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KOMUNIKATY 
WYDZIAŁÓW KURII METROPOLITALNEJ 

I DUSZPASTERSTW

 
KANCELARIA 

 
Zmiany

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

Przeniesienia, Zwolnienia, Nominacje
1. 1. bp Robert Chrząszcz Mianowany na urząd wikariusza 

generalnego Archidiecezji Krakow-
skiej i upoważniony do dyspenso-
wania od zachowania obowiązków 
wynikających z dni pokuty.
Powołany ex officio na członka Rady 
Kapłańskiej Archidiecezji Krakow-
skiej.
Mianowany Członkiem Kolegium 
Konsultorów Archidiecezji Krakow-
skiej.
Włączony w skład Rady Biskupiej 
Archidiecezji Krakowskiej.

2. 2. ks. prał. Tadeusz 
Kasperek

Zwolniony z obowiązków dziekana 
dekanatu Wadowice-Południe.

3. 3. ks. kan. Zygmunt 
Kosowski

Mianowany proboszczem parafii pw. 
św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czy-
żynach z zachowaniem pozostałych, 
wcześniej zleconych zadań.



6 7

4. 4. ks. Zbigniew Kosowski Przyjęcie rezygnacji z urzędu pro-
boszcza parafii pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Nowej Białej 
i polecenie podjęcia posługi duszpa-
sterskiej w parafii pw. św. Barbary 
w Libiążu z zamieszkaniem w domu 
rodzinnym. 

5. 5. ks. Artur Gadocha Zwolniony z obowiązków wikariu-
sza parafii pw. św. Barbary w Libiążu 
i mianowany proboszczem parafii 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Nowej Białej

6. 6. ks. Sebastian Nowicki Zwolniony z obowiązków admini-
stratora parafii pw. św. Judy Tadeu-
sza w Krakowie-Czyżynach i miano-
wany proboszczem parafii pw. św. 
Stanisława BM w Krzczonowie. 

7. 7. ks. Jan Dziubek Zwolniony z urzędu proboszcza 
parafii pw. św. Stanisława BM 
w Krzczonowie oraz z urzędu wice-
dziekana dekanatu Pcim i miano-
wany administratorem parafii pw. 
św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

8. 8. ks. kan. Józef Bizoń Przedłużenie kadencji wicedziekana 
dekanatu Kraków-Prokocim.

9. 9. ks. kan. Bogusław 
Seweryn

Mianowany wicedziekanem deka-
natu Niegowić na pięcioletnią kaden-
cję.

10. 10. ks. kan. Janusz Łomzik Mianowany notariuszem dekanatu 
Niegowić na pięcioletnią kadencję.

11. 11. ks. kan. Karol Szałas Mianowany notariuszem dekanatu 
Krzeszowice.

12. 12. ks. kan. Jan Zając Mianowany ojcem duchownym 
dekanatu Mszana Dolna.

13. 13. ks. dr Tomasz Szarliński Polecenie posługi duszpasterskiej 
w parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Krakowie-Witkowicach.

14. 14. ks. Janusz Rabiniak Zwolniony z obowiązków duszpa-
sterskich spełnianych w parafii pw. 
MB Królowej Polski w Krakowie-
-Bieńczycach oraz z funkcji kape-
lana Szpitala im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie-Nowej Hucie z polece-
niem podjęcia posługi duszpaster-
skiej w parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Lubniu.

15. 15. ks. Rafał Starzak Po odbyciu roku próby i dyspensie 
Stolicy Apostolskiej od nieprawidło-
wości do wykonywania przyjętych 
święceń mianowany kapelanem 
Szpitala im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie-Nowej Hucie z pole-
ceniem posługi duszpasterskiej 
w parafii pw. MB Królowej Polski 
w Krakowie-Bieńczycach.

16. 16. ks. prał. Zdzisław 
Sochacki

Przyznanie godności kanonika hono-
rowego Katedry w Chartres we Fran-
cji.

17. 17. ks. kan. Zbigniew Bielas Przyjęcie rezygnacji z obowiązków 
członka Komisji Nadzorującej Cen-
trum Jana Pawła II Nie lękajcie się! 
w Krakowie.

18. 18. ks. kan. Bogdan Zbroja Mianowany zastępcą rektora ds. 
duszpasterskich w rektoracie Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach.
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Kraków, dnia 17 lutego 2021 r. 
Nr 551 /2021

Dekret 
ustanawiający Wydział ds. Charytatywnych Kurii 

Metropolitalnej W Krakowie

Dyrektorium o posłudze duszpasterskiej biskupów Kongregacji 
ds. Biskupów Apostolorum Successores wskazuje, że „biskup, na wzór 
Miłosiernego Samarytanina (por. Łk. 10, 37), troszczy się, by wierni byli 
pouczani, zachęcani, a także właściwie wspomagani w realizacji wszel-
kich dziel miłosierdzia, zarówno indywidualnie w konkretnych okolicznoś-
ciach ich życia, jak i uczestnicząc w rozmaitych formach zorganizowanej 
pomocy” (art. 194).

Mając na uwadze powyższe zadania, a także wyrażoną w Kodeksie 
Prawa Kanoniczego (kan. 473 §1) oraz w tym samym Dyrektorium (Aposto-
lorum Successores art. 197) potrzebę właściwej koordynacji dzieł miłosier-
dzia w powierzonym mi Kościele lokalnym, ustanawiam niniejszym Wydział 
ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie z siedzibą w Kra-
kowie, przy ul. Franciszkańskiej 3. Na czele nowo powołanego Wydziału 
stoi mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Dyrektor, 
któremu powierza się organizację struktur i sposobu działania urzędu.

Jednocześnie, niniejszym aktem wprowadzam zmianę w treści Regu-
laminu Kurii Metropolitalnej w Krakowie polegającą na:

– dodaniu w rozdziale II tego Regulaminu (Struktura Kurii i kompe-
tencje poszczególnych wydziałów) w kolejności występującej tam numeracji 
punktu 8 w brzmieniu: „Wydział ds. Charytatywnych. Do kompetencji tego 
wydziału należy: a) koordynacja działań osób i instytucji prowadzących 
działalność pomocową w imieniu Kościoła Katolickiego na terenie Archi-
diecezji Krakowskiej; b) gromadzenie informacji i statystyk związanych 
z dziełami charytatywnymi Kościoła w Archidiecezji Krakowskiej; c) 
animowanie programu formacji duchowej dla zaangażowanych w dzieła 

SCIRE CHRISTUM

19. 19. ks. Mateusz 
Wyrobkiewicz

Mianowany zastępcą rektora ds. 
gospodarczych w rektoracie Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach.

20. 20. ks. Michał Kania Uzyskał stopień naukowy doktora 
w dziedzinie nauk teologicznych 
w dyscyplinie nauki teologiczne.

21. 21. ks. Krzysztof Krawczyk Uzyskał tytuł licencjata kanonicz-
nego z teologii.

Adresy
22. 1. ks. Jakub Szyrszeń Aktualny adres: Parroquia de Santa 

María de Caná, Avenida de Europa, 
6, 28224 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid, Hiszpania

23. 2. Kuria Prowincjalna 
Prowincji 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP OO. Bernardynów

ul. Bernardyńska 25, skr. poczt. 15, 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24. 3. Nowy cmentarz 
komunalny Miasta 
Krakowa

Kraków, ul. Wielogórska 16

Inne
25. 1. ks. Marcin Dobrowolski Kuria w Koszalinie informuje 

o karze suspensy.
Zmarli
26. 1. + ks. Zdzisław Kałwa Zmarł 21.01.2021 r.

27. 2. + ks. Stanisław Bogacz Zmarł 27.01.2021 r.

28. 3. + ks. Jan Pałasz Zmarł 13.02.2021 r.
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miłosierdzia; d) organizacja wydarzeń o charakterze pomocowym w imie-
niu Archidiecezji Krakowskiej; e) koordynacja komunikacji medialnej ini-
cjatyw charytatywnych; f) pośrednictwo w kontaktach instytucji i dziel 
pomocowych z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz wsparcie 
w uzyskiwaniu środków z funduszy państwowych, samorządowych i pry-
watnych; g) ocena i opiniowanie instytucji i dziel pomocowych”;

– zmianie numeracji kolejnych punktów Regulaminu, które otrzymują 
numerację wynikającą z jej kontynuacji po dodaniu w rozdziale II nowego 
zapisu punktu 8;

– zastąpieniu w punkcie 15 rozdziału II Regulaminu (Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej) zdania brzmiącego: „Troszczy się o całokształt 
działalności charytatywnej w archidiecezji Krakowskiej” zdaniem: „Ści-
śle współpracuje z Wydziałem ds. Charytatywnych Kurii Metropolital-
nej w Krakowie i podejmuje działania wynikające z roli koordynacyjnej 
Wydziału, a w szczególności: udziela mu niezbędnych informacji i staty-
styk, udostępnia środki pieniężne oraz bazę lokalową i materiałową, podej-
muje współpracę z innymi organizacjami i inicjatywami pomocowymi pod 
kierunkiem Wydziału, dzieli się z nim wiedzą i zdobytym na polu realizo-
wanego miłosierdzia doświadczeniem”.

Polecam również, w myśl kan. 394 §1 KPK, by wszystkie instytucje 
i organizacje oraz osoby indywidualne świadczące w imieniu Kościoła 
Katolickiego miłosierną pomoc wobec potrzebujących, respektowały 
koordynacyjną rolę Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, udzielając mu niezbędnych informacji i statystyk, angażując 
się we współpracę z innymi organizacjami i inicjatywami pomocowymi 
pod kierunkiem Wydziału, a także dzieląc się z nim wiedzą i zdobytym 
na polu realizowanego miłosierdzia doświadczeniem.

Niniejszy dekret zostanie promulgowany poprzez umieszczenie 
go w elektronicznej wersji „Biuletynu Duszpasterskiego Archidiecezji 
Krakowskiej” i wchodzi w życie w dniu promulgacji.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

Kraków, dnia 17 lutego 2021 r. 
Nr 552 /2021

Dekret Ogólny 
OKREŚLAJĄCY ZASADY WSPIERANIA BUDOWNICTWA 

SAKRALNEGO W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Kościół jako widzialna budowla jest szczególnym znakiem Kościoła 
pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie” 
(Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, nr 2). Dlatego właśnie Pasterze, 
którym została powierzona troska o Kościół lokalny, w łączności z ducho-
wieństwem oraz wszystkimi wiernymi mają szczególne zadanie promowa-
nia i wspierania dzieła budowy nowych świątyń.

Wierne wypełnianie tej misji przyniosło w Archidiecezji Krakowskiej 
w ostatnich dziesięcioleciach wspaniały owoc w postaci wielu poświę-
conych Bogu nowo wzniesionych kościołów. By każda wspólnota kato-
licka mogła cieszyć się posiadaniem miejsca świętego przeznaczonego 
wyłącznie do sprawowania służby Bożej i jednoczącego wiernych wokół 
tego zadania, wszystkie parafie w Archidiecezji Krakowskiej dzielą troskę 
pozyskania środków na budownictwo sakralne.

W odpowiedzi na zmieniające się warunki i ograniczenie liczby wier-
nych składających swoje ofiary bezpośrednio duszpasterzom realizującym 
inwestycje sakralne w czasie ich obecności w dekanatach patronackich, 
niniejszym dekretem ustalam nowe zasady wspierania budownictwa sakral-
nego na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej.

§1
1. Ustanawiam Fundusz budownictwa sakralnego, zwany dalej „Fun-

duszem”, który tworzą środki zebrane w Archidiecezji Krakowskiej 
z ofiar jej wiernych. Fundusz będzie źródłem bezzwrotnego lub 
podlegającego zwrotowi dofinansowania budownictwa sakralnego 
(budowy i rozbudowy kościoła, kościoła filialnego lub kaplicy cmen-

SCIRE CHRISTUM
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tarnej) w Archidiecezji Krakowskiej i zastępuje on składki zbierane 
dotychczas w systemie dekanatów patronackich.

2. Każda z parafii Archidiecezji oraz każda z jednostek duszpasterskich 
z nią zrównanych przesyłać będzie do Funduszu doroczną składkę, 
której wysokość oraz sposób przekazania określi Ekonom Archidie-
cezji Krakowskiej w formie komunikatu ogłaszanego na początku 
każdego roku kalendarzowego.

3. Parafie mogą uzyskać zwolnienie z płatności składki, o której mowa 
w ust. 2. W tym celu zainteresowana parafia winna zwrócić się z umo-
tywowanym wnioskiem do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, 
który swoją decyzją może wniosek uwzględnić na okres maksymalnie 
jednego roku. O zwolnienie ze składki mają prawo ubiegać się przede 
wszystkim te parafie, które zamierzają lub aktualnie prowadzą inwe-
stycje budownictwa sakralnego wymienione w ust. 1.

4. W imieniu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego za Fundusz odpo-
wiada Archidiecezjalna Komisja ds. Regulacji Granic Parafii i Budow-
nictwa Sakralnego działająca w ścisłym porozumieniu z Ekonomem 
Archidiecezji Krakowskiej, zwana dalej „Komisją”. Komisja udzielać 
będzie pomocy finansowej parafiom realizującym inwestycje sakralne 
na podstawie Regulaminu Przyznawania Pomocy z Funduszu, zwa-
nego dalej „Regulaminem”, który zostanie opracowany na zasadach 
określonych w § 2 ust. 3 dekretu.

5. Komisja przedstawi Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu 
do końca stycznia każdego roku sprawozdanie z wykorzystania środ-
ków z Funduszu za rok ubiegły.

6. Komisja udzielać będzie zainteresowanym parafiom prowadzącym 
inwestycje sakralne wsparcia z Funduszu poprzez udzielanie bez-
zwrotnych dotacji lub nieoprocentowanych pożyczek na podstawie 
wniosku, złożonego według zasad ustalonych w Regulaminie.

7. Każda parafia korzystająca z Funduszu zobowiązana będzie do zło-
żenia końcowego rocznego sprawozdania z wykorzystania otrzyma-
nych środków oraz do ich zwrotu, jeżeli przedmiotem wsparcia była 
pożyczka lub środki nie zostały wykorzystane zgodnie ze złożonym 
wnioskiem. Sprawozdanie zostanie przedłożone w formie określonej 
w Regulaminie.

8. Duszpasterze powinni zachęcać wiernych do przekazywania ofiar 
na rzecz parafii realizujących dzieła budownictwa sakralnego poprzez 
zaplanowanie zbiórki na ten cel, tak by nie ustawało poczucie ich 
współodpowiedzialności.

§2
1. Traci moc dekret z dnia 8 stycznia 2020 roku (Nr 71/2020).
2. Niniejszy dekret zostanie promulgowany poprzez umieszczenie 

go w elektronicznej wersji „Biuletynu Duszpasterskiego Archidiece-
zji Krakowskiej” i wchodzi w życie pięć dni po dacie promulgacji.

3. Komisja w okresie do miesiąca od wejścia w życie niniejszego dekretu 
opracuje w porozumieniu z Ekonomem Archidiecezji D akowskiej 
wspomniany wyżej Regulamin.

Wszystkim kapłanom oraz wiernym świeckim zaangażowanym 
w budowę nowych świątyń oraz w wysiłki na rzecz utrzymania już istnie-
jących w Archidiecezji Krakowskiej kościołów wyrażam głęboką wdzięcz-
ność i polecam Bogu, Najlepszemu Ojcu

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii
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Kraków, dnia 17 lutego 2021 r. 
Nr 568/2021

KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ZASTĘPSTW W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ 

ORAZ URLOPÓW KAPŁAŃSKICH W 2021 R.

W roku 2021 kapłani katechizujący mogą zrealizować przysługujący 
im urlop w terminie od 26 czerwca do 25 sierpnia. Wymieniony okres 
został ustalony w związku z terminem przenosin kapłanów, którzy będą 
obejmować nowe obowiązki z dniem 26 sierpnia 2021 roku.

Neoprezbiterzy przysługujący im urlop mogą wykorzystać w dwóch 
turach:

I grupa w dniach 05.07–18.07 i 16–25.08;
II grupa w dniach 19.07–1.08 i 16–25.08.
Neoprezbiterzy, jak w latach ubiegłych, zostaną jednocześnie zaan-

gażowani w różnego rodzaju wakacyjne inicjatywy duszpasterskie oraz 
– w miarę możliwości – w zastępstwa kapłanów posługujących w duszpa-
sterstwach wakacyjnych. Zastępstwa te (za księży prowadzących rekolekcje 
czy pielgrzymkę na Jasną Górę, etc.) proszę jednak organizować, szczegól-
nie w większych wspólnotach, przede wszystkim w ramach parafialnego 
zespołu kapłanów. Nie byłoby słuszne korzystanie z pomocy neoprezbitera, 
gdy obecność księży posługujących w parafo nie byłaby w pełni wykorzy-
stana. Tym bardziej możliwość wyznaczenia neoprezbitera na zastępstwo 
w miejsce kapłana przebywającego na urlopie będzie ograniczona.

Ewentualne prośby o zastępstwa, w przypadku bezwzględnej potrzeby, 
należy złożyć z uzasadnieniem do dnia 16 kwietnia br. w kancelarii Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie. Zostaną one uwzględnione dopiero po wypeł-
nieniu potrzeb duszpasterstw wakacyjnych, dlatego nie wszystkie wnioski 
o zastępstwa w parafiach będą mogły być zrealizowane.

W kapłańskiej jedności

ks. Grzegorz Kotala 
Kanclerz Kurii

DUSZPASTERSTWO RODZIN
„W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy obja-

wionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem 
Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda 
ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy 
wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, 
które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego 
na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. 
Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowie-
czeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich 
– prowadzącą do pełni życia.(…)

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu 
i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza 
uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od prze-
sytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, 
aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogo-
łocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, 
Zbawiciela.(…)

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezu-
sie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni 
wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chry-
stusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego 
dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] 
uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).(…)

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy 
bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie... 
Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie 
i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii.(…)

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy 
cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kon-
tekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez 
Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy 
wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się 
kochany przez Boga jak dziecko.(…)

Z Orędzia Ojca św. Franciszka na Wielki Post 2021
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stwom reprezentującym dekanaty Archidiecezji Krakowskiej adhortacji 
Amoris Laetitia.

NOWY DYŻUR W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 
RODZINNEJ FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE

Wychodząc naprzeciw zwiększonym w czasie pandemii potrzebom 
pomocy dzieciom i młodzieży, związanych z przeżywanymi przez nich 
trudnościami, został zainicjowany dyżur psychologa dziecięcego i młodzie-
żowego w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, ul. św. Siostry Faustyny 70.

Dyżur psychologa dla dzieci i młodzieży:
Piątek, godz. 17.00–20.00
Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 512 180 000 -ponie-

działek, środa, czwartek w godz. 17.00-20.00 oraz wtorek i piątek w godz. 
8.00 do 12.00. Więcej informacji: ftrodzinie.pl.

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W OKRESIE 
PANDEMII

W związku z niemożliwością prowadzenia przez wiele ośrodków kate-
chez w trybie stacjonarnym, istnieje możliwość odbycia przez narzeczo-
nych katechez w formie online. Jest to nadzwyczajna forma bezpośredniego 
przygotowania do sakramentu małżeństwa, przewidziana jedynie na czas 
pandemii. Decyzja dotycząca wprowadzenia, jak i odwołania możliwości 
prowadzenia tego typu katechez, należy do WDR.

Uczestnikami katechez prowadzonych w formie online mogą być 
wyłącznie narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeń-
stwa w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na terenie Archidiecezji 
Krakowskiej i Diecezji Tarnowskiej.

W przypadku gdy narzeczeni nie mają możliwości w swojej diece-
zji, odbycia przygotowania do sakramentu małżeństwa i uzyskają zgodę 
księdza proboszcza parafii, w której będą zawierać sakrament małżeństwa, 
mogą uczestniczyć w Kursie po przesłaniu zeskanowanego dokumentu lub 
formy elektronicznej zgody na adres narzeczeni@ftrodzinie.pl .

Organizatorami katechez jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie (ftro-
dzinie.pl) oraz ośrodki współpracujące z WDR. Lista ośrodków współpra-
cujących jest umieszczona na stronie internetowej.

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN 
KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE 

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, Tel 12 62 88 149 (150), 
E-mail: wdr@diecezja.pl; www.wdr.diecezja.pl

FUNDACJA TOWARZYSZENIA RODZINIE 

ul. św. Siostry Faustyny 70; 30-608 Kraków
Tel: +48 512 180 000
E-mail: biuro@ftrodzinie.pl;
Nr konta: Bank Pekao SA 73 1240 4533 1111 0010 9200 5915

FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA SOS ARCHIDIECEZJA 
KRAKOWSKA

Pekao SA I O/Kraków 92 1240 1431 1111 0000 1045 8941

KALENDARIUM WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN
13.03.2021 – Modlitewne czuwanie w intencji obrony życia poczętego 
w Krakowie Łagiewnikach, Bazylika Bożego Miłosierdzia. Program spot-
kania: 14.40 – przedstawienie Dzieła Duchowej Adopcji, 15.00 – koronka 
do Bożego Miłosierdzia, 15.15 – Msza święta, 16.00–17.00 Modlitwa wyna-
grodzenia Bogu za odrzucony dar życia w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

8.03.2021 – Msza św. dla Kobiet, godz. 18.30 – Bazylika św. Floriana 
w Krakowie przy ul. Warszawskiej 1 b

25.03.2021 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości 
Życia – Diecezjalne Otwarcie Roku Rodziny Amoris laetitia, – godz. 
18.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, 
Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W trakcie Mszy 
świętej złożenie deklaracji duchowej adopcji oraz przekazanie małżeń-
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Ukończenie katechez poświadczone będzie otrzymaniem świadectwa 
z hologramem archidiecezji, którego wzór znajduje się na stronie WDR. 
Tym samym przypominamy, że na terenie Archidiecezji Krakowskiej nie 
są respektowane świadectwa wydawane przez platformę internetową nauki.
pl oraz fałszywe świadectwa nielegalnie sprzedawane w internecie. Każ-
dorazową próbę oszustwa, prosimy zgłaszać w Wydziale.

Świadectwo poświadczające udział w katechezach online jest 
ważne przez sześć miesięcy od daty jego wydania, natomiast świade-
ctwo z katechez stacjonarnych jest ważne 1 rok.

 Trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego online
Konsultacje stacjonarne dla narzeczonych w Katolickich Poradniach 

Życia Rodzinnego zostały uzupełnione konsultacjami w poradni online. 
Są one przeznaczone w szczególności dla narzeczonych, którzy w najbliż-
szym czasie, mimo tej trudnej sytuacji planują przygotowanie do sakra-
mentu małżeństwa. Zapisy na trzy spotkania u jednego doradcy odbywają 
się na stronie ftrodzinie.pl. Z poradni mogą również skorzystać narze-
czeni, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa, bądź zamierzają 
uczestniczyć w rozmowach kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem 
małżeństwa kanonicznego poza Archidiecezją Krakowską. Konsultacje 
te pozostają ważne 1 rok

 Poradnie Rodzinne
Osoby zainteresowane konsultacjami w sprawach rodzinnych, które 

ze względu na pandemię nie mają możliwości skorzystania z poradni 
rodzinnej w parafii lub w dekanacie, mają możliwość skorzystania z kon-
sultacji telefonicznej, lub konsultacji online.

W celu ustalenia konsultacji ze specjalistą (porada psychologiczna, 
prawna, rodzinna, rodzicielska) prosimy o kontakt od poniedziałku 
do piątku w godz. 17.00–20.00 pod nr. tel. 512 180 000 lub mailowo 
biuro@ftrodzinie.pl. Wsparcie świadczone jest telefonicznie bądź online. 
W razie konieczności osobistego kontaktu, zostanie wyznaczony termin 
spotkania w Poradni Specjalistycznej FTR przy ul. św. Faustyny 70 w Kra-
kowie.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Propozycje dla narzeczonych

I KATECHEZY PRZEDŚLUBNEONLINE ONLINE:

1. W języku polskim:
termin: 4.03, 11.03, 18.03, 25.03.2021; 

16.03, 23.03, 30.03, 6.04.2021; 
27.03, 10.04, 17.04, 24.04. 2021;

godz. 19.30–21.30
zapisy: ftrodzinie.pl

termin: 15.03, 22.03, 29.03, 5.04.2021; 
19.03, 26.03, 9.04, 16.04.2021; 
23.03, 30.03, 6.04, 13.04. 2021;

godz. 17.00–19.00
zapisy: ftrodzinie.pl

II. DWUDNIOWE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH 
(stacjonarne)

Marzec 2021 r.
Aktualne informacje dotyczące odbywających się katechez  

w danych ośrodkach
5/6/7.03.2021
Kraków, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,   

OO. Redemptoryści  
zgłoszenia i informacje: O. Ireneusz – mail: irekb@poczta.fm

6.03. i 13.03.2021
Niepołomice, par. Dziesięciu Tysięcy Męczenników  

zapisy elektronicznie narzeczeni.niepolomice.pl
12/13/14.03.2021
Kraków, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  

OO. Redemptoryści  
zgłoszenia i informacje: O. Ireneusz – mail: irekb@poczta.fm
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12–13.03.2021
Maków Podhalański, parafia Przemienienia Pańskiego  

zapisy – tel.: 33 877 11 20 lub u prowadzących: 660 983 467.
13–14.03.2021
Kraków, Domus Mater (Księża Sercanie); ul. Saska 2  

zapisy – tel. recepcja tel. 12 290 63 01
Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 34  

zapisy na stronie: kursjp2.pl
Maniowy, Dom Rekolekcyjny przy par. św. Mikołaja,  

zapisy – tel.: 18 27 50 913(503)
19/20/21.03.2021
Kraków, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,   

OO. Redemptoryści  
zgłoszenia i informacje: O. Ireneusz – mail: irekb@poczta.fm

20.03 i 27.03.2021
Chrzanów, par. św. Mikołaja. Dom katechetyczny.  

zapisy – tel. 32 623 26 24; 691 947 474 w godz. 9.00–12.00 
i w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej

Niepołomice, par. Dziesięciu Tysięcy Męczenników  
zapisy elektronicznie narzeczeni.niepolomice.pl

27–28.03.2021
Kraków, Domus Mater (Księża Sercanie); ul. Saska 2  

zapisy – tel. recepcja tel. 12 290 63 01
Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 34  

zapisy na stronie: kursjp2.pl
Radocza, Dom Rekolekcyjny SRK „Wspólnota Poranka”  

zapisy – tel. 794 125 755 po godz. 16.00; więcej informacji: 
wspolnotaporanka.pl

SPECJALISTYCZNA POMOC W PORADNI RODZINNEJ 
FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE 

ul. Faustyny 70, Kraków
Rejestracja do specjalistów dyżurujących w Poradni, (psycholog, 

psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, prawnik, nauczyciel 
metod rozpoznawania płodności, instruktor NaProTechnologii, doradca 

laktacyjny) odbywa się pod numerem telefonu 512 180 000 -poniedziałek, 
środa, czwartek w godz. 17.00–20.00 oraz wtorek i piątek w godz. 8.00 
do 12.00. Więcej informacji: ftrodzinie.pl.

POMOC DUSZPASTERSKA  
W FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE

W ramach działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy 
ul. Siostry Faustyny 70 w Krakowie, prowadzonej przez Fundację 
Towarzyszenia Rodzinie, uruchomiona została specjalistyczna pomoc 
duszpasterska.

Specjalistyczna pomoc duszpasterska świadczona w poradni skiero-
wana jest do:

 osób, które utraciły swoje dziecko
 małżonków doświadczających problemu niepłodności
 osób żyjących w związkach niesakramentalnych
 małżonków przeżywających kryzys w swoim małżeństwie
 osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym
Specjalistyczna pomoc duszpasterska świadczona przez zespół dusz-

pasterzy w poradni, daje możliwość spojrzenia na życiową sytuację zgła-
szających się osób z perspektywy wiary i wartości duchowych. Podczas 
spotkania można porozmawiać o swoich trudnościach. Wspólnie z kapła-
nem można zastanowić się nad aktualnymi potrzebami oraz nad znaczeniem 
przeżywanych przez siebie doświadczeń.

DUSZPASTERZE POSŁUGUJĄCY W PORADNI:

Drugi piątek miesiąca:

ks. dr Paweł 
Gałuszka

Poradnictwo dla osób 
doświadczających trudności: 
konflikty w życiu małżeńskim

godz. 
17.00–20.00

ks. mgr lic. Marcin 
Szydłowski

Poradnictwo prawne dla 
małżonków w zakresie prawa 
kanonicznego

godz. 
17.00–20.00
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ks. mgr Artur 
Chłopek

Poradnictwo dla osób 
doświadczających przemocy 
seksualnej

godz. 
17.00–19.00

Czwarty wtorek miesiąca:

ks. dr Janusz 
Kościelniak

Poradnictwo dla osób 
doświadczających utraty dziecka

godz. 
17.00–20.00

ks. dr Mirosław 
Czapla

Poradnictwo dla osób 
doświadczających problemu 
niepłodności w małżeństwie

godz. 
17.00–20.00

o. dr Grzegorz 
Zakrzewski

Poradnictwo dla osób 
narzeczonych

godz. 17.00–
19.00

ks. dr Jan 
Abrahamowicz

Poradnictwo dla osób żyjących 
w związkach małżeńskich 
niesakramentalnych

godz. 
19.00–20.00

Osobą odpowiedzialną za pomoc duszpasterską świadczoną w Poradni 
Specjalistycznej przy ul. Siostry Faustyny 70 w Krakowie jest ks. dr Paweł 
Gałuszka.

Rejestracja na spotkanie odbywa się pod numerem telefonu 
512 180 000 – poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00–20.00 oraz 
wtorek i piątek w godz. 8.00–12.00. Więcej informacji: ftrodzinie.pl.

j

 

POMOC DLA CHORWACJI 
Dzięki zbiórkom w parafiach mogliśmy przekazać do Caritas Polska, 

która koordynuje akcje zagraniczne 400 000 zł na pomoc dla ofiar trzęsienia 
ziemi w Chorwacji. 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsil-
niejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się nie-
daleko stolicy kraju – Zagrzebia. Tysiące osób zostały pozbawione dachu 
nad głową. Chorwacka Caritas natychmiast zaczęła przekazywać osobom, 
które zostały zmuszone do ewakuacji wsparcie materialne w postaci namio-
tów, łóżek, śpiworów i koców, a obecnie będzie koordynować odbudowę 
domów dla potrzebujących. „Zapewniliśmy im tymczasowe schronienia 
w mobilnych domach, ale ich potrzeby są wciąż znaczne. Pragniemy was 
zaprosić do naszych wspólnych działań mających zapewnić ciepły i bez-
pieczny dom potrzebującym rodzinom” – powiedział ks. Fabijan Svalina, 
dyrektor Caritas Chorwacja. Gorąco dziękujemy za tak hojną odpowiedź 
na tę prośbę.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2021
13 tysięcy kartonowych skarbonek Jałmużny Wielkopostnej Caritas 

rozesłała do parafii archidiecezji krakowskiej. Tam zajmują się nimi głów-
nie katecheci, przekazując je dzieciom i tłumacząc sens akcji. „Wielki Post 
– mój mały dar” – napis na skarbonce przypomina dzieciom o tym, że wiel-
kopostne wyrzeczenie może być równocześnie pomocą potrzebującym.

Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, chociaż przynosi 
konkretne owoce. Najlepiej, jeśli dzieci wiedzą, że zebrane pieniądze 
zostaną przekazane na konkretny, zrozumiały dla nich cel, na przykład 
rehabilitację chorego kolegi ze szkoły, zakup leków lub węgla samotnej, 
starszej osobie z terenu parafii. Rozumieją jej sens i dzięki temu uczą się 
dzielenia z potrzebującymi. 
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Bardzo prosimy o przekazywanie do Caritas informacji o przeprowa-
dzonej akcji i wybranych celach, abyśmy mogli pokazywać innym wyniki 
tej ważnej akcji.

AKCJE WIELKANOCNE
Gorąco dziękujemy parafiom, które zamówiły baranki wielkanocne 

i paschaliki. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno obecnie przeprowadzać 
akcje charytatywne. Tak jak w ubiegłych latach zebrane środki zostaną 
wykorzystane na pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

1% PODATKU DLA CHORYCH I STARSZYCH
Trwa akcja rozliczeń z Urzędem Skarbowym za 2020 r., a z nią moż-

liwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego. Jak co roku, na stronie www.krakowcaritas.pl można pobrać program 
do rozliczeń. Przekazany nam 1% podatku przeznaczony zostanie głównie 
na pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Bardzo prosimy 
o tego rodzaju wsparcie, bo potrzeby są ogromne, a ubiegły rok był bardzo 
ciężki. 

Prosimy parafie o włączenie się w akcję promocji 1% dla Caritas. 
W razie możliwości umieszczenia np. na ogrodzeniu kościoła albo na stro-
nie internetowej parafii banera promującego 1% dla Caritas prosimy o kon-
takt z działem promocji Caritas (tel. 12 637 07 12, e-mail promocja.kra-
kow@caritas.pl). 

PROSIMY O ZORGANIZOWANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ
Przedświąteczna Ogólnopolska Zbiórka Żywności została ponownie 

odwołana z powodu pandemii. Zachęcamy jednak Parafie do organizowania 
lokalnych zbiórek, by móc zorganizować świąteczną pomoc dla potrzebu-
jących rodzin. Jeśli zbiórki będą organizowane w sklepach, mogą zostać 
przeprowadzone w ramach prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej zbiórki publicznej – w takim wypadku prosimy o zgłaszanie skle-
pów, konieczne będzie też sprawozdanie ze zbiórki. Prosimy takie parafie 
o kontakt. W przypadku np. wystawiania koszy na żywność w przedsionku 
kościoła nie jest to zbiórka publiczna. 

ks. Andrzej Kamiński 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zamówienia: tel. 12 25 75 316 
––––– www.stanislawbm.pl –––– 

ks. Krzysztof Porosło
ks. Wojciech Węgrzyniak
EUCHARYSTIA NA DWA GŁOSY
Dwóch kapłanów, dwa głosy, jeden 
temat – Eucharystia. Uczestnictwo 
w tym niezwykłym misterium to 
nie tylko suche gesty i symbole. To 
niesamowita siła i moc, dzięki której 
możemy czerpać łaski i owoce z niej 
płynące. Czy rozumiemy te gesty? 
Czy wiemy, co naprawdę dzieje się 
podczas Mszy św.? Czy znamy zna-
czenie symboli? Tę tematykę w swo-
ich rozważaniach rekolekcyjnych 
poruszyli dwaj księża ks. Krzysztof 

Porosło i ks. Wojciech Węgrzyniak. Proponują oni również czytelnikowi 
zadania do wykonania, dzięki którym będzie mógł rozpocząć pracę nad 
sobą.
Format: 140x200 mm, liczba stron: 80, oprawa miękka

Cena: 24,90 zł

W Y D AW N I C T W O 
ŚW. STANISŁAWA BM

poleca:



abp Marek Jędraszewski
SPRAWA CHRYSTUSOWA TRWA
Droga Krzyżowa z kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim
Arcybiskup Marek Jędraszewski 
w swojej najnowszej książce Sprawa 
Chrystusowa trwa. Droga Krzyżowa 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
zaprasza do rozważań Męki Chry-
stus wsłuchując się w głos Prymasa 
Tysiąclecia.
„Dziś «erygowałem» sobie Drogę 

Krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki Pańskiej i ozna-
czając je krzyżykiem. Resztę – Ecclesia supplet [«uzupełnia Kościół»]”.
Kard. Stefan Wyszyński, 4 października 1953 r.
Droga Krzyżowa Chrystusa pozwala nam zrozumieć te wszystkie bardzo 
trudne, a niekiedy wprost bolesne chwile, utrwalone w Zapiskach wię-
ziennych, które stały się udziałem Księdza Kardynała między 25 września 
1953 roku, kiedy został on aresztowany przez funkcjonariuszy UB, a 28 
października 1956 roku, kiedy skończył się dla niego czas uwięzienia.
Pozostaje naszym gorącym pragnieniem, aby takie właśnie odczytanie 
ówczesnych losów kardynała Stefana Wyszyńskiego pomogło nam zro-
zumieć trudności i wyzwania czasów obecnych. Bowiem „sprawa Chry-
stusowa” nadal trwa…
Format: 165x235 mm, liczba stron: 112, oprawa twarda

Cena: 29,90 zł

ks. Andrzej Zwoliński
WIELKI POST
Przewodnik po wybranych 
treściach, symbolach 
i znaczeniach
Wielki Post. Przewodnik po wybra-
nych treściach, symbolach i znacze-
niach
Kompendium wiadomości o Wiel-

kim Poście. Kim był Annasz? Czym jest post? Jak przebiegał obrzęd 
pogrzebu? Kim byli członkowie straży grobu? Jak przebiega liturgia 
Wielkiego Tygodnia? Czym jest Hematidrosis ? Gdzie najczęściej była 
stosowana kara krzyża? Książka napisana prostym, przejrzystym języ-
kiem, która w odniesieniu do Biblii daje odpowiedzi na wiele zagadnień. 
Może być także inspiracją do wielkopostnych kazań.
Format: 148x210 mm, liczba stron: 440, oprawa miękka

Cena: 39,90 zł

Zamówienia: tel. 12 25 75 316 
––––– www.stanislawbm.pl –––– 



 3 wersje okładki do wyboru
 format A5
 oprawa twarda
 strony w kropki co z pewnością ułatwi pisanie, rysowanie, tworzenie tabel
 mnóstwo miejsca na notatki
 zawiera motywujące cytaty
 papier na którym z łatwością można pisać zarówno długopisem, ołów-

kiem, pisakiem

Cena: 19.90 29,90 zł

Zamówienia: tel. 12 25 75 316 
––––– www.stanislawbm.pl –––– 

PLANER

XXII Międzynarodowa Wystawa
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

• największa wystawa 
   w Europie Środkowo-
   Wschodniej

• dewocjonalia, 
   książki, specjalne
   rabaty targowe

• bezpieczne zakupy

Wystawa Sacroexpo teraz 
także w wersji

ONLINE

Sprawdź
www.sacroexpo.online

Kielce

14-16
czerwca
2021

SACROEXPO

www.sacroexpo.pl


