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Dwa lata BIULETYNU
na Krowodrzy
Z jego twórcą i redaktorem naczelnym, Księdzem
Proboszczem Markiem Hajdyłą, w przeddzień
imienin rozmawiała Magdalena Szymańska
Pamiętam, że zaraz po objęciu
naszej parafii Ksiądz planował wydawanie gazetki; tymczasem Biuletyn powstał prawie 4 lata później.
Dlaczego to tyle trwało?
Bo wszystko zawsze tkwi
w ludziach. Żeby tego
typu dzieła rozpoczynać,
trzeba najpierw dotrzeć do
osób, które są w stanie
regularnie poświęcić się takiej
pracy, a to jest niemożliwe,
kiedy się nie zna środowiska. Podobnie było w poprzedniej
parafii, kiedy dopiero po 3 latach sprawa ruszyła. Kolęda czy
inne okazje dają możliwość zorientowania się, kto ma jakie
talenty, umiejętności, kogo można poprosić, kto da radę. Tyle
trzeba było czasu, żeby wyłonić grono osób, które się w ogóle
zgodziły na tego typu współpracę.
Sam pomysł na gazetkę jest wzorowany na biuletynach,
które widywałem za granicą, np. w USA. Tam prawie wszędzie
– nie tylko w parafiach polskich, ale także w tych rodzimych –
wydają właśnie rodzaj takiego biuletynu: coś więcej niż tylko
ulotka, ale z kolei mniej niż gazeta z jakimiś poważniejszymi
artykułami. Zazwyczaj była to kartka 2-stronnie zadrukowana,
a na niej tylko: jakaś refleksja, ogłoszenia, intencje mszalne,
czasami jakieś lokalne reklamki. I to zawsze leżało przy wyjściach z kościoła, a każdy wychodzący mógł zabrać ze sobą.
Biuletyn jest tutaj dobrym słowem, bo ono definiuje, co to ma
być: najbardziej użyteczne informacje. Natomiast moja ambicja była taka, żeby nie podawać tylko suchej informacji, ale
wzbogacić przekaz o rozmowy, o jakieś refleksje, poszerzyć
o zapowiedzi czegoś, czasem o jakieś wywiady, podsumowania itp. A żeby to osiągnąć, nie wystarczy mechaniczne skopiowanie intencji i ogłoszeń, tylko tu już potrzeba osób, które
choćby w niewielkim stopniu, ale próbują być dziennikarzami,
które coś napiszą i to zredagują.
Ciąg dalszy na str. 3 i 4

Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Dobrego zdrowia, radości,
sił i wytrwałości w pracy
duszpasterskiej oraz
obfitości Bożych łask.
Wdzięczni Parafianie

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 13,31–35/

Jezus – mistrz miłości
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazuje uczniom
i światu nowe przykazanie.
Przewyższa ono znacznie,
a nawet kontestuje dotychczasowe przykazania i doskonałość praktykowaną dotychczas
przez faryzeuszy. Doskonałość
faryzejska polegała przede
wszystkim na nienagannym
zachowaniu Prawa i nadmiernym koncentrowaniu się na
formach zewnętrznych. Często
gubiono przy tym wnętrze,
serce, miłość.
Jezus uczy miłości doskonałej, która obejmuje każdego
człowieka, nawet wrogów:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół,
dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą, błogosławcie
tym, którzy was przeklinają
i módlcie się za tych, którzy
was oczerniają.

Jezus zaprasza swoich
uczniów do naśladowania Go.
Jesteśmy prawdziwie uczniami
Jezusa, gdy kochamy się wzajemnie. W czasie Wieczerzy
Pożegnalnej Jezus pozostawił
nam wzór, matrycę miłości:
klęka przed uczniami i obmywa im nogi. Zdejmowanie

gościom sandałów i mycie ich
zakurzonych stóp było posługą, którą wykonywali niewolnicy, czasami również kobiety.
Nigdy jednak nie czynił tego
ojciec rodziny ani mistrz
wspólnoty. Woda wylewana
na stopy zmywała brud. Olejek, którym smarowano stopy
– goił rany. Namaszczanie
stóp i zranionych miejsc oliwą
było jak delikatny, czuły dotyk
miłości.
Obmycie stóp uczniom rekapituluje symbolicznie wszystkie słowa i czyny Jezusa: Umi-

łowawszy swoich na świecie,
do końca ich umiłował. Ten
gest ukazuje logikę miłości,
służby i daru. Testament
z Wieczernika, potwierdzony
na krzyżu, pokazuje nam, jak
żyć: podobnie jak Jezus
uczniowie winni sobie nawzajem umywać nogi, czyli
w pokorze wzajemnie sobie
posługiwać, namaszczać zranione miejsca oliwą miłości,
umierać jedni za drugich. Miłość Jezusa jest przykładem,
wzorem i miarą bezinteresownej, uniwersalnej miłości.

Na podstawie: „Deon”

INTENCJE

MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 25.04
06:30 O obfitość Bożych darów dla księdza Proboszcza z okazji imienin
(od Sióstr Nazaretanek)
07:00 W intencji ks. Jarosława o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej z okazji imienin
07:00 + Tadeusz Broda – msza gregoriańska
08:00 Zmarłe Siostry Służebniczki: Urszula, Ludmiła, Roberta Wcisło
18:30 W intencji ks. Proboszcza Marka Hajdyły o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski (od Margaretek)
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla
ks. Proboszcza Marka Hajdyły z okazji imienin
18:30 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 + Małgorzata, Jerzy, Janina i Stanisław Babula w kolejną rocznicę śmierci
WTOREK 26.04
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30
18:30
18:30

+ Cecylia i Aleksander Szybowscy
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pauliny
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Heleny i Antoniego
+ ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
+ Tadeusz Broda – msza gregoriańska
+ Władysław – 9. rocznica śmierci
+ Roman Szostak
ŚRODA 27.04

06:30 O potrzebne łaski i moc Bożego błogosławieństwa dla Pawła
w rocznicę urodzin
06:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Fabiana w 40. rocznicę urodzin
07:00 + Tadeusz Broda – msza gregoriańska
07:00 + Anna Trojan
07:00 + Stanisław Grygierzec – o radość życia wiecznego (od Marii Pudełko)
08:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 28.04
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30

+ Zofia Kotarba
+ Jan – 15. rocznica śmierci i Genowefa Klęk
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
O pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości dla Bartosza oraz
w intencji Dominiki z okazji urodzin
18:30 + Tadeusz Broda – msza gregoriańska
PIĄTEK 29.04
06:30
06:30
07:00
08:00
18:30
18:30
18:30
18:30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii
+ Albin Zięciak – 50. rocznica śmierci
+ ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
+ Tadeusz Broda – msza gregoriańska
+ Antoni, Andrzej, Wiktor Broda, zmarli rodzice i zmarli z rodziny
+ Zofia Jagielnik i zmarli z rodziny
+ Józef – 19. rocznica śmierci
+ Władysław Hajduk (od siostry Kazimiery z rodziną)
SOBOTA 30.04

06:30 + Zofia Grotomirska
07:00 Dziękczynna za 40 lat życia małżeńskiego Haliny i Józefa
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Piotrusia i Andrzeja
08:00 Dziękczynna za szczęśliwe pożycie 50 lat Henryka i Bogusławy
08:00 + Franciszek Borzyszkowski i córka Barbara Kalandyk
08:00 + Stanisław i Anna
08:00 + ks. Jan Kretowicz – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Tadeusz Broda – ostatnia msza gregoriańska
NIEDZIELA 01.05
06:30 ————————————————————————————————–
08:00 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
09:30 O światło Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę MB na czas egzaminów
maturalnych oraz właściwy wybór drogi życiowej dla Łukasza Czapika
10:00 + Czesław Jaroński – pierwsza msza gregoriańska
11:00 ————————————————————————————————–
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest święty
17:00 + Stanisław Lisowski – 17. rocznica śmierci
18:30 ————————————————————————————————–
20:30 O wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla Tymoteusza
podczas matury i w wyborze dalszej drogi życiowej

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa.
W

poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się zebranie
Zespołu Charytatywnego.

W

czwartek 28 kwietnia Ks. Bp Grzegorz Ryś udzieli
Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii na
Mszy św. o godz. 18:30. Wcześniej zapraszamy kandydatów
w poniedziałek, wtorek i środę na Mszę św. o 18:30 i na
próby. Natomiast w środę od godz. 17:00 będzie okazja do
spowiedzi dla kandydatów, świadków i ich rodzin.

W

piątek zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu od 17:00 do 18:30.

 Od

przyszłej niedzieli 1 maja zapraszamy na nabożeństwa
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odprawiać
będziemy przez cały maj, codziennie o godz. 18:00.

W

przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny przeprowadzi
po Mszach świętych comiesięczną zbiórkę do puszek na
kuchnię dla ubogich św. Jadwigi Królowej.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w ostatnim czasie odeszła do wieczności. Jest to śp. Elżbieta
Maślona z ul. Krowoderskich Zuchów 19.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

W dniu 27.04.2016 r. mija drugi
rok od kanonizacji papieża Jana
Pawła II – naszego wielkiego
Rodaka. Dziękując Bogu za Niego,
pamiętajmy, zwłaszcza w Roku Miłosierdzia, że w obliczu współczesnych
form ubóstwa, których jak wiem nie
brakuje w naszym kraju, potrzebna
jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności
z bliźnimi, dzięki której pomoc
będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr».

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
25.04 PONIEDZIAŁEK
Święto św. Marka Ewangelisty
1 P 5,5b–14; Ps 89;
Mk 16,15–20
26.04 WTOREK
Dz 14,19–28; Ps 145;
J 14,27–31a
27.04 ŚRODA
Dz 15,1–6; Ps 122; J 15,1–8
28.04 CZWARTEK
Dz 15,7–21; Ps 96; J 15,9–11

29.04 PIĄTEK
Święto św. Katarzyny ze
Sieny, dziewicy i doktora
Kościoła
1 J 1,5–2,2; Ps 103;
Mt 11,25–30
30.04 SOBOTA
Dz 16,1–10; Ps 100;
J 15,18–21
01.05 NIEDZIELA
Dz 15,1–2.22–29; Ps 67;
Ap 21,10–14.22–23; J 14,23–29

Ciąg dalszy ze str. 1
Druga rzecz to częstotliwość ukazywania się, bo
tutaj też są różne szkoły. Są
gazety piękne, bardzo starannie wydane, o pogłębionych treściach, wielu stronach, które są np. miesięcznikami, kwartalnikami. Na
pewno mają swoje zalety i
tego nie podważam; ale pełnią jednak inną funkcję. A dla
mnie ideałem jest to, że standardowy parafianin, który żyje
swoją wspólnotą w rytmie
tygodniowym, przychodząc w
niedzielę do swojego kościoła,
może wyjść po Mszy św. z
taką utrwaloną informacją,
mieć tam właśnie intencje
mszalne, ogłoszenia. Raz na
miesiąc to już moim zdaniem
byłoby za rzadko.
I teraz żeby to wszystko
stworzyć, a z drugiej strony
nie mając takiego potencjału, jaki ma wielka redakcja
prasowa, trzeba iść na kompromis, że Biuletyn jest
prostszy, krótszy, że szata
graficzna jest w miarę prosta, nie może być zbyt kosztowny. Bo tu pojawia się
jeszcze jedno pytanie: czy
sprzedawać taką gazetkę,
czy zrobić ją darmową?
Sprzedaż powoduje, że automatycznie bardzo się zawęża
krąg odbiorców. To widać po
profesjonalnej prasie katolickiej, której w naszej parafii
rozchodzi się 20–30 sztuk na
tydzień. Wydawać kolejną
płatną gazetkę, która by się
rozchodziła w tylu egzemplarzach, to trochę szkoda wysiłku. Jeśli się chce masowo
dotrzeć z informacją, to trzeba dać możliwość wzięcia za
darmo. I naszej gazetki faktycznie się w tej chwili rozchodzi co tydzień 1800–2000
sztuk. A to jest dla mnie

wielka siła informacyjna, bo
to oznacza, że w tylu domach i w rękach odpowiednio większej liczby osób biuletyn się znajdzie i tak można
im coś przekazać.

Jak układają się relacje z ludźmi: odbiór czytelnika i współpraca z redakcją?
Te głosy, które do mnie
dochodzą, są w większości
bardzo życzliwe: że ta gazetka jest pożyteczna, że wiedzą więcej, jeśli chodzi
o własną parafię, o różne
inicjatywy, które tu mają
miejsce. Oczywiście w mniejszej parafii, gdzie ludzie są
bardziej zintegrowani wokół
swojego kościoła, ta zwrotna
informacja przebiega szerzej
i szybciej. W parafii wielkomiejskiej, jak ta, bardzo dużo
osób nie przychodzi co niedzielę do swojego kościoła
kontakt z nimi jest rzadszy,
w związku z tym i ta zwrotna
informacja jest troszkę bardziej rozmyta. Ale wydaje mi
się, że odbiór jest pozytywny. Natomiast bardzo cenię
grono osób, które się zdecydowały być w redakcji
i w niej pracować. Tu już nie
tylko chodzi o to, że robią
gazetkę, ale że to jest grono
bardzo sympatycznych, zaangażowanych, chcących
czegoś więcej osób, które
poświęcają swój czas mimo
tego, że mają wiele własnych
spraw. Ten tygodniowy rytm
pracy stwarza pewną presję
i wymaga ciągłej dyspozycji:
dopiero dziś się ukazał numer, a tu już jutro muszą
być materiały do następnego
i to się właściwie przez 10
miesięcy nie kończy.
Ciąg dalszy na str. 4

93
Rok 1991 przyniósł czwarte międzynarodowe (a VI z kolei) Światowe Dni Młodzieży, które
odbyły się w Polsce, na Jasnej Górze w Częstochowie i zgromadziły 1,6 mln uczestników.
Jako temat VI spotkania wybrane zostały
słowa św. Pawła: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). Orędzie wprowadzało w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi. Zapraszając do Częstochowy, Jan Paweł II powiedział:
„Gdzie można lepiej zrozumieć, co znaczy być dziećmi Bożymi,
jeśli nie u stóp Matki Boga? (...) Udajemy się do sanktuarium,
które dla narodu polskiego ma szczególne znaczenie; jest to
miejsce ewangelizacji i nawrócenia, miejsce, do którego przybywają tysiące pielgrzymów pochodzących ze wszystkich stron
kraju i świata”. Słowa szczególnej zachęty zostały skierowane
do młodzieży z Europy Wschodniej, która odpowiedziała
w sierpniu swoją obecnością i gorącą modlitwą przed Ikoną
Matki Bożej.
Wieczorem trzy słowa stały się przedmiotem papieskiej refleksji: Jestem – Pamiętam – Czuwam. Usłyszeliśmy rozważanie o imieniu Boga. «Jestem» – to imię jest fundamentem
Starego Przymierza, ale również fundamentem Przymierza
Nowego. Młodzi podczas spotkania wnieśli Krzyż i ustawili
w środku zgromadzenia. W tym Krzyżu objawiło się do końca
Boskie «Jestem» nowego i wiecznego Przymierza. Obok krzyża
Chrystusa została położona Biblia, ażeby rozważać i zachowywać słowa Boże tak jak Maryja z Nazaretu. Obok tych dwóch
symboli ustawiona została Ikona Bogurodzicy. Ojciec Święty
powiedział: „Temu symbolowi odpowiada słowo «Czuwam».
To słowo oznacza postawę matki. Jej życie, Jej powołanie wyraża się w czuwaniu. /.../ Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na
całej ziemi. /.../ Z Jasnej Góry czuwa Ona nad całym narodem,
nad wszystkimi”.
M.T.
Ponownie informujemy, że nasz parafianin diakon Michał
Misiuda, syn Stanisława i Teresy, kleryk VI roku Wyższego
Seminarium Duchownego w Warszawie, przyjmie 28 maja
tego roku święcenia prezbiteratu. Życzymy mu darów Ducha
Świętego i owocnego przygotowania do święceń. Prosimy
także wszystkich parafian o życzliwą modlitwę w jego intencji.

Dokończenie ze str. 3
Chętnie byśmy powiększyli grono
współpracowników, ponieważ im więcej osób, tym na każdego wypada
mniej pracy, rzadziej musi swój materiał przygotować. Nasze redakcyjne
spotkania, raz na parę miesięcy, są
zazwyczaj pełne i radości, i takiego
poczucia, że robimy dobre dzieło. To
jest wspólnototwórcze i to najbardziej
sobie cenię.

kilka rzeczy, przeważnie kiedy pilnie
potrzebowałem dla kogoś prezentu.
Po remoncie jadalni na plebanii wymyśliłem sobie, że spróbuję się zmierzyć
z wizerunkiem św. Jana Pawła i św.
Jadwigi, no i się udało, jakoś tam wygląda, lepiej czy gorzej, ale chyba na
tyle dobrze, że można było powiesić.

Czy Ksiądz uczył się malarstwa?

papieża. Jest to szalenie trudne
i czasochłonne, łączy się z ogromną
presją, stresem. Ale z drugiej strony
to coś fascynującego, że mogę
uczestniczyć w przygotowaniu tak
bezprecedensowego wydarzenia, że jak
to wszystko się uda, będę mógł sobie
powiedzieć, że jakiś procencik też tam
dołożyłem od siebie.

10 lat kierowania radiem, teraz 13. rok
Co by Ksiądz robił, gdyby miał wolny
Nie, w ogóle. Już w szkole miałem kierowania parafią. Co nam Ksiądz
czas?
taką łatwość rysowania, malowania Proboszcz powie po tych 6 latach na
i tak mnie to wciągnęło. Później, Krowodrzy?
Chodziłbym w góry, malował, słuchał w liceum kupiłem jedną, drugą książkę
dobrej muzyki i uprawiał trochę więcej o technikach malarskich i potem tak
sportu.
metodą prób i błędów. To nie jest nic
wielkiego, bo to są bardzo amatorskie
rzeczy, ale tu się liczy raczej nie tyle
obiektywna wartość, ile subiektywna
radość, że można zrobić coś, co się
podoba.

Skąd ten brak czasu? Niektórzy parafianie uważają, że proboszcz ma
o wiele mniej pracy niż wikariusze…

Jaka to jest dobra muzyka?
To bardzo szeroki obszar. Właśnie
dokładnie takie jest kryterium: muzyka
jest dobra albo zła. Poza kilkoma gatunkami – właściwie w każdym jestem
w stanie zachwycić się czymś dobrym,
od klasyki począwszy po jazz. Ale
spektrum jest szerokie, bo w każdym
gatunku są rzeczy i dobre, i słabe.
Mam bardzo dużą płytotekę rzeczy
ciekawych, które lubię, zawsze lubiłem. Sport to narty zimą, latem rower,
rolki. Co do malowania, to niestety –
dawniej malowałem trochę olejnie;
lubię też pastele, suche i tłuste, a teraz od iluś lat właściwie nic. Tu, na
Krowodrzy namalowałem dosłownie

Odpowiedzialność proboszcza za całość wspólnoty dotyczy wielu obszarów,
o których wikariusze nawet nie muszą
myśleć. Poza tym od ponad roku
jestem zaangażowany w przygotowania
do ŚDM. To jedna z największych
imprez światowych w ogóle. W sierpniu
na olimpiadzie w Rio organizatorzy
spodziewają się przyjazdu nawet 250–
300 tys. ludzi; a w Krakowie 3 tygodnie
wcześniej odbędzie się wydarzenie, na
które może przyjechać do 2 mln
uczestników. To pokazuje, o jakiej skali
w ogóle mówimy. Ja teraz właściwie
w parafii jestem gościem, rano tylko
odprawię Mszę św. i jadę do kurii albo
do biura, i wracam wieczorem. Jestem
w tym komitecie odpowiedzialny za
jedną z najważniejszych sekcji, która
ma przygotować główne spotkania
z papieżem, począwszy od architektury,
liturgii, śpiewu, poprzez inscenizacje
i inne rzeczy, całą organizację pobytu

Myślę, że jest bardzo ciekawa, różnorodna, ma wszystkie plusy i minusy
wielkomiejskiej parafii. Z jednej strony
przyciąga wiele osób spoza niej; jest
ciągle mocne, chociaż zmniejszające się
grono ludzi, którzy budowali kościół, są
takimi założycielami tej wspólnoty i są
mocno zintegrowani z tym miejscem.
To zasadniczy rdzeń parafii. Widać też
negatywne zjawisko przekształcania się
w parafię hotelową: pojawia się coraz
więcej osób tylko wynajmujących pokój
lub mieszkanie, nie związanych z tym
miejscem, i to już nie tylko chodzi
o parafię, ale w ogóle o dzielnicę. To
nie ułatwia tworzenia wspólnoty. Ale
z drugiej strony jest specyficzny charyzmat Patronki, powiązania tego miejsca
ze św. Janem Pawłem II, otwarcie, wyrozumiałość, szeroka działalność prospołeczna: dla młodzieży, dla dzieci, dla
starszych, dla potrzebujących. Kto nie
zna tej parafii albo zna ją tylko pobieżnie i z doskoku, ten ocenia ją stereotypowo, tak jak w dzisiejszych czasach
często ocenia się Kościół w ogóle. Natomiast kto znał choć trochę tę parafię
w minionych latach i kto zna ją dzisiaj,
ten ją sobie bardzo ceni. Niektórzy parafianie mówią mi nawet, że odczuwają
dumę i chwalą się innym w pracy lub
w rodzinie wyjątkowością swojej parafii
na Krowodrzy. Mam nadzieję, że tak
będzie nadal.

