W najbliższy piątek rozpoczynamy
rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej.
Rekolekcje rozpocznie Msza św. wieczorna z pierwszą nauką ogólną. Bezpośrednio po tej Mszy św. droga krzyżowa ulicami z rozważaniami rekolekcyjnymi,
na którą zapraszamy jak co roku
wszystkich parafian. Szczególnie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie również te osoby, które zdeklarowały przyjęcie pielgrzymów podczas
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
Prosimy wszystkich o zabranie ze sobą
świec. Tego dnia nie będzie drogi krzyżowej o godz. 17:45 i o 20:00. Jedynie
o godz. 8:30 będzie droga krzyżowa dla
dorosłych, a o 17:00 droga krzyżowa dla
tych dzieci, które nie mogą przyjść z rodzicami wieczorem.

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 12,20–33/

Chcemy ujrzeć Jezusa
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się
prośbą skierowaną przez Greków do Apostoła Filipa: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa".
W odpowiedzi na tę prośbę Jezus zapowiada swoje cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki tym wydarzeniom
przyciągnie wszystkich do Siebie, zbawi.
Jest jak ziarno, które musi obumrzeć,
by wydać stokrotny plon. Musi „stracić
ziemskie życie", by zyskać nowe, uwielbione i przemienione.
Obumierające ziarno uświadamia, że to,
co najpiękniejsze i najcenniejsze, rodzi się
w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości bez
cierpienia. Prawdziwa miłość jest obumieraniem dla egoizmu, „przebijaniem wła-

snego serca" i wydawaniem go dla innych.
Obumieranie „ja” jest zawsze bolesne
i pozostawia ranę. Ale bez niej nie ma miłości. Jest egoizm. Poprzez obumieranie sobie naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do
Jego miłości i miłości drugiego człowieka.
Kontemplacja Jezusa cierpiącego
i chwalebnego daje moc, siłę do naśladowania Go w życiu. W pewnym stopniu
doświadczymy czy przenikniemy tajemnicę
„osobowości Boga", gdy przez wiarę zgodzimy się ujrzeć Go w Jezusie Chrystusie.
Osoba Jezusa, Jego życie, słowa, czyny,
Jego miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem oblicza i serca Boga.
Na podstawie „Deon”

Rekolekcje na koniec Postu
Rekolekcje to ważne wydarzenie, przeżycie, dzięki któremu możemy lepiej przygotować się do przeżywania Świąt Wielkanocnych. W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi ks. dr Wojciech Węgrzyniak, który w rozmowie z Magdaleną Pawlik zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań.
– Z jakiej parafii Ksiądz przyjeżdża? Czy mógłby Ksiądz
powiedzieć kilka słów o sobie?
Pochodzę z Podhala, z Mizernej.
Jestem księdzem od 1998 roku.
Przez pierwsze trzy lata kapłaństwa byłem wikariuszem w Krakowie na os. Ruczaj. Pięć kolejnych
lat spędziłem na studiach w Rzymie, trzy następne w Jerozolimie.
Od października 2009 roku pracuję
na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie. Moja specjalność to nauki biblijne, a dokładniej Stary Testament. Mieszkam przy Kolegiacie św. Anny

w Krakowie, starając się pomagać
również w duszpasterstwie.
– Dlaczego zdecydował się
Ksiądz poprowadzić rekolekcje
właśnie w parafii św. Jadwigi?
Zostałem poproszony przez ks.
Proboszcza. W tej parafii mieszka
mój rocznikowy kolega ks. Stanisław Molendys, mój wykładowca
z Seminarium – ks. Dariusz Oko.
Tu prowadziłem w 2001 r. ogólnopolskie rekolekcje oazowe trzeciego stopnia, tu też (w jednej ze
szkół) miałem pierwsze praktyki
katechetyczne jako kleryk.
Dokończenie na str. 3

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK 23.03
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefa
06:30 + Stanisław Jankiewicz
07:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Ulman – 23. rocznica śmierci, żona Aniela i syn Józef
08:00 + Anna Konior – rocznica śmierci
18:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
18:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
18:30 + Piotr Urbuś – 2. rocznica śmierci
WTOREK 24.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
07:00 O błogosławieństwo dla VI Róży św. Józefa – dla członkiń i rodzin
07:00 + Waleria i Kazimierz – o miłosierdzie Boże
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
18:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
18:30 + Jan w 18. rocznicę śmierci, Anna, Franciszek, Andrzej,
Stefania i Jan
ŚRODA 25.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
06:30 + Krzysztof i Stefan Rutkowscy
07:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
07:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
08:00 ————————————
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 26.03
06:30 + Bronisława, Stanisław i Jadwiga
07:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
18:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
18:30 + Aleksandra oraz rodzice: Maria i Julian
PIĄTEK 27.03
06:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz
potrzebne łaski dla Beaty z okazji urodzin
08:00 Zmarli z rodziny Jamrozów – o spokój dusz
18:30 Dziękczynna za Bożą opiekę z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Zofii i Eugeniusza i ich rodziny
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
18:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
SOBOTA 28.03
06:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
07:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
07:00 + Józefa Gruszczyńska
07:00 + Jan Tekiela (od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej)
08:00 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
08:00 + Józef Biadon – 1. rocznica śmierci
18:30 + Aniela Jasek w 10. rocznicę śmierci
NIEDZIELA 29.03
06:30 Za Parafian
08:00 + Stanisław i Maria Drożdż
08:00 + Marian Zawisza
09:30 + Franciszek Chudzik (od rodziny Ochalskich)
10:00 Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Jakuba z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
11:00 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
12:30 + Krystyna Szafraniec – 9. rocznica śmierci
12:30 + Janina Ziółkowska
17:00 + Stefania, Piotr, Marian Wykurz
18:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
20:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości Bożych łask.
 Prosimy

o zapisywanie w zakrystii osób chorych, które odwiedzimy w sobotę od godz. 9:00. Wszystkich chorych
i starszych zapraszamy w sobotę na Mszę św. o godz. 11:00
w kaplicy i na spotkanie w sali pod plebanią.
 Dziś o godz. 16:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa – początek
Wielkiego Tygodnia. Na każdej Mszy św. poświęcenie
palm, a o godz. 11:00 procesja z palmami. Po tej Mszy
św. przeprowadzimy przed kościołem konkurs na najpiękniejszą palmę.
 Zespół Charytatywny rozprowadza baranki wielkanocne Caritas.
 Świetlica „Przystań" działająca przy naszej parafii będzie
rozprowadzać własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne
za tydzień w niedzielę palmową po Mszach świętych.
 Również Klub Seniora z ul. Krowoderskich Zuchów 5
zaprasza w przyszłą niedzielę po Mszach świętych na kiermasz wyrobów świątecznych przy kościele.
 Nasz oddział Akcji Katolickiej rozpoczyna zbiórkę zbędnych książek, które będą przeznaczone na parafialny kiermasz książki w czerwcu tego roku. Parafianie mogą dostarczać przeczytane książki do punktu przy kościele parafialnym pod kładką we wtorki w godzinach 17.00–18.30,
począwszy od 24 marca aż do końca maja. Książki mogą
być również odbierane przez członków Akcji Katolickiej
z miejsca zamieszkania tych osób, które nie mogą same ich dostarczyć do kościoła. W tym celu prosimy kontaktować się pod numerem telefonicznym: 502–252–945.
 Działająca przy naszej parafii grupa osób niepełnosprawnych
„Bystrzaki" prowadzi dzisiaj przed kościołem kiermasz swoich wyrobów i zbiórkę datków na wyjazd wakacyjny.
 Serdecznie zapraszamy na rozważania poetycko-muzyczne na
motywach drogi krzyżowej w wykonaniu zespołu Noro-Lim,
w czwartek 26 marca o godz. 19.15. Po inscenizacji będzie
możliwość nabycia płyt zespołu.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to: śp.: Ewa Żelazna z ul. Stachiewicza 17, Wanda Podkowińska z ul.
Wybickiego 46, Magdalena Stawowska z ul. Stachiewicza 25, Kazimiera Baran z ul. Batalionu „Skała” AK 4
oraz Jan Stopa z ul. Opolskiej 59.

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

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
23.03 PONIEDZIAŁEK

27.03 PIĄTEK

Dn 13,41–62; Ps 23; J 8,1–11

Jr 20,10–13; Ps 18;

24.03 WTOREK

J 10,31–42

Lb 21,4–9; Ps 102; J 8,21–30

28.03 SOBOTA

25.03 ŚRODA

Ez 37,21–28; Jr 31;

Iz 7,10–14; Ps 40;

J 11,45–57

Hbr 10,4–10; Łk 1,26–38

29.03 NIEDZIELA

26.03 CZWARTEK

Iz 50,4–7; Ps 22; Flp 2,6–11;

Rdz 17,3–9; Ps 105; J 8,51–59

Mk 14,1–15,47

Dokończenie ze str. 1

„BÓG – TY – JA”

– Dlaczego rekolekcje są dla chrześcijan tak ważnym wydarzeniem? Dlaczego warto w nich
uczestniczyć?

Biblijne rekolekcje o relacjach

Każdy z nas potrzebuje zatrzymać się na chwilę
i zadać sobie pytanie, czy wszystko jest w porządku, czy
nie trzeba czegoś zmienić w życiu. Szkoda byłoby bowiem nie wykorzystać go najlepiej. Mamy jedno, a często jesteśmy zabiegani albo nie mamy okazji, żeby posłuchać Boga, drugiego człowieka i swojego sumienia.
– Jakie tematy chciałby Ksiądz poruszyć podczas
tegorocznych rekolekcji?
Rekolekcje będą o relacjach: do siebie samego, do drugiego i do Boga. Wydaje się, że wszystko albo przynajmniej bardzo wiele zależy od relacji. Chcemy więc przyjrzeć się naszym relacjom przez pryzmat Biblii. Może to
światło pomoże nam żyć lepiej ze sobą, bliźnim i Panem
Bogiem. Ponadto w sobotę i w poniedziałek wieczorem
odbędą się dwa spotkania typowo biblijne. Chodzi o to,
żeby pomóc tym, którzy chcieliby owocniej czytać Pismo
Święte, jak i tym, którzy mają z tym różnego rodzaju
trudności.
Będzie możliwość zadawania pytań i już teraz zachęcam do
przesyłania ich na adres wojciech.wegrzyniak@gmail.com
– Co jest kluczem do sukcesu w pracy rekolekcjonisty?
Nie wiem. Modlę się i robię po ludzku to, co możliwe,
żeby Bóg przeze mnie przemówił do drugiego człowieka
tak, by chociaż jedna osoba chociaż o jeden krok była
bliżej szczęścia, miłości i zbawienia. Reszta na rekolekcjach. Przyjdźcie.
„Wolałbym zostać niemową, niż żeby przez moje
słowo ktoś miał odejść od Chrystusa”.
Ks. Wojciech Węgrzyniak
Rekolekcje

wielkopostne

wprowadzają

nas

w Wielki Tydzień. W naszej parafii rekolekcje te
rozpoczną się jak co roku drogą krzyżową ulicami
naszej parafii, którą poprowadzi ks. dr Wojciech
Węgrzyniak. Oprócz nauk ogólnych Ksiądz rekolekcjonista zorganizuje również dwa spotkania
dotyczące czytania Pisma Świętego, podczas których będzie okazja do zadawania pytań.

M.T.

26–31 marca 2015
CZWARTEK, 26.03
18:30 Msza św. „O dary Ducha Świętego na czas rekolekcji”
19:15 „Idziemy za” – rozważania poetycko-muzyczne
na motywach drogi krzyżowej w wykonaniu
zespołu Noro Lim – w kościele.”
PIĄTEK, 27.03
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Droga Krzyżowa ulicami miasta
SOBOTA, 28.03
8:00 Msza św. z nauką ogólną
9:00 Odwiedziny chorych w domach
11:00 Msza św. dla chorych i starszych (kaplica MB)

(po Mszy św. spotkanie w sali pod plebanią)

18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Spotkanie biblijne
21:00 Apel Maryjny

NIEDZIELA PALMOWA, 29.03
(poświęcenie palm na każdej Mszy św.)
6:30
8:00
9:30
10:00
11:00
12:30
16:00
17:00
18:30
20:30

Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną – procesja z palmami
Msza św. z nauką ogólną
Gorzkie Żale z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej
i studentów
PONIEDZIAŁEK, 30.03

6:30–10:30 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
8:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30–20:30 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Spotkanie biblijne (pytania i odpowiedzi)
20:30 Spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej
i studentów
WTOREK, 31.03
6:30–10:30 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
8:00 Msza św. z nauką ogólną (składka na potrzeby rekolekcji)
16:30–20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)

7 ZASAD WALKI DUCHOWEJ
Przed nami jeszcze dwa tygodnie Wielkiego
Postu, czas przemiany serca, myślenia i działania
na Boże… Pomóc mogą nam w tym poniższe zasady walki duchowej, które w niedzielę 8 marca za
o. Józefem Augustynem SJ przedstawił na kazaniu
ks. Dariusz Oko.
Walka duchowa nie jest istotą życia duchowego,
ale jest konieczna, byśmy zrobili w nim miejsce
Bogu. Bowiem czas duchowej walki to czas łaski
Bożej. A w życiu duchowym nic nie jest zdobyte raz
na zawsze…
1. Strzeż bramy swoich zmysłów – przez nią pokusy
dostają się do Twojego wnętrza.
2. Uciekaj od okazji do spotkania z pokusą (i samym
grzechem oczywiście) – „Unikajcie wszystkiego, co ma

choćby pozór zła” (1Tes 5,22).
3. Unikaj lenistwa i próżnowania – „Lenistwo nauczyło

wiele złego” (Syr 33,28).
4. Nie wchodź w dialog z pokusą – inteligencja zła przerasta naszą i jesteśmy z góry skazani na porażkę.
5. Unikaj kontaktu z ludźmi złej woli.
6. Nie bój się umartwień i wyrzeczeń – zapieranie się
siebie jest znakiem wygranej walki duchowej.
7. Ujawniaj pokusy – na spowiedzi lub dobremu przyjacielowi – zło chętnie działa w ukryciu.

Sz ko len ie a nim a to ró w
i sę dzió w g ry w ri ngo
Polskie Towarzystwo Ringo oraz PKS „Jadwiga” w Krakowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie
animatorów i sędziów gry w ringo. Kurs odbędzie się
w Krakowie w dniach 24-26 kwietnia
2015 r. (piątek – niedziela). Udział jest
bezpłatny, a uczestnicy po pozytywnej ocenie otrzymają świadectwo
ukończenia kursu.
Zgłoszenia można przesyłać:


elektronicznie za pomocą formularza elektronicznego
dostępnego na stronie www.ringo.org.pl



lub na adres info@ringo.org.pl



lub telefonicznie – 602 778 176.

Program kursu obejmuje 22 godziny teorii, 6 godzin
zajęć praktycznych na sali sportowej (lub boisku) – prosimy uczestników o zabranie strojów sportowych – oraz
2 godziny konsultacji indywidualnych.
Szczegółowy program na stronie www.ringo.org.pl
ZAPRASZAMY!
Ringo to sport dla każdego!

