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Nie bójcie się ludzi
Słowa Chrystusa: „Nie bójcie się ludzi"
łączą się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii z wezwaniem do wierności prawdzie i
zapewnieniem, że prawda ostatecznie zawsze zwycięża. Właśnie dlatego uczniowie
winni odważnie głosić to, co usłyszeli i nauczyli się od Mistrza. Muszą słuchać Jego
słów i żyć nimi na co dzień. Bo słuchać w
znaczeniu biblijnym, to również czynić wypełniać to, co się usłyszało, przechodzić
od słów do czynów.
Mówienie i słuchanie prawdy nie jest łatwe, jednak właśnie umiejętność — jeśli
można tak powiedzieć — zmierzenia się z

prawdą jest jedną z miar wielkości człowieka. To właśnie w obliczu prawdy, zwłaszcza
bardzo trudnej do powiedzenia lub przyjęcia, pokazuje się i nasza wierność Chrystusowi, i wierność samej prawdzie, i wreszcie
miłość, którą mamy do Boga i do drugiego
człowieka. Bo nie da się prawdy oddzielić
od miłości. - w duchu tego, co powiedziała
Edyta Stein: „Nie przyjmujcie niczego za
prawdę, co byłoby pozbawione miłości,
a nie przyjmujcie niczego jako miłość,
co byłoby pozbawione prawdy; jedno
pozbawione drugiego staje się niszczącym
Na podstawie: „Opoka”
kłamstwem".

Rok szkolny dobiega końca
W najbliższy piątek dzieci odbiorą świadectwa i rozpoczną upragnione wakacje. Koniec
roku szkolnego to czas podsumowań. W Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi
Królowej, mieszczącej się na terenie naszej
parafii, wiele się działo. Dla nowej dyrekcji
był to rok zmagań, by zapewnić dzieciom
warunki do edukacji na najwyższym poziomie,
a nauczycielom komfortowe warunki pracy.
„Ten rok był dla nas nowością – zaznacza
pani dyrektor Dorota Ulman. – Zupełnie inaczej patrzy się na szkołę z perspektywy
nauczyciela czy rodzica, a inaczej od strony
dyrektora, gdy trzeba objąć zupełnie nowe
sprawy, o których coś się wiedziało, ale nie
miało się pojęcia, że tyle wymagają.
Myślę, że ten rok był dobry. Kosztował wiele
wysiłku, by z jednej strony nie zmarnować
potencjału już wypracowanego, a z drugiej
wdrażać nowe metody. Mamy pomysły długofalowe – pozyskiwanie funduszy, powrót
do pracy metodą projektów, czyli realizowania konkretnego tematu przez cały rok
w grupach przedmiotowych lub klasowych.
W przyszłym roku czeka nas 15-lecie szkoły,
więc myślę, że projekt o św. Jadwidze ma
swoje uzasadnienie.”
„Udało nam się wiele nowego zrobić – dodaje
pani dyrektor Marzena Kamuda. – Pozyskali-

śmy dwie tablice interaktywne, wzbogacamy
warsztat metodyczny. W przyszłym roku
planujemy zakup sprzętu, który umożliwi prowadzenie lekcji w sposób nowoczesny.
Trudny był dla nas czas rekrutacji. Chcielibyśmy przyjąć więcej dzieci, ale nie mamy możliwości, gdyż brakuje sal. Przykro nam było
mówić rodzicom i uczniom, że niestety nie
ma dla nich miejsca, ale otwieramy nową filię
szkoły św. Jadwigi przy parafii Chrystusa
Odkupiciela na ulicy Stelmachów i w tym
roku już dzieci z klasy I tej szkoły będą
uczęszczały do nas, a za rok, jak Pan Bóg
pozwoli, przeniosą się do nowego budynku.”
Dzieci ze szkoły św. Jadwigi są bardzo aktywne. Chętnie reprezentują szkołę w licznych
konkursach na poziomie wojewódzkim,
ogólnopolskim czy międzynarodowym,
co oznacza, że czują się w szkole dobrze.
W I Małopolskim Konkursie Informatycznym
„Jadwiga”, jak zwykli mawiać o swojej szkole
uczniowie, może pochwalić się trójką laureatów w klasach 4‒6 i jednym w klasie 3.
W Kangurze matematycznym i Krakowskiej
Matematyce oraz konkursie przyrodniczym
„Świetlik” również są laureaci, podobnie
w XIX Ogólnopolski Konkursie Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Dokończenie na str.3

Zapraszam na
Pieszą Pielgrzymkę
na Jasną Górę

Wierzę w Syna Bożego – to
hasło tegorocznej XXXIV już
Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji
Krakowskiej z Wawelu na Jasną
Górę, która od 1981 r. odbywa
się w intencji Ojca Świętego i
Ojczyzny. Będziemy dziękować
Panu Bogu za kanonizację św.
Jana Pawła II. Nasze pielgrzymowanie będzie też pierwszym
rokiem przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
Pielgrzymka, która odbędzie się
w dniach od 6 do 11 sierpnia to
swoistego rodzaju rekolekcje w
drodze. To manifestacja naszej
wiary, której dzisiejszy świat tak
bardzo potrzebuje. Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest okazją
do wspólnej modlitwy w intencjach, z którymi każdy pielgrzym wędruje do Matki Bożej.
To również czas radosnego
przeżywania swojej wiary i okazja do poznania wielu wartościowych ludzi. W tym roku
również i nasza parafia przyłącza się do wspólnego pielgrzymowania wraz z I członem pielgrzymki w ramach grupy nr „2”.
Jako jej przewodnik zapraszam
wszystkich chętnych do udziału.
Mam nadzieję, że stworzymy
mocną grupę pod opieką św.
Jadwigi w drodze do Jasnogórskiej Pani. Informacje i zapisy w
kancelarii parafialnej oraz bezpośrednio u mnie.
Oczekuję z radością i nadzieją
ks. Grzegorz Kurzec
wikariusz parafii św. Jadwigi

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23.06
06:30 + Mieczysław Puchała (od rodziny Gościej
z Łętowni)
07:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Anna Włodarczyk
+ Małgorzata Kądziołka i zmarli z rodziny
08:00 + Jan i Władysława Komenda oraz Jan
i Anna Staszel
18:30 + Jerzy Sułkowski - w dniu Ojca
+ Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Jan Kolarz
+ Jan i Bogusław Martyna
WTOREK 24.06
06:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Kazimierz i Wanda Grabowscy
07:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Jan i Anna Stal
08:00 Dziękczynna za Emilkę z prośbą o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
18:30 + Janina Boroń
+ Jan i Janina Miłek i zmarli rodzice
+ Jan Bochenek
ŚRODA 25.06
06:30 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Mieczysław Puchała (od rodziny Bierówków
i Kołodzieczyków)
07:00 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Anna Włodarczyk
+ Jan Zawada
08:00 + Zofia Ciałowicz – 3. rocznica śmierci oraz rodzice:
Stanisława i Jan
+ Anna, Ludwik, Anna
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 26.06
06:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
07:00 + Stanisława Kądziołka – 9. rocznica śmierci
08:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
18:30 + Wojciech – 24. rocznica śmierci
PIĄTEK 27.06
06:30 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Władysław Kacperczyk - z okazji imienin
07:00 + Zygmunt Szwed
+ Władysław, Julia i Jan
08:00 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
18:30 Módlmy się z Maryją Królową Polski, o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz
o wypełnienie Ślubów Jasnogórskich narodu
O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla
ks. Piotra Stopki z okazji imienin (od Kręgu biblijnego)
O zdrowie Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa Gawor w 70. rocznicę urodzin

MSZALNE
+ Henryk Franczak– 2. rocznica śmierci i Stefania Franczak – 33. rocznica śmierci
SOBOTA 28.06
06:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Pawła Waśniowskiego oraz podziękowanie za otrzymane łaski
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i świętego patrona dla ks. Pawła w dniu
imienin
+ Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
18:30 + Mieczysław Szczepanik. - 2 rocznica śmierci; Henryk,
Edward, Andrzej, Stanisław, Jan i Marianna Szczepanikowie oraz Aniela i Franciszek Paterowie
NIEDZIELA 29.06
06:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
08:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
09:30 Dziękczynna w 2. rocznicę urodzin Wiktorii, o opiekę
Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na każdy dzień
10:00 W intencji ks. Pawła w rocznicę święceń kapłańskich
oraz imienin — o dalsze błogosławieństwo w pracy
duszpasterskiej
11:00 + Władysław i Irena Zaszczudłowicz
12:30 Dziękczynna za 50 lat życia małżeńskiego Marii
i Jana z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo
Boże
+ Mieczysław Dąbrowski – 10. rocznica śmierci oraz za
zmarłych z rodziny
17:00 + Bronisława, Jan, Julia, Kazimierz i Andrzej
18:30 ——
20:30 + Jakub Mirochna (od wnuczki Pauliny z mężem)

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
23.06 PONIEDZIAŁEK

27.06 PIĄTEK

2 Krl 17,5-8.13-15a.18;
Mt 7,1-5

UROCZYSTOŚĆ NSPJ

24.06 WTOREK

Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16;
Mt 11,25-30

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 28.06 SOBOTA
JANA CHRZCICIELA
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26;

Łk 1,57-66.80

Iz 61,9-11; 1 Sm 2; Łk 2,41-51

25.06 ŚRODA

29.06 NIEDZIELA

2 Krl 22,8-13.23,1-3;
Mt 7,15-20

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW PIOTRA
I PAWŁA

26.06 CZWARTEK
2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29

Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-1;
Mt 16,13-19

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
27 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Mimo że to piątek, w dniu tym nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowania pokuty.
Święto ustanowił w 1765 r. papież Klemens XIII. W liturgii
jest ono obchodzone w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wiąże się ściśle z

objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque, XVII-wiecznej
francuskiej mistyczki. Równie znaną formą kultu Serca Bożego
jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego potocznie zwane „czerwcówką”, które odprawiamy w naszym kościele
codziennie, przez cały czerwiec, o godz. 18.00.
Dokończenie na str.3

Wyjazdy wakacyjne 2014
Przy naszej parafii działa wiele grup i
wspólnot. Czas wakacji to dopełnienie ich
całorocznej pracy poprzez wyjazdy integrujące i wypoczynkowe. Zazwyczaj finansowane są one przez uczestników, czasem
także ze środków zebranych przy kościele,
a niektóre z grup pokrywają wyjazdy z pie-

niędzy wypracowanych w ciągu roku. Parafia dotuje wyjazdy osób będących w gorszej
sytuacji materialnej. Dziękujemy wszystkim,
którzy poprzez swoją ofiarność w jakiejkolwiek formie pomogli członkom wspólnot
skorzystać z wakacyjnego wypoczynku.

W tym roku odbędą się wyjazdy:
Ministranci
9.07 ‒ 16.07 Poronin Stasikówka
Świetlica „Przystań” 28.06 ‒ 5.07 Węglówka
Schola dziecięca
16.07 ‒ 26.07 Istebna
Braterstwo chorych 22.07 ‒ 2.08 Kielce
Bystrzaki
7.07 – 16.07 Poronin
Oaza
na rekolekcje wyjedzie 16 osób, w tym 2 animatorów.
Klub sportowy
30.07 ‒ 8.08 ‒ obóz sportowy w Suchej Beskidzkiej dla piłkarzy (juniorzy, mł. trampkarze i młodzicy) i siatkarek (gimnazjum
i liceum)
8.08 ‒ 17.08 ‒ obóz sportowy w Zawoi dla piłkarzy (orliki
i żacy) oraz siatkarek (szkoły podstawowe).
03.08 ‒ 15.08 ‒ obóz rekreacyjno-sportowy w Rabce Zdroju
(sekcje gimnastyki artystycznej Jagódki, gimnastyki sportowej,
Ju-jitsu, tenisa stołowego, szachów, ringo) a także młodszych
piłkarzy i dzieci spoza klubu.
03.08 ‒ 15.08 ‒ obóz rekreacyjno-sportowy w Rabce Zdroju
(sekcje gimnastyki artystycznej Jagódki, gimnastyki sportowej,
Ju-jitsu, tenisa stołowego, szachów, ringo) a także młodszych
piłkarzy i dzieci spoza klubu.
Dokończenie ze str.2

Kościół widzi w nabożeństwie do
Serca Jezusowego znak miłości
Boga ku ludziom. Chce przez nie
także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu.
Sam Chrystus nadał temu nabo-

żeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w
imię miłości Chrystusa do walki z
nim oraz do wynagradzania za
tych, którzy najwięcej ranią Boże
Serce.

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego
aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian
za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności,
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw,
jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie
to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej
szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci
mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki
pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób
oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia"

Dokończenie ze str.1 Magdy i Justyny –
„Dzieci przygotowują się uczennic 6. klasy – zbliw większości przypad- ża się chwila pożegnania
ków w domach – poma- ze szkołą podstawową.
gają nauczyciele” – do- Ten rok minął im
daje pani Marzena Ka- „genialnie!” – nawet
egzamin szóstoklasistów
muda.
Prężnie działające kół- nie był taki straszny. Jak
ko teatralne pod kierun- twierdzą, najbardziej bękiem pań Marzeny Ka- dzie im żal rozstawać się z
mudy oraz Ewy Nawrot koleżankami i kolegami.
w tym roku także osią- Dla nauczycieli, uczniów
gało sukcesy, co dla i rodziców nadchodzi czas
szkoły stanowi już nor- odpoczynku. Wszystkim
mę. W tym roku zdobyło życzymy udanych wakacji,
aż 7 nagród w licznych by w nowym roku szkolkonkursach i przeglą- nym z zapałem wkroczyli
dach teatralnych.
w progi św. Jadwigi.
A.K.
Dla Asi, Weroniki,

Ogłoszenia parafialne
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej .
niędzy zebraliśmy 3370 zł. Jesteśmy wdzięczni za każdą
złotówkę, którą w tym roku przekażemy na dofinansowanie
do obozów oraz na akcję lato w mieście. W imieniu Klubu
oraz dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.



Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci, na codzienną procesję o godz. 18:00 przed Mszą św. wieczorną w
ramach Oktawy Bożego Ciała. Zakończenie Oktawy
nastąpi w czwartek. Nagrodzimy wtedy dzieci, które wytrwale brały udział w procesji.





Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy codziennie
o 18:00, a w Oktawie Bożego Ciała podczas procesji o tej
samej porze.

Przypominamy o propozycji zorganizowania przy naszym
kościele Straży św. Jadwigi. O szczegółach pisaliśmy w
biuletynie 2 tygodnie temu. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o podejście do zakrystii.





Centrum Kultury im. Św. Jadwigi informuje, że koncert
z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się we wtorek 24 czerwca o godz. 17.00 w sali teatralnej. Serdecznie
zapraszamy wszystkich uczestników zajęć wraz z rodzicami
oraz opiekunami.

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Stefania Słowik z ul. Stachiewicza 47 i Barbara Adamska z
ul. Stachiewicza 31. Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im



Centrum Kultury serdecznie zaprasza dzieci na warsztaty
"Wakacje ze Św. Jadwigą", które odbędą się w lipcu. Szczegóły na plakatach.



Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza wszystkich
zawodników oraz przyjaciół na Mszę św. kończącą rok w
poniedziałek 23 czerwca o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej. Po Mszy św. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Nasi
Najlepsi 2013/2014” oraz wręczenie nagród za uczestnictwo
w Mszach św. Informujemy również, że są jeszcze wolne
miejsca na obozy rekreacyjne i sportowe.



PKS Jadwiga informuje, że w zeszłotygodniowej zbiórce pie-

wieczne spoczywanie.
W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny dzieci i młodzieży. Zachęcamy do spowiedzi z tej okazji
codziennie podczas Mszy św. wieczornych. Msze św. na
zakończenie roku odprawimy w piątek: Szkoła 113 ‒
godz. 8:30, Szkoła św. Jadwigi ‒ godz. 9:30 i szkoła
21 ‒ godz. 10:30, a Gimnazjum nr 12 ‒ godz. 8:30
w kaplicy MB. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i
rodziców do dziękczynnej modlitwy za miniony rok, za zdobytą wiedzę i wszystkie owoce pracy. Będziemy także prosić Opatrzność o opiekę na czas wakacji, aby ten zasłużony
odpoczynek dla ciała i ducha był udany i bezpieczny oraz
by nie brakło w nim miejsca dla Boga.

