34. Niedziela Zwykła
23 listopada 2014
Rok I

Nr 22 (22)

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mt 25,31–46/

Oni nie potrafią nie kochać
Ci po prawej stronie Króla byli
zdziwieni, że coś w życiu dla Niego zrobili. Przejawem świętości
nie jest więc robienie wielu rzeczy
dla Boga. Gdyby Bóg dawał Niebo
w nagrodę za wierne służenie Jemu, wówczas Niebo zapełniłoby
się cwaniaczkami, którzy potrafili
się Mu podlizać wierną służbą, a
sam Bóg okazałby się pożałowa-

nia godnym egoistą. Dlatego Niebo otwarte jest po prostu dla
wszystkich, którzy Miłość uczynili
swoim sposobem życia i którzy
czynią dobro nie dla jakichś korzyści, nie po to, by pójść do Nieba
i nie dlatego, że Bóg tego od nich
oczekuje. Niebo czeka na tych,
którzy nie potrafią nie kochać.
Na podstawie „Deon”

Dziękujemy i życzymy!
Dziękując Siostrom Nazaretankom
za
czterdzieści lat ofiarnej pracy
w naszej parafii, pragniemy złożyć
serdeczne życzenia wytrwałości w dalszej posłudze w krowoderskiej wspólnocie, cierpliwości
w wiernym realizowaniu swojego powołania oraz radości płynącej ze służby Bogu i ludziom.

SŁUŻBA LITURGICZNA

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 23 listopada obchodzimy
Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. W ten dzień
swoje święto mają Służba Liturgiczna Ołtarza i Akcja Katolicka.
Zapewne niewielu wie, jak ważną
formacją w parafii jest Służba Liturgiczna Ołtarza, a przecież to właśnie na
barkach ministrantów i lektorów spoczywa obowiązek przygotowania Mszy
św. W naszej parafii regularnie służy 43

ministrantów (głównie ze szkoły podstawowej) i 18 lektorów (z gimnazjum i
szkoły średniej), a także 10 lektorów
będących już na studiach, którzy mimo
wielu obowiązków starają się aktywnie
włączyć w życie parafii. Ministrantami
mogą zostać chłopcy od trzeciej klasy
szkoły podstawowej, a lektorami ‒ ministranci od pierwszej klasy gimnazjum.
„Jestem szczęśliwy, że mogę pracować z młodzieżą. Nasi ministranci to
grupa dobrych i zgranych chłopców,
którzy bardzo dbają o wszystko związane z liturgią, począwszy od zapalenia
świeczek, a na przygotowaniu czytań
skończywszy” – mówi ks. Grzegorz
Kurzec, opiekun parafialnej SLO. Pomaga mu s. Joanna, zajmująca się również
zakrystią. Do zadań wspólnoty ministrantów i lektorów należą również inicjatywy na rzecz parafii, niezwiązane
bezpośrednio z posługą przy ołtarzu,
takie jak: pomoc w budowaniu szopki
na Boże Narodzenie, grobu Pańskiego
na Wielkanoc, sprzątanie generalne
prezbiterium, ubieranie choinek na
święta, pomoc księżom w czasie wizyt
duszpasterskich oraz sprzedaż prasy
religijnej. Ministranci i lektorzy raz na

dwa tygodnie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych w grupach. Oprócz
służby przy ołtarzu członkowie SLO
znajdują czas na rekreację, biorąc
udział w zajęciach parafialnego klubu
sportowego „Jadwiga” i w zajęciach
sztuki walki taekwondo, prowadzonych
przez ks. Grzegorza. Ponadto co roku
wyjeżdżają wspólnie na wakacje, dofinansowywane ze sprzedaży sianka w
grudniu oraz z ofiar parafian.
„Służba Liturgiczna jest dla mnie
formacją, w której dzięki lepszemu
poznaniu liturgii można zbliżyć się do
Pana Boga” – opowiada o swoim
doświadczeniu jeden z lektorów. Bycie
ministrantem to spora odpowiedzialność,
gdyż zobowiązuje się on nie tylko służyć
przy ołtarzu, ale także żyć wartościami
chrześcijańskimi, zgodnie z przykazaniami i być wzorem dla swoich kolegów.
Święty Jan Paweł II tak opisuje członków SLO: Ministrant zajmuje uprzywile-

jowane miejsce podczas nabożeństw
liturgicznych. Kto służy do Mszy św.,
występuje publicznie we wspólnocie.
Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus
jest obecny i działa w każdym akcie
B.W.
liturgicznym.
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PONIEDZIAŁEK 24.11
06:30 O Boże miłosierdzie dla zmarłego Henryka Jochna i zmarłych
z rodziny Michalaków, Pietrzyków, Wronów, Markockich
07:00 + Jacek Węgrzynek – od Sekcji Eksploatacji w Krakowie
+ Władysław Wolak – 54. rocznica śmierci, + Julia i Jan
08:00 + Stefan Kowalski – od żony
18:30 + Józefa Mazurek (od Ireny i Ryszarda Grosickich z rodziną)
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Jacek Węgrzynek – od kolegów i koleżanek z sekcji PKP-Kraków
+ Stefania Kopacz w 7. rocznicę śmierci i mąż Józef
Kopacz w 36. rocznicę śmierci
WTOREK 25.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefy i
Józefa z racji 58. rocznicy ślubu
+ Irena Skwarek (od rodziny Ziembińskich)
+ Teresa Rybarska – 7. rocznica śmierci
08:00 + Jacek Węgrzynek – od Sekcji Eksploatacji w Krakowie
18:30 Dziękczynna za 25 lat życia małżeńskiego Doroty i Marka
z prośbą o dalszą opiekę Bożą
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
+ Katarzyna Noga, Franciszek, Jan, Stefania
ŚRODA 26.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Stefan Kowalski (od chrześnicy Małgorzaty z rodziną)
07:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisław i Zofia Mierzwa, + Michał i Maria Janklowscy
+ Zdzisław w 15. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice i rodzeństwo
08:00 + Zbigniew Czaderski – 8 rocznica śmierci oraz + Czesław
Kaczor – 19. rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 27.11
06:30 + Stefan Kowalski (od szwagra Stanisława z rodziną)
07:00 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
08:00 O Dary Ducha św. i potrzebne łaski dla ks. Pawła – od
Braterstwa Chorych
18:30 + Elżbieta Mielczarek
+ Janina Adamczyk w 1. rocznicę śmierci (od córki, zięcia i wnuków)
PIĄTEK 28.11
06:30 + Stefan Kowalski (od chrześnicy Jadzi z synem Piotrem)
07:00 + Tadeusz - 3. rocznica śmierci
08:00 + Wincenty i Wiktoria Cab i zmarli z rodziny oraz
+ Adam i Józef Cięcielowscy i zmarli z rodziny
18:30 Módlmy się z Maryją Królową Polski, o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Artur Kopta – 15. rocznica śmierci
+ Stanisława Nowicka – 20. rocznica śmierci
SOBOTA 29.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
07:00 + Tadeusz Sobczyk - 2. rocznica śmierci
08:00 + Eugenia Graczyńska – 5. rocznica śmierci oraz Roman
Graczyński – 6. rocznica śmierci
+ Józefa Mazurek (od rodziny Wielgusów i Leszczyńskich)
+ Antoni Szczerbiński w 12. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
+ Zbigniew Lusina – 24. rocznica śmierci i wszyscy zmarli z rodziny
18:30 + Zdzisław Jastrzębski
NIEDZIELA 30.11
06:30 + Za Parafian
08:00 + Janina i Władysław Jasko, Maria Szostak i Stefan Guzik
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
09:30 + Andrzej, Wiesława, Aleksander
10:00 + Zdzisław Szczeszek (z okazji imienin)
11:00 + Andrzej i Anna Samolej, Stanisław Madejski
12:30 + Adelajda i Marian Sobota
+ Antonina, Sebastian, Bronisław
17:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy
dzień dla Andrzeja z okazji imienin
18:30 + Katarzyna, Stefan, Józef Torczewscy
20:30 + Józef Bała

Ogłoszenia Parafialne:
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych.
 Dzisiejsza

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
kończy w Kościele Rok Liturgiczny.
 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent i Nowy Rok Liturgiczny. Na wszystkich Mszach świętych poświęcimy opłatki,
które będzie można zabierać z kościoła przez cały Adwent.
 Tradycyjnie również w czasie Adwentu Zespół Charytatywny
będzie rozprowadzać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a w kościele pojawi się, podobnie jak rok temu,
„drzewko dobroci”, czyli szansa na świąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących.
 Spotkanie Zespołu Charytatywnego będzie w poniedziałek 24
listopada, po wieczornej Mszy Świętej.
 Zapisy na paczki świąteczne od poniedziałku 24.11 do 12.12,
poniedziałki, wtorki i piątki w godz. od 11.00 do 12.00 w Sali
pod plebanią.
 Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami,
który odmawiamy codziennie w kościele o godz. 18:00.
 Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na organizację
Światowych Dni Młodzieży. Przy tej okazji dzisiaj rozdajemy
przed kościołem bezpłatnie numer gazety „Chrystus i Ty” poświęcony Światowym Dniom Młodzieży.
 Dziś przed naszym kościołem zorganizowana jest kwesta przez
Katolickie Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie Wigilii oraz Rekolekcji dla osób niepełn sprawnych.
Osoby ze wspólnoty Klika sprzedają również przed kościołem
wykonane przez osoby niepełnosprawne ozdoby z ceramiki.
 Akcja Katolicka proponuje zakup w promocyjnej cenie pamiątkowego kalendarza na rok 2015 z pięknymi zdjęciami Świętych
Papieży. Kalendarze są dostępne dzisiaj i w następną niedzielę
przy wejściu do kościoła. Akcja Katolicka organizuje również
zbiorową prenumeratę miesięcznika WPIS (Wiara, Patriotyzm i
Sztuka) o objętości 80 stron. Cena jednego egzemplarza w
zbiorowej prenumeracie jest niższa o około 70% i wynosi około 2 zł. Szczegóły są dostępne w gablocie Akcji Katolickiej.
 Wolontariusze „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej poszukują
różnego rodzaju zabawek, maskotek, gier dla dzieci, które
zostaną dołączone do paczek mikołajowych. Każdy, kto chciałby włączyć się w tę akcję jest proszony, aby przynieść takie
przedmioty do naszego kościoła i włożyć do kosza przy figurze
św. Jadwigi do 4 grudnia.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Janusz
Kapusta z ul. Stachiewicza 31, Józef Woźniczka z ul. Stachiewicza 27, Aniela Cięszka z ul. Kluczborskiej 4 oraz Bohdan Pietrończyk z ul. Stachiewicza 25.

Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
24.11 PONIEDZIAŁEK
ŚW. MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA KAPŁANA
I TOWARZYSZY
Ap 14,1–3.4b–5; Łk 21,1–4
25.11 WTOREK
Ap 14,14–20; Łk 21,5–11
26.11 ŚRODA
Ap 15,1–4; Łk 21,12–19

27.11 CZWARTEK
Ap 18,1–2. 21–23;19,1–3.9 a;
Łk 21,20–8
28.11 PIĄTEK
Ap 20,1–4.11–21,2; Łk 21,29–33
29.11 SOBOTA
Ap 22,1–7; Łk 21,34–36
30.11 NIEDZIELA
Iz 63,16b–17.19b; 64, 3–7;
1 Kor 1,3–9 Mk 13,33–37

Nazaretanki na Krowodrzy
„Pozdrawiam Siostry Nazaretanki, które od pierwszych lat wspomagają duszpasterzy w pracy
katechetycznej, charytatywnej i liturgicznej”
Jan Paweł II podczas swojej wizyty
w naszej Parafii 9 czerwca 1997 r.

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu powołane są
do szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie
i innych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej. Zachęcone przykładem Założycielki
Franciszki Siedliskiej w duchu miłości ofiarują Bogu
Ojcu przez Chrystusa nasze modlitwy i cierpienia.
Posługę Sióstr Nazaretanek wyróżnia przede wszystkim służba rodzinie zarówno poprzez codzienną modlitwę za wszystkie rodziny, jak i pracę w dziełach apostolskich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i wychowania.
Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
i licea z internatami, a także świetlice środowiskowe.

Dlaczego zostałam Nazaretanką?
Pytanie pozornie proste dotyka istoty
powołania, które jest tajemnicą.
Bo tylko Bóg wie, dlaczego właśnie ja,
choć świętą nie byłam…
Moim „idolem” był św. Maksymilian, urzekało mnie jego bezgraniczne oddanie się
Niepokalanej oraz matematyczna zasada
S. Grażyna
życia: w = W, którą staram się nieustannie
realizować: by moja wola była zgodna z wolą Pana Boga.
On postawił na mej drodze ludzi będących dla mnie znakami
w odczytywaniu i realizacji powołania zakonnego, w którym
zasadniczą odpowiedzią na Boże wezwanie jest miłość. Jak
każda chyba dziewczyna marzyłam o rodzinie i w pewnym
momencie zrozumiałam, że rodzina tak, ale trochę inaczej.
Siostry Nazaretanki poznałam podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i od razu wiedziałam, że jeżeli
zakon, to tylko ten. Urzekł mnie charyzmat, służba rodzinie szeroko rozumiana, zwyczajność i prostota. W tym roku mija 25 lat
mojego życia w Nazarecie, 23. rok służę rodzinie, katechizując
dzieci i młodzież, przygotowując do sakramentów, wyjeżdżając
na rekolekcje oazowe z nimi. Wyjątkowym doświadczeniem
była praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
a co się z tym wiąże i kontakty z rodzinami tych dzieci. Widziałam, jak ważne dla nich było właśnie to, że jestem, a ja uczyłam
się od nich ufnego zawierzenia Bogu i przyjmowania Jego woli.

Jestem Nazaretanką, bo poczułam, że
Jezus, który mnie fascynował, zaprasza
mnie na tę drogę. Chciałam odpowiedzieć
Bogu na to zaproszenie, dlatego po maturze poszłam w pieszej Pielgrzymce na
Jasną Górę z intencją i prośbą: Panie, daj
mi jasny znak, gdzie mam iść? I dał:
Nazaretanki. Gdy usłyszałam o chary- S. Patrycja
zmacie Zgromadzenia, poczułam w sercu
odpowiedź: służba rodzinie. Przez 27 lat mojego wpatrywania
się w Świętą Rodzinę z Nazaretu niemal każdego dnia znajduję
potwierdzenie, że to nie ja wybrałam Nazaretanki, ale że Bóg
tego chciał. Ja po prostu uczę się każdego dnia, jak w wierny i
konkretny sposób odpowiadać Temu, który pragnie przeze mnie
kochać innych.
Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę
siostrą zakonną. Pan Bóg mnie
bardzo zaskoczył tym pomysłem, dziś
mówię Mu z całego serca: „Chwała
Ci za to, Panie!”
Historia mojego powołania jest dla
mnie darem, łaską i tajemnicą. Wzrastałam pod dobrymi i troskliwymi
S. Joanna
skrzydłami rodziców, którzy w ciszy
swoich modlitw prosili Boga, by choć jedna z ich sześciu córek oddała Mu swoje życie, o czym szczególnie marzyła moja
mama. Pan Bóg wysłuchał tych modlitw. W moim sercu zaczęły rodzić się pragnienia, by pójść do zakonu. Mając 20 lat, zaangażowałam się w życie oazowe parafii, dużo czasu spędzałam z koleżankami i kolegami (kandydaci na męża też
byli). Po dwóch latach walki z myślami zdecydowałam się
porozmawiać o tym z ks. Markiem, który zaproponował,
abym pojechała na rekolekcje do Sióstr Nazaretanek. I tak się
zaczęła moja przygoda w Nazarecie, która trwa do dziś…
„Moje serce Jemu zaufało“ ‒ to słowa
z mojego pamiątkowego obrazka ze
ślubów wieczystych. Odkąd sięgam pamięcią, często myślałam o życiu zakonnym. Pierwsze Siostry, które spotkałam
na swojej drodze życia, były to Siostry
Nazaretanki, które przyjechały do mojej
parafii, dając świadectwo życia charyS. Bożena
zmatem św. Rodziny. Poznając bliżej
Zgromadzenie i pracę, jaką Siostry wykonują, poprzez korespondencję, spotkania z Siostrami i rekolekcje u Sióstr zrozumiałam, że jeśli wybiorę życie zakonne, to tylko w tym Zgromadzeniu. Urzekła mnie rodzinna atmosfera, radość, miłość wspólna, co trwa po dzień dzisiejszy.
Dokończenie na str.4

Dokończenie ze str.3





Obecność Sióstr w Parafii św. Jadwigi Królowej liczy się od wakacji 1974 r.
W okresie minionych 40 lat pracowało tutaj 47 sióstr:

posługę przełożonej pełniło 9 sióstr
o piękno i wystrój kościoła dbało 8 sióstr zakrystianek
opiekę nad chorymi i pomoc najbardziej potrzebującym
sprawowało 8 sióstr





w przeżywaniu piękna liturgii jako organistki pomagały 2 siostry
w Diecezjalnym Ośrodku Oazowym pracowały 2 siostry
najliczniejszą grupę sióstr posługujących w Parafii św. Jadwigi
stanowią siostry katechetki, których było 27.
A.T.

Młode wokalistki parafii czyli rzecz o scholi kościelnej
Na środowej próbie jest głośno. Dziewczynki śpiewają pieśni, a w chwilach przerwy rozmawiają między sobą. Są tu
zarówno drugoklasistki, jak i
uczennice klasy piątej. Blondynki, brunetki. Wyższe i niższe.
Dzieli je wiele rzeczy, ale jeszcze więcej łączy. Zdają się niemal nie zauważać intruza, który
nieumiejętnie chowa się w
ostatniej ławce. Lecz i tak zerkają w moim kierunku, ciekawe, jakie pytania zostaną im
zadane. Wreszcie nadeszła ta
chwila, że stanęłam przed dwudziestoma dziewczynkami, popatrzyłam w ich uśmiechnięte
twarze i już wiedziałam, że
kochają robić to, po co dziś się
spotkały.
Gromadzą się raz w tygodniu
w szkole. Próby odbywają się
w dwóch grupach: we wtorki
i w środy. Ponadto ćwiczą jeszcze pół godziny przed niedzielną Mszą św. dla dzieci, na któ-

rej śpiewają niemal co tydzień.
Ciężko pracują, by potem móc
zaprezentować swoje umiejętności. Mają już na tym polu
sukcesy. Dwa lata temu
w ogólnopolskim konkursie
„Zapomniane kolędy i pastorałki” zajęły III miejsce wśród 21
zespołów. Śpiewać bardzo
lubią, mają też swoje ulubione
pieśni, szczególnie te z wykorzystaniem gestów: „Bóg jest
tu” czy „Jezus zwyciężył”.
Gdy pytam: „Dlaczego uczestniczą w scholi?”, odpowiadają
natychmiast: „by służyć Bogu”.
Po chwili dodają: „żeby śpiewać
i czerpać z tego radość”, „żeby
doskonalić śpiew”, „by poznawać nowe osoby”. Na koniec
mówią z uśmiechem: „bo Siostra jest fajna”. Być może dlatego tyle dziewczynek chce stać
się częścią scholi. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11 zostanie przyjęta do niej kolejna
grupa kandydatek. Przygotowy-

Dziewczynki z Siostrą podczas próby
wały się do tego przez kilka
miesięcy. Wytrwale uczestniczyły w próbach, by teraz złożyć przyrzeczenie i stać się wokalistkami scholi, która dzięki
nim będzie liczyła 40 osób.
Łączy je nie tylko wspólne
śpiewanie, ale też wyjazdy wakacyjne i weekendowe, często
połączone z formacją liturgiczną. Samodzielnie pod
okiem s. Patrycji przygotowują
akcję kadzidła i kredy na Święto Trzech Króli, przy której kolędują w strojach przed kościo-

łem i zbierają datki na dofinansowanie wyjazdów.
Wyszłam z tej próby pod wielkim wrażeniem dziewczynek
oraz ich opiekunki, s. Patrycji.
Bijąca od nich radość śpiewania
okazała się zaraźliwa i towarzyszyła mi przez resztę dnia.
Bo choć dziewczynki tworzące
scholę są różne i różnie patrzą
na świat, to łączy je pasja, radość śpiewania oraz modlitwa.
A przecież, jak powiedział św.
Augustyn: „ Kto śpiewa, ten
dwa razy się modli”.
M. Cz.

22 listopada obchodzimy wspomnienie św. Cecylii (pocz. III w.), jednej z najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego uznawanej za patronkę muzyki kościelnej, chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych.

