotra Ce-
lestyna Cezeraka. Gdy w lip-
cu 1939 roku przyjechał do 
Polski, aby poznać kraj swo-

ich przodków, nie przypusz-
czał chyba, że będzie musiał 
pozostać w Polsce na dłu-
żej. Wybuch II wojny świa-
towej uniemożliwił mu po-
wrót do Francji. Okupację 
spędził w Krakowie, pomaga-
jąc z narażeniem życia żołnie-
rzom francuskim uciekającym 
z obozu karnego w Kobie-
rzynie. Za swoją bohaterską 
działalność został odznaczo-
ny Orderem Legii Honorowej 
– najwyższym francuskim od-
znaczeniem. W 1943 roku zo-
stał aresztowany przez Niem-
ców i osadzony w obozie Sie-
burgam-Rhein. Po wojnie ks. 
Nikander powrócił do Krako-
wa. Do 1954 roku był lekto-
rem języka francuskiego na 
Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Przez wie-
le lat nauczał języka francu-
skiego w Liceum Księży Pija-
rów w Krakowie. 

Uroczystość jubileuszu 
70-lecia kapłaństwa ks. Ni-
kandera Mrożka odbyła się w 
kościele sióstr wizytek przy 
ulicy Krowoderskiej w Krako-
wie, w którym Jubilat od ro-
ku 1975 spowiada i odprawia 
Msze św. 

Moje Betlejem
KRAKÓW. W sobotę 7 stycz-
nia odbyła się premiera mi-
sterium bożonarodzeniowe-
go „Moje Betlejem” (na zdję-
ciu), przygotowanego przez 
wspólnotę studencką „Ziemia 
Boga” i krakowskich salezja-
nów. Sztuka wyreżyserowa-
na przez Stanisława Mierz-
wę SDB to bardzo współcze-
sna opowieść o przyjściu Zba-
wiciela na świat i do każde-
go człowieka. Spektakle, ad-
resowane do młodzieży i do-
rosłych, odbywać się będą na 
Scenie Salezjańskiej, przy ul. 
Tynieckiej 39 w Krakowie, 
w każdą sobotę i niedzielę 
stycznia o godzinie 15.30. 

Karnety wstępu można od-
bierać osobiście w kancelarii 
przy Tynieckiej od poniedział-
ku do piątku w godz.16.00–

17.30. Kontakt z organizatora-
mi: tel. 012-266-36-11 w. 501 
lub e-mail: losiowka@sdb.
krakow.pl

Pielgrzymka ludzi pracy
CZERNA. 22 stycznia odbę-
dzie się XXIII Pielgrzymka Lu-
dzi Pracy do grobu św. Rafała 
Kalinowskiego w Czernej. W 
programie pielgrzymki orga-
nizowanej przez Duszpaster-
stwo Hutników przy współpra-
cy Komisji Robotniczej Hutni-
ków NSZZ „Solidarność”: 8.00 
– zbiórka na 2. peronie kra-
kowskiego Dworca Głównego, 
8.15 – wyjazd do Krzeszowic 

(bilety turystyczne powrotne 
ze zniżką), 8.45 – przejście 
piesze do Czernej (ok. 4 km) 
lub przejazd autobusem PKS, 
10.00 – zwiedzanie klasztoru, 
11.00 – uroczysta Msza św., 
a następnie modlitwy w ka-
plicy Ojca Rafała i na cmenta-
rzu przyklasztornym oraz pro-
gram artystyczny, 15.00 – po-
wrót do Krzeszowic i odjazd 
do Krakowa.

Otwarto skarbony
CMENTARZ RAKOWICKI. 
Do sześciu skarbon umiesz-
czonych w budynkach krakow-
skiego Zarządu Cmentarzy 
ofiarodawcy złożyli w 2005 
r. ponad 12,5 tys. zł. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
konserwację zabytkowych na-
grobków na Cmentarzu Ra-
kowickim. Dochód z ubiegło-
rocznej zbiórki przeznaczono 
na odnowienie grobów żołnie-
rzy polskich poległych w la-

tach 1914–1920. Inne nagrob-
ki odnawiane są również z do-
chodów z kwest organizowa-
nych przez Obywatelski Komi-
tet Ratowania Krakowa oraz z 
funduszów firm prywatnych. 
Zakład Remontowo-Budowla-
ny Murdza odnowił np. po-
mnik na grobie zmarłego w 
1846 r. poety Edmunda Wa-
silewskiego, autora znanego 
wiersza „Na Wawel, na Wawel 
krakowiaku żwawy!”.

Ks. Nikander otrzymał 70 róż 
symbolizujących 70 lat  kapłaństwa
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Portrety Witkacego
ZAKOPANE. W tamtejszej 
willi „Koliba” od 29 grudnia 
2005 r. można oglądać kolek-
cję prac Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Są wśród nich 
portrety (na zdjęciu), pejza-
że i rysunki. Kolekcja obejmu-
je osiemnaście portretów pa-
stelowych z lat 1920–35, dwa 
pejzaże olejne, datowane w 
przybliżeniu na rok 1905, oraz 
cztery rysunki z lat 1929–33. 
Na wernisażu pojawili się m.in. 
marszałek województwa ma-
łopolskiego Janusz Sepioł, by-
ły minister kultury Waldemar 
Dąbrowski i znany aktor Woj-
ciech Pszoniak. Była też oka-
zja do podsumowania roku w 
kulturze, w tym spraw finanso-
wych. Bowiem prace pokazane 

na wystawie zostały zakupio-
ne (w połowie) z dotacji pań-
stwowych. 
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2 stycznia Metropolita krakowski podpisał dekret ustanawiający 
Centrum im. Jana Pawła „Nie lękajcie się!”  

Miejsce dialogu
Dla upamiętnienia wielkiego 
dziedzictwa Osoby i pontyfikatu 
Sługi Bożego Papieża Jana Pawła 
II oraz aby Jego przykład i słowo 
zostały przekazane następnym 
pokoleniom, przynosząc plon 
obfity, niniejszym eryguję Centrum 
im. Jana Pawła „Nie lękajcie się!”, 
i nadaję mu kościelną publiczną 
osobowość prawną oraz statut 
– czytamy m. in. w dekrecie 
podpisanym przez Metropolitę 
krakowskiego.

Najpierw ks. arcybiskup Sta-
nisław Dziwisz wraz z krakow-
skimi biskupami pomocniczymi 
odprawił Mszę św. w kaplicy ku-
rii metropolitalnej. Po Mszy św. 
w obecności Rady Centrum oraz 
dziennikarzy podpisał dekret, w 
którym zawarty jest również cel 
powołania Centrum „Nie lękaj-
cie się!”. – „Wypełniając szcze-
gólny przywilej i obowiązek, 
zamierzam wraz z mieszkań-
cami Krakowa, Polski i świata – 
wszystkimi ludźmi dobrej wo-
li – utrwalić w widzialnym zna-
ku wielkie świadectwo Papieża 
Jana Pawła II. Wszyscy pragnie-
my zatrzymać Go takim, jakim 
był, z Jego nauczaniem, poe-
zją i wrażliwością na piękno, a 
nade wszystko z Jego miłością 
do nas wszystkich i do każdego 
człowieka. Słowa Jana Pawła II: 
»Nie lękajcie się!«, wygłoszone 
u progu pontyfikatu, dają czło-
wiekowi udręczonemu, zmaga-
jącemu się ze swoim losem i 
słabością siłę, aby z nadzieją iść 
naprzód” – napisał Metropolita 
krakowski.

Przewodniczącym dziewięt-
nastoosobowej Rady Centrum 
został prof. Andrzej Zoll, a wi-
ceprzewodniczącym ks. bp Jó-
zef Guzek. W składzie rady zna-
leźli się m.in. były prezydent 
Krakowa prof. Andrzej Gołaś, 
marszałek województwa ma-
łopolskiego Janusz Sepioł, były 
rektor Uniwersytetu Jagielloń-

skiego prof. Franciszek 
Ziejka, obecny rektor 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego prof. Karol 
Musioł, przewodniczą-
cy krakowskiej gminy żydow-
skiej Tadeusz Jakubowicz. 

Jak podkreślił ks. arcybi-
skup Stanisław Dziwisz, nikt, 
do kogo wysłano zaproszenie, 
nie odmówił współpracy w ra-
dzie. Centrum będzie wspie-
rać Rada Patronów, której prze-
wodniczącym został ks. kard. 
Franciszek Macharski. 

Co powstanie? 

Na siedmiu hektarach, bę-
dących własnością Kościoła, 
położonych w pobliżu sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, mają powstać: 
hospicjum, centrum pomocy 
rodzinie, rodzinne domy dzie-
cka, centrum samotnej mat-
ki, szpital dla osób walczących 
z nałogami, muzeum pontyfi-
katu Jana Pawła II, biblioteka, 
sala konferencyjna, sala kon-
certowa. Przewodniczący Ra-
dy Centrum prof. Andrzej Zoll 
powiedział, że do projektowa-
nia całości zostaną zaprosze-
ni architekci o światowej reno-
mie. Zaś dla podkreślenia, że 
powołany ośrodek ma jedno-
czyć wszystkich ludzi dobrej 
woli, będzie on prawdopodob-
nie wspólnym dziełem archi-

tektów z różnych reli-
gii: chrześcijanina, ży-
da i muzułmanina. 

– To ma być miej-
sce skupiające, łączą-

ce ludzi o różnych poglądach, 
miejsce, w którym nikt nie po-
winien czuć się odrzucony. To 
ma być miejsce dialogu, tak-
że z myślącymi inaczej, w taki 
sposób, jak nas nauczył Jan Pa-
weł II. Chodzi o to, aby do te-
go centrum zmierzali ludzie, 
którzy chcą służyć człowieko-
wi – podkreślił prof. Zoll.

Podpisanie przez Metropo-
litę krakowskiego dekretu jest 
pierwszym krokiem rozpoczy-
nającym działanie centrum. 
Następnym będzie ogłosze-
nie rozporządzenia ministra 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji, nadającego mu oso-
bowość prawną w świetle obo-
wiązującego prawa. Wówczas 
będzie możliwe uruchomienie 
konta, na które będą zbierane 
fundusze. Dzieło ma powstać z 
pieniędzy zebranych wśród Po-
laków i innych narodów, któ-
rym bliski był Jan Paweł II. 

Oczywiście dziś nie moż-
na jeszcze sprecyzować, kie-
dy rozpocznie się budowa cen-
trum, ale już można powie-
dzieć, że to dzieło ma ogrom-
ne szanse połączenia ludzi z 
różnych narodów, religii i świa-
topoglądów. 

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Uczyniono 
pierwszy krok 
w działalności 
centrum
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Dla potrzebujących

Setny 
Koncert 
Albertyński
W niedzielę 15 stycznia o godz. 
16.30 w krakowskim kościele 
pw. NMP z Lourdes (ul. Juliusza 
Lea) odbędzie się jubileuszowy, 
setny Koncert Albertyński. 
W repertuarze kolędowym 
wystąpi Chór Mariański pod 
dyrekcją Jana Rybarskiego.

Organizatorem Koncertów 
Albertyńskich jest powstałe w 
grudniu 1991 r. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu Pomocy Spo-
łecznej im. św. Brata Alberta EC-
CE HOMO. Zainicjował je, i na-
dal bezpośrednio realizuje, Ja-
cek Berwaldt, dyrektor progra-
mowy Filharmonii Krakowskiej. 
Pomocne są tu jego wieloletnie 
doświadczenia organizacyjne nie 
tylko z filharmonii, lecz także ze 
znanego niegdyś Klubu Miłośni-
ków Muzyki.

W trakcie koncertów, które 
odbywają się w kościołach Kra-
kowa i Małopolski (od Chrzano-
wa po Tarnów), prowadzone są 
kwesty, z których dochód wspie-
ra działalność DPS im. św. Bra-
ta Alberta, mieszczącego się w 
historycznych budynkach daw-
nej Ogrzewalni Miejskiej prowa-
dzonej przez Świętego. Wyko-
nawcami koncertów są najczęś-
ciej chóry, a także zespoły ka-
meralne i soliści. Podczas kon-
certów odbywają się również re-
cytacje poezji oraz odczyty zna-
nych uczonych. Wysoki poziom 
Koncertów Albertyńskich wyzna-
czyli m.in. instrumentaliści: An-
drzej Białko, Kaja Danczowska, 
Joachim Grubich, Krzysztof Ja-
kowicz, Robert Kabara, Maurycy 
Merunowicz, Kazimierz Moszyń-
ski; śpiewacy Elżbieta Towarni-
cka i Ryszard Karczykowski; re-
cytatorzy: Krzysztof Globisz, An-
na Lutosławska, Tadeusz Malak, 
Danuta Michałowska, Maria Przy-
bylska; naukowcy i poeci: Józef 
Baran, ks. prof. Jerzy Chmiel, Le-
szek Długosz, prof. Stanisław Ro-
dziński, prof. Władysław Stró-
żewski. ABO
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Dekret arcybiskupa 
Stanisława Dziwisza, 
wydany na począt-
ku grudnia ubiegłe-

go roku, otworzył takie możli-
wości. W ten sposób archidie-
cezja krakowska dołączyła do 
grona tych polskich diecezji, 
w których świeccy już od lat 
sprawują posługę pomocników 
w udzielaniu Komunii Świętej.  
4 lutego tego roku pierwsza 
grupa kandydatów rozpocznie 
kilkutygodniowe przygotowa-
nie do podjęcia tej posługi, 
którego zwieńczeniem będzie 
przyjęcie błogosławieństwa.

Praktyka i nauczanie 
Kościoła
Nie jest to żadna rewolu-

cja w Kościele, jak to niektórzy 
uważają. Należy pamiętać, że 
w pierwszych wiekach istnienia 
Kościoła oraz w epokach prze-
śladowań, tych starożytnych 
i tych współczesnych, świec-
cy zanosili Komunię chorym, 
prześladowanym albo uwięzio-
nym. Obecność świeckich sza-
farzy Komunii Świętej to tylko 
powrót do źródeł, a ich posłu-
ga może być wielkim darem dla 
Kościoła, gdyż daje szansę do-
tarcia z Eucharystią do chorych 
w  każdą niedzielę, a nawet co-
dziennie.

Już w 1973 roku Kongre-
gacja Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów wydała in-

strukcję Immense caritatis, któ-
ra wprowadziła do praktyki w 
całym Kościele katolickim po-
sługę nadzwyczajnego szafarza 
Komunii Świętej. W myśl te-
go dokumentu oprócz zwyczaj-
nych szafarzy (biskupi, kapłani, 
diakoni), mogą nimi być w sy-
tuacjach nadzwyczajnych rów-
nież akolici, a także specjalnie 
pobłogosławieni wierni świec-
cy, wcześniej do tego zadania 
starannie wybrani i odpowied-
nio przygotowani. 

2 maja 1990 roku Konferen-
cja Episkopatu Polski zdecydo-
wała o wprowadzeniu posłu-
gi świeckich szafarzy Komunii 
do realiów Kościoła w Polsce, i 
dała biskupom ordynariuszom 
prawo decyzji w tej sprawie na 
terenie ich diecezji. Konkret-
ne postanowienia związane z 
przygotowaniem świeckich do 
tej posługi, dotyczące całej Pol-
ski, zostały zawarte w „Instruk-
cji w sprawie formacji i sposo-
bu wykonywania posługi nad-
zwyczajnego szafarza Komunii 
świętej” wydanej 22 czerwca 
1991 przez Konferencję Episko-
patu Polski. Diecezje katowicka 
i opolska były pierwszymi, któ-
re ustanowiły nadzwyczajnych 
szafarzy, a dziś już w trzydzie-
stu świeccy nadzwyczajni sza-
farze Komunii Świętej pełnią 
swą posługę.

To tylko pomocnik
W diecezji krakowskiej – we-

dług sugestii ks. arcybiskupa Dzi-
wisza – osoba będąca nadzwy-
czajnym szafarzem będzie nazy-
wana „pomocnikiem w udziela-
niu Komunii Świętej”, aby w ten 
sposób jeszcze mocniej podkre-
ślać zastępczy charakter owej 
posługi. Metropolita krakowski 
podkreśla, że głównym moty-
wem, którym się kierował, wy-
dając dekret wprowadzający po-
sługę świeckich „pomocników 
w udzielaniu Komunii Świę-

tej”, była troska o cho-
rych, starszych i niepeł-
nosprawnych, którym 
„stan zdrowia nie po-
zwala na opuszczenie 
domów, a niekiedy na-
wet łoża choroby czy wózka in-
walidzkiego”. Arcybiskup pod-
kreśla, że wielu z nich, gdy by-
li zdrowi, przychodzili nawet co-
dziennie na Mszę świętą i przyj-
mowali Komunię. Tymczasem le-
żąc w łóżku, złożeni chorobą, 
mogą przystępować do Komunii 
tylko podczas comiesięcznych 
wizyt kapłana. Tym samym są 
pozbawieni możliwości czerpa-
nia sił duchowych płynących ze 
zjednoczenia z Chrystusem, któ-
rych im tak bardzo potrzeba w 
sytuacji ciężkiej choroby. 

Kapłani odwiedza-
jący chorych przyzna-
ją, że niemało jest ta-
kich chorych, którzy 
chcieliby przyjąć Ko-
munię Świętą w nie-

dzielę, ale jest prawie niemoż-
liwe, gdyż w tym dniu kapła-
nom pracującym w parafii trud-
no pogodzić swe normalne nie-
dzielne obowiązki duszpaster-
skie z posługą chorym. 

Dlatego najważniejszym za-
daniem świeckiego „pomocni-
ka w udzielaniu Komunii” bę-
dzie zanoszenie jej w niedzie-
lę chorym i niepełnosprawnym 
przebywającym w swoich do-
mach. Dekret wydany przez 
Metropolitę krakowskiego do-
puszcza, aby „pomocnicy” roz-
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Szafarzami będą 
ludzie prawi  
i ściśle związani  
z parafią

Już za parę 
miesięcy wielu chorych 

w diecezji krakowskiej 
będzie mogło przyjmować 

Komunię Świętą częściej 
niż tylko raz w miesiącu. 

A wszystko za sprawą 
ustanowienia posługi 

świeckich pomocników  
w udzielaniu Komunii.

tekst 
KS. IRENEUSZ OKARMUS

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Eucharystii

W trosce o chorych
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dawali Komunię Świę-
tą również w koście-
le podczas Mszy, ale 
z zaznaczeniem, że 
chodzi tylko o sytua-
cje wyjątkowe. Za ta-
ką może być uważa-
na wielka liczba wier-
nych, gdy jednocześ-
nie nie ma innych ka-
płanów lub diakonów mogą-
cych pomóc celebransowi. Z ta-
ką sytuacją mamy do czynienia 
w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia lub Wielkanocy w para-
fiach, gdzie pracuje tylko jeden 
kapłan. – Zdarzyło się kiedyś 
w czasie świąt, że diakon bę-
dący na praktyce był nieobec-
ny, bo miał asystę na Wawelu, 
wtedy aż pół godziny rozdawa-

łem  Komunię Świętą 
– opowiada ks. kano-
nik Stanisław Maślan-
ka, proboszcz w Białce 
Tatrzańskiej. 

Kandydaci  
i ich formacja

W dokumencie 
opracowanym przez Komisję 
ds. Liturgii i Duszpasterstwa Li-
turgicznego Archidiecezji Kra-
kowskiej zawarte są szczegó-
łowe zasady wyboru kandy-
datów. O wyborze kandyda-
ta decyduje proboszcz para-
fii po konsultacji z innymi ka-
płanami. Na razie kandydatami 
mogą być wyłącznie mężczyź-
ni, choć nie jest wykluczony 

w przyszłości udział kobiet, a 
szczególnie sióstr zakonnych.

Dokument zwraca uwagę 
na przymioty duchowe, jaki-
mi muszą się odznaczać kan-
dydaci. Dojrzałość w wierze, 
zdrowa pobożność, przykład-
ne życie moralne, wzorowe ży-
cie rodzinne, umiłowanie Eu-
charystii, bezinteresowność i 
duch apostolski to najważniej-
sze z nich. Ale nie mniej waż-
ne są również cechy charakte-
ru: prawość, otwarta służeb-
na postawa wobec innych, ła-
twość nawiązywania kontak-
tów, zwłaszcza z ludźmi chory-
mi i w podeszłym wieku. Kan-
dydat musi mieć co najmniej 
35 lat i mieć wykształcenie co 
najmniej ponadgimnazjalne. 

Pierwszy cykl przygotowu-
jący kandydatów do podjęcia 
posługi pomocnika w rozdawa-
niu Komunii rozpocznie się w 
diecezji krakowskiej 4 lutego i 
będzie obejmował sześć sobot-
nich spotkań, które będą się 
odbywać w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Uczestnicy kursu uczest-
niczyć będą w każdą sobotę w 
trzech wykładach, Mszy świę-
tej i ćwiczeniach liturgicznych. 
Na zakończenie cyklu spotkań 
przewidziany jest egzamin pi-
semny, a duchowym zwieńcze-
niem będzie dzień skupienia 
przygotowujący bezpośred-
nio do przyjęcia błogosławień-
stwa, które zostanie udzielone 
kandydatom 9 kwietnia, pod-
czas uroczystej Mszy sprawo-
wanej w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Będzie ono rów-
nież upoważnieniem do peł-
nienia posługi pomocnika w 
udzielaniu Komunii Świętej. 

Konieczna zmiana 
mentalności
Wprowadzenie nadzwy-

czajnych świeckich szafarzy 
Eucharystii do normalnego 

życia wspólnot parafialnych 
to z pewnością proces dłu-
gofalowy. Potrzeba czasu, aby 
w mentalności wiernych do-
konała się konieczna zmiana, 
bez której trudno dostrzec 
wielki skarb, jaki daje im Koś-
ciół. Jak zawsze na począt-
ku czegoś nowego, nie braku-
je głosów sceptycznych, a na-
wet wręcz przeciwnych; na-
wet wśród samych zaintere-
sowanych, czyli chorych. Nie-
którzy z nich pytani, co my-
ślą o świeckich szafarzach Ko-
munii św., odpowiadają: wolę, 
aby to był ksiądz. 

Wielu księży proboszczów 
mówi, że widzi w swojej para-
fii potrzebę ustanowienia nad-
zwyczajnych szafarzy, jednak 
zaznaczają, że potencjalni kan-
dydaci – ludzie skądinąd pra-
wi i związani z parafią – nie 
chcą podjąć się takiej posłu-
gi. – Zdaniem księdza Józefa 
Milana, proboszcza w jednej 
z podhalańskich parafii, przy-
czyna tkwi w mentalności, któ-
rą trudno zmienić z dnia na 
dzień. – Nie wypada, aby kto 
inny niż ksiądz udzielał Komu-
nii, gdyż „tylko on ma poświę-
cone ręce” – mówią mi wprost 
parafianie. – Niektórzy mają 
obawę, czy sobie poradzą i jak 
to odbiorą ich sąsiedzi. Dla-
tego w najbliższym czasie nie 
planuję nikogo wysłać – doda-
je ks. Milan.

Być może wszystkich na-
stawionych z rezerwą do po-
sługi świeckich nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św.  
przekona nauczanie Jana Pa-
wła II, który w liście Dies Do-
mini napisał: „Dla tych jednak, 
którzy z różnych przyczyn ze-
wnętrznych nie mogą uczest-
niczyć w Eucharystii i są tym 
samym zwolnieni z obowiąz-
ku niedzielnego, transmisja 
telewizyjna lub radiowa sta-
nowi cenną pomoc, zwłasz-
cza jeśli towarzyszy jej ofiar-
na posługa nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św., którzy 
przynoszą ją chorym, a wraz 
z nią pozdrowienie i solidar-
ność całej wspólnoty. W ten 
sposób również ci wierni mo-
gą korzystać z obfitych owo-
ców niedzielnej Mszy św. 
oraz przeżywać niedzielę ja-
ko prawdziwy »dzień Pański« 
i »dzień Kościoła«”. 
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Świeccy pomocnicy w udzielaniu Eucharystii

W trosce o chorych

Już w czasie 
Wielkanocy 
w niektórych 
parafiach 
kapłanom będą 
pomagać świeccy 
szafarze  
Komunii św.
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25 lat Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Nikt nie chce być samotny
Obchodzony w tym roku jubileusz 
25-lecia krakowskiego Hospicjum 
to święto jego założycieli oraz 
tych, którzy robili wszystko,  
aby pomoc hospicyjna docierała 
do potrzebujących. 

Grupa założycieli wyrosła 
z Zespołu Synodalnego przy 
kościele Arka Pana. Zafascy-
nowani pierwszym w świecie 
nowoczesnym Hospicjum św. 
Krzysztofa w Londynie,  wraz z 
lekarzami z krakowskiego Cen-
trum Onkologii powołali do 
życia  Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych dla realizacji takie-
go domu w Krakowie. Człon-
kowie, przyjaciele i sympaty-
cy powstałego stowarzyszenia  
w ciągu minionych lat wiernie 
wspierali je swoją pracą, za-
angażowaniem i ofiarami pie-
niężnymi oraz propagowali 
ideę hospicyjną. W jej centrum 
zawsze znajduje się człowiek 
chory terminalnie ze swoim 
cierpieniem i potrzebami oraz 
jego rodzina.

Nie było łatwo

Pełen optymizmu i nadziei 
tegoroczny list do członków 
i przyjaciół Hospicjum, dołą-
czony do życzeń świątecznych, 
zawiera także słowa wdzięcz-
ności „za 25 lat współtworze-
nia  opieki hospicyjnej w Kra-
kowie”. Patrząc wstecz, nie da 
się oprzeć  refleksji, że zanim 
o potrzebach człowieka cho-
rego, w jego ostatnim okre-
sie życia, zaczęto mówić bez 
lęku i jakichkolwiek zahamo-
wań, przebyta została długa 
i  trudna droga. Trzeba było 
wpierw pokonać wiele niezro-
zumień, niechęci, a nawet ak-
tów złej woli, zanim rozpoczę-
to i doprowadzono do końca 
budowę domu Hospicjum św. 
Łazarza.  Jego brak przez wie-
le lat nie stanowił jednak prze-
szkody, aby chorym terminal-
nie nieść pomoc w ich domach.  
Bo, jak mówił podczas wykła-
dów dla wolontariuszy inicja-

tor opieki nad termi-
nalnie chorymi, zmar-
ły niedawno ks. Józef 
Gorzelany, jest ona 
potrzebna, żeby czło-
wiek chory nie czuł się samot-
ny. Bo „nikt z ludzi nie chce być 
samotny”. A samotność odczu-
wa szczególnie dotkliwie czło-
wiek chory, a „ileż bardziej je-
go uczucie jest spotęgowane”. 
Troska o terminalnie chorych 
to przesłanie, jakie pozosta-
wili także inni, nieżyjący już 
założyciele  i działacze kra-
kowskiego Hospicjum, m.in. dr 
Jan Deszcz,  architekt dr Jerzy 
Chronowski, dr Maria Leńczyk,  
mgr Tippe Piątkowska, dr Te-
resa Gołębiowska i Zofia Wi-
nert. Ich postacie będą z pew-
nością wielokrotnie przypomi-
nane podczas wydarzeń jubile-
uszowych.

W Roku Jubileuszowym

Prawie w każdym miesią-
cu znajduje się jakaś ważna da-
ta dla Hospicjum. 21 stycznia, 
w przeddzień rocznicy przyby-
cia pierwszego pacjenta do od-
działu stacjonarnego, odbędzie 
się doroczne kolędowanie. W 
lutym oprócz obchodów Świa-
towego Dnia Chorego,  mają-
cego w Hospicjum św. Łaza-
rza szczególną wymowę, przed 
24 laty powołany został przez 
Zarząd Wolontaryjny Domo-
wy Zespół Opieki Hospicyjnej.  
2 marca przypada 25.  rocz-
nica zebrania założycielskie-

go Towarzystwa Przy-
jaciół Chorych „Hospi-
cjum”, a 29 września 
uzyskania przez Towa-
rzystwo osobowości 

prawnej. Także w marcu roz-
pocznie się już dziewiąta z 
kolei kampania Pola Nadziei 
oraz koncert wiosenny i wiel-
ka kwesta. Celem tych akcji 
jest pozyskiwanie środków na 
działalność TPCh. W maju za-
planowano  aukcję dzieł sztu-
ki w Hospicjum św. Łazarza, 
a w czerwcu  walne zebranie 
członków Towarzystwa. Na po-
czątku lipca spotkają się ho-
spicja biorące udział w ogól-
nopolskich Polach Nadziei, a 
14 lipca, w pierwszą rocznicę 
śmierci Cicely Saunders, wszy-
scy będą wspominać twórczy-
nię pierwszego nowoczesnego 
hospicjum na świecie. W paź-
dzierniku rozpoczęty zostanie 
24. kurs dla wolontariuszy – 
opiekunów chorych. Paździer-
nik i listopad będą przebiegały 
pod znakiem wielkiej kwesty, 
zwłaszcza na dużych krakow-
skich cmentarzach. 14 grudnia 
przypada 10. rocznica poświę-
cenia przez ks. kard. Francisz-
ka Macharskiego domu Hospi-
cjum św. Łazarza.

Szczególna misja

Dziś trudno wyobrazić so-
bie przeżywanie choroby w 
wielu domach bez pomocy ho-
spicjum. Uznanie dla tej dzia-
łalności znalazło wyraz między 

innymi w wyróżnieniach i na-
grodach. W ubiegłym roku Ho-
spicjum św. Łazarza otrzymało 
nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego „Kryształy 
Soli”, po raz pierwszy przyzna-
ną dla najlepszych organizacji 
za działalność pożytku publicz-
nego. Towarzystwo wyróżnio-
ne zostało za szczególny cha-
rakter swojej misji: opiekę me-
dyczną, pielęgnacyjną, ducho-
wą, psychologiczną i socjalną, 
zapewnianą chorym w ostat-
nim okresie ich życia, oraz za 
wsparcie dla rodzin w okresie 
choroby bliskiej osoby, a także 
w czasie żałoby. Uznanie znala-
zło także zaangażowanie w tę 
działalność dzieci i młodzieży 
oraz ludzi dobrej woli, którzy 
jako wolontariusze wspierają 
Hospicjum. Wcześniej, w roku 
2004,  TPCh było nominowane 
do nagrody TOTUS, a w 2003 
otrzymało wyróżnienie w kon-
kursie Pro Publico Bono.

Działalność Hospicjum by-
łaby niemożliwa bez różnych 
form społecznego wsparcia, w 
tym również finansowego. Jed-
ną z nich jest możliwość przeka-
zania 1 proc. podatku dochodo-
wego za 2005 rok dla Hospicjum. 
W ubiegłym roku, dzięki takie-
mu wsparciu przez 4672 osoby, 
na konto Towarzystwa wpłynęło 
440 703,14 zł. Pomoc ta, wspar-
cie członków darczyńców oraz 
kontrakt z NFZ sprawiają, że dzia-
łalność Hospicjum prowadzona 
jest całościowo oraz profesjonal-
nie przez przygotowany do tego 
zespół. W tym roku będzie ona 
nadal skupiać się głównie na nie-
sieniu opieki hospicyjnej w domu 
chorego, w oddziale stacjonar-
nym oraz dziennym. Należy też 
podkreślić dobrą działalność Po-
radni Limfatycznej, która cieszy 
się wśród społeczności Krakowa 
opinią jednej z najlepszych.

ANNA OSUCHOWA
 

Podajemy adres i numer konta 
dla ewentualnych ofiarodawców: 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum im. św. Łazarza”,  
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. 
38124014311111000009763744

Tu cierpiący 
znajdują  
pomoc
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Dwa najstarsze 
krakowskie kluby sportowe 
– „Wisła” i „Cracovia” 
obchodzą w tym roku 
stulecie powstania. 
Po dwóch stronach błoń 
szykują się wielkie sportowe 
i kulturalne wydarzenia.

„Wiosną sportowcy, dzia-
łacze i sympatycy obu klu-
bów spotkają się na wspól-
nej Mszy św. w kościele 
św. Anny. Odbędzie się 
też nadzwyczajne po-
siedzenie Rady Mia-
sta Krakowa z udzia-
łem »Wisły« i »Craco- 
vii«” – mówi Maciej 
Madeja, kierownik 
drużyny „Pasów”. W 
maju na zakończenie 
sezonu ligowego oba 
kluby zaplanowały uroczyste 
gale jubileuszowe i konferen-
cje naukowe. W murach Aka-
demii Wychowania Fizyczne-
go odbędzie się dyskusja pod-
sumowująca sto lat „Wisły”. 
W tym czasie „Cracovia” pla-
nuje ogólnopolską konferen-
cję i forum dyskusyjne na te-
mat sportu i wychowania mło-
dzieży.

Już świętują

„Biała Gwiazda” zainau-
gurowała jubileusz 19 grud-
nia ubiegłego roku spotka-
niem opłatkowym, na którym 
podano wyniki plebiscytu na 
piłkarską jedenastkę stulecia. 
Wśród najlepszych znaleźli się 
bohaterowie sportowych aren 
kilku pokoleń, m.in. Jerzy Ju-
rowicz (bramkarz „Wisły” 
1933–55), Kazimierz Kmiecik 
(najlepszy strzelec w historii 
klubu),  Henryk Reyman (le-
genda „Białej Gwiazdy”, na-
pastnik 1910–1933). Miro-
sław Szymkowiak (pomocnik) 
i Maciej Żurawski (napastnik). 
Doroczną nagrodę im. prof. 
Jana Janowskiego dla najzdol-
niejszego młodego sportowca 

„Wisły” dostał bokser 
Andrzej Wawrzyk. Kil-
ka dni później preze-
sem piłkarskiej spółki 
został prezes TS Wi-
sła Ludwik Miętta-Mi-
kołajewicz, a kontrak-
ty z drużyną podpisali 
nowi zawodnicy: Ra-

fał Grzelak, Przemysław Kaź-
mierczak i Mariusz Pawełek. 
Do obrony mistrzostwa kra-
ju i upragnionych sukcesów 
w europejskich pucharach 
„Białą Gwiazdę” poprowadzi 
rumuński trener Dan Petre-
scu. 

Stulecie „Cracovii” odby-
wać się będzie pod hasłem 
„Młodzież, Sport, Edukacja”. 
„Pasy” rozpoczęły świętowa-
nie tradycyjnym treningiem 
noworocznym 1 stycznia. W 
środku zimy, na zielonej, bo 
podgrzewanej murawie sta-
dionu, przy ul. Kałuży, zmie-
rzyły się ze sobą pierwsza i 
druga drużyna „Pasów”. W 
przerwie zimowej do „Cra-
covii” trafiło kilku juniorów, 
do kadry powrócili zawod-
nicy leczący wcześniej kon-
tuzje. „Możemy włączyć się 
do walki o miejsce na po-
dium” – deklaruje Wojciech 
Stawowy, trener piłkarzy „Pa-
sów”. O złocie marzą też ho-
keiści „Cracovii” i na razie 
są na dobrej drodze do suk-
cesu. Na czternaście kolejek 
przed końcem zasadniczego 
sezonu drużyna z Krakowa 
ma aż osiemnaście punktów 

przewagi nad drugą w tabeli 
„Unią Oświęcim”. 

Sportowe emocje
Najwięcej  emocji pod 

Wawelem budzi rywalizacja 
drużyn piłkarskich „Wisły” i 
„Cracovii”, ale trzeba też pa-
miętać, że swoich wiernych 
fanów mają też inne dyscy-
pliny prowadzone przez oba 
kluby. W czerwono-biało-nie-
bieskich barwach TS „Wisła” 
występują zawodnicy zrze-
szeni w ośmiu sekcjach: bok-
su, brydżowej, gimnastyki, 
judo, koszykówki i siatków-
ki kobiet, strzeleckiej oraz 
młodzieżowej piłki nożnej, a 
osobno działa sportowa spół-
ka prowadząca koszykówkę 
mężczyzn. Po drugiej stronie 
błoń w biało-czerwonych bar-
wach Sportowej Spółki Miej-
ski Klub Sportowy „Cracovia” 
grają piłkarze, hokeiści, ko-
szykarki i piłkarki ręczne. Z 
kolei KS „Cracovia” opieku-
je się grupami: lekkoatletycz-
ną, kolarską, łyżwiarstwa fi-
gurowego, szachową, hokeja 
na lodzie kobiet, i młodzie-
żowymi: piłki nożnej, koszy-
kówki mężczyzn oraz hoke-
ja na lodzie.  

Szczegółowy kalen-
darz imprez jubileuszowych 
można znaleźć na stronach 
WWW: CRACOVII – www.
cracovia100lat.strefa.pl i WI-
SŁY – 100 lat.tswisla.pl

PAWEŁ MIGAS
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Przy Plantach

CZEKANIE 
NA STRAŻNIKÓW

Radny Maciej 
Twaróg i gru-
pa mieszkań-
ców Nowej 
Huty od daw-
na szukają sku-

tecznych metod zwalcza-
nia patologii groźnych dla 
wszystkich uczciwych oby-
wateli najmłodszej dziel-
nicy Krakowa. Należą do 
nich narkomania, alkoho-
lizm i chuligańskie wybry-
ki, przybierające najczęś-
ciej postać niszczenia mie-
nia oraz brutalnego ata-
kowania przypadkowych 
osób przez rozwydrzone 
grupy wyrostków (głównie 
tzw. pseudokibiców).
Chcąc położyć kres tym ze 
wszech miar szkodliwym 
zjawiskom, nowohucianie 
postanowili powołać Straż 
Obywatelską. Okazuje się 
jednak, że nie tak łatwo 
przeprowadzić szlachetny 
w intencji zamiar w kon-
kretny czyn. Sceptycznie 
odnoszą się do tej propo-
zycji policja i straż miej-
ska, zwracając uwagę na 
brak podstawy prawnej 
dla takiej oddolnej aktyw-
ności.
Podobne formacje powsta-
ły już w kilku polskich mia-
stach, ale nie jest to – jak 
widać –  argument, który 
mógłby przekonać krakow-
skie służby mundurowe. Z 
jednej strony chętnie przy-
jęłyby one obywatelską 
pomoc, lecz z drugiej za-
słaniają się brakiem pod-
staw prawnych. Będziemy 
pilnie śledzić rozwój wy-
padków w Nowej Hucie. 
Zobaczymy, czy sponta-
niczna, ale mądrze pomy-
ślana inicjatywa energicz-
nych ludzi zdoła przebić 
się przez prawne barie-
ry. Może z pomocą i sto-
sownym rozwiązaniem te-
go dylematu pośpieszy mi-
nister sprawiedliwości do-
brze znający lokalne prob-
lemy?

BOGDAN GANCARZ

„Pasy” i „Biała Gwiazda” świętują stulecie

Krzepkie jubilatki
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Kibice obu 
klubów pojednali 
się po śmierci 
Papieża. 
Czy jubileusze 
utrwalą 
to pojednanie?



Każdego roku 
w tej parafii 
są dwie Pasterki, 
dwie procesje rezurekcyjne, 
dwie procesje 
Bożego Ciała, 
dwie uroczystości 
pierwszokomunijne. 
Od ponad 20 lat 
życie religijne toczy się 
w dwóch świątyniach. 

Parafia św. Wincen-
tego ma blisko ośmio-
wiekową historię. Jesz-
cze po II wojnie świa-
towej była ona rozle-
gła i obejmowała kil-
ka miejscowości. Sytu-
acja zmieniła się, gdy 
wybudowano kombi-
nat metalurgiczny, któ-
ry podzielił dawną pa-
rafię. Dziś liczy ona 
około tysiąca osób, za-
mieszkujących dwie 
miejscowości: Pleszów 
(ok. 420 mieszkańców) 
i oddalone o sześć ki-
lometrów Krzesławice. 
Przez wiele lat miesz-
kańcy Krzesławic, po-
mimo znacznej odle-
głości, uczęszczali do 
kościoła w Pleszowie, 
choć wielu udawało się 
również do sąsiednich 
parafii. Sytuacja zmie-
niła się, gdy w 1983 ro-
ku stanął w Krzesławi-
cach drewniany kościół 
z XVII wieku, przenie-
siony z Jawornika koło 
Myślenic. Od tego roku 
jest on drugą świąty-
nią  w parafii. Wydawa-
łoby się, że taka sytua-
cja nie sprzyja integra-
cji wspólnoty, a jednak, 
zdaniem ks. Stanisława 

Wajdziaka, proboszcza 
parafii, wielu ludzi ma 
poczucie przynależno-
ści do jednej wspól-
noty. To właśnie dzię-
ki temu udało się w 
ostatnich latach wyko-
nać wiele kosztownych 
i niezbędnych prac, 
zwłaszcza w kościele 
w Pleszowie. Odnowio-
no ołtarz główny, poli-
chromię wewnątrz i ze-
wnętrzną elewację; na 
przykościelnym placu 
położono kostkę  bru-
kową i wyremontowa-
no ogrodzenie. To tyl-
ko najważniejsze pra-
ce. A przecież w tym 
czasie wyremontowano 
plebanię i dawną orga-
nistówkę, gdzie urzą-
dzono świetlicę dla 
młodzieży i bibliote-
kę parafialną. Również 
w  drewnianym koście-
le w Krzesławicach wy-
konano konieczne pra-
ce konserwacyjne. – 
To wszystko było moż-
liwe dzięki ofiarności 
parafian oraz ich pra-
cy – podkreśla ks. Waj-
dziak. 

Niewątpliwie specy-
fiką tej parafii jest brak 
szkół na jej terenie. 
Oczywiście brak kon-
taktu księdza z dzieć-
mi i młodzieżą na kate-
chezach utrudnia pra-
cę duszpasterską. Ale 
mimo tego, zarówno w 
Pleszowie jak i w Krze-
sławicach, jest grupa 
ministrantów, lektorów 
i schola. Ksiądz pro-
boszcz jest bardzo ot-
warty na młodzież. – W 
tej parafii nie mieszka 
dużo młodzieży, więc 
cieszę się, że jest gru-
pa młodych przy para-

fii. To dla nich zosta-
ła zrobiona świetlica. 
Od kilku lat młodzież 
gimnazjalna przystę-
puje do sakramentu 
bierzmowania w para-
fii, a nie tam, gdzie 
chodzi do szkoły. Po-
dobnie jest z dziećmi 
pierwszokomunijnymi. 
Choć był taki rok, że 
do Pierwszej Komunii 
w Pleszowie przystąpi-
ło tylko dwoje dzieci – 
mówi ks. proboszcz.

 W roku 2006 przy-
pada dwusetna roczni-
ca ukończenia budowy 
kościoła w Pleszowie. Z 
tej okazji w maju, pod-
czas biskupiej wizyta-
cji kanonicznej, plano-
wana jest uroczystość 
jubileuszowa. 

KS. IO

KS. STANISŁAW 
WAJDZIAK

Święcenia kapłańskie przy-
jął w maju 1986 roku. 
Jako wikariusz pracował w 
Sułkowicach, Nowej Hucie 
Mistrzejowicach, Krakowie 
Starym Prokocimiu. Od 
czerwca 2001 jest probosz-
czem w Pleszowie.

PANORAMA PARAFII  
Pleszów pw. św. Wincentego

W dwóch świątyniach

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na obrazku prymicyjnym napisałem słowa 
św. Brata Alberta:  „Być dobrym jak chleb”. 
Z Bożą pomocą staram się realizować to we-
zwanie. To oznacza na pewno życzliwość, 
szacunek, ciepło, miłość do ludzi. Staram 
się, aby parafianie czuli, że ktoś ich z miłoś-
cią prowadzi do Boga. Być dobrym, to ozna-
cza również stawianie moralnych wymagań. 
Dużo serca i czasu poświęciłem Arcybractwu 
Honorowej Straży Serca Pana Jezusa. Przez 
wiele lat byłem jego dyrektorem diecezjal-
nym. W tej parafii, zarówno w jednej, jak i 
w drugiej miejscowości, jest niemała gru-
pa należąca do Arcybractwa, co mnie bardzo 
cieszy. Poza pracą duszpasterską moją pa-
sją jest sport. Od początku lat 90., przez kil-
ka lat, byłem kapelanem klubu sportowego 
„Hutnik”. Pamiętam doskonale czasy, gdy pił-
karze tego klubu grali w pierwszej lidze i w 
europejskich pucharach. Do dziś mam kon-
takt z wieloma byłymi zawodnikami. 

Zapraszamy na Msze św.
  Msze święte w niedziele i święta – kościół w Pleszowie: 

7.40, 11.10; w Krzesałwicach: 9.30, 14.00.
  W dni powszednie – Pleszów (poniedziałek, śro-

da, piątek) 16.30 (czas zimowy); 17.30 (czas letni). 
Krzesławice 7.00 (wtorek, czwartek, sobota). 

Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Anna Osuchowa, Bogdan Gancarz, Paweł Migaskrakow@goscniedzielny.pl
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Kościół parafialny 
w Pleszowie budowano 

od 1799 do 1806 roku


