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DRODZY PARAFIANIE  

N iniejszym pragnę podzielić 
się radosną wiadomością: 
17 października 2009 r.  

o godzinie 17.00 Jego Eminencja 
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz 
dokona uroczystego poświęcenia 
naszej nowej świątyni. Uroczyste 
poświęcenie jest najważniejszym 
wydarzeniem w historii każdej 
świątyni. Oznacza ono uroczyste 
przekazanie domu wznoszonego 
ludzkim trudem samemu Bogu na 
własność. Jest to zwieńczenie 
wszystkich starań: księży, architek-
tów, artystów, wykonawców, ofia-
rodawców, modlących się i ofiaru-
jących swoje cierpienia, zmarłych i 
żyjących.  

20 kwietnia b. r. spotkaliśmy się 
z Ks. Kardynałem, którego popro-
siliśmy o uroczyste poświęcenie. 
Ks. Kardynał wyraził swoją radość 
i uznanie dla naszego wspólnego 
wysiłku i zgodził się konsekrować 
naszą świątynie. 

Przypomnę – choć często w 
przygotowaniach będziemy do tego 
powracać – historię, która dopro-
wadziła nas do konsekracji.  

kan Jan Wais, kontynuowali prace 
przy budowie i wyposażeniu świą-
tyni. Ponieważ w latach 90-tych, 
kiedy władze nie przeszkadzały a 
właściwie pomagały można było 
nadrobić zaległości z poprzednich 
lat i jak pamiętamy, wtedy ukoń-
czyliśmy prace przy ogrodzeniu 
cmentarnym, generalnie wyremon-
towaliśmy stary kościół i jego oto-
czenie, remont Katolickiego Domu 
Kultury organistówki i w końcu 
budowa Domu Parafialnego.  

Po roku 2000 rozpoczęliśmy 
prace przy wyposażeniu i przygo-
towaniu świątyni do konsekracji a 
więc budowa ołtarza i całego pre-
zbiterium, malowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne, postawienie wieży, 
wszelkie prace energetyczno-
oświetleniowe, stolarskie, wyposa-
żenie kaplicy Miłosierdzia Boże-
go. Od poświęcenia kamienia wę-
gielnego mija 30 lat i wydaje mi 

W 1975 r. ów-
czesny proboszcz, 
obecnie Ks. Prałat 
Antoni Sołtysik roz-
począł starania o 
budowę  nowego 
większego kościoła. 
U k o r o n o w a n i e m 
tego starania było 
poświęcenie miejsca 
pod budowę, które 
miało miejsce pod-
czas uroczystości 
odpustowej 16 wrze-
śnia 1979 roku. Pod-
czas uroczystej Su-
my ks. kardynał 
Franciszek Machar-
ski poświęcił miejsce 
pod budowę. Kamień 
węgielny, który zo-
stał  poświęcony 
przez Jana Pawła II 
podczas Mszy św. na 
Błoniach krakow-
skich w czasie pierwszej wizyty w 
Polsce,  zosta ł  wmurowany 
07.09.1986 roku. Kolejni probosz-
czowie Ks. kan Adolf Chojnacki, 
Ks. kan Stanisław Lejawka, Ks. 

NASZA WIARA 

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA 
CZYLI KONSEKRACJA  
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się, że taki Jubileusz jest doskonałą 
okazją by uroczyście poświęcić 
naszą świątynie o której mówi się 
jako o rodzinnym pięknym domu, 
jako o miejscu sprzyjającym kon-
templacji i zadumie. Gwoli prawdy 
trzeba przypomnieć, że konsekracja 
starego kościoła nastąpiła 13 wrze-
śnia 1671 r. a dokonał jej krakow-
ski biskup pomocniczy Mikołaj 
Oborski.  

W związku z czekająca nas uro-
czystością już dziś zachęcam do 
modlitwy w tej intencji, trzeba bę-
dzie wykonać jeszcze trochę pracy 
w przygotowaniu świątyni. Być 
może z tej okazji urządzimy wysta-

wę, dlatego proszę o zgłasza-
nie swoich propozycji, może 
w naszych domach są zdjęcia 
z budowy, które będzie moż-
na wykorzystać, może ktoś 
opisze wspomnienia, które 
chętnie zmieścimy w PŁO-
MIENIU po to, byśmy to na-
sze wspólne parafialne ro-
dzinne Święto mogli przeżyć 
godnie, pięknie oddając Bogu 
wznoszony przez nas JEGO 
DOM, zapisując w historii 
naszej parafii  jedną z naj-
ważniejszych i najpiękniej-
szych kart. 

Ks. Proboszcz 

Po  wielu trudach udało 
się wreszcie rozpocząć 
pierwsze prace przy 

budowie kaplicy w Osiedlu Zło-
cień. Jak już kiedyś wspominałem 
na Decyzję o Ustaleniu Warunków 
Zabudowy czekaliśmy ponad 9 
miesięcy, a nastąpiło to 7 maja 
ubiegłego roku. Dopiero wtedy 
można się było zabrać za opraco-
wywanie projektu kaplicy. Projekt 
architektoniczny opracowała nasza 
parafianka Pani mgr inż. arch. Bar-
bara Jońca przy współpracy z Pa-
nem mgr inż. arch. Januszem  Wie-
czorkiem. 

Projekt został ukończony w 
lutym tego roku, a pracowali przy 
nim także: 
• Konstrukcje - mgr inż. Andrzej 

Palonek 
• Instalacje elektryczne - mgr inż. 

Jerzy Halek 
• Instalacje wodno-kanalizacyjne 
- inż. Marek Kruczek 

• Drogi i obsługa komunikacyjna 
- mgr inż. Krystyna Witek 

Teraz pozostało już tylko zatwier-
dzenie projektu w Komisji d/s Bu-
downictwa Sakralnego w Kurii 
Metropolitalnej, co stało się 5 mar-

bez pewnych trudności, mianowi-
cie na polecenie ZIKiT musieliśmy 
wykonać odpowiedni dojazd do 
miejsca gdzie powstanie kaplica, 
co oczywiście wiązało się z dość 
dużymi kosztami. 

Dzięki jednak Bożej Pomocy 
wszystko udało się zrobić i budo-
wa trwa ... 

 
Dokończenie na 5 stronie  

PRACE ROZPOCZĘTE...  

ca 2009 roku. Niezwłocznie złoży-
liśmy wymaganą dokumentację 
celem zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenie pozwolenia 
na budowę przez  Wydział Archi-
tektury i Urbanistyki Urzędu Mia-
sta Krakowa. Ten ważny moment 
nastąpił 8 kwietnia. Dzięki temu 
mogliśmy rozpocząć budowę już w 
maju. 

Tym razem też nie obyło się 

NASZA PARAFIA 
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11  czerwca tego roku ob-
chodzić będziemy Uro-
czystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej czyli BOŻE 
CIAŁO. Jako co roku wyjdziemy z 
procesją eucharystyczną na ulice 
Bieżanowa. Czynić to będziemy w 
atmosferze 30 rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Sługi Bożego Jana 
Pawła II do naszej Ojczyzny i na-
szego miasta a także jako przygoto-
wanie do uroczystego poświęcenia 
naszej nowej świątyni, którego do-
kona Ks. Kardynał Stanisław Dzi-
wisz 17 października 2009 r.  

W związku z ta uroczystością 
doszliśmy do wniosku, aby miej-
scem centralnym tegorocznego 
Bożego Ciała była nasza nowa 
świątynia. W niej chcemy odpra-
wić Mszę św. o godz. 11.00 a na-

stępnie ulicami Ks. Popiełuszki, 
Weigla, Drożdżową i Lipowskiego 
powrócimy do naszej świątyni (to 
będzie też mały jubileusz bo do-
kładnie 10 lat temu szliśmy tą samą 
trasą). 

Ołtarze na trasie procesji będą 
usytuowane w następujących miej-
scach:   

I – przy zbiegu ulic Grzecha i 
Weigla – o przygotowanie prosimy 
mieszkańców ulic: Grzecha, Ks. 
Kusia, Wojciecha z Brudzewa i 
Tańskiego, 

II – przy zbiegu ulic Weigla i 
Drożdżowej – o przygotowanie 

Ks. Kusia, Grzecha i Ks. Po-
piełuszki 

• rok 1998 – główny ołtarz – 
ul. Stacyjna, trasa: ulice Sta-
cyjna, Rynek, Sucharskiego,  
Jaglarzów i Ks. Popiełuszki 

• rok 1999 – rozpoczęcie i za-
kończenie w nowym koście-
le, trasa: ulice Ks. Popiełusz-
ki, Weigla, Drożdżowa, Li-
powskiego 

• rok 2000 – główny ołtarz – 
Kaim – skrzyżowanie ul. 
Pochwalskiego i Szymkiewi-
cza, trasa: Pochwalskiego, 
Stolarza, Drożdżowa, Weigla, 
Ks. Popiełuszki 

• rok 2001 – główny ołtarz – 
Łazy (bloki kolejowe), trasa: 
ul. Bieżanowska i Ks. Popie-
łuszki  

• rok 2002 – główny ołtarz – 
Kolonia – ul. Rakuś (posesja 
nr 29), trasa: przełączka, ul. 
Gardowskiego, Rakuś, Lipow-
skiego, Ks. Popiełuszki 

• rok 2003 – główny ołtarz – 
teren Przedszkola nr 135 ul. 
Stępnia, trasa: ul. Potrzask, 
Sucharskiego , Bieżanowska , 
Ks. Popiełuszki 

• rok 2004 – główny ołtarz – 
teren Przedszkola nr 28 ul. 
Duża Góra, trasa : ul. Duża 
Góra, Barbary, Bieżanowska, 
Ks. Popiełuszki 

• rok 2005 - główny ołtarz – 
teren P. Boczkowskiej – ul. 
Zolla 58 b, trasa: Zolla, Pod 
Pomnikiem, Bogucicka, Droż-
dżową, Lipowskiego, Ks. Po-
piełuszki  

• rok 2006 – główny ołtarz – 
Szkoła Podstawowa nr 124 
przy ul. Sucharskiego trasa: 
ul. Sucharskiego, Jędrzejczy-
ka i Ks. J. Popiełuszki 

• rok 2007 – główny ołtarz – 
ul. Gerberowa – przy posesji 

prosimy mieszkańców ulic: Pru-
szyńskiego i Weigla,  

III – przy zbiegu ulic Droż-
dżowej i Lipowskiego – o przygo-
towanie prosimy mieszkańców 
tych ulic,  

IV – przy zbiegu ulic Braci 
Jamków i Ks. Popiełuszki – o 
przygotowanie prosimy mieszkań-
ców tych ulic. 

 
Nasze bieżanowskie procesje 

mają długą historię, przypomnę 
tylko ich trasy i usytuowanie ołta-
rzy od 1992 r. 

 
TRASY  PROCESJI 

 
• rok 1992 – główny ołtarz – 

na Koloni przy kaplicy na 
ul. Smolenia, trasa: ulice Ks. 

Prał. M. Łaczka, Li-
powskiego i Ks. Popie-
łuszki  
• rok 1993 – główny 
ołtarz – Kaim – przy 
wiadukcie u zbiegu 
ulic Ślósarczyka i Zol-
la, trasa: ulice Ślósar-
czyka, Bogucicka, 
Drożdżowa, Weigla, 
Ks. Popiełuszki  
• rok 1994 – główny 
ołtarz – Łazy – ul. 
Laskowa, trasa: ul. 

Bieżanowska i Ks. J. Popie-
łuszki 

• rok 1995 – główny ołtarz – 
Gaj – ul. Jasieńskiego, trasa: 
ulice Sucharskiego, Potrzask, 
Pruszyńskiego, Weigla i Ks. 
Popiełuszki 

• rok 1996 – główny ołtarz – 
Potrzask, trasa: ulice Letnia, 
Potrzask, Pruszyńskiego, 
Schulza, Jędrzejczyka, Weigla  
i Ks. J. Popiełuszki 

• rok 1997 – główny ołtarz – 
Osiedle Złocień, trasa: ulice 
Złocieniowa, Sucharskiego, 

AKTUALNOŚCI 

BOŻE CIAŁO 2009  
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nr 7, trasa: – ul. Gerberowa, 
Mogiłki, Weigla, Drożdżowa, 
Lipowskiego i Ks. Popiełuszki 

• rok 2008 – główny ołtarz – 
Os. Złocień – miejsce przy-
szłej kaplicy, trasa: – ul. Aga-
towa, Półłanki, Bieżanowska i 
Ks. Popiełuszki 

• rok 2009 – rozpoczęcie i za-
kończenie w nowym koście-
le, trasa: ulice Ks. Popiełusz-
ki, Weigla, Drożdżowa, Li-
powskiego. 

 
Mam nadzieję, że tegoroczne 

uroczystości będą równie piękne i 

okazałe jak w latach poprzednich 
tym bardziej, że będą dalszym 
przygotowaniem do czekających 
nas październikowych przeżyć 
związanych z konsekracją.  
 

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz 

Ciąg dalszy z 3 strony 
 

W  tym miejscu chcia-
łem bardzo serdecz-
nie podziękować 

wszystkim  tym, bez których 
budowy rozpocząć by się nie 
udało. Szczególnie chciałem tu 
wymienić Państwa Barbarę i 
Rafała Jońców oraz Pana Ry-
szarda Włosika, którzy poświę-
cili temu dziełu najwięcej czasu i 
energii. Serdeczne podziękowa-
nie składam także wszystkim 
ofiarodawcom, którzy wspierają 
dzieło budowy. Trzeba tu zazna-
czyć, że bardzo wiele osób, nie tyl-
ko ze Złocienia, przekazuje ofiary 
na utworzone konto oraz w czasie 
składek na tacę w kościele. Jest to 
oczywiście przysłowiowa „kropla 
w morzu” wobec czekających nas 
w niedługim czasie wydatków. 

Bardzo proszę wszystkich o 

leży opatrzyć napisem: „Ofiara na 
kaplicę w Os. Złocień” lub po pro-
stu „Złocień”, aby odróżnić je od 
ofiar składanych (także w koper-
tach) na potrzeby kościoła w Bie-
żanowie. Można też ofiary wpła-
cać bezpośrednio na konto: 

 
Parafia p.w. Narodzenia NMP 

ul. Ks. J. Popiełuszki 35,  
30-898 Kraków 

70 10600076 0000330000551229 
Jako tytuł wpłaty podając:  

Kult religijny w Os. Złocień 
 

Mieszka w naszej parafii wielu 
wspaniałych ludzi, dlatego mam 
nadzieję, że budowa będzie bez 
przeszkód „szła do przodu” i wy-
starczy nam środków finansowych, 
by nie przerywać prac. 

 
Ks. Grzegorz 

PRACE ROZPOCZĘTE...  

dalszą pomoc! 
Wielu parafian wspomagało 

tworzenie parafii na Rybitwach, w 
Nowym Bieżanowie i na Rżące. 
Myślę, że i tworzenie parafii i bu-
dowa kaplicy na Złocieniu też nie 
zostanie bez Waszej pomocy! 

Ofiary składane w kościele na-

NASZA PARAFIA 
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T aką pieśń wdzięczności 
wyśpiewały w niedzielę 
17 maja dzieci z naszej 

parafii, które po raz pierwszy 
przyjęły do swych serc Jezusa w 
Eucharystii. Ważny to dzień dla 
całej parafii, nie tylko ze wzglę-
du na wielką radość w wielu ro-
dzinach, ale przede wszystkim 
wspaniała okazja aby przypo-
mnieć sobie swoją pierwszą Ko-
munię świętą. Ile od tego czasu 
upłynęło dni, miesięcy i lat. Czy 
przez ten czas przybliżyłem się 
do Boga? 

W tym roku dzieci było wy-
jątkowo dużo bo aż 87. Bardzo 
cieszy też fakt, że ze Szkoły 
Podstawowej nr 111 uzbierała się 
grupa 20 dzieci. Szkoda tylko, że 
jeszcze nie wszyscy rodzice odczu-
wają potrzebę łączności ze swoim 
kościołem i swoją parafią i posyłają 
dzieci w tak ważnym dla nich dniu 
do obcego kościoła. 

Pierwszą Komunię świętą w 
naszym kościele przyjęli: 

Szkoła Podstawowa nr 124 
katecheta 

Ks. Krzysztof Piechowicz 
 

Kl. II A  
Jakub Bącal 
Wiktoria Daniec 
Adam Grzesło 
Mateusz Jędrzejczyk 

Angelika Karasińska 
Maciej Klaczek 
Szymon Klimkowski 
Szymon Kołodziej 
Aleksandra Kornaś 
Justyna Kurek 
Szymon Lech 
Faustyna Matoga 
Michał Paliś 
Krzysztof Palonek 
Damian Pietras 
Gabriela Polak 
Karolina Sąsiadek 
Jakub Stachurski 
Krzysztof Tam 
Aleksandra Wiśniewska 
Agnieszka Wiśniewska 
Julia Wołek 
 

Kl. II B  
Natalia Bochenek 
Patrycja Bulman 
Michał Dyduła 
Roksana Janiak 
Katarzyna Jelonek 
Damian Kozioł 
Antonina Łucarz 

  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA  
 

Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. 
Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. 
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. 
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź. 

NASZA WIARA 
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Mateusz Melcer 
Dominik Moskal 
Hubert Nowak 
Magdalena Nowak 
Kamil Ochoński 
Adrian Pietraszek 
Paulina Przybyłko 
Patryk Siatka 
Jakub Sikora 
Sylwia Skórska 
Robert Sowicki 
Kamil Spiradek 
Bartłomiej Ślusarczyk 
Angelika Włoch 
Kinga Woźniak 
Kacper Zawartka 
Rafał Kurek 

Kl. II C  
Patryk Bonior 
Karolina Furmańska 
Zuzanna Godula 
Marcin Gwizdowski 

Kamil Juras 
Weronika Królik 
Magdalena Leatońska 
Mikołaj Małczyk 
Wiktoria Markiewicz 
Sara Marzec 
Justyna Mysłek 
Kamil Najder 
Agnieszka Pałka 
Małgorzata Pater 
Anna Rusiecka 
Kamil Sagan 
Małgorzata Słomak 
Patrycja Szewczyk 
Filip Szot 
Karol Zychowicz 
Andrzej Żaba 

Szkoła Podstawowa nr 111 
katecheta 

Ks. Grzegorz Łopatka  
Kl. II A  

Michał Bogacz 

Franciszek Derkowski 
Agnieszka Frączek 
Aleksander Kieniewicz 
Bartosz Krzyżkowski 
Rafał Krzyżkowski 
Hubert Machalski 
 
Kl. II B  
Natalia Bednarz 
Melania Gawor 
Jakub Klęsk 
Bartosz Król 
Arkadiusz Kruk 
Nikola Kudelska 
Paulina Nowak 
Justyna Stanula 
Gabriela Staśko 
Małgorzata Świeczka 
Marta Tarnowska 
Sandra Wiatrowska 
Krzysztof Żelazny 
 

red.  
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D ziewięć nieszczęść dotknę-
ło Egipt do tej pory. Są to 
sławne „plagi”, które mi-

mo iż związane z egipską rzeczywi-
stością historyczną i geograficzną, 
zostały w Biblii przedstawione jako 
„znaki” objawiające działanie Boga 
dla dobra Jego ludu. Ostatnia plaga, 
o której niebawem będziemy czy-
tać, wyraźnie wskazuje na to, że 
zamiar autora biblijnego nie ograni-
cza się tylko do przedstawie-
nia jakiejś katastrofy natural-
nej. Opis śmierci pierworod-
nych ma niedwuznacznie 
charakter religijny. Plagi tej 
nie można wytłumaczyć tyl-
ko panującymi w Egipcie 
uwarunkowaniami klima-
tycznymi czy ekologicznymi 
ani zwykłą śmiertelnością 
niemowląt. Jest to znak obja-
wienia się Bożych wyroków. 

W śmierci pierworod-
nych, którą zapowiada Moj-
żesz, objawia się sens 
wszystkich innych plag. Sam 
Bóg, walczy u boku swego 
uciemiężonego ludu. Teraz, 
Egipcjanie zaczynają to do-
strzegać i są w stosunku do 
Hebrajczyków przychylni. 
Nawet sam faraon okazuje 
szacunek Mojżeszowi. Jed-
nakże upór w odmowie 
uwolnienia Hebrajczyków 
sprowadza na Egipt osta-
teczną próbę. 

Wkrótce zbiorowy krzyk bólu 
rozlegnie się nad całym krajem, 
poczynając od wykwintnej siedziby 
faraona aż po skromne mieszkanie 
kobiety mielącej w żarnach i przy-
gotowującej mąkę na ciasto. Ból 
zamieszka nawet w oborach. 
Śmierć pierworodnych napełni roz-
paczą wszystkie rodziny egipskie, 
podczas gdy Izrael nie zostanie do-
tknięty nawet lękiem.  

Śmierć ominęła domy Izraeli-
tów, którzy na polecenie Mojżesza 

zabili i spożyli baranka, a jego 
krwią pomazali odrzwia swych do-
mostw; dzięki temu przejście anioła 
śmierci nie spowodowało u nich 
nieszczęścia. Jeszcze tej samej no-
cy faraon wezwie Mojżesza i Aaro-
na, wyda zgodę na wyjście Izraeli-
tów z Egiptu i pozwoli im zabrać 
dobytek. Co więcej, żegna się z 
nimi serdecznie i poleca się ich mo-
dlitwom („Proście także o łaskę dla 

mnie”- Wj 12,32).  
Lud wyrusza w drogę, zabiera-

jąc ze sobą jeszcze nie sfermento-
wane ciasto w niewielkich dzie-
żach. Rozpoczyna się Exodus. 
Wolność staje się wreszcie rzeczy-
wistością, a nie tylko marzeniem. 

Rodziny egipskie towarzyszą 
odejściu Hebrajczyków hojnością 
połączoną z lękiem i uczuciem ulgi. 
Obdarowali oni uchodźców kosz-
townościami i strojami. Izrael wy-
rusza z miasta Ramses, które budo-

wał w pocie czoła. Końcem pierw-
szego etapu będzie Sukkot, które 
po hebrajsku znaczy „szałasy”. 
Liczba wychodźców jest określona 
z przesadą na sześćset tysięcy do-
rosłych. Możliwe, że odpowiada to 
liczbie mieszkańców Izraela  
w czasach monarchii. Jest to w 
każdym razie liczba-symbol, okre-
ślająca doskonałą społeczność 
Izraela. 

Ta ogromna rzesza – w rzeczy-
wistości na pewno o wiele mniej 
okazała liczebnie – niesie ze sobą 
przaśny chleb, który staje się teraz 
znakiem pośpiesznej ucieczki na 
wolność.  

Wymienia się tu niektóre prze-
pisy związane z Paschą, a obowią-
zujące w późniejszych dziejach 
Izraela. Autor wskazuje w ten spo-
sób na pierwotne korzenie liturgii 
paschalnej. Pascha jest przedsta-
wiona jako święto typowo izrael-

EGZEGEZA BIBLIJNA 

PASCHA  I  EXODUS  
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skie. Obcokrajowcy i ci, którzy nie 
są członkami rodziny, nie będą 
spożywać baranka ani przaśników. 
Jeśli jakiś obcokrajowiec pragnie 
uczestniczyć w obchodzie, musi 
najpierw poddać się obrzezaniu – 
znakowi przymierza między Bo-
giem a Izraelem. Miejsce obchodu 
to dom. Kości baranka nie wolno 
łamać, mięso winno być spożyte w 
całości, resztki trzeba spalić.  

Autor omawia teraz inne ważne 
prawo religijne, a mianowicie pra-
wo, zgodnie z którym każdy pier-
worodny syn izraelski zostaje po-
święcony, to znaczy oddany Panu. 
Prawo to spełnia funkcję jakby 
przeciwieństwa wobec losu pierwo-
rodnych egipskich. Przez nocną 
zagładę stali się oni ofiarą złożoną 
Bożej sprawiedliwości. Pierworod-
ni izraelscy natomiast stanowią 
własność Boga, ponieważ ich oca-
lił. Jednak tuż po tych rozważa-
niach tekst biblijny przechodzi do 
innych przepisów paschalnych, 
które będą obowiązywać, kiedy 
Izrael osiedli się w ziemi obiecanej. 
Pascha będzie żywą i wieczystą 
pamiątką wyzwolenia darowanego 
przez Boga, pamiątką, która winna 
być zachowywana przed oczami 
(sfera umysłu), na ustach (sfera 
wiary) i w rękach (sfera uczyn-
ków). Te symboliczne zwroty będą 
później zastosowane do Prawa. 

Po omówieniu całej serii prze-
pisów obrzędowych i religijnych 
autor przedstawia wreszcie samo 
wyjście z Egiptu. W wymiarze hi-
storycznym jest ono ruchem wy-
zwolenia narodowego. Pan chce, 
aby Jego lud był wolny od ciemięz-
ców, wyzysku i niesprawiedliwo-
ści. Na tej podstawie opiera się in-
ny wymiar tych wydarzeń. Ich 
sprawcą jest bowiem Bóg, który 
zbawia, a nie tylko przynosi wol-
ność polityczną. Izraelici nie podej-
mują drogi, która bezpośrednio z 
Egiptu wiodła wzdłuż wybrzeża 
śródziemnomorskiego na południe 
Palestyny, zajętej podówczas przez 
Filistynów. Bóg skłania ich do 
wkroczenia na półwysep Synaj po 
przejściu przez Morze Sitowia 

(czyli Morze Czerwone), to znaczy 
rozległej bagnistej połaci na 
wschód od delty Nilu, w regionie 
Jezior Gorzkich lub Słonych, prze-
obrażonym teraz przez Kanał Su-
eski. 

Wytyczenie takiego szlaku jest 
wynikiem woli Boga, który nie 
chce dopuścić, aby Izraelici pod 
wpływem pierwszych niepowo-
dzeń ulegli pokusie powrotu. W 
rzeczy samej może to mieć histo-
ryczną podstawę w tym, że wyj-
ście z Egiptu było ucieczką. Okoli-
ca Synaju nie była tak ściśle kon-
trolowana, jak wybrzeże Morza 
Śródziemnego. Izrael wędruje eta-
pami w kierunku pustyni, wioząc 
szczątki Józefa, zgodnie z jego 
wyraźnym życzeniem (Rdz 50,25). 
Towarzyszy mu w drodze Pan, 
którego obecność symbolizuje ob-
łok ukazujący się za dnia oraz słup 
ognia rozjaśniający mrok nocą. 
Obłok i ogień – to znaki tajemnicy 
Boga i Jego opieki, prowadzącej 
Izraelitów na wolność. 

Po drodze znajdują się różne 
miejscowości (Pi-Hachirot, Mig-
dol, Baal-Sefon), których nazwy 
oraz identyfikacja są przedmiotem 
dyskusji wśród uczonych. Izrael 
dociera do brzegów Morza Czer-
wonego. Określenie to, jak powie-
dzieliśmy, oznacza być może za-
lew znajdujący się na północny 
wschód od delty Nilu. Do akcji 
wkracza ponownie faraon, którego 
twarde serce nie ugięło się nawet 
pod miażdżącym ciosem Bożego 
sądu, zadanym Egiptowi w znaku 
śmierci pierworodnych. Prze-
świadczony o tym, iż Izrael roz-
proszy się na wschodniej pustyni, 
spodziewa się, że będzie mógł go 
doścignąć i na powrót zagarnąć w 
niewolę. Każe zaprząc swój ry-
dwan oraz 600 bojowych wozów, 
z których każdy wyposażony był 
w jeźdźca, łucznika i biegłego w 
rzemiośle wojennym (tekst hebraj-
ski mówi dosłownie o „trzecim 
mężczyźnie”). Izraelici, postawieni 
w stan bitewnej gotowości, do-
strzegają pojawiającą się na hory-
zoncie potężną konnicę egipską. 

Z przerażeniem patrzą, jak ar-
mia egipska posuwa się w ich kie-
runku. Protestują, jak to jeszcze 
wiele razy będzie miało miejsce 
podczas wędrówki przez pustynię: 
dlaczego wyszliśmy z Egiptu, sko-
ro mamy oto przed oczyma tylko 
widmo śmierci wśród piasków? 
Wolność jest zbyt trudna, wyma-
gająca i ryzykowna; lepszy byłby 
smutny spokój niewoli! Przestra-
szonym i wahającym się Mojżesz 
odpowiada słowami, które prorocy 
nazywają „wyrocznią zbawienia”: 
„Nie bójcie się! Pozostańcie na 
swoim miejscu, a zobaczycie zba-
wienie od Pana, który będzie wal-
czył za was...” (Wj 14,13 n). W 
Księdze Wyjścia zbawienie często 
jest przedstawiane za pomocą ob-
razów walki i terminów wojen-
nych. Wyrażają one moc Boga, 
który staje w obronie ubogiego i 
uciśnionego. 

I rzeczywiście: Bóg wkracza 
do akcji przez swoje słowo – wy-
daje rozkaz, który zostaje natych-
miast wykonany. Za pomocą cu-
downej laski Mojżesz rozdzieli 
wody, między którymi Izraelici 
przejdą bezpiecznie, podczas gdy 
wojownicy faraona zobaczą, kto 
jest prawdziwym Panem dziejów. 
Wydarzenie, które się dokona, na-
biera cech fenomenu: nie jest to 
zwykła walka ciemięzców z ofia-
rami, ale czyn, w którym sam Bóg 
się objawia. Jak to często ma miej-
sce w Biblii, przyjmuje On postać 
anioła, który – obok innego sym-
bolu Bożej obecności, jakim jest 
obłok – staje między Izraelitami i 
Egipcjanami, wznosząc jakby 
przegrodę ochronną. Mija jedna 
noc oczekiwania, mroczna dla 
Egipcjan, a świetlista dla Izraeli-
tów, rozłożonych obozem w bla-
sku jaśniejącej nad nimi chmury. 

Po przejściu przez morze przed 
Izraelitami rozciąga się bezkresna 
pustynia. Teraz, już bez zagrożenia 
ze strony Egipcjan, rozpocznie się 
długa wędrówka do Ziemi Obieca-
nej. 

c. d. n.   
Ks. Grzegorz 
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W  dniu 18.04.2009 w 
Dworze Czeczów, po-
dobnie jak w roku ubie-

głym odbywały się Mistrzostwa 
Krakowa w Szybkim Zapamięty-
waniu. 

Organizatorem imprezy była 
Szkoła Pamięci Wojakowskich za-

łożona już w 1991 roku, a której 
celem jest upowszechnienie i popu-
laryzowanie nowoczesnych technik 
szybkiego zapamiętywania i szyb-
kiego czytania. Uczestnicy swoimi 
wspaniałymi wynikami udowodni-
li, że ćwiczenie czyni mistrza, a 
nauka może być przyjemna nietrud-
na i skuteczna. 

Mistrzostwa zgromadziły około 
60 dzieci z Krakowa i jego okolic. 

Uczestnicy rywalizowali w 

czterech kategoriach wieko-
wych: 8-9 lat, 10 lat, 11-12 
lat, 13-17 lat, zapamiętując 
zdania, fikcyjne daty i tzw. 
mix (liczby, litery, kolory, 
znaki graficzne, wyrazy). 

W poszczególnych gru-
pach miejsce na  podium i 

awans na Mistrzostw 
Polski wywalczyli : 
 

dzieci 8-9 lat 
1. Artur  Guniewicz 
 (trener K. Batko) 
2. Aleksandra Gniadek
 (trener A. Matyja) 
3. Zuzanna Sławińska
 (trener A. Matyja) 

dzieci 10 lat 
1. Zuzanna Kędzio-
ra   (trener A. Zdeb-
ska) 

2. N a t a l i a  M o k r z y c k a  
(trener A. Zdebska) 

3. N i k o l a  S t r u g a ł a
 (trener A. Matyja) 

dzieci 11-12 lat 
1. Piotr Wojnar   

(trener A. Matyja) 
2. Weronika Sławińska  

(trener A. Matyja) 
3. Edyta Mazgaj   (trener A. 

Matyja) 
młodzież 13-17 lat 

1. Weronika Targosz  (trener A. 
Matyja) 

2. Katarzyna Łodyga  (trener A. 
Matyja) 

3. Dominika Zięba  (trener A. 
Matyja) 
Triumfatorzy otrzymali liczne 

nagrody; m.in. darmowy wyjazd 
na obóz młodzieżowy do Włoch, 
darmową  kolonię  w kraju 
(fundator biuro turystyczne Jawo-

Mistrzostwa Krakowa w Szybkim 
Zapamiętywaniu  

AKTUALNOŚCI 
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rzyna Tour) czy też darmowe bony na mega 
pizzę w restauracji Magillo. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspa-
niałej rywalizacji, licząc na ich sukcesy pod-
czas Mistrzostw Polski w Warszawie. 
Organizatorzy Mistrzostw – autoryzowani tre-
nerzy SPW: 

Anna Zdebska 
Andrzej Matyja 
Krzysztof Batko 
Maria Węglarz 

red. 

J uż trzecią stolicę europejską odwiedziło Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich. Był to Budapeszt. Gru-
pa liczyła 64 osoby. Opiekę duchową sprawował 

Ks. Proboszcz B. Markiewicz. Po raz kolejny przekona-
liśmy się o chrześcijańskich korzeniach Europy i jej 
obrony przed islamem. W największym kościele Buda-
pesztu w bazylice Świętego Szczepana uczestniczyli-
śmy w Mszy św. w języku łacińskim przy śpiewie gre-
goriańskim. Modliliśmy się przy relikwiach tego świę-
tego (dłoń). I tutaj zostaliśmy niemile zaskoczeni. Po-
proszono nas o opuszczenie ławek przed ołtarzem i za-
jęcie dalszych miejsc. U nas byłoby to nie do pomyśle-
nia. Podziwialiśmy panoramę tego 2 milionowego mia-
sta z Góry Gellerta, który przybył tu z ziem polskich 
nawracać i chrzcić. Zginął śmiercią męczeńską zrzuco-
ny z góry w beczce nabijanej gwoździami. Zwiedzając 
miasto z przewodnikiem dowiedzieliśmy się zaskakują-
cej rzeczy. Węgrzy, którzy w czasie II wojny światowej 
byli sojusznikami Niemiec, sami zbudowali getto dla 

Na pielgrzymim szlaku  

swoich sąsiadów Żydów, wysyłali transporty do 
obozów koncentracyjnych i rozstrzeliwali ich nad 
brzegiem Dunaju. Nikt, żadne media, żadni pisarze 
żydowscy nie wspominają o tym, nie oskarżają pu-
blicznie Węgrów o te zbrodnie. Natomiast Polacy, 
którzy ratowali Żydów wciąż są nękani i oskarżani o 
zbrodnie. Czy to nie dziwne? Brakło nam czasu na 
zwiedzenie pięknego ZOO, w którym słoń mieszka 
w prawdziwym meczecie i kąpieli w ciepłych base-
nach. 

Odwiedziliśmy Esztergom miejsce koronacji 
pierwszego króla i siedzibę Prymasa. W zakolu Du-
naju w Szettendre zwiedziliśmy miasteczko arty-
stów. Eger przywitał nas kolacją z regionalnymi po-
trawami i węgierską muzyką.  

Dziękujemy Panu Bogu za moc wrażeń, piękną 
pogodę i szczęśliwy powrót do domu. Kolejnym 
miastem, które odwiedzimy w sierpniu jest Wilno. 
Zapisy (wraz zaliczką 100 zł) prowadzone są już w 
Edenie, który jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00 – 18.00. 

A. Lenda  

Z ŻYCIA SRK 
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S zatan – przeciwnik Boga, 
diabeł, tzn. oszczerca, jest 
złym aniołem, który działa na 

szkodę człowieka. Jest osobą bez 
łaski i miłości, o genialnej inteligen-
cji, może zwodzić człowieka nawet 
nadzwyczajnymi czynami. Jest na-
zywany ojcem kłamstwa, pychy, 
nienawiści, rozpaczy, toczy bój z 
Kościołem (por. Ap12,17,  jest po-
czątkiem i źródłem wszelkiego zła, 
jako upadły anioł jest chytry i prze-
biegły, zazdrosny o człowieka, chce 
niszczyć obraz Boży w człowieku i 
deprawować go. Posługuje się 
głównie pokusą, ale może człowie-
ka opętać. 

Atakuje człowieka od najsłab-
szej strony, bardzo dobrze wyraża 
to zdanie – „ Diabeł wchodzi two-
imi drzwiami, a wychodzi swoimi”, 
wykorzystuje to, co jest w nas słabe, 
wchodzi w nasze serce i życie, aby 
całkowicie nas opanować. Szatan 
zasiewa złe nasienie, ewangeliczny 
kąkol, wmawia człowiekowi, że nie 
ma grzechu, że dany czyn nie jest 
grzechem, a później wprowadza 
człowieka w rozpacz, sugerując mu, 
że już nie ma ratunku. 

W szczególny sposób szatan 
działa przez pokusę. Wyróżniamy 
trzy etapy pokusy. Najpierw jest 
sugestia, jakaś propozycja złej my-
śli, złego słowa, złego czynu, zanie-
dbania dobrego. Drugi etap to 
upodobanie, które polega na tym, że 
to, co mi pokusa proponuje, znajdu-
je we mnie zainteresowanie, choć 
jeszcze nie ma zgody na złe czyny. 
Trzeci etap następuje wówczas, gdy 
człowiek wyraża zgodę. Na pierw-
szym i na drugim etapie nie ma 
grzechu. Grzech pojawia się wtedy, 
gdy wola wyraża zgodę, a za we-
wnętrzną zgoda może iść zły czyn. 
Bóg dopuszcza pokusę, ale nigdy 
ponad możliwości człowieka (por. 1 

Kor 10,13). Jeśli Bóg dopuszcza 
pokusę, daje też siłę by tę pokusę 
przezwyciężać. Pokusa może po-
chodzić nie tylko od szatana, ale 
od naszej natury, osłabionej przez 
grzech pierworodny.  

Pokusa może pochodzić także 
od innych ludzi i od świata. Bóg 
dopuszcza pokusę, aby po pierw-
sze człowieka wewnętrznie oczy-
ścić, sprawić byśmy byli gorliwsi 
w walce duchowej. Pokusa jest 
szansą do wzrostu w pokorze, by 
człowiek nie ufał sobie, pomaga 
też nam w nabywaniu większej 

ufności wobec Boga i Jego miłości 
i miłosierdzia. Bóg dopuszcza po-
kusę, aby upokorzyć szatana przez 
to, że pokusa zostaje zwyciężona, i 
aby objawić swoją moc. Jeśli po-
trafimy pokusę zwyciężyć, trzeba 
podziękować Panu Bogu za łaskę 
zwycięstwa, nie przypisując suk-
cesu sobie, a jeśli ulegliśmy jej, 
trzeba przeprosić i z ufnością bła-
gać o Boże Miłosierdzie. 

Wobec pokus szatana nie jeste-
śmy bezradni, przez łaskę uświę-
cającą uczestniczymy w życiu 

Trójcy Przenajświętszej. Bóg w nas 
mieszka, jesteśmy zanurzeni w 
śmierci i zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Aby zwyciężyć szatana, roz-
poznać jego knowania, trzeba czu-
wać, modlić się, umartwiać i pościć. 
Mocą przeciw złemu duchowi jest 
Eucharystia.  

Wielką łaską do walki z szata-
nem jest spowiedź, a także pomoc 
kierownika duchowego. Warto mó-
wić w czasie spowiedzi czy rozmów 
duchowych o pokusach, które nas 
dręczą. Wielką pomocą jest Matka 
Najświętsza, pobożność maryjna, 

różaniec. W trudnych chwilach po-
kus całujmy krzyż, z wiarą przeże-
gnajmy się wodą święconą. Mocni 
w wierze przeciwstawiajcie się jemu 
(1 P. 5,8-9) 

Niech Zwycięzca śmierci po-
może nam zwyciężać  zło. 
„Powierzając się Chrystusowi nie 
tracimy nic a zyskujemy wszyst-
ko”. 

Marta 
Na podstawie: Bp Jan Szkodoń – 

„O duchowości w życiu codzien-
nym”  

DUCHOWOŚĆ  W  ŻYCIU  CODZIENNYM 

Ten który nie chce abyśmy żyli  
w przyjaźni z Bogiem – szatan  
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Wiersz dla Papieża 
Czy pamiętacie kwietniowy dzień straszny… 
Gdy Świat modlitwy ku Niebu wznosił… 
Dzień smutku i bólu; łez i cierpienia… 
Każdy z nas dla Niego prosił… 

Ach, Ojcze Święty! – który nas uczyłeś, 
Że człowiek miłością świat budować może… 
Który nam mówiłeś: Wy się nie lękajcie!!! 
I kazałeś wierzyć w Miłosierdzie Boże. 

Święty Maksymilian, Albert, Rafał, Kinga, 
To Twoje, Ojcze, święte zastępy! 
To Twoja drużyna! – Ty ich wywyższyłeś! 
Zanim sam zostałeś do Domu Ojca wzięty… 

Długo cierpiałeś, Patronie najmilszy… 
Aż choroba przecięła piękną życia wstęgę, 
Byliśmy z Tobą do końca – aż kiedy 
Święty wiatr zamknął Ewangelii Księgę. 

*** 
Ach, Ojcze Święty! – mój umiłowany! 
Z Nieba chronisz teraz mnie i inne dzieci! 
Niech dobry Pan Bóg łaskami Cię darzy! 
Niech Światłość Wiekuista zawsze Tobie świeci! 

Agnieszka Godula 

R ecytacją tego wiersza, autorstwa swojej mamy, 
Zuzanna Godula (IIc) zdobyła I miejsce (w 
grupie młodszej) w konkursie recytatorskim 

poezji Ojca Świętego Jana Pawła II i o Ojcu Świętym 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich. 

27 marca 2009r., w czwartą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, w KDK Eden odbył się konkurs recytatorski, 

w którym wzięło udział 37 osób – uczniów klas 1-6 SP 
124. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach:  

W grupie młodszej (klasy I-III) zwyciężyły: 
• I m. Zuzanna Godula (IIc) 
• II m. Anna Lewińska (IIIb) 
• III m. Justyna Michałek (Ia) 
• Wyróżnienia: Aleksandra Wiśniewska (IIa), 

Agnieszka Wiśniewska (IIa), Zuzanna Jużyniec (Ib) 
W grupie starszej (klasy IV-VI) 
• I m. Katarzyna Michałek (IVb) 
• II m. Natalia Buchała (Via) 
• III m. – ex aequo – Kinga Jałocha (VIa), Paulina 

Pałka (Va) 
• Wyróżnienia: Dominika Adamska (Va), Barbara 

Słomak (IVb) 
Jury konkursu (pp. M. Biernat, B. Kumon, 
L. Salawa) miało bardzo trudne zadanie. Uczestni-
cy byli świetnie przygotowani, doskonale opanowa-
li niełatwe dla nich teksty, zachwycali recytacją, 
niektórym dokuczyła trema… ale cóż, bez niej nie 
ma artysty. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, 
zwycięzcy nagrodami książkowymi i dyplomami, 
a pozostali drobnymi upominkami. 
Dziękuję organizatorom pani Annie Leszczyńskiej-
Lenda oraz panu Stanisławowi Kumonowi, którzy 
od lat angażują się w kulturalną i społeczną działal-
ność na terenie naszego osiedla. 
Wszystkim uczestnikom gratuluję i z życzeniami 
sukcesów zachęcam do udziału w kolejnych kon-
kursach. 

Lidia Salawa  
nauczyciel SP 124 

Z ŻYCIA SRK 

„Pamiętamy o Tobie, Ojcze Święty…” 
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T akie motto znalazło się na 
pamiątkowym tablo kapła-
nów wyświęconych w Kate-

drze Wawelskiej 21 maja 1989 ro-
ku. Jak łatwo zauważyć w tym roku 
mija od tego faktu dokładnie 20 lat. 
Był to rocznik niezwykły z wielu 
powodów. Pierwszy to liczebność. 
Był to niewątpliwie rekordowy 
rocznik, jeśli idzie o jednorazowy 
obrzęd święceń w katedrze Wawel-
skiej (ks. kard. Franciszek Machar-
ski wyświęcił wtedy dla archidiece-
zji krakowskiej 63 kapłanów). Co 
prawda rok wcześniej święcenia 
otrzymało aż 66 kapłanów, jednak-
że sam obrzęd święceń podzielony 
był na dwa etapy: w katedrze Wa-
welskiej 53, a w Ludźmierzu 13. 

Drugi to związek z naszą bieża-
nowską parafią. W 1989 roku świę-
cenia kapłańskie otrzymali dwaj 
bieżanowscy parafianie: Ks. Piotr 
Sadkiewicz i Ks. Karol Szałas, któ-
rzy w tym roku obchodzą swój ju-
bileusz 20-lecia kapłaństwa. Dla-
czego zatem w tytule „Potrójny 
jubileusz”, ktoś zapyta? Otóż tak 
się składa, że to również jest mój 
rocznik święceń, a księża Piotr i 
Karol to moi koledzy rocznikowi. 

Pozwolę sobie zatem 
przypomnieć kilka faktów: 

 
Ks. mgr Piotr Sadkiewicz: 

Jako neoprezbiter posła-
ny został przez Ks. Kardy-
nała Franciszka Macharskie-
go do pracy w parafii Wil-
kowice (wtedy jeszcze nale-
żącej do Archidiecezji Kra-
kowskiej). Druga placówka 
duszpasterska to Parafia 
Świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego w Oświęci-
miu (od 1991). Od roku 
1996 ks. Piotr rozpoczął 
prace w Parafii Św. Michała 
w Leśnej koło Żywca, naj-
pierw jako wikariusz; od 
2003 jako administrator a od 
2006 do chwili obecnej jako 
proboszcz. 

Warto też przypomnieć, że Ks. 
Piotr Sadkiewicz został wybrany 
PROBOSZCZEM ROKU 2005, w 
ogólnopolskim Konkursie KAI 
oraz Redakcji Programów Katolic-
kich TVP. 

 
Ks. mgr Karol Szałas: 

Swoją posługę kapłańską roz-
począł jako wika-
riusz w parafii Św. 
Jana Chrzciciela w 
K o m o r o w i c a c h 
(Bie lsko-Bia ła) . 
Drugą placówką 
duszpasterską ks. 
Karola była Parafia 
w Jeleśni. W roku 
1994 rozpoczął pra-
cę w Parafii Pana 
Jezusa Odkupiciela 
Człowieka w Biel-
sku-Białej (Os. 
Karpackie). 
Obecnie pracuje w 

Parafii Św. Marcina w Krzeszowi-
cach, jako wikariusz (od 1999). 

 
Ks. dr Grzegorz Łopatka  

(czyli o sobie): 
Pracę duszpasterską rozpoczą-

łem w Parafii Św. Stanisława w 
Żarkach k/Libiąża. Następnie skie-
rowany zostałem w charakterze 
wikariusza do Mszany Dolnej (od 
1991). W roku 1994 skierowany 
zostałem na studia doktoranckie w 
Papieskiej Akademii Teologicznej 
oraz do pracy w Parafii Św. An-
drzeja Boboli w Węgrzcach 
(Dekanat Kraków - Prądnik Czer-
wony). Doktorat z teologii w zakre-
sie biblistyki obroniłem w 2000 
roku. Od roku 2002 pracowałem 
jako wikariusz w Parafii Św. 
Szczepana w Krakowie, od roku 
2004 w Parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski w Krakowie, obecnie 
zaś ….. (wiadomo)! 

Ks. Grzegorz 

NASI DUSZPASTERZE 

POTRÓJNY JUBILEUSZ  
„Przyjmij nas Panie, stojących przed Tobą, 
w duchu pokory i z sercem skruszonym ...” 
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C zas na indywidualną 
pracę z dzieckiem, 
ciekawe zajęcia po-

zalekcyjne i bogaty zestaw 
pomocy pozwalających roz-
wijać  indywidualne zdolno-
ści dziecka – czy to możliwe 
w publicznej podstawówce? 

Już wkrótce tak będą 
uczyć się pierwszaki w 
Szkole Podstawowej nr 111 
na ul. Bieżanowskiej 204. 
Placówce tej udało się zna-
leźć wśród 40% małopol-
skich szkół, zakwalifikowa-
nych do projektu „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” współfi-
nansowanego przez Unię 
Europejską. 

Co zmieni realizacja pro-
jektu? Dzieci dostaną szansę 
lepszego startu szkolnego 
poprzez możliwość rozwija-
nia swojego potencjału inte-
lektualnego. Poznają swoje 
mocne i słabe strony. Będą mogły 
działać we wszystkich dziedzinach 
swojej aktywności, a szczególnie 

artystycznej, matematyczno-
przyrodniczej, ruchowej, języko-
wej (obejmującej naukę języka 

obcego), społecznej oraz komuni-
kacyjno-informacyjnej.  Pomoże im 
w tym bogaty zestaw środków dy-

daktycznych, w które 
zostanie wyposażona 
szkoła. 
Trwająca trzy lata re-
alizacja projektu, nad 
którą czuwać będą 
MEN oraz pracownicy 
Instytutu Pedagogika 
UJ, przyniesie korzy-
ści również szkole, 
nauczycielom, rodzi-
com i  lokalnemu śro-
dowisku.  Zaangażo-
wani w projekt na-
uczyciele wiążą z nim 
duże nadzieje zwłasz-
cza, że jest to pierwsza 
tego rodzaju inicjaty-
wa skierowana do naj-
młodszych uczniów. 

NAM SIĘ UDAŁO! 
DLA NASZYCH DZIECI 



STR. 16 PŁOMIEŃ  NUMER 3 (126)  

18  kwietnia w Dworze Czeczów 
miał miejsce wernisaż Łucji 
Kłańskiej-Kanarek. 

Artystka jest absolwentką Liceum Sztuk 
Plastycznych i Wydziału Plastycznego Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie. Pierwsze 
miejsce wśród jej zainteresowań malarskich 
zajmuje „zaczarowany” Kraków z uskrzy-
dlonymi aniołkami, ale chętnie maluje też 
pejzaże, portrety, martwą naturę oraz tema-
tykę judaistyczną. Maluje przede wszyst-
kim obrazy olejne, ale sięga też po inne 
techniki – jak akryl, pastel, akwarela i tem-
pera. Bieżanowska artystka jest autorką 
ponad 40 wystaw indywidualnych i uczest-
niczyła w 40. wystawach zbiorowych. Jej 

prace znajdują się w zbiorach prywatnych i 
galeriach w Polsce, Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, USA, Kanadzie, Izraelu, Japonii, 
Włoszech, Francji i innych. 

Ja sama powtarza,  należy do ludzi, którzy 
kochają swoją Małą Ojczyznę i są dumni ze 
swoich korzeni. Była szczęśliwa mogąc po-
kazać moim Znakomitym Gościom wystawy 
Bieżanów od najlepszej strony. Co Pani Łu-
cja mówi o malarstwie i Bieżanowie? 

 
 
Pomiędzy… 
  
Pomiędzy bieżanowską łąką a krakowskim 
Rynkiem, 
pomiędzy wyśnionym a zobaczonym, 
rzeczywistym a wymyślonym… 

Pomiędzy źdźbłem trawy a arkadami Sukiennic, 
ostróżką a hejnalicą Najświętszej Marii Panny… 
Pomiędzy czerwienią maków a czerwienią Stańczy-
kowych szat, 
pomiędzy koronami drzew a koronami królów… 
Pomiędzy wierzbami a wieżami… 
Aniołami a gołębiami, 
pomiędzy muzyką a poezją, 
ziemią a niebem, 
tym co było a tym co będzie, 
prawdą a marzeniem, 
pewnością a wielkim znakiem zapytania… 
Zawsze- pomiędzy-  
jest moje malarstwo. 
 
Co mówią inni o jej malarstwie, poezji: 

AKTUALNOŚCI KULTURALNE 

WERNISAŻ BIEŻANOWSKIEJ ARTYSTKI  

Łucja Kłańska-Kanarek „Kocham Kraków” 

Łucja Kłańska-Kanarek „Cudowna noc” 
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(...) Od strony filozoficznej jest to malar-
stwo radosne, pogodne, ciepłe, serdeczne. 
Postawa artystki wobec odbiorcy też nietypo-
wa – ona nikogo nie stara się pouczać, tłuma-
czyć świata, moralizować. Próbuje jedynie 
zasugerować, że świat jest naprawdę szalony 
i piękny, przyjazny człowiekowi, ma po pro-
stu serce i duszę. Trzeba to tylko postrzec, 
poprzez kolor, światło, czas, ruch, pejzaż, 
twarz, architekturę. W końcu trzeba zatań-
czyć z motylami... 

(…) Łucja maluje tak jak się pisze wier-
sze. Zawiera ona w obrazach emocje, skrót, 
myśl. Może uprawiać tę malowaną poezję, bo 

ma talent, polot, warsztat. I nieustanną inwencję twór-
czą. Malarstwo artystki jest też rzeczywiście całe 
„nieodparcie Krakowskie”. I dużej urody. 

W odbiorcach wywołuje to ciepłe uczucia i podziw. 
Łucja Kłańska-Kanarek potrafi bowiem pięknie zakląć 
w swych obrazach to, co tak wielu nam w duszach gra. 
Dlatego ludzie lubią mieć te obrazy w domach, bez 
względu na to, czy potrafią dopiąć do nich jakieś 
„izmy”. Przecież najważniejsze jest to, by sztuka żyła, 
poruszała, była między ludźmi i w ludziach. I była 
Piękna. Dziękujemy za to Łucjo! Niech anioły dalej 
czuwają nad Twoim Talentem! Tyle jeszcze 
„krakowskości” do namalowania… 

 
Wieczór uświetnił recitalem Leszek Długosz, a 

Anielskimi Skrzydłami uhonorowały Panią Łucję Dzie-
ci i Rodzice z Domu Nadziei. 

Jak opowiedział artystka, po Ojcu i Dziadku odzie-
dziczyła „gen społecznikowski” – stąd konsekwentna 
działalność charytatywna... Szczególną troską obejmuje 
właśnie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski „Dom Nadziei” w Nowej Hucie. Cie-
szyła się, że na ich potrzeby, w czasie wernisażu zebra-
ła ponad 8 tys. zł. 

Gratulujemy postawy i osiągnięć! 
SK 

Łucja Kłańska-Kanarek „Z Wojciechem” 
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S towarzyszenie Rodzin Kato-
lickich, Parafia Narodzenia 
NMP, KS Bieżanowianka, 

Restauracja Magillo, Dom Kultury 
„Dwór Czeczów” i Rada Dzielni-
cy XII serdecznie zapraszają 
mieszkańców Dzielnicy i Krakowa 
na XVI Dni Bieżanowa. Impreza 
towarzyszy nam nieprzerwanie od 
1994 roku a w bieżącym roku go-
ścimy na pięknych terenach klubu 
sportowego przy ulicy Lipowskie-
go.  

Zapowiedzieli swój udział w 
występach estradowych mali 
artyści z przedszkoli, młodzież 
ze szkół podstawowych, Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 12, grające ostrą muzykę 
lokalne zespoły rockowe, ze-
społy etniczne, zespoły sakro-
songowe, ćwiczące w DK 
Dwór Czeczów zespoły tanecz-
ne oraz zawodowi artyści estra-
dowi.  

W specjalny sposób w sobotę 30 
maja Mszą świętą i występami uho-
norowani będą Jubilaci 50 i 25-
lecia małżeństwa oraz ich rodziny. 
Jubilaci otrzymają okolicznościo-
wy dyplom z błogosławieństwem 
Ks. Kardynała Stanisława Dziwi-
sza. W Dworze Czeczów będą mia-
ły miejsce dwie pokonkursowe wy-
stawy; fotograficzna „Dzielnica XII 
na poważnie i wesoło” i plastyczna 
„Barwy wiosny”. Niedzielne uro-
czystości zapoczątkuje polowa 
Msza św. i występ diecezjalnej dia-
konii Cantate Domino. 

Wszystkie występy artystyczne 
będą miały charakter typowo roz-
rywkowy. Wśród zaproszonych 
artystów i zespołów oglądać bę-
dziemy młodzieżowy, 20 osobowy 
zespół akordeonistów z Rudy Ślą-
skiej, jednego z prekursorów pol-
skiej muzyki hip-hop, autora, kom-
pozytora, niezmordowanego kra-
kowskiego rapera KaRRamBa, pra-
cującą nad nową płytą krakowską 

chalczewski), kucharze (czy pod 
wodzą Kurta Schellera i Teo Vafa-
disa – zobaczymy?), restauracja U 
babci Maliny (Marek Motyka) 
oraz aktorzy i dziennikarze krako-
wscy TV3. Już dziś gratulujemy 
inwencji i pomysłów szefowi Ma-
gillo, którego zaangażowanie służy 
także niesieniu pomocy Szpitalowi 
Dziecięcemu UJ. Na jego odnowę 
będą przeznaczone wszystkie pie-
niądze z licytacji cennych pamią-

tek sportowych, przekazanych 
przez znane i lubiane gwiazdy 
sportu, muzyki i filmu. Wśród 
przekazanych przedmiotów 
będzie można licytować m. 
innymi rękawice bokserskie, 
koszulki, piłki, płyty, wszyst-
kie z autografami zaproszo-
nych Gwiazd. Także zaplano-
wana akcja honorowego 
krwiodawstwa, jakże pasująca 
do hasła Dni „Kibicujemy ży-

ciu”, ma wymiar społeczny!  
Imprezę zakończą spektakl te-

atru ognia w wykonaniu zespołu 
taneczno-artystycznego Ast Gym 
(zwycięzca Famy 2008) w spekta-
klu „Pierwszy krzyk, czyli jak po-
wstał świat?” i sztuczne ognie.  

Na dobrą zabawę, występy, 
zwody i koncerty zapraszamy nie 
tylko mieszkańców Dzielnicy XII, 
ale wszystkich krakowian. Do 
zobaczenia w Bieżanowie 
(„Starym”). Impreza będzie miała 
miejsce na boiskach Bieżano-
wianki przy ulicy Lipowskiego. 
Parkingi dla gości przy ulicy Li-
powskiego, Dworze Czeczów, 
przy kościele Narodzenia NMP ul 
J. Popiełuszki i ulicy Drożdżowej.  

Więcej wiadomości i szczegó-
łowy program XVI DNI BIEŻA-
N O W A  n a  s t r o n i e 
www.srk9.diecezja-krakow.pl 
lub www.magillo.pl Organizato-
rzy zastrzegają sobie możliwość 
zmiany programu.  

Stanisław Kumon  

aktorkę i piosenkarkę Agnieszkę 
„Maxi” Maksyjan. Swój udział w 
imprezie zapowiedział także jeden 
ze znanych krakowskich satyry-
ków. Kto to – zapytacie Państwo? – 
to będzie niespodzianka! Nie za-
braknie atrakcji dla maluchów i ich 
rodziców. Będą występy, quizy, 
konkursy i zabawy z nagrodami. 
Dla odważnych zaplanowano loty 
widokowe balonem.  

Wielka loteria, z której dochód 

przeznaczony jest na parafialne 
cele społeczne, kusi cennymi fanta-
mi. Gastronomię dla uczestników 
zapewni restauracja i pizzeria Ma-
gillo. Jak co roku wiele emocji do-
starczą rozgrywki piłkarskie turnie-
ju Dzikich Drużyn, w których 
uczestniczą uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjaliści. Popisa-
nie się zdolnościami plastycznymi 
z możliwością nauki rzemiosła 
garncarskiego i ozdób z gliny za-
pewni stoisko DK Dwór Czeczów. 
Będą także warsztaty body pain-
ting, popisy w strzelaniu z łuku, 
pokaz samoobrony oraz wiele dzie-
cięcych i rodzinnych konkursów. 
Trwają także starania p. Marcina 
Klisiewicza (Magillo) o uświetnie-
nie Dni rozgrywkami piłkarskimi. 
Udział zgłosiło na razie 6 rewela-
cyjnych drużyn.  

W szranki stają: prowadzona 
przez znanego trenera drużyna Ma-
gillo, drużyna Reprezentantów Pol-
ski (Hajto, Kłos i inni znani zawod-
nicy), bokserzy (na 99% D. Mi-

„KIBICUJEMY ŻYCIU” 
XVI DNI BIEŻANOWA 30 – 31 maja 2009 

XVI DNI BIEŻANOWA  
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Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
Parafia Narodzenia NMP, KS Bieżanowianka, Restau-
racja Magillo, Dom Kultury „Dwór Czeczów”, Rada 
Dzielnicy XII 
Na terenach KS Biezanowianki stoiska kiermaszowe 
szkół, przedszkoli, sponsorów i firm współpracują-
cych. Dla uczestników warsztaty body painting, wyra-
biania ozdób z gliny. Dodatkowo pokazy, jazdy balo-
nem lub na kucykach i quadach, karuzele, samocho-
dziki, dmuchańce, lody, napoje, wata cukrowa, mała i 
duża loteria.  
Restauracja Magillo na terenach KS Bieżanowianka 
zaprasza od 12.00 na Turniej piłkarski z udziałem sze-
ściu rewelacyjnych drużyn. W szranki stają: prowa-

dzona przez znanego trenera drużyna Magillo, druży-
na Reprezentantów Polski (Hajto, Kłos), bokserzy 
(pod wodzą Michalczewskiego), kucharze (Kurt 
Scheller i Teo Vafadis), restauracja U babci Maliny 
(Marek Motyka ) oraz aktorzy i dziennikarze krakow-
scy TVP3. Atrakcyjne będą pokazy kulinarne i kon-
kursy Restauracji Magillo.  
Parking dla gości przy ulicy Lipowskiego, przy Dwo-
rze Czeczów ul J. Popiełuszki i na ulicy Drożdżowej.  
Dojazd autobusem linii 133  lub spacer od pętli tram-
wajowej Bieżanów Nowy (9,13,3,23). 

Organizatorzy zastrzegają sobie  
możliwość zmiany programu.  

9.00 Msza św. polowa 
  Otwarcie obchodów XVI Dni Bieżanowa i powitanie gości 
  Występ zespołu Diecezjalnej Diakonii „Cantate Domino” 
  Estrada dla przedszkolaka, spektakl pt. „Czysta Ziemia” - PS Nr 176 
  Muzyczny KDK EDEN 
  Spektakl „Pan Twardowski w Bieżanowie” w wykonaniu teatrzyku klasy III SP Nr 124 
  Estrada dla przedszkolaka – Coś dla Mamy i Taty,    PS Nr 135 
12.00 Otwarcie rozgrywek sportowych, prezentacja zespołów 
12.30 Inspiracje folklorem w Dworze Czeczów – Zespół Pieśni Ludowych „Koza Nieboga” 
  Taniec  nowoczesny i nie tylko... – DK Dwór Czeczów i młodzież Dzielnicy XII 
  Pokaz samoobrony DK Dwór Czeczów 
  Gry, zabawy, konkursy dla dzieci 
13.30 Spektakl teatralny „Bajki rozmaite” w wykonaniu Teatru Studio Mobile 
  Gry, zabawy, konkursy dla rodzin 
15.00 Koncert zespołu 20 Akordeonistów z Rudy Śląskiej, dyryguje Robert Kier 
  Rozdanie nagród Turnieju Dzikich Drużyn 
16.00 „Muzyka jest dobra na serce” – spektakl uczniów ZSO Nr 12 pod dyr. Barbary Leśniak 
16.30 Finał konkursu fotograficznego „Dzielnica XII na poważnie i wesoło” i konkursu 

plastycznego inspirowanego muzyką i poezją o wiośnie pt. „Barwy wiosny” 
  Występ zespołu rockowego Purple Haze – stoner rock 
18.00 Hip-hop i krakowski raper KaRRamBa 
  Recital Agnieszki Masyjan „Maxi” 
  Licytacja fantów na rzecz Instytutu Pediatrii UJ 
  No i z czego się śmiejecie? Satyra w Bieżanowie? Dlaczego nie? 
  Kto pojedzie na wczasy do Grecji? Loteria fantowa na rzecz dzieci z Bieżanowa 
  Dla kogo puchary w Turnieju Piłkarskim XVI DNI Bieżanowa ? 
21.00 „Pierwszy krzyk, czyli jak powstał świat?" Widowisko zespołu akrobatycznego 

Art. Gym Team, teatru ognia Siódmy Czakram Ziemi i zespołu Żmij. 
  Finał Dni – sztuczne ognie  

18.00 występy dla Jubilatów w auli kościoła  
17.00 Msza św. Jubilatów 25 i 50-lecia sakramentu małżeństwa  
  9.00 Rozgrywki Dzikich Drużyn – Finały  
 Sobota 30 maja 2009 

 PROGRAM XVI DNI BIEŻANOWA  

 Niedziela 31 maja  KS Bieżanowianka  ul. Lipowskiego 5 (estrada) 
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W naszej wspólnocie parafialnej  
powitaliśmy (chrzty): 
12.04.2009  –  Eryk Jarosław Małek  
12.04.2009  –  Emilia Edyta Ochońska  
12.04.2009  –  Maja Janina Szkolnicka  
12.04.2009  –  Szymon Jerzy Morawski  
12.04.2009  –  Sara Marta Morawska  
12.04.2009  –  Aleksandra Anna Kraszewska  
13.04.2009  –  Daria Julia Dudek  
13.04.2009  –  Zuzanna Oliwia Zawiślan  
18.04.2009  –  Filip Piotr Winnicki  
03.05.2009  –  Daniel Paweł Zając  
03.05.2009  –  Bartosz Tomasz Strojek  
10.05.2009  –  Olga Maria Dąbrowska  
10.05.2009  –  Juliusz Stanisław Giza  
10.05.2009  –  Roksana Wiktoria Starzyk  

Na ślubnym kobiercu stanęli: 
12.04.2009  –  Adam Maciej Borejczuk  
  i  Joanna Monika Smoła  
18.04.2009  –  Piotr Stanisław Czubek  
  i  Katarzyna Monika Cieśnikowska  

Z naszej rodziny parafialnej do  
Domu Ojca odeszli: 
24.03.2009  – †  Genowefa Gabryś, ur. 1915  
25.03.2009  – †  Stanisława Karwala, ur. 1919  
27.03.2009  – †  Mieczysław Buchta, ur. 1929  
30.03.2009  – †  Janina Iwaszko, ur. 1944  
04.04.2009  – †  Mieczysław Kubik, ur. 1932  
08.04.2009  – †  Danuta Czosnek-Knapik, ur. 1940  
14.04.2009  – †  Jadwiga Zawiślak, ur. 1962  
18.04.2009  – †  Mieczysław Szafran, ur. 1930  
21.04.2009  – †  Władysław Jaglarz, ur. 1922  
27.04.2009  – †  Walerian Najborowski, ur. 1930  
30.04.2009  – †  Edward Paluchniak, ur. 1929  
01.05.2009  – †  Bronisław Krawczyk, ur. 1946  
05.05.2009  – †  Zbigniew Stachowicz, ur. 1965  
05.05.2009  – †  Ryszard Przepolski, ur. 1959  

Z ŻYCIA PARAFII 

*   *   * 
Benedykt XVI odbył swą dwunastą podróż apostolską po-
za granice Włoch. Jej pierwszym etapem była Jordania. W 
poniedziałek, 11 maja papież przybył na terytorium Izra-
ela, a 13 maja spotkał się z władzami Autonomii Palestyń-
skiej. 
W drugim 
dniu wizyty 
w Jordanii 
Ojciec Świę-
ty odwiedził 
sanktuarium 
Mojżesza na 
górze Nebo, 
p o św i ę c i ł 
kamień wę-
gielny pod 
Uniwersytet Katolicki w Madabie, spotkał się z muzułma-
nami w meczecie im. Króla Husajna w Ammanie, a także 
odprawił nieszpory w katedrze melchickiej. 
W programie na wtorek 12 maja znalazły się odwiedziny 
na jerozolimskim Wzgórzu Świątynnym na dziedzińcu 
meczetu i spotkanie z wielkim muftim, wizyta przy Ścia-
nie Płaczu oraz w Wieczerniku. Po południu papież odpra-
wił mszę w Dolinie Jozafata. 
W środę 13 maja Benedykt XVI odwiedził Betlejem, gdzie 
na Placu Żłóbka odprawił mszę. Po południu pojechał do 
obozu dla palestyńskich uchodźców. Spotkał się również z 
prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abba-
sem. W czwartek 14 maja papież odprawił mszę w Naza-
recie i spotkał się z premierem Izraela. Odwiedził także 
Grotę Zwiastowania. 

W ostatnim dniu 
swego pobytu w 
Ziemi Świętej 
wziął udział w 
spotkaniu ekume-
nicznym w siedzi-
bie Patriarchatu 
Prawosławnego. 
Odwiedził także 
bazylikę Grobu 
Pańskiego.  

KRONIKA 


