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Nie ma powodu, by się wywyższać
Bóg utożsamia się z dzieckiem,
a najwyższą pozycję społeczną według Niego daje postawa służby. Czy
to nie jest jakieś szaleństwo?! W zestawieniu z mentalnością tego świata
Ewangelia wydaje się być szaleństwem. Ale tak naprawdę to ten
świat oszalał, gdy zaczął gardzić postawą służby albo małymi dziećmi
i innymi ludźmi tylko dlatego, że są
słabi. Świat ma szanse przetrwać
o tyle, o ile będzie w nim obecna postawa służby i szacunek dla człowieka słabego i bezbronnego.
Służba jest cechą Miłości, a Miłość
czyni człowieka naprawdę wielkim
i mocnym. Wszystkie inne postacie
ludzkiej wielkości są pozorne i ulotne.

Wszyscy mamy skłonność do wywyższania się, bo rodzimy się bez
poczucia własnej wartości i dopiero
z pomocą innych budujemy w sobie
to poczucie. Jeśli otaczający nas ludzie nie potrafią nam pokazać naszej
wartości, to pojawiają się w nas kompleksy, a w ślad za nimi skłonność do
wywyższania się.
Tymczasem w oczach Bożych jesteśmy bezcenni już z chwilą poczęcia.
Jezus, obejmując dziecko, chciał nam
powiedzieć, że nie musimy zdobywać
wartości – mamy ją od zawsze. Zamiast wywyższać się, spójrzmy na
siebie Bożymi oczami. Kto patrzy na
siebie po Bożemu, ten nie ma powodu, by się wywyższać.
Na podstawie: „Deon”

Carl Heinrich Bloch – Chrystus z chłopcem

„Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”
/św. Paweł, 2 Kor 12,9–10/

Z siostrą Paulą rozmawia Michał Tuleja
– Szczęść Boże! Witamy Siostrę
w naszej parafii! Skąd Siostra
do nas przybyła?
Szczęść Boże! Nazywam się Barbara
Śpiewak. Można się śmiać, ale nazwisko
nie jest przypadkowe, bo ja kocham
muzykę, kocham śpiewać. Jak mieszkałam w większych klasztorach, to siostry
się śmiały: po tym można poznać, że to
ja idę korytarzem, iż słychać śpiew.
Często się zdarza, że idąc ulicą nucę coś

sobie, a potem się nagle na tym łapię,
że głupio…, ale bardzo to lubię.
Tak samo jak góry, kawę i samochody.
Pochodzę z Myszkowa, jest to miejscowość
położona mniej więcej 30 km od Częstochowy. Mam za sobą całą formację oazową, łącznie z kursem animatora muzycznego. Bardzo lubiłam i ceniłam sobie te wyjazdy na rekolekcje. To było niesamowite
doświadczenie. Do zakonu wstąpiłam zaraz
po maturze, a śluby wieczyste składałam
2 lata temu.
Dokończenie na str. 3

s. Paula – katechizuje w Szkole Podstawowej nr 21, jest również odpowiedzialna za parafialną scholę

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 21.09
06:30 Za parafian
07:00 + Tadeusz Wojtal
07:00 + Józef, Stefania, Bogusław, Janina Kielian
08:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
18:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 + Jan Seweryn
WTOREK 22.09
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
07:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
07:00 + Kazimierz Węgrzecki (od Krzysztofa Gubały z rodziną)
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Jadwigi i jej rodziny
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. O. Pio
18:30 + Ryszard
ŚRODA 23.09
06:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Józefa Królikowska (od kolegów syna Ryszarda
z działu paliw firmy Tankpol)
07:00 + Julian, Maria, Franciszek
08:00 + Kazimierz Sysko – rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 24.09
06:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Anna i Edmund Szymanek
18:30 + Marianna i Tadeusz Oparcik
PIĄTEK 25.09
06:30 + Stanisław i Helena Wcisło
07:00 Dziękczynna z okazji 55. rocznicy urodzin Marii i 35. rocznicy
urodzin Michała i Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo
07:00 + Julia – 60. rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Wójcików,
Kwaśnych i Wilków
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym
kościele w ciągu roku
18:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
SOBOTA 26.09
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
07:00 + Józefa Królikowska (od zarządu i pracowników firmy Zielona
Energia)
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Cecylii
w 49. rocznicę ślubu
08:00 O zdrowie dla synów
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
08:00 + Stanisław i Wiktoria – o radość życia wiecznego
18:30 + Teresa, Maria, Józef Tomkiewicz
NIEDZIELA 27.09
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
08:00 + Michalina i Adam Kruk
09:30 Z okazji 22. rocznicy urodzin Maksymiliana, o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
10:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
11:00 + Krystyna Sznajder – 3. rocznica śmierci
11:00 + Wacław
12:30 Dziękczynno-błagalna w 3. rocznicę ślubu dla Joanny i Antoniego
12:30 + Stanisław First w 5. rocznicę śmierci i + syn Andrzej First
17:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 —————————————————————————————
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.
 Nieszpory niedzielne odprawimy dzisiaj o godz. 18:00.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz. 18:00, a w piątek od 17:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu.
 Spotkanie kandydatów na ministrantów odbędzie się
w poniedziałek 21 września o godz. 17:00 w salce nr 6. Zapraszamy do grona ministrantów i zaszczytnej służby przy
ołtarzu chłopców od klasy IV szkoły podstawowej wzwyż.
 Dzisiaj kończy miesięczną praktykę w naszej parafii kleryk
V roku krakowskiego seminarium Paweł Ostwald. Dziękując za posługę, życzymy wierności podejmowanym
zobowiązaniom i wytrwania na drodze powołania.
 Zapraszamy młodzież i dorosłych na tańce w kręgu. Zajęcia odbywają się w środy o 19:30 w sali teatralnej przy kościele. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii oraz na stronie PKS Jadwiga.
 Za tydzień w niedzielę 27 września ks. Grzegorz zaprasza na
spotkanie popielgrzymkowe grupy nr 2. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30, a po niej będzie poczęstunek w salce przy plebanii.
 Centrum Kultury im. Św. Jadwigi informuje, że przyjmuje
zapisy do nowo powstającej grupy teatralnej. Zapraszamy
wszystkich chętnych niezależnie od wieku – od malucha do
seniora. Ponadto Centrum Kultury prowadzi zapisy na nowe
zajęcia umuzykalniające dla dzieci i niemowląt od
pierwszego roku życia. Więcej informacji na temat zajęć oraz
zapisy w biurze Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy.
 Świetlica środowiskowa „Przystań” działająca przy
naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku
w godz. 16:00-19:00 do sali nr 9 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.:
Kazimierz Trojański z ul. Krowoderskich Zuchów 11,
Wilhelmina Słobodzian z ul. Opolskiej 13, Roman Kaczmarski z ul. Batalionu Skała AK 4, Irena Paczkowska
z ul. Stachiewicza 29, Jerzy Wypich z ul. Wybickiego 1.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
21.09 PONIEDZIAŁEK
ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA
Ef 4,1–7.11–13; Ps 19;
Mt 9,9-13
22.09 WTOREK
Ezd 6,7–20; Ps 122; Łk 8,19–21
23.09 ŚRODA
ŚW. OJCA PIO, ZAKONNIKA
Ezd 9,5–9; Tb13; Łk 9,1–6
24.09 CZWARTEK
Ag 1,1–8; Ps 149; Łk 9,7–9

25.09 PIĄTEK
BŁ. WŁADYSŁAWA
Z GIELNIOWA, KAPŁANA
Ag 1,15–2,9; Ps 43; Łk 9,18–22
26.09 SOBOTA
Za 2,5–15; Jr 31; Łk 9,43–45
27.09 NIEDZIELA
ŚW. WINCENTEGO
A PAULO, KAPŁANA
Lb 11,25–29; Ps 19; Jk 5,1–6;
Mk 9,38–43.45.47–48

Dokończenie ze str. 1
— Dlaczego wybrała sobie Siostra imię zakonne Paula?
To imię nawiązuje do świętego Pawła, bo zawsze był moim przewodnikiem duchowym, byłam zafascynowana jego
postawą, jego głoszeniem Słowa Bożego, poświęceniem.
Także tym, że odkrył w pewnym momencie życia swoją
słabość i mimo niej głosił Chrystusa. Nie bał się tej słabości,
tylko oddał ją Panu Bogu i ona mu nie przeszkadzała w głoszeniu Jego chwały.
— Jak to się stało, że wstąpiła Siostra do zakonu? Dlaczego akurat do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek?
Poznałam nazaretanki na oazie. Pierwsza siostra, którą
poznałam (s. Dorota) jest takim moim wzorem siostry aż do
dzisiaj. Jakoś zafascynowało mnie ich życie. Później odwiedzałam siostry w Częstochowie i po prostu zapragnęłam
zostać jedną z nich.

ZAPRASZAMY NA
WYJĄTKOWE SPOTKANIE!
We wtorek 22 września wspólnie z Akcją Katolicką zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na spotkanie
z prof. Stanisławem Grygielem i jego żoną Ludmiłą,
naszymi parafianami, którzy od lat mieszkają w Rzymie.
Stanisław Grygiel jest uczniem ks. Karola Wojtyły,
a obecnie profesorem na Uniwersytecie na Lateranie
w Rzymie, natomiast p. Ludmiła jest eseistką i tłumaczką.
Oboje są zaangażowani w działalność Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Spotkanie
będzie dotyczyło tej właśnie tematyki w kontekście zbliżającej się drugiej części Synodu Biskupów nt. Rodziny
w Rzymie. Będzie można posłuchać o kulisach synodu,
a także zadać ważne pytania na temat nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Gorąco zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu we
wtorek o godz. 19:15 w sali teatralnej.

— Nie miała Siostra wątpliwości?
Miałam wątpliwości co do tego, czy wstąpić, a także co do
tego, czy zostać. Doświadczałam takich wątpliwości czysto
ludzkich: czy to na pewno moje miejsce, czy Pan Jezus
mnie tutaj powołuje i czy chce, żebym była właśnie nazaretanką. Ale ilekroć prosiłam Go na modlitwie, żeby pokazał
swoją wolę, to zawsze wskazywał, że Nazaret jest dla mnie
i dlatego też zostałam.
— Będzie Siostra prowadzić scholę w naszej parafii, ale
także podejmuje Siostra katechezę w szkole podstawowej nr 21. Czy jest to nowe doświadczenie?
Nie jest to nowe doświadczenie. Przez rok posługiwałam
u św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym, ale tam nie
byłyśmy jakoś szczególnie związane z parafią, bo mieszkałam wtedy na ul. Warszawskiej. Przez ostatnie 2 lata pracowałam w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek na Kurdwanowie
i tam też nie byłyśmy związane z parafią. W tej szkole
oprócz nauczania prowadziłam również scholę trochę starszych dziewcząt – ze starszych klas podstawówki i z gimnazjum. Dobrze nam się układała współpraca i myślę, że
z dziewczynkami z tutejszej scholi będziemy kontynuować
to dobre doświadczenie. Zatem jest to pierwsza moja parafia, w której będę mieszkać, pracować i włączać się w liturgię oraz życie parafii.
— Ma siostra jakieś obawy związane z tym nowym
zadaniem?
Trudne pytanie… Może nie do końca nazwałabym to obawą, może raczej niepewnością. Czy dzieci mnie jakoś przyjmą tak zwyczajnie, czy będziemy się dobrze dogadywać
i współpracować.
— To życzę Siostrze owocnej pracy z dziećmi i oczywiście z ich rodzicami. Szczęść Boże!
Dziękuję. Szczęść Boże!

POMOC DLA AFRYKAŃSKIEJ WSPÓLNOTY
W przyszłą niedzielę 27 września gościem w naszym
kościele będzie ks. Roman Ciupaka – misjonarz
z Afryki. Ks. Roman będzie głosił kazania, a po Mszach
świętych będzie można wesprzeć jego afrykańską wspólnotę dobrowolnym datkiem.

MODLITWA ZA UCHODŹCÓW
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy środowisk świeckich katolików 23 września w trzech miastach Polski odbędą się nabożeństwa ekumeniczne w intencji uchodźców,
którym przewodniczyć będą miejscowi biskupi.
Kraków zaprasza do bazyliki Świętej Trójcy
(kościół OO. dominikanów), gdzie o godz. 20:30
celebrację poprowadzi bp Grzegorz Ryś.

Ludzkim językiem o Boskich sprawach
Z ks. Rafałem Kasperkiem rozmawia Edyta Wilk
— Skąd Ksiądz pochodzi?

ulubione nabożeństwo albo formę modlitwy?

Pochodzę z Szaflar. Podhale.
— Która to Księdza parafia?
Druga – poprzednio byłem na parafii
Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
To była duża parafia, a teraz zostałem
skierowany na jeszcze większą.
— Czym zajmował się Ksiądz na
poprzedniej parafii ?
To była 12 000 parafia, na której było
trzech wikarych i ksiądz proboszcz, dlatego tych działań duszpasterskich było całkiem sporo. Poza katechizacją zajmowałem się ministrantami i lektorami, kandydatami do bierzmowania, trochę też scholą oraz pomagałem siostrom przy przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej.
— Jakie grupy będzie Ksiądz prowadził w naszej parafii?
Będę zajmował się oazą oraz Duszpasterstwem Chorych.
— Jakie są Księdza pasje?
Oprócz tego, że bardzo lubię śpiewać,
ogromną przyjemność sprawia mi celebrowanie Mszy Świętej. Interesuję się
też ogólnie rzeczami pięknymi – na
przykład kaligrafią czy muzyką klasyczną, głównie organową – zwłaszcza Jana Sebastiana Bacha. Natomiast jeśli
chodzi o sport, bardzo lubię jazdę na
rowerze i narciarstwo biegowe.
— Czy Ksiądz ma jakieś swoje

Nie mam takiej typowo ulubionej formy, ale pobożność maryjna jest wpisana
w moje życie, dlatego nabożeństwa majowe czy październikowe są mi bliskie.
— Jakie jest Księdza najpiękniejsze doświadczenie kapłańskie?
Przede wszystkim spowiedź, chociaż
ona jest bardzo trudna. Jednak kiedy
widzi się czasem łzy w konfesjonale
i ma się świadomość, że można drugiemu człowiekowi w zastępstwie Pana
Boga pomóc, wtedy ksiądz czuje się
potrzebny i na właściwym miejscu – i to
jest piękne.
– Jaką najśmieszniejszą sytuację
z seminarium, praktyki czy poprzedniej parafii Ksiądz pamięta?
Oczywiście z seminarium, gdzie robiło
się różne dowcipy. Pamiętam, że pewnego razu kolega zasnął w czasie studium, podczas którego oczywiście spać
nie było wolno. W dodatku spał tak
mocno, że wynieśliśmy go z łóżkiem na
korytarz. Jego zaskoczenie po obudzeniu było ogromne – kompletnie nie wiedział, gdzie się znajduje i co się z nim
stało. Ale takich doświadczeń miłych
w życiu kapłańskim jest sporo i to jest
ważne, bo ta radość jest obecna i ona
też motywuje do dalszej pracy.
— Co jest najtrudniejsze, kiedy
kończy się seminarium i zostaje
rzuconym na głęboką wodę – na
pierwszą parafię?

Ks. Rafał – katechizuje w Szkole Polskich Noblistów. W parafii opiekuje się Oazą, Braterstwem Chorych, prowadzi
katechezy chrzcielne oraz
katechezy dla bierzmowanych.
Może to, żeby do ludzi mówić ludzkim językiem (śmiech). W seminarium
człowiek przyzwyczaja się do języka
teologii, a chodzi przecież o to, żeby te
wszystkie piękne sprawy przekazać
w sposób zrozumiały dla wszystkich.
— Dziękuję za rozmowę i życzę,
by posługa w naszej parafii była
źródłem radości, spełnienia
i umocnienia w wierze, a parafianie wspierali Księdza modlitwą oraz dobrym słowem.

