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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 10,27–30/
Moje owce słuchają mego głosu
Dzisiejsza niedziela została
nazwana Niedzielą Dobrego
Pasterza. Jezus jest Dobrym
Pasterzem; prawdziwym Pasterzem, który oddaje życie
za owce. Nie panuje nad nimi,
ale służy im, a owce rozpoznają go po głosie.
Aby dobrze zrozumieć tę scenę, trzeba się odwołać do realiów Palestyny. W owczarni
znajdują się owce różnych
właścicieli, którzy pozostawiają je na noc pod opieką strażnika. Rano u bram owczarni
pojawiają się pasterze. Każdy
z nich woła własne owce, które wychodzą i podążają za nim. Choć w zagrodzie owce są przemieszane, to jednak nie idą za obcym, ale za własnym pasterzem. Głos pozwala im odróżnić pasterza od najemnika. Pasterz
woła swoje owce po imieniu. Nie opiekuje się trzodą, masą, ale
poszczególnymi owcami. Owce rozpoznają jego głos.

W poranek wielkanocny Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po
Jego głosie. Wystarczyło jedno słowo, jej imię: „Mario!” (J 20,16).
Po śmierci Jana Pawła II jeden z komentatorów zwrócił uwagę
na sposób kontaktu papieża z ludźmi. Uderzało go zawsze, że
Jan Paweł II nie spotykał się z tłumem, anonimową masą, ale
nawiązywał kontakt z poszczególnymi ludźmi. Na spotkaniach
z Janem Pawłem II każdy czuł, że papież mówi do niego, jest
dla niego.
Między nami a Jezusem, Dobrym Pasterzem, istnieje osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt z nas nie jest częścią
tłumu, jednym z wielu, pionkiem na szachownicy, którego
można bez trudu zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie istnieje człowiek przeciętny, typowy,
standardowy. Mądrość ludowa głosi, że Bóg stworzył człowieka, a potem wyrzucił matrycę. Czyli każdy z nas jest jedynym
egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste talenty i misje.
Mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych. To stwierdzenie jest nie
do końca prawdziwe. Każdy w pewnym sensie jest niezastąpiony. Zważywszy na moją osobowość, moją tożsamość, moje „ja”,
moją życiową misję, jestem niezastąpiony. To jest „moje imię”,
które czyni mnie wyjątkowym w oczach Boga, Dobrego Pasterza.
Tylko czy ja na pewno rozpoznaję Jego głos? I czy za Nim
podążam?
Na podstawie: „Deon”

Nowi nadzwyczajni szafarze w naszej parafii
„Zwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest biskup, prezbiter
i diakon” – czytamy w art. 910 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obok nich w życiu Kościoła wykształciła się funkcja szafarzy nadzwyczajnych Komunii św., czyli świeckich mężczyzn
oraz sióstr zakonnych i niewiast życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat, upoważnionych przez biskupa diecezjalnego głównie do zanoszenia Komunii św. osobom chorym.
19 marca br. w Sanktuarium w Łagiewnikach została pobłogosławiona XI już grupa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej. Wśród nich byli panowie Przemysław
(P.P.) i Robert (P.R.), którzy dołączyli do grona 6 nadzwyczajnych szafarzy posługujących dotychczas w naszej parafii.
Jak wyglądało przygotowanie do objęcia funkcji szafarzy
nadzwyczajnych?
P.P.: Przechodziliśmy kurs, który rozpoczął się 22.10.2015
i obejmował 7 spotkań w soboty, w każdą z nich odbywały się
4 wykłady i Msza św., a na zakończenie były trzydniowe rekolekcje wyjazdowe i egzamin. Mimo że kurs był pozornie krótki,
bo w sumie tylko 7-dniowy, to jednocześnie bardzo intensywny, a pomiędzy tymi dniami były kilkutygodniowe odstępy na
odpowiednie przemyślenia. W czasie Mszy św. wdrażaliśmy się
też w posługę liturgiczną, dlatego że szafarz musi odnaleźć się
w każdej sytuacji: gdy nie ma ministranta czy lektora, powinien

umieć wypełnić wszystkie te funkcje, a nie wszyscy z nas byli
w młodości ministrantami. Warto tu podkreślić, że nikt nie
pyta kandydatów o przeszłość – istotna jest aktualna postawa
i świadomość religijna.
P.R.: Choć generalnie nadzwyczajni szafarze to ludzie działający na różne sposoby przy parafii, zawsze zostają wskazani jako
kandydaci do tej funkcji przez proboszcza.
P.P.: Oczywiście – proboszcz musi mieć stosowne podstawy do
takiej decyzji.
dokończenie na str. 3
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OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE

PONIEDZIAŁEK 18.04

▪▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych

06:30 Za Parafian
07:00 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
08:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB dla
Mai z okazji urodzin
18:30 O miłosierdzie Boże i obronę NMP Królowej dla życia zawodowego i związku Magdaleny z Tobiaszem
18:30 +Tadeusz Rybka w 5. rocznicę śmierci
18:30 + Helena Filarowicz
18:30 Podziękowanie za wszystkie dary i łaski Boże dla Krystyny
i całej rodziny Pryk

WTOREK 19.04
06:30 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
07:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
08:00 + Eugenia i Ernest Gultz
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Jadwigi z rodziną
18:30 +Józefa i Edmund
18:30 + Stanisław i Piotr Kowalik

ŚRODA 20.04
06:30 + Apolonia – 30. rocznica śmierci oraz mąż Stefan
06:30 + Władysław Hajduk (od rodziny Lewińskich)
07:00 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
07:00 +Jan Nalepa – 21. rocznica śmierci
07:00 +Jan Ślusarczyk i Katarzyna Wcisło – 25. rocznica śmierci
oraz zmarli z rodziny Ślusarczyków, Wcisło, Turchan, Puto
i Dudzików
08:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 21.04
06:30 + Helena Martyna – 11. rocznica śmierci
07:00 + Maria
08:00 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
18:30 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 + Stanisława Jagielnik i zmarli z rodziny Stokłosów, Jagielników
oraz Wawrzek

PIĄTEK 22.04
06:30 O Boże bł. i zdrowie dla Małgorzaty, Jacka i córki Moniki
06:30 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
07:00 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
08:00 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich
Narodu
18:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Józefy i Jerzego Orłowskich
18:30 +Jan Krzywda – 5. rocznica śmierci
18:30 +Józefa Okońska – 7. rocznica śmierci
18:30 + Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka

SOBOTA 23.04
06:30 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
07:00 + Wojciech
08:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomasza
08:00 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
08:00 + Andrzej i Helena Migda – o radość życia wiecznego
08:00 + Antoni Matykiewicz – 46. rocznica śmierci
08:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Jana w 50.
rocznicę ślubu i ich rodziny
18:30 + Tadeusz Chlipała – 5. rocznica śmierci

i opieki Matki Najświętszej.

▪▪ Dzisiaj po Mszach św. członkowie wspólnoty osób niepełno-

sprawnych „Bystrzaki” działającej przy naszej parafii zbierają
dobrowolne ofiary na wyjazd wakacyjny. Prosimy o wsparcie
ich działalności poprzez płynący z serca materialny dar.

▪▪ Także dzisiaj Akcja Katolicka proponuje zakup w promocyjnej cenie książki bpa Antoniego Długosza „Biblia Młodych”.

▪▪ W

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

▪▪ Z radością informujemy, że nasz parafianin diakon Michał Mi-

siuda, syn Stanisława i Teresy, kleryk VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, przyjmie 28 maja br.
święcenia prezbiteratu. Życzymy mu obfitości darów Ducha
Świętego i owocnego przygotowania do święceń. Prosimy także wszystkich parafian o życzliwą modlitwę w jego intencji.

▪▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza na Mszę św. klu-

bową 18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17:00 w Kaplicy Matki
Bożej. PKS zwraca się z serdeczną prośbą o przekazanie 1%
podatku na działalność klubu. Każda złotówka zebrana podczas tej akcji bardzo się przydała – pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, remonty, na akcje
zima i lato w mieście oraz na dofinansowanie do wyjazdów
wakacyjnych. Numer KRS niezbędny do przekazania środków
to 0000245564.

▪▪Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym

tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna Trojan z ul.
Krowoderskich Zuchów 7 oraz Zofia Kotarba z ul. Rusznikarskiej 12. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
18.4 PONIEDZIAŁEK
Dz 11,1–18; Ps 42; J 10,1–10

22.4 PIĄTEK
Dz 13,26–33; Ps 2; J 14,1–6

19.4 WTOREK
Dz 11,19–26; Ps 87;
J 10,22–30
20.4 ŚRODA
Dz 12,24–13,5a; Ps 67;
J 12,44–50

23.4 SOBOTA
Uroczystość św.
Wojciecha, biskupa
i męczennika
Dz 1,3–8; Ps 126;
Flp 1,20c–30; J 12,24–26

21.4 CZWARTEK
Dz 13,13–25; Ps 89;
J 13,16–20

24.4 NIEDZIELA
Dz 14,21–27; Ps 145;
Ap 21,1–5a; J 13,31–35

NIEDZIELA 24.04
06:30 Za Parafian
08:00 + Maria i Władysław oraz Genowefa w 30. rocznicę śmierci
09:30 Dziękczynna za 23 lata małżeństwa Beaty i Stanisława z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB
10:00 +Jerzy Sułkowski
11:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB oraz dary Ducha Św.
dla Karola z okazji 11. rocznicy urodzin
11:00 + ks. Jan Kretowicz – msza gregoriańska
12:30 +Tadeusz Broda – msza gregoriańska
12:30 + Maria, Jan Kaliccy oraz + Wojciech Palich
17:00 +Jarosław Gorczyca z okazji imienin
18:30 O Boże błogosławieństwo dla Pawła w 18. rocznicę urodzin
20:30 + Emilia i Henryk Jaworscy

Nowi nadzwyczajni szafarze w naszej parafii
dokończenie ze str. 1

Właśnie, w dokumencie „Immensae caritatis”, który
traktuje m.in. o nadzwyczajnych szafarzach, znajduje
się zapis, że kandydat, który chciałby zostać szafarzem,
powinien wyróżniać się „dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami”. Czy w przypadku Panów to
właśnie one zostały zauważone?
P.P.: Moim zdaniem to kryteria czysto formalne i nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek był egzaminowany z posiadania tych
cech. Nie może to być na pewno człowiek, który sieje zgorszenie.
Trzeba być spójnym w tym, co się robi – w kościele, w domu, na
ulicy. Ale ta spójność musi powstawać w naturalny sposób. Mnie
się wydaje, że zadaniem Księdza proboszcza było stwierdzenie,
czy ktoś już takie cechy posiada w odpowiednim stopniu. Jednak
żaden z nas nie traktuje tej funkcji jak jakiegoś rodzaju kariery
w parafii. To jest dla nas rodzaj służby, z której w istocie nie ma
żadnych zysków poza satysfakcją, że człowiek przykłada się do
czegoś dobrego i w ten sposób wychwala Boga. Nasze główne
zadanie to nie rozdawanie Komunii św. w kościele, ale zanoszenie
jej do chorych, którzy nie mogą do niego przyjść.
Czyli szafarz nie jest – jak uważają niektórzy – świeckim
odpowiednikiem księdza?
P.R.: Ależ skąd! W kościele oraz chorym rozdajemy Komunię
tylko, jeżeli jest to naprawdę bardzo potrzebne. Ale nie jest
tak, że ten, kto ją rozdaje, musi być bardziej święty od tego,
kto ją przyjmuje, a wręcz odwrotnie. Ale byłoby niespójnością,
a może dla niektórych nawet zgorszeniem, czego powinniśmy
przecież unikać, gdyby szafarz idąc do kogoś z Komunią św., sam
do niej nie przystąpił w czasie Mszy św. Jednak nie byłoby w tym
formalnego uchybienia.
P.P.: Każdy z nas jest trochę jak osiołek w Jerozolimie – ludzie
kłaniali się Jezusowi na nim jadącemu, a nie samemu osiołkowi.
My tylko zanosimy Jezusa i nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Najważniejsze, by pamiętać, że przyjmując Komunię św.
klękamy czy kłaniamy się przecież Jezusowi, a nie księdzu czy
nadzwyczajnemu szafarzowi. Na początku przyjmujemy błogosławieństwo tylko na rok i po roku, z różnych przyczyn, możemy sami zrezygnować albo nie otrzymać błogosławieństwa na
kolejny rok. Ważne jest, że pełnienie tej służby nie może nam
utrudniać wywiązywania się z obowiązków np. męża czy ojca,
o ile takie role w życiu pełnimy. A my je akurat pełnimy.
To jest praca bardziej na co dzień czy w niedziele?
P.R.: Wszystko jest zależne od liczby chorych i dysponowania
czasem, jest kwestią tego, jak często chorzy chcą przyjmować
Komunię św., gdy nie może normalnie udzielić jej kapłan. Jeśli
trzeba do nich chodzić np. w pierwsze piątki, to ta potrzeba
wyznacza czas posługi.
P.P.: Dla nas to przede wszystkim dyżur niedzielny. Ponadto nasza posługa jest z założenia tymczasowa – gdy tylko pojawi się
ksiądz, który może to zadanie wypełnić, nadzwyczajny szafarz
natychmiast ustąpi mu miejsca.

Czyli głównym zadaniem
jest zanoszenie Pana Jezusa chorym?
P.R.: Szafarz, przychodząc do
osoby starszej czy chorej, powinien jej także zdać relację
z życia parafii, by ci, którzy nie
mogą osobiście uczestniczyć
w liturgii, mieli jednak poczucie, że są na bieżąco z tym, co
dzieje się w parafii.
P.P.: My akurat mamy tę komfortową sytuację, że starsi stażem
szafarze wprowadzają nas w nasze obowiązki – np. przedstawiają chorym, których będziemy odwiedzać. Ci, którzy chodzą do
takich osób już od jakiegoś czasu, mają z nimi dobry kontakt –
dla nas będzie to pewne wyzwanie, by wejść w te relacje. Nasza służba to nie tylko przyniesienie Boga, chodzi też o więź
z parafią za pośrednictwem konkretnych ludzi. Taka wizyta to
z jednej strony wydarzenie o głębokim charakterze religijnym,
a z drugiej zwykłe spotkanie towarzyskie i te dwa aspekty trzeba subtelnie pogodzić.
Rozmawiał: Marcin Rudzki

OC AL IĆ OD Z AP OMNIENI A
Dobre chęci to nie wszystko, zwłaszcza w czasach komunizmu.
Dobre chęci miała Kuria, dobre chęci miał x. Jan Dziasek, nie
mówiąc o tysiącach katolików zamieszkujących nowe osiedle.
Władza jednakże wiedziała swoje: społeczeństwo ma być laickie, nie ma miejsca dla Boga na nowych osiedlach. Ile sprytnych zabiegów trzeba było używać, aby tę władzę przechytrzyć,
opowiada x. Bronisław Fidelus.
K.H.-Sz.

Początki duszpasterstwa na Krowodrzy
Sytuacja nowego duszpasterza na Krowodrzy nie była łatwa. Od
czego zacząć? Nie można było przecież pójść do urzędu i powiedzieć po prostu: chcę rozpocząć pracę duszpasterską na nowo
powstałym osiedlu. Wyśmiano by takiego księdza. Należało więc
działać ostrożnie i bez rozgłosu. I tak ks. Dziasek wyszukał stary
dom możliwy do kupienia, a z punktu widzenia prawa budowlanego przeznaczony do śmierci technicznej. Postanowił kupić ten
dom i zaadaptować go do potrzeb katechizacji dzieci. Najprościej
byłoby po prostu zawrzeć umowę notarialną kupna-sprzedaży
przez parafię św. Szczepana, teren ten bowiem nadal należał do
tej parafii. Praktycznie jednak było to niemożliwe, gdyż parafia –
podobnie jak inne jednostki kościelne – nie posiadała osobowości prawnej. O zezwolenie na kupno domu trzeba by się było
starać aż w Warszawie w Urzędzie do Spraw Wyznań, co z góry
skazane było na niepowodzenie, zważywszy, że celem zakupu
dokończenie na str. 4

OC AL IĆ OD Z AP OMNIENI A
dokończenie ze str. 3

było utworzenie nowego punktu katechetycznego. Z tego też
względu ks. Dziasek postanodo SDM 2016 pozostało
dni
wił kupić dom na swoje nazwisko, do czego nie potrzeba
było specjalnego zezwolenia.
Trzecie międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży odbyPojawiła się jednak pewna
ły się w Hiszpanii, w Santiago de Compostela w 1989 r.,
trudność. Zdjęcie w dowodzie Pierwszy dom katechetyczny
a ich hasłem była wypowiedź Jezusa: „Jam jest Drogą
osobistym miał w koloratce, przy kaplicy Pod Fortem
i Prawdą, i Życiem” (J 14,6).
od razu byłoby więc wiadomo, że dom chce kupić ksiądz. Zatem dowód osobisty musiał
W orędziu skierowanym do 400
„zginąć”, nowy zaś wyrobiony został już ze zdjęciem „cywilnym”
tys. zgromadzonych Jan Paweł
księdza, a w rubryce, gdzie dawniej miał wpisany „duchowny”,
II tak rozwinął to hasło: „Wy,
napisane zostało „stan wolny”. W grudniu 1970 r. z nowym doludzie młodzi, często stoicie na
wodem poszedł kupujący Dziasek do notariusza i została zawarta
skrzyżowaniu dróg i nie wiecie,
umowa przedwstępna sprzedaży działki z domem przy ul. Pod
którą z nich wybrać, gdzie iść.
Fortem. Teraz należało przez miesiąc siedzieć cicho, by państwo
(…) W takich chwilach nie zanie skorzystało z przysługującego mu prawa pierwokupu. Minął
pominajcie, że tylko Chrystus,
miesiąc i zaraz w styczniu 1973 r. zawarto ostateczną umowę
tylko Jego Ewangelia, Jego
kupna-sprzedaży. Tak to ks. Dziasek stał się właścicielem parprzykład, Jego przykazania są
celi z domem na Krowodrzy. Zaraz też zaczął jego rozbudowę
drogą pewną, wiodącą do pełi adaptację do celów katechetycznych. Natychmiast pojawiły się
nego i trwałego szczęścia.(…)
trudności. Wstrzymano rozbudowę i adaptację, zaplombowano
Chrystus jest Słowem prawdy,
budynek, a księdzu, choć właścicielowi, wbrew prawu nie powypowiedzianym przez samezwolono na zameldowanie się w swojej własności. Jako notariusz
go Boga jako odpowiedź na
Kurii w tym czasie często wzywany byłem do Wydziału do Spraw
wszystkie pytania ludzkiego
Wyznań przy placu Wiosny Ludów w Krakowie w celu wysłuchiserca. To On w pełni odsłania
wania skarg na nielegalną działalność ks. Dziaska, polegającą na
przed nami tajemnicę człowieka i świata.(…) Każdy z was praorganizowaniu nielegalnych zgromadzeń i rozbudowy. Na nic były
gnie żyć pełnią życia. Ożywiają was wielkie nadzieje, piękne
tłumaczenia, że taka jest potrzeba, że nie czyni tego dla swoich
plany na przyszłość. Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą
celów, tylko dla dobra mieszkańców Krowodrzy, którzy przecież
pełnię życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas
mają prawo do wykonywania praktyk religijnych. Nie przyjumarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce
mowano jednak naszej argumentacji. Ks. Dziasek był persona
człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na
non grata we wszystkich urzędach państwowych, kiedy chodził
jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody”.
w sprawach dalszych planów rozbudowy punktu katechetyczneSantiago jest miejscem spoczynku św. Jakuba i znanym na cago z zamiarem budowy kościoła. Twierdzono, że w tych sprałym świecie ośrodkiem kultu i celem pielgrzymek. W 1989 r.
wach mogą rozmawiać tylko z proboszczem od św. Szczepana.
w Europie postępował proces politycznych przemian i nieprzyNie uznawano jurysdykcji kościelnej na teren Krowodrzy udzielopadkowo właśnie to miasto zostało wybrane przez Papieża
nej ks. Dziaskowi przez ks. kard. Wojtyłę.
na obchody kolejnego spotkania z młodymi: „(Ono) stało się
Mimo tych trudności w 1972 r. naukę w punkcie katechetycznym
w ciągu wieków punktem przyciągania dla Europy i dla całego
rozpoczęły klasy od V do VIII ze Szkoły Podstawowej nr 113. Rówchrześcijaństwa. (…) Cała Europa odnalazła się wokół pamiątki
nocześnie w tym samym roku na prośbę ks. Dziaska Kuria Metrośw. Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się
politalna złożyła u władz państwowych wniosek o zezwolenie na
jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. Przy grobudowę nowego kościoła na Krowodrzy. Publicznie pierwszą Mszę
bie św. Jakuba pragniemy się uczyć, że nasza wiara opiera się
św. w tym domu – punkcie katechetycznym odprawił Ks. Kard.
na podstawach historycznych, nie jest więc zjawiskiem bliżej
Karol Wojtyła – była to pasterka w grudniu 1973 r. Stało się to
nieokreślonym i efemerycznym”.
momentem zwrotnym w staraniu o nowy kościół. Władze widziaOjciec Święty nawiązał również do tradycji pielgrzymek do
ły wyraźne poparcie Ordynariusza dla nielegalnej działalności ks.
Santiago, pokonując pieszo wraz z 700 młodymi ostatni odciDziaska, natomiast wiernych zamieszkujących na osiedlu ta Msza
nek Drogi św. Jakuba.
św. zmobilizowała do podjęcia wspólnych działań ze swoim duszB.W.
pasterzem na rzecz uzyskania zezwolenia na budowę kościoła.
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