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KRAKOWSKI
Ju˝ po raz trzynasty w Krakowie

redaktor wydania

rodzy Czytelnicy krakowskiego „GoÊcia”! Rok 2005
rozpoczynamy z nowymi nadziejami. Nasz Tygodnik ukazywaç si´ b´dzie w zmienionej
szacie graficznej, co jednak nie
oznacza oderwania od tego, co
by∏o, lecz kontynuacj´ „˝ycia”
pisma. Pomi´dzy tym, co „stare”, a tym, co „nowe” wcià˝ istnieje niç wià˝àca. I my, niezmiennie, chcemy Wam dalej
■
s∏u˝yç i byç z Wami.

D

ZA TYDZIE¡
■ W CYKLU PANORAMA PARAFII przedstawimy parafi´ pw. Êw. Józefa Robotnika w M∏oszowej.
■ PIOTR LEGUTKO – „CISZA PRZED BURZÑ”. W Krakowie nikt nie wie,
o ile wzrosnà czynsze. Decyzja
o uwolnieniu czynszów w kamienicach prywatnych zapad∏a
dziesi´ç lat temu. Teraz wchodzi
w ˝ycie i okazuje si´, ˝e te lata
zmarnowano.

Franciszkaƒska ˝ywa szopka
Ju˝ po raz trzynasty, na skwerze przy
klasztorze Franciszkanów
Konwentualnych przy ulicy
Franciszkaƒskiej w Krakowie, mo˝na
by∏o oglàdaç s∏ynnà ju˝ ˝ywà szopk´.
By∏a ona przedstawiana w wigilijny
wieczór od 22.00 a˝ do Pasterki,
oraz w Bo˝e Narodzenie od godziny
16.00 do 19.00.
Tradycja franciszkaƒskiej ˝ywej szopki w Krakowie zacz´∏a si´
w roku 1992, gdy klerycy drugiego roku seminarium, przygotowujàcy jak co roku jase∏ka, wyszli
z pomys∏em, aby urzàdziç je
przed klasztorem oraz uatrakcyjniç obecnoÊcià ˝ywych zwierzàt.
W tym roku w zagrodzie przy betlejemskiej szopce pojawi∏y si´
go∏´bie, kozy, indyki, barany, kozy, a nawet lama, którà wypo˝yczono z krakowskiego zoo.
W wigilijny wieczór kol´dowano przy szopie i ∏amano si´
op∏atkiem. Jak co roku, przyby∏
metropolita krakowski ks. kard.
Franciszek Macharski. W bo˝onarodzeniowe popo∏udnie krako-
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KS. IRENEUSZ
OKARMUS

wianie wyjàtkowo licz- W jase∏kach
niowà atrakcjà w Krakonie w tym roku przy- obok braci
wie. – Tradycja ˝ywej
szli na skwer przed kleryków bra∏y
szopki si´ga czasów Êw.
klasztorem. Zach´ca∏a udzia∏ uczennice
Franciszka z Asy˝u, a jego
do tego ciep∏a pogoda gimnazjum
duchowi synowie do dziÊ
i atrakcyjny program. i liceum
sà jej g∏ównymi propagaKol´dy gra∏ i Êpiewa∏ sióstr Prezentek
torami. Wszystko zacz´∏o
franciszkaƒski zespó∏
si´ w 1223 roku w Greccio
„Fioretti”, przedstawiono jase∏ka, we W∏oszech, kiedy to na poleceby∏y konkursy oraz wyst´p Magdy nie Âwi´tego przygotowano groAnio∏.
t´, w której zgromadzono zwieKrakowska ˝ywa szopka jest rz´ta, i w takiej scenerii odpraKS. I.O.
jedynà tego typu bo˝onarodze- wiono Msz´ Êwi´tà.

S¸OWO BO˚E W TABERNAKULUM
koÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego na Wzgórzach Krzes∏awickich w Krakowie
15 grudnia ks. kard. Franciszek Macharski poÊwi´ci∏ nowe tabernakulum. Zaskakuje ono
nowatorskim rozwiàzaniem i symbolicznà
wymowà. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci i podwójnych drzwi. W pierwszej przechowywana jest
otwarta ksi´ga Pisma Âwi´tego, w drugiej –
NajÊwi´tszy Sakrament. Pierwsze drzwi
otwierane sà ka˝dego dnia rano i zamykane
wieczorem po ostatniej Mszy Êwi´tej. – Chodzi o to, aby wierni, spoglàdajàc na tabernakulum, uÊwiadamiali sobie, ˝e Biblia to S∏owo
Boga do ludzi, pomagajàce zrozumieç tajemnic´ Eucharystii i ukoCz∏owiek wierzàcy
chaç obecnego w niej
powinien odkryç,
Chrystusa – mówi ks. Jan
˝e S∏owo Bo˝e
G∏ód, proboszcz parafii
otwiera
i autor ogólnej koncepcji
na Chrystusa
nietypowego tabernaobecnego
KS. I.O.
kulum.
w Eucharystii
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Nagrody dla historyków
grod´ im. Wac∏awa Felczaka
i Henryka Wereszyckiego. Nagrod´ przyznajà Polskie Towarzystwo
Historyczne i Uniwersytet Jagielloƒski z funduszów Wydawnictwa
Literackiego za wybitne publikacje dotyczàce Europy Ârodkowo-Wschodniej XIX i XX w. Dziejami
tego regionu zajmowali si´ patroni wystawy.

KS. IRENEUSZ OKARMUS

KRAKÓW. Stanis∏aw Pijaj, autor
ksià˝ki „Mi´dzy polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem.
Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej
1866–1871”, i Andrzej Szczerski,
autor ksià˝ki „Wzorce to˝samoÊci. Recepcja sztuki brytyjskiej
w Europie Ârodkowej oko∏o roku
1900”, otrzymali tegorocznà Na-

Miko∏aj ze SKOK-u

GRZEGORZ KOZAKIEWICZ

Âw. Miko∏aj w „Gagatku”

Prof. Micha∏ Pu∏aski przedstawia laureatów nagrody

Patron dla szko∏y
KRAKÓW. Patronem Zespo∏u
Szkó∏ Zawodowych nr 1 w Krakowie zosta∏ ks. kardyna∏ Adam
Stefan Sapieha. Sztandar szko∏y
poÊwi´ci∏ w Katedrze Wawelskiej nast´pca metropolity Sapiehy, ks. kard. Franciszek Ma-

charski. Ks. Zbigniew Pytel, katecheta szkolny i zarazem znany
fotografik, zorganizowa∏ wystaw´ fotograficznà pt. „Ksià˝´ Niez∏omny”, przedstawiajàcà miejsca zwiàzane z dzia∏alnoÊcià patrona szko∏y.

Tadeusz Kominek, kierownik regionalny Regionu Ma∏opolskiego, powiedzia∏, ˝e SKOK Stefczyka chce otoczyç opiekà placówk´ w parafii NajÊwi´tszej Rodziny. Oprócz paczek miko∏ajkowych, Êwietlica otrzyma∏a ju˝
prezenty dla ca∏ej grupy, pi∏ki,
przybory szkolne. W czasie wakacji SKOK chce wspomóc organizowanie wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin.

Wigilia
dla bezdomnych

Nowy tom „Naszej
Przesz∏oÊci”

NAJWI¢KSZA W ÂWIECIE. Na
krakowskim Rynku G∏ównym odby∏o si´ spotkanie wigilijne dla bezdomnych i samotnych. Op∏atkiem
z krakowianami dzielili si´ ks. kard.
Franciszek Macharski i prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski, którzy
patronowali imprezie. By∏a to najwi´ksza na Êwiecie wieczerza wigilijna. Grupa „Ch∏opskie Jad∏o” wyda∏a 50 tys. porcji rozmaitych potraw. W sumie przygotowano 150
tys. pierogów z kapustà i grzybami,
6 tys. litrów zupy grzybowej, 6 ton
kapusty z grochem i 50 tys. bu∏ek.

Krajobrazy i anio∏y

ADAM WOJNAR
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KRAKÓW NOWY BIE˚ANÓW.
Ju˝ od kilku lat SKOK Stefczyka organizuje przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia liczne akcje charytatywne. Jedna z nich mia∏a miejsce
10.12.2004 roku w parafii NajÊwi´tszej Rodziny w Bie˝anowie Nowym.
Do Êwietlicy „Gagatek”, gdzie codziennie przychodzi po lekcjach w
szkole ponad dwadzieÊcioro dzieci,
przyszed∏ z prezentami Êw. Miko∏aj
ze SKOK-u.

Sztandar szko∏y poÊwi´ci∏ nast´pca metropolity Sapiehy

WYSTAWA. Do 20.01 w Galerii
Internat w Su∏kowicach mo˝na
oglàdaç wystaw´ obrazów i ceramiki Julii Flis. Artystka pokaza∏a m.in.
krajobrazy z okolic Su∏kowic oraz
ceramiczne postacie anio∏ów. Na co
dzieƒ prowadzi w Krakowie pracowni´ sztuki ceramicznej dla
dzieci.

HISTORIA KOÊCIO∏A. Ukaza∏
si´ 102. tom wydawanego przez
krakowskich ksi´˝y misjonarzy
czasopisma naukowego „Nasza
Przesz∏oÊç”. O. Czes∏aw Gil OCD
opublikowa∏ tu bardzo ciekawe
protoko∏y wadowickiego oddzia∏u Katolickiego Stowarzyszenia
M´˝ów, zaÊ Jacek ˚urek obszernie przedstawi∏ powtórnà kasat´
katolickich placówek wychowawczych w Polsce w latach
1958–1963.
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Dàbrowa Szlachecka

Nowy album papieskiego fotografika

Zawsze przy Papie˝u
– Od Êwitu do zmierzchu jestem przy
Nim. Widz´ to, co On widzi, s∏ysz´ to,
co On s∏yszy, oddycham tym samym
powietrzem co On i czuj´ potrzeb´, by
powiedzieç, kim On jest – zwierza si´
fotograf Jana Paw∏a II.

ADAM WOJNAR

19 grudnia 2004 r. ks. kardyna∏
Franciszek Macharski poÊwi´ci∏
krzy˝ misyjny i odnowionà polichromi´ koÊcio∏a NMP Królowej
Polski w Dàbrowie Szlacheckiej
k. Czernichowa.

Nowa polichromia koÊcio∏a
przedstawia wydarzenia z historii
KoÊcio∏a i ojczyzny oraz podobizny
Êwi´tych

GOÂå NIEDZIELNY

OZI
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Staraniem parafian i ksi´dza
proboszcza Andrzeja Famu∏ki
otynkowano Êwiàtyni´, wykonano nowy dach i dobudowano kaplic´ dla matek z dzieçmi. Zamontowano nowe nag∏oÊnienie,
a na wie˝y elektryczne dzwony
i sygnaturk´. „W tym roku koÊció∏ zosta∏ odnowiony tak˝e od
Êrodka. Jest nowa polichromia,
na której pokazano wa˝ne wydarzenia z historii KoÊcio∏a i ojczyzny oraz podobizny Êwi´tych” –
opowiada ks. Proboszcz.
„Bóg tak umi∏owa∏ Êwiat, ˝e
Syna swojego da∏, a Jezus, spe∏niajàc zamiary Boga Ojca, odda∏
swoje ˝ycie dla naszego zbawienia, ale po trzech dniach zmartwychwsta∏ i zosta∏ z nami. ˚ycz´ wam, aby wasze serca by∏y
jeszcze pi´kniejsze ni˝ ten koÊció∏ i aby w waszych rodzinach
panowa∏a atmosfera ˝yczliwoÊci
i goràcej mi∏oÊci, której na imi´
Bóg. Jezus zosta∏ z nami, wi´c
zabierzcie Go najpierw do swoich serc, a potem tak˝e do domów i wsz´dzie tam, gdzie jesteÊcie” – ˝yczy∏ obecnym na
Mszy Êw. Ksiàdz Kardyna∏.

Z Karolem Wojty∏à Arturo
Mari zaprzyjaêni∏ si´ w czasie
Vaticanum Secundum. Wówczas
ju˝ zrozumia∏, jak wspania∏y to
umys∏ i osobowoÊç. Towarzyszy
mu podczas pielgrzymek, pobytu
w Watykanie i Castel Gandolfo.
Ma jedynie pi´ç dni urlopu
w roku, kiedy Ojciec Âwi´ty
odbywa rekolekcje.
Arturo Mari przylecia∏ do Krakowa, by 16 grudnia w Wydawnictwie „Bia∏y Kruk” promowaç album
„Matka Teresa i jej Papie˝”. Publikacja to 220 zdj´ç. Pierwsze dokumentuje akt oficjalnego uznania
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek

Mi∏oÊci za zgromadzenie na prawie posturze, ale gigantyczna w dzia∏apapieskim w 1965 r., ostatnie, niu. Mog∏em to skonstatowaç podz paêdziernika 2003 r., beatyfikacj´ czas pobytu w Kalkucie. 90 proc.
Matki Teresy. W obiektywie poka- ludzi ˝yje tam, je, zasypia i budzi
zano ˝ycie tej wspania∏ej kobiety si´ na ulicy. Szcz´Êcie majà ci, co na
i jej spotkania z Janem Pa- drugi dzieƒ budzà si´. Tych, któw∏em II w Watykanie, Castel Gan- rym to si´ nie uda∏o, zabiera ci´˝adolfo, dzielnicach n´dzy i hospi- rówka – mówi Arturo Mari.
cjach w Indiach oraz podnoszàcà
Matka Teresa za∏o˝y∏a w Kalkusi´ z okowów re˝imu Albani´, oj- cie hospicjum Nirmal Hridaj (Dom
czyzn´ B∏ogos∏awionej. Wydanie Czystego Serca). W´drujàc po aÊrawzbogacone jest tekstami Misjo- mie, Jan Pawe∏ II przyozdobiony
narki Mi∏oÊci i Ojca Âwi´tego, któ- by∏ girlandami lotosu. To dowód
ry dwa dni po jej Êmierci powie- akceptacji przez mieszkaƒców najdzia∏: „W ciszy kontemplacji Matka biedniejszej dzielnicy Kalkuty. –
Teresa z Kalkuty s∏ysza∏a wo∏anie Zdj´cia stamtàd pozostajà na zaJezusa na krzy˝u: „Pragn´!”. To wo- wsze w sercu i nie wymagajà pod∏anie, przenikajàce do g∏´bi jej ser- pisu. Pokora, mi∏oÊç i cierpienie Jace, kaza∏o jej wyjÊç na ulice Kalkuty na Paw∏a II to najwi´ksze wsparcie,
i na wszystkie peryferie Êwiata, aby jakiego doÊwiadczy∏a zakonnica.
szukaç Jezusa w cz∏owieku
W zamian obdarowywa∏a
ubogim, opuszczonym, Arturo Mari
go niezwyk∏ym poÊwi´umierajàcym”.
ceniem, heroizmem i odoglàda swój
– Mia∏em szcz´Êcie do- najnowszy album wagà w niesieniu pomotknàç z bliska jej dzie∏a. To „Matka Teresa
cy tym, którym nikt nie
by∏a zakonnica o drobnej i jej Papie˝”
chce pomagaç – uwa˝a
fotografik.
Wieczorem A. Mari by∏ goÊciem
I D´bnickich Spotkaƒ z Karolem
Wojty∏à w koÊciele Êw. Stanis∏awa
Kostki. Jako d´bniczanin Wojty∏a
pracowa∏ w „Solvayu”. Arturo Mari
nawiàza∏ do tych czasów. Zauwa˝y∏, ˝e ze s∏ów Ojca Âwi´tego przebija ogromne poszanowanie dla ludzi pracy: „MyÊlàc o nich, mówi
o godnoÊci cz∏owieka. Zwraca si´
do nich: »Nie l´kajcie si´!«”. GoÊci∏
w koÊciele, w którym przed obrazem Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki
Wojty∏a wymodli∏ sobie kap∏aƒstwo. Pozwoli∏o mu to na refleksj´:
„Dlaczego Ojciec Âwi´ty daje tym,
którzy go odwiedzajà, ró˝aniec?
Dlatego, i˝ podkreÊla ogromnà wiar´ w mi∏oÊç Matki Bo˝ej. Matka
Chrystusa prowadzi do Syna, ale
i odwrotnie, Chrystus wiedzie nas
do swojej Matki. Ona, jako Pani Fatimska, objawi∏a si´ podczas zamachu na Papie˝a. Pami´tam, jak
otworzy∏em drzwi do pokoju w klinice Gemelli. Nie zapomn´ tych
cudnie uÊmiechni´tych oczu i s∏ów:
»Widzisz Synu, ˝yj´ jeszcze«”. Dzi´ki temu ˝yciu Arturo Mari staje si´
autorem najwi´kszej w dziejach
papiestwa fotograficznej dokumentacji pontyfikatu.
MARCIN SPYRKA
WYDAWNICTWO „BIA∏Y KRUK”

Nowa
polichromia
koÊcio∏a

III
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Na Êwiecie jest kilka milionów licenc

W dobie Internetu mo˝liwoÊç
komunikowania si´ z ca∏ym
Êwiatem wydaje si´ czymÊ
normalnym. Jednak jeszcze
kilkadziesiàt lat temu
nawiàzywanie ∏àcznoÊci
z ludêmi rozsianymi po ca∏ym
Êwiecie by∏o romantycznà
przygodà, wzbudzajàcà
dreszczyk emocji, dost´pnà
tylko dla wybraƒców
nale˝àcych do elitarnego
grona krótkofalowców.
Mi∏oÊników tej pasji nie
brakuje i dziÊ.
tekst
KS. IRENEUSZ OKARMUS
ierwszy polski klub krótkofalowców
powsta∏
w Krakowie w 1927 roku.
Do jego tradycji nawiàzuje
dzisiejszy Krakowski Oddzia∏ Polskiego Zwiàzku Krótkofalowców,
zrzeszajàcy oko∏o 140 osób posiadajàcych licencj´ krótkofalowca.
Wszystkich ∏àczy jedno: zami∏owanie do swojej pasji, o której potrafià godzinami barwnie opowiadaç.
Piotr Nitecki, z wykszta∏cenia
magister in˝ynier elektronik, zdoby∏ licencj´ w roku 1962. Jak mówi, zainteresowa∏ si´ krótkofalarstwem dzi´ki ojcu, który jeszcze
przed wojnà posiada∏ amatorskà
radiostacj´. – To nasza pasja ro-
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dzinna. W czasach PRL -u, gdy by∏y k∏opoty z otrzymaniem telefonu, radiostacja domowa dawa∏a
mo˝liwoÊç porozumiewania si´
pomi´dzy cz∏onkami rodziny, którzy równie˝ mieli licencje – dodaje Piotr Nitecki.
Ma∏˝eƒstwo Bo˝ena i Andrzej
¸achetowie przed wielu laty tak˝e
zafascynowa∏o si´ krótkofalarstwem. – Zaczyna∏em od nas∏uchiwania stacji – wspomina Andrzej,
z wykszta∏cenia konstruktor budowy maszyn. Swojà ma∏˝onk´,
Bo˝en´, przyprowadzi∏ do klubu
krótkofalarskiego, i tak ju˝ zosta∏o. Pani Bo˝ena pe∏ni obecnie
funkcj´ prezesa Krakowskiego
Oddzia∏u Polskiego Zwiàzku Krótkofalowców.
Chocia˝ dziÊ sà inne czasy
i m∏odzie˝ interesuje si´ komputerami, to jednak nie brakuje
ch´tnych starajàcych si´ o zdobycie licencji krótkofalowca. To jednak wià˝e si´ z zaliczeniem specjalnego kursu i zdaniem egzaminów.

Kursy i regu∏y w eterze
Ka˝dy przychodzàcy do klubu otrzymuje najpierw licencj´
tzw. nas∏uchowca. Taka osoba
mo˝e tylko prowadziç w domu
nas∏uchy po∏àczeƒ, ale nie mo˝e
prowadziç rozmów. Na potwierdzenie wykonanych nas∏uchów
wysy∏a specjalne karty do tych,
którzy prowadzili rozmow´, podajàc, na jakiej emisji i kiedy wykonywali po∏àczenie. Gdy karty
zostanà odes∏ane z potwierdzeniem, sà dowodem wykonanego
nas∏uchu.
Ka˝dy radioamator, zanim
zacznie nadawaç ze swej radiostacji, musi przejÊç specjalny kilkumiesi´czny kurs, uwieƒczony
uzyskaniem licencji, uprawniajàcej do posiadania i pos∏ugiwania
si´ radiostacjà. Ka˝dy krótkofalowiec, a jest ich obecnie na ca∏ym Êwiecie kilka milionów, po-

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Przyjaêƒ w

siada swój indywidual- Ks. Bogus∏aw
i wtedy mo˝na z nim
ny, niepowtarzalny spe- Seweryn za∏o˝y∏
nawiàzaç ∏àcznoÊç.
cjalny kod, zaczynajàcy Oazowy Klub
Krakowski Oddzia∏
si´ od liter oznaczajà- Krótkofalarski,
Terenowy
Polskiego
cych dane paƒstwo który uruchamia
Zwiàzku Krótkofalow(Polska
to
SP) stacj´
ców prowadzi∏ tak˝e
okolicznoÊciowà
oraz kombinacji kilku
kursy dla ksi´˝y, którzy
z okazji Êwi´ta
liter i cyfr. Ten kod Mi∏osierdzia
planowali wyjechaç na
w trakcie transmisji po- Bo˝ego
misje. Wielu z nich je
winien byç co najmniej
ukoƒczy∏o i zosta∏o
trzykrotnie powtarzakrótkofalowcami. Obecny przez nadawc´. W Êwiecie nie pracujà w ró˝nych zakàtkach
krótkofalowców istniejà pewne Êwiata i mo˝na z nimi nawiàzaç
regu∏y, których przestrzeganie ∏àcznoÊç radiowà.
jest konieczne – mówi Piotr Nitecki, prowadzàcy kursy i szkoKarty QSL
lenia. Nie wolno w∏àczaç si´ do
i stacje okolicznoÊciowe
rozmowy na trzeciego, trzeba
Nawiàzywanie ∏àcznoÊci staczekaç cierpliwie, a˝ rozmówcy
skoƒczà rozmow´, a wtedy ten, nowi istot´ pasji ka˝dego krótktóry pozostaje na cz´stotliwo- kofalowca. Im bardziej egzotyczÊci, informuje o tym, ˝e zostaje, ny i odleg∏y kraj, tym wi´ksza sa-
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w licencjonowanych krótkofalowców

w eterze

Ci, którzy nawiàzujà ∏àcznoÊç
przez amatorskie stacje radiowe,
mówià, ˝e to wciàga, poniewa˝ na
falach eteru mo˝na spotkaç ciekawych ludzi i otrzymaç wiele cen-

GOÂå NIEDZIELNY

Samotny ˝eglarz
i misjonarz

nych informacji. Andrzej ¸acheta
Na wakacjach
wspomina, jak podczas jednej
Krótkofalarstwo to dla zapalo∏àcznoÊci uda∏o si´ jego ˝onie nawiàzaç kontakt radiowy z polskim nych ludzi pasja, bez której nie wymisjonarzem pracujàcym w Kame- obra˝ajà sobie ˝ycia. Do roku 1989
runie. Ojciec Piotr z zakonu Braci istnia∏y jednak przepisy zabraniajàSzkolnych uruchomi∏ znalezionà ce zabierania sprz´tu radioamatorw szkole po swoim poprzedniku skiego na wakacyjne wyjazdy. A jemisjonarzu radiostacj´, ale nie Êli ju˝ ktoÊ koniecznie chcia∏ sp´umia∏ si´ nià pos∏ugiwaç zgodnie dziç czas urlopu, nie rozstajàc si´
z obowiàzujàcymi regu∏ami. Na- ze swojà radiostacjà, musia∏ prosiç
s∏uchujàcy z Polski mieli mo˝li- odpowiednie w∏adze paƒstwowe
woÊç uczestniczenia w przyspie- o pozwolenie, które jednak˝e moszonym kursie prawid∏owego g∏o nie zostaç udzielone, i to bez
przekazywania ∏àcznoÊci, jakiego podania konkretnej przyczyny.
DziÊ jest zupe∏nie inaczej.
udziela∏ ojcu Piotrowi jeden
z krótkofalowców. Od tej pory mi- Od 1989 roku obowiàzujà w Polsjonarz Piotr cz´sto o okreÊlonej sce nowe przepisy. Radioamator
porze ∏àczy∏ si´ z Polskà i przeka- mo˝e swój sprz´t zabieraç na
zywa∏ swoje wra˝enia i wiadomo- wakacje, i to nie tylko w Polsce,
ale równie˝ za granic´, o ile poÊci dotyczàce pracy na misjach.
– UmawialiÊmy si´ na godzi- byt nie jest d∏u˝szy ni˝ trzy mieny i na cz´stotliwoÊç, a ojciec siàce. Jest to mo˝liwe i z tego
Piotr opowiada∏ o ˝yciu codzien- wzgl´du, ˝e dzisiejszy sprz´t
nym w Kamerunie – wspomina jest niewielkich rozmiarów.
Mo˝e jedynie troch´ za droBo˝ena ¸acheta.
Ten˝e ojciec Piotr z Kameru- gi, jeÊli chodzi o ten z najwy˝nu nawiàzywa∏ ∏àcznoÊci ze zna- szej pó∏ki. Ta pasja troch´ kosznym ˝eglarzem Krzysztofem Ba- tuje. Ale w zamian zyskuje si´
ranowskim, który akurat p∏ynà∏ coÊ bezcennego – przyjació∏
samotnie swoim jachtem po wo- w Polsce i na Êwiecie. Krótkofadach Atlantyku. Ich wymianie lowcy sà wielkà rodzinà i potrafià sobie pomagaç, jeÊli
zdaƒ i opowieÊciom
zajdzie taka potrzeba,
o tym, co obecnie prze- Ozdobna karta
i ugoÊciç podczas waka˝ywajà i widzà, przys∏u- QSL okazji Êwi´ta
cyjnych w´drówek.
chiwaliÊmy si´ w Polsce Mi∏osierdzia
Bo˝ego
■
– dodaje pani Prezes.
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tysfakcja z nawiàzanej ∏àcznoÊci.
Na jej potwierdzenie krótkofalowcy przesy∏ajà sobie specjalne
ozdobne karty (tzw. QSL). Zawierajà one dane operatora stacji,
cz´sto jego zdj´cie lub widok
miasta, z którego nadaje. Z ró˝nych okazji, takich jak rocznice,
imprezy sportowe i kulturalne,
sà uruchamiane tzw. stacje okolicznoÊciowe. Na Êwiecie pracuje
ich co roku kilkanaÊcie tysi´cy.
Sà zwiàzane z danym wydarzeniem.
Znaki nadawcze tych stacji
sà odmienne od ogólnie przyj´tych i cz´sto majà litery zwiàzane z konkretnym wydarzeniem.
Stacje okolicznoÊciowe pracujà
tylko okresowo, a ich karty QSL
sà bardzo poszukiwane. Aby
uzyskaç takà kart´, nale˝y prze-

prowadziç ∏àcznoÊç ze stacjà
okolicznoÊciowà.
Dzi´ki staraniom krakowskich krótkofalowców, podczas
wizyt Papie˝a w Krakowie, przez
okres jednego miesiàca dzia∏a∏y
stacje okolicznoÊciowe, nawiàzujàc w tym czasie po kilkanaÊcie tysi´cy ∏àcznoÊci. – Dla wielu radioamatorów, szczególnie
z Rosji (dawniej ZSRR), byliÊmy
jedynymi, którzy informowali ich
o tych wydarzeniach. Staranie
o nadanie stacji trzeba by∏o ka˝dorazowo rozpoczàç kilka miesi´cy wczeÊniej – wspomina Bo˝ena ¸acheta. Przez ca∏y paêdziernik 2003 roku, dzieƒ i noc,
dzia∏a∏a w Krakowie stacja okolicznoÊciowa (HF25JP) z okazji
25-lecia pontyfikatu papie˝a Jana
Paw∏a II.
Krótkofalowcy
zrzeszeni
w Krakowskim Oddziale wys∏ali
ponad 11 tysi´cy kart do ponad
200 paƒstw, potwierdzajàcych
dokonanie po∏àczenia.
Z inicjatywy ks. Bogus∏awa
Seweryna ju˝ czwarty raz w tym
roku dzia∏aç b´dzie w ¸agiewnikach stacja specjalna od Wielkanocy do niedzieli Mi∏osierdzia
Bo˝ego. W trakcie pracy stacji
specjalnej w ostatnich trzech latach wykonano oko∏o pi´ciu tysi´cy po∏àczeƒ. W tym roku przygotowane sà specjalne dyplomy
dla tych, którzy w poprzednich
latach dokonali ∏àcznoÊci.
Ks. Bogus∏aw Seweryn, jako
duszpasterz s∏u˝by liturgicznej,
za∏o˝y∏ Oazowy Klub Krótkofalarski, dzia∏ajàcy w ramach Krakowskiego Oddzia∏u Polskiego
Zwiàzku Krótkofalowców.
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B´dà pomagaç
polskiej
m∏odzie˝y

PAWE¸ MIGAS

15 grudnia na terenie KS Bronowianka w Krakowie goÊci∏a delegacja W∏oskiej Federacji Pi∏karskiej
i Watykanu. W∏oscy goÊcie przywieêli obietnic´ pomocy dla wychowanków domów dziecka i organizowania kursów dla polskich
s´dziów i trenerów pi∏karskiej
m∏odzie˝y.
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Od lewej: Alfredo Trentalange, Licia
Pellegrini, ks. pra∏at Pawe∏ Ptasznik

VI

„Chcemy pomagaç dzieciom
z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej. Ten projekt obejmuje szesnaÊcie krajów regionu. B´dziemy organizowaç szeroko rozumiane wspomaganie procesów
wychowawczych, przede wszystkim poprzez wsparcie finansowe
i dostarczanie sprz´tu sportowego. Chcemy wspieraç dzieci przez
ca∏y okres dorastania. B´dzie to
pomoc, jak równie˝ wymiana doÊwiadczeƒ i szeroko rozumiana
wspó∏praca kulturalna” – mówi∏a
Licia Pellegrini z FIGC (W∏oskiej
Federacji Pi∏karskiej).
Idea wspierania ubogiej m∏odzie˝y z krajów postkomunistycznych zrodzi∏a si´ w czasie spotkania przedstawicieli FIGC z Ojcem
Âwi´tym w listopadzie 2003 roku.
„W∏oska Federacja i Watykan ofiarowujà swojà wiedz´ i Êrodki oraz
b∏ogos∏awieƒstwo Ojca Âwi´tego.
Chcemy, ˝eby poprzez sport dzieci i m∏odzie˝ mog∏y si´ lepiej znaleêç w doros∏ym ˝yciu, ale tak˝e
zale˝y nam, ˝eby stworzyç ludzki
wizerunek sportu. Niech b´dzie
on nie tylko biznesem, ale tak˝e
miejscem spotkaƒ ludzi” – mówi∏
ks. Pawe∏ Ptasznik z sekcji polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy
Apostolskiej.
PAWE¸ MIGAS

Epicentrum znajdowa∏o si´ w pobli˝u Mi´tustwa i Cichego

Zatrz´s∏o na Podhalu
Nie mo˝na u˝ywaç dzwonów, Êpiewaç
w koÊciele, wy∏àczona jest jedna nawa
Êwiàtyni – to, jak do tej pory,
najdotkliwsze skutki trz´sieƒ ziemi
na Podhalu, które dotkn´∏y koÊció∏
i budynek parafialny w Mi´tustwie ko∏o
Czarnego Dunajca.
Józef Gàsienica, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, podkreÊla, ˝e „decyzja o zakazie pe∏nego wykorzystywania na cele religijne
Êwiàtyni w Mi´tustwie podyktowana
jest bezpieczeƒstwem wszystkich
mieszkaƒców wioski”. Âwiàtyni w
ogóle nie wolno nara˝aç na drgania i
rezonans.
W parafialnym
Po pierwkoÊciele w
szym trz´sieniu
Mi´tustwie
ziemi, 30 listopada, na wie˝y wolno odprawiaç
tylko ciche
koÊcio∏a i na suMsze Êwi´te, bez
ficie prezbiteÊpiewów i gry
rium zacz´∏y pona organach
jawiaç si´ niebezpieczne rysy i p´kni´cia. Na polecenie Powiatowego Nadzoru Budowlanego, do po∏owy stycznia
parafia ma przygotowaç opini´
ekspertów do spraw budownictwa, które prace remontowe i zabezpieczeniowe nale˝y wykonaç w
koÊciele.

Pozostaje cicha Msza
Ostatnie trz´sienia ziemi na
Podhalu uszkodzi∏y tak˝e cz´Êç budynku parafialnego, w którym kiedyÊ mieszka∏y siostry zakonne, a
obecnie prowadzone sà zaj´cia z
m∏odzie˝à. Dom ten równie˝ wymaga specjalistycznej ekspertyzy i odpowiedzi na pytanie, co z nim nale˝y zrobiç. „Parafianie wiedzà dobrze
o tych ograniczeniach. „Ju˝ w dzieƒ
po wstrzàsach nie by∏o u nas Êpiewów, dzwonów i organów, a Msze
Êw. odprawiamy w ciszy – mówi
proboszcz parafii, ks. Józef Âlazyk. –
Górale zachowujà si´ roztropnie,
stosujà si´ do tych ograniczeƒ, sami
widzà zagro˝enie. Ja osobiÊcie obawiam si´ kolejnych wstrzàsów, aby
nie spowodowa∏y w koÊciele jeszcze wi´kszych uszkodzeƒ”.
Trz´sienie ziemi na Podhalu
spowodowa∏o szkody tak˝e w ko-

KS. IRENEUSZ OKARMUS

M∏odzie˝ wychowywana
przez sport

Êciele w Skrzypnem. Jednak po
zbadaniu obiektu mo˝na w nim odprawiaç nabo˝eƒstwa. Niestety, w
pobliskiej szkole nadzór budowlany zakaza∏ u˝ytkowania budynku
szkolnego i wszystkich sal lekcyjnych. Dla uczniów przygotowano
pomieszczenia zast´pcze. Na
szcz´Êcie budynek Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte nie ucierpia∏ tak dotkliwie
jak pobliski koÊció∏ w Mi´tustwie.
„Poza naruszeniami kominów i lekkimi uszkodzeniami w niektórych
salach lekcyjnych na razie nie uwidoczni∏y si´ inne skutki tàpni´ç ziemi na naszym terenie” – wyjaÊnia
dyrektor szko∏y Zbigniew Ramski.

Âciany jak paj´czyna
Stanis∏awa Mi´tus, nauczycielka ze szko∏y, pokazuje w swoim
domu sp´kane Êciany, które wyglàdajà niemal jak paj´czyna. „Ponad
rok temu robiliÊmy generalny remont domu, teraz trzeba wszystko zaczynaç od nowa” – mówi ze
∏zami w oczach. Jej mà˝, dla udowodnienia szkód powsta∏ych
podczas kataklizmu, wk∏ada drut
o d∏ugoÊci kilkudziesi´ciu centymetrów do szczeliny, jaka powsta-

∏a w Êcianie po trz´sieniu. Po
chwili, ku wielkiemu zdumieniu,
ca∏y drut lekko wchodzi w Êciany
budynku. Podobnych domów w
wiosce jest wiele.
Wed∏ug niektórych sejsmologów, epicentrum trz´sieƒ ziemi na
Podhalu znajdowa∏o si´ w∏aÊnie
nieopodal Mi´tustwa i Cichego, w
pobli˝u Domaƒskiego Wierchu.
JAN G¸ÑBI¡SKI

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
Zwraca si´ z proÊbà do wszystkich
mieszkaƒców Podhala, którzy prze˝yli ostatnie trz´sienia ziemi, o wype∏nienie specjalnego kwestionariusza, który mo˝na znaleêç pod adresem: wwwseis.igf.edu.pl/30lis/ankieta.html. Wype∏nione ankiety mo˝na
odsy∏aç na adres: Zak∏ad Sejsmologii
Instytutu Geofizyki PAN, ul. Ksi´cia
Janusza 64, 01-452 Warszawa. Uzyskane w ten sposób wiadomoÊci pomogà naukowcom w opisie i ocenie
zagro˝enia wstrzàsami sejsmicznymi.
■
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W Muzeum Archidiecezjalnym

Przy Plantach

W Galerii Muzeum Archidiecezjalnego
pachnie lasem. To za sprawà szopek
babiogórskich, które przenoszà nas
w atmosfer´ wiejskich zagród
i tamtejszego krajobrazu.
Kilkadziesiàt szopek, które
twórcy wykonali r´cznie z naturalnych materia∏ów, ofiarowanych
przez przyrod´, zaskakuje prostymi pomys∏ami: dach stajenki wykonany z olbrzymiej huby, mech
tworzy okoliczne pagórki, fasolka
tworzy dachówki zabudowaƒ lub
wytycza Êcie˝ki mi´dzy domami.
Figurki Âwi´tej Rodziny, Trzech
Króli, pastuszków i gospodarskich
zwierzàt zrobiono z naturalnego
drewna albo na drutach... z w∏ócz-

ki, a wszystko przes∏o- Wystawa „Szopki
a w zamian otrzymywali
ni´te
prawdziwymi spod Babiej Góry” skromny pocz´stunek.
pachnàcymi ga∏àzkami w Muzeum
Do tych tradycji nawiàchoiny. To ewidentne na- Archidiecezjalnym za∏ ks. Bogus∏aw Tarwiàzanie do dawnych czynna
gosz, proboszcz parafii
XIX-wiecznych szopek do 23 stycznia
pw. Matki Bo˝ej Niespod Babiej Góry. Tu 2005 r.
ustajàcej Pomocy w Zaw∏aÊnie w okresie Bo˝ewoi Górnej, który
go Narodzenia grupy kol´dników w 1995 r. po raz pierwszy zorgaz ró˝nymi postaciami: Trzema nizowa∏ konkurs na szopk´ baKrólami, Êw. Dorotà, pastuszkami biogórskà. Odtàd co roku, nie tyli turoniem odwiedzajà domostwa, ko w Zawoi Górnej, ale w ca∏ym
prezentujàc scenki zwiàzane z Na- powiecie, ju˝ od lata w wi´kszorodzeniem Pana Jezusa. Ch∏opcy Êci domów wiele rodzin pracuje
na tym terenie specjalizowali si´ nad przygotowaniem jak naj∏adw robieniu ma∏ych szopek niejszej i najbardziej pomys∏owej
z drewnianymi postaciami Matki szopki. Szopki nagradzane sà w
Bo˝ej, Êwi´tego Józefa i Dzieciàt- trzech kategoriach: rodzinnej,
ka Jezus, z którymi Êpiewajàc ko- dzieci´cej i m∏odzie˝owej.
EK
l´dy, obchodzili okoliczne wsie,

o raz szósty wr´czono dyplomy
stypendialne pi´ciu funduszy
stypendialnych
uniwersytetu.
W bie˝àcym roku studentom, doktorantom i pracownikom naukowym przyznano 378 stypendiów.
Fundusz im. Stanis∏awa Estreichera przyznaje stypendia

najzdolniejszym studentom i doktorantom, Fundusz im. Adama
Krzy˝anowskiego wspomaga konkretne badania naukowe pracowników uniwersytetu, Fundusz Królowej Jadwigi daje stypendia doktorantom i uczonym z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej, Ma∏o-

polski Fundusz im. Stanis∏awa Pigonia przeznaczony jest dla zdolnych studentów i doktorantów ze
wsi i miasteczek, zaÊ Stypendium
im. Józefa Dietla otrzymujà zdolni
m∏odzi medycy z krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej.
BG
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Stypendia dla m∏odych uczonych
P
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Wydawa∏o mi
si´, ˝e pr´gierze
sà ju˝ tylko zabytkami, ˝e min´∏y czasy, gdy
profesorów uniwersytetu pouczano nachalnie, co majà robiç. Okaza∏o si´ jednak, ˝e pr´gierz stoi w Krakowie przy ul.
Szewskiej, w krakowskim oddziale „Gazety Wyborczej”.
W kilku publikowanych tekstach gazeta owa brutalnie zaatakowa∏a rektora UJ prof. Franciszka Ziejk´ za wyra˝enie zgody na odbycie si´ w murach
uczelni, zorganizowanej przez
M∏odzie˝ Wszechpolskà, konferencji na temat kulturowej rewolucji homoseksualnej. Po
chamsku potraktowano tak˝e
wybitnego znawc´ myÊli politycznej prof. Bogdana Szlacht´,
za obj´cie opiekà naukowà konferencji.
Mo˝na nie podzielaç wszystkich poglàdów organizatorów,
ale czy si´ to komuÊ podoba, czy
nie, Wszechnica Jagielloƒska zosta∏a za∏o˝ona i uposa˝ona przez
monarchów chrzeÊcijaƒskich,
i dlatego odmawianie prawa do
przedstawienia w murach tej
uczelni katolickiego poglàdu na
homoseksualizm oraz politycznych i prawnych konsekwencji
rewolucji homoseksualnej jest
wyjàtkowà bezczelnoÊcià.
Zastosowano tu modelowo sformu∏owanà przez Piotra
Wierzbickiego w „Podr´czniku
Europejczyka” trzecià regu∏´
„dyskusji eleganckiej i przyzwoitej”: „Dyskutujàc z przedstawicielem Ciemnogrodu,
poddajesz surowej krytyce
równie˝ osoby, które upowszechni∏y jego poglàdy, ˝àdasz ukarania kierownika sali,
zamkni´cia
wydawnictwa
i aresztowania redaktorów”.
Krótkà odpowiedzià na
uproszczenia wobec uniwersytetu mogà byç s∏owa rosyjskiego
m´˝a stanu Sto∏ypina, rzucone
pod adresem rewolucjonistów:
„Nie zapugajetie! ” („Nie zastraszycie! ”).
BOGDAN GANCARZ

Szopki spod Babiej Góry

GRZEGORZ KOZAKIEWICZ

UNIWERSYTET
POD PR¢GIERZEM

VII
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PANORAMA PARAFII
Kraków D´bniki: pw. Êw. Stanis∏awa Kostki

Bliska Papie˝owi

26 paêdziernika 1919 r.
bp Sapieha poÊwi´ci∏ kamieƒ w´gielny pod budow´
drewnianego koÊcio∏a. A ju˝
5 grudnia 1920 r. zosta∏ on
konsekrowany. W 1929 r.
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utworzono
komitet budowy

VIII

nowego, wi´kszego koÊcio∏a, który mia∏ pomieÊciç dwa razy wi´cej wiernych.
10 paêdziernika 1930 r.
erygowano parafi´, obejmujàcà D´bniki, Zakrzówek
i Pychowice. Kamieƒ w´gielny poÊwi´ci∏ 9 paêdziernika
1932 r. abp Sapieha, który,
zwa˝ywszy na trudnà wówczas sytuacj´ ekonomicznà
lokalnej
spo∏ecznoÊci,
stwierdzi∏: „Stoimy u fundamentów koÊcio∏a, dzie∏a,
które mo˝na by nazwaç zuchwa∏ym w dzisiejszych czasach, gdy˝ wszyscy jesteÊmy
zgn´bieni n´dzà i troskà”.
Pracom budowlanym przewodzi∏ ksiàdz proboszcz Jan
Symior. Dwa lata póêniej
ukoƒczono Êwiàtyni´, plebani´ i dom zakonny.
9 paêdziernika 1938 r.
odby∏a si´ konsekracja koÊcio∏a. W tym samym roku
przyby∏ do parafii Karol Wojty∏a, który wraz z ojcem zamieszka∏ przy Tynieckiej 10.
By∏a to do roku 1944 jego
druga parafia po rodzinnych
Wadowicach. Codziennie
przed wyjÊciem do pracy

modli∏ si´ w tym koÊciele
przed obrazem Matki Bo˝ej
Wspomo˝ycielki. Tu op∏akiwa∏ Êmierç ojca. W tym koÊciele 3 listopada 1946 r. odprawi∏ Msz´ Êw. prymicyjnà.
W styczniu 1972 r., wizytujàc parafi´ jako Metropolita
krakowski, przyzna∏, ˝e
przed obrazem Matki Bo˝ej
wymodli∏ i ugruntowa∏ swoje powo∏anie kap∏aƒskie. Parafianinem d´bnickim by∏
s∏uga Bo˝y Jan Tyranowski.
Zawa˝y∏ on na duchowoÊci
Papie˝a. Wprowadzi∏ m∏odego Wojty∏´ w ˚ywy Ró˝aniec i powierzy∏ mu do animowania drugà ró˝´, a tak˝e zainteresowa∏ go duchowoÊcià Êw. Jana od Krzy˝a.
W sierpniu 2002 r. Ojciec
Âwi´ty powróci∏ do D´bnik,
by zatrzymaç si´ przy domu, w którym mieszka∏,
i przed koÊcio∏em parafialnym. W parafii

dzia∏a wiele grup.
Proboszcza wspiera w jego
pracy rada parafialna.
Wspólnota modlitewna „Siloe” modli si´ m.in. co
czwartek o nowe powo∏ania, których w D´bnikach
jest ostatnio niewiele. ˚ywy Ró˝aniec z∏o˝ony jest
z trzynastu ró˝ i liczy razem
ponad 250 cz∏onków. Poza
tym jest zespó∏ charytatywny, Akcja Katolicka, Oratorium Rodzin, grupa m∏odzie˝owa „Gaudium” oraz
promujàce nowà ewangelizacj´ Komórki Ewangelizacyjne. Rozwija si´ Salezjaƒski OÊrodek Sportowy (SALOS), prowadzàcy zaj´cia
Êwietlicowe w podziemiach
koÊcio∏a. Msze Êw. uÊwietnia chór d´bnicki, a m∏odzie˝owa scholka zaj´∏a
trzecie miejsce na XV Sa-
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KS. ROBERT
WRÓBLEWSKI SDB
Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w
1992 roku. Studiowa∏ filozofi´
w salezjaƒskim seminarium w
Krakowie (1984–86) oraz teologi´ i katechetyk´ w Rzymie
(1988–1994). Od 1994 do
2002 r. uczy∏ j. w∏oskiego, katechetyki i dydaktyki w seminarium salezjaƒskim w Krakowie.
Od 2002 r. jest proboszczem w
parafii Êw. Stanis∏awa Kostki.

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Dzieje koÊcio∏a i parafii
Êw. Stanis∏awa Kostki wià˝à si´
z w∏àczeniem D´bnik do Krakowa
i oddaniem ich przez bp. Adama
Sapieh´ w 1918 r. opiece
duszpasterskiej zgromadzenia
salezjaƒskiego.

W tej Êwiàtyni cz´sto modli∏ si´
m∏ody Karol Wojty∏a

crosongu. W parafii wydawany jest tygodnik „D´bnicki Dzwon”, którego nak∏ad waha si´ od 450 egzemplarzy w zwyk∏à niedziel´ do 900 w Êwi´ta,
a obj´toÊç zale˝na jest od
liczby wydarzeƒ i tekstów.
Na terenie parafii znajdujà si´ seminarium ksi´˝y
zmartwychwstaƒców, koÊció∏ rektoralny i seminarium salezjanów. WÊród
dzisiejszych znanych i zas∏u˝onych parafian warto
wymieniç Adama Bujaka,
artyst´ fotografika, oraz
prof. Witolda C´ckiewicza,
autora projektu Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia
w ¸agiewnikach.
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W trakcie stanu wojennego zrobi∏em coÊ dobrego,
ale i niebezpiecznego dla pewnego salezjanina.
Otrzyma∏em od niego ma∏e Pismo Âwi´te, które towarzyszy mi do dzisiaj. Z Pierwszego Listu Êw. Jana
zaczerpnà∏em ˝yciowe credo: „ Je˝eli mi∏ujemy si´
wzajemnie, Bóg trwa w nas i mi∏oÊç ku Niemu jest
w nas doskona∏a” (1 J 4,12) .
Parafia Êw. Stanis∏awa Kostki to wspólnota wielkomiejska, liczàca aktualnie 9600 parafian. Szacuj´,
˝e na niedzielne Msze przychodzi oko∏o 40 proc.
parafian. Idealna parafia? Taka jest w niebie, gdzie
bezpoÊrednio pasterzuje Jezus Chrystus. ZaÊ na ziemi to taka, w której w sposób godny i najbardziej
pe∏ny korzystamy z darów, jakimi chce nas obdarzyç Chrystus. Parafia d´bnicka dà˝y do tego idea∏u.
Napraw´ Êwiata zaczynamy od siebie, a dopiero potem poprawiamy innych.

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ adres: Parafia Êw. Stanis∏awa Kostki, ul. Konfederacka 6,

30-306 Kraków, tel.: (012) 269 16 18.
■ Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta: 7.00, 8.30, 10.00 (dla dzieci),

11.30, 13.00, 18.00 (w lipcu i sierpniu zamiast Mszy o 13.00
jest Msza o 20.00).
■ Msze Êw. w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00.

