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Łatwo być szatanem

To znamienne, że Jezus nie nazwał Piotra szatanem (czyli przeciwnikiem) wtedy,
gdy Piotr się Go wyparł, ale właśnie w tych
okolicznościach, o jakich mówi dzisiejsza
Ewangelia.
Kochać Boga z całego serca to znaczy mówić bezwarunkowo TAK – życiu
i wszystkiemu, co życie z sobą niesie.
Przyjąć bez zastrzeżeń wszystko, co Bóg
rozpoczął w odniesieniu do czyjegoś życia. Mieć takie samo nastawienie jak Je-

zus, kiedy mówił: „Niech się dzieje Twoja
wola, nie moja”.
Kochać Boga z całego serca to znaczy
uczynić swoimi słynne słowa Daga Hammarskjölda: „Za wszystko, co było – dziękuję. Na wszystko, co będzie – tak. To
można dać tylko Bogu. Na tym polu Bóg
nie ma rywali”.
Jeśli nie chcemy być przeciwnikami
Boga (szatanami), nie mówmy Mu więcej,
co jest dla nas lepsze. On wie lepiej.
Na podstawie: „Deon”

Na początku nikt nie wiedział, czy się
uda. Nie było pomocy naukowych,
brakowało środków finansowych.
Ale rodzice zaufali szkole katolickiej.
Nie patrzyli, że nie ma odpowiednich
warunków. Szkoła ruszyła. Teraz jest
nie do poznania.
W tym roku Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej,
działająca przy naszej parafii, obchodziła piętnastą rocznicę jej założenia. Jak
funkcjonuje na co dzień? Jak wygląda
jej rozwój?
Rys historyczny
Opowieść o szkole im. Św. Jadwigi rozpoczyna się w 2000 r., kiedy to biskup
Kazimierz Nycz proponuje, by w salkach
katechetycznych przy kościele utworzyć
prywatną szkołę. Z jego ramienia działają panowie Sławomir Barszcz i Kazimierz
Cyganik, którzy w krótkim czasie organizują kadrę nauczycielską i wyposażenie
sal. Ówczesny proboszcz, ks. Jan Dziasek,
wspomaga przedsięwzięcie.
W roku szkolnym 2000/2001 naukę
rozpoczynają dwie klasy. Z biegiem lat
ich przybywa, zmieniają się również dyrektorzy (pierwszym dyrektorem był
pan Sławomir Barszcz, którego w 2005 r.
zastąpiła na tym stanowisku s. Agnieszka Misiak. Obecnie placówką zarządza
ks. Krzysztof Wilk).

Rok 2005 był szczególnie ważny
w historii szkoły, gdyż to właśnie wtedy otrzymała ona imię św.
Jadwigi. Wtedy również odbył się
ogólnopolski konkurs plastyczny,
dotyczący przedstawienia patronki
szkoły.
Rok 2015 przynosi piętnastolecie
istnienia placówki – niezwykły jubileusz.

8 czerwca 2015 r. – Święto Patrona
Piętnastolecie założenia szkoły. Każdy wspomina ten dzień inaczej. Ci starsi
z nutką nostalgii, ci młodsi z uśmiechem
na twarzy.
Najpierw odbyła się uroczysta Msza
święta. Po niej w sali teatralnej miejsce
miała uroczysta gala oraz przedstawienie, przygotowane przez uczniów szkoły.
Później młodsze klasy budowały zamki,
a starsze poznawały trudną sztukę kaligrafii. Dzieci szczególnie ciepło wspominają
gry historyczne oraz lody, których miały
okazję skosztować na koniec tego dnia.
Dla nauczycieli i dyrekcji najbardziej
wzruszająca okazała się wystawa zdjęć
przedstawiających absolwentów oraz
upamiętniających ważne dla szkoły
chwile. Nie zabrakło również spotkania
z dawnymi uczniami, nauczycielami i założycielami szkoły.
Ten dzień przyniósł ze sobą wspomnienia i poczucie minionych lat. Jak mówi
pani wicedyrektor Dorota Ulman: „Na początku nikt nie wiedział, że się to uda. To
duże wyzwanie – posłać dziecko do takiej
szkoły”. W osiągnięciu jej sukcesu upatruje pomocy Bożej Opatrzności.
W przygotowania uroczystości włączyli
się nauczyciele i rodzice uczniów, którzy
włożyli w to święto ogromną ilość pracy.
Opłaciło się. Dzień patrona został zapamiętany jako niezwykle ciepły i poruszający.
dokończenie na str. 3

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 14.09
06:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
06:30 + Olga i Szymon, Jadwiga i Stefan Łopaczewscy
07:00 + Władysław, Jan, Julia
07:00 + Józefa Królikowska (od Haliny Grochal z rodziną)
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Róży Matki
Bożej Bolesnej, a dla zmarłych o pokój wieczny
18:30 + Monika Mika w 1. rocznicę śmierci oraz + Marian Ścibor
i Jerzy Juszczel
18:30 + Anna Kielman i Jerzy Kielman
WTOREK 15.09
06:30 + Cecylia, Aleksander Szybowscy
07:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Urszula Zbroja
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski
dla ks. Stanisława Molendysa – z okazji imienin
18:30 + Stefan Cybura w 1. rocznicę śmierci
18:30 + Wojciech Czepiel, + Danuta Juszczel, + Waldemar Ochocki
+ Antoni Ochocki, + Kazimierz Czepiel
ŚRODA 16.09
06:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
06:30 + Józefa Królikowska (od koleżanek i kolegów syna Ryszarda
z firmy Tankpol)
07:00 + Maria, Jan Jachimczyk
07:00 + Bogdan Madej w 6. rocznicę śmierci
07:00 + Andrzej Wyspiański i zmarli z rodziny
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 17.09
06:30 + Anatol Matuszewski w 14. rocznicę śmierci
07:00 + Wincenty i Władysława
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Michał, Marian i Franciszek
PIĄTEK 18.09
06:30 + O Boże błogosław. i opiekę MB dla Mateusza z racji urodzin
06:30 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
08:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla ks. Stanisława
z racji imienin (od Margaretek)
18:30 + Emil i Stanisława Rychliccy oraz zmarli rodzice, krewni
i przyjaciele
18:30 + Tadeusz Świąder w 17. rocznicę śmierci
18:30 + Stanisław Nowak
18:30 + Teresa i Andrzej Kic
SOBOTA 19.09
06:30 + Barbara Szeląg – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Zofia Mielnicka – 29. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
08:00 Dziękczynno-błagalna w 1. rocznicę ślubu Eweliny i Łukasza
oraz 30. rocznicę ślubu Teresy i Jana
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
08:00 + Antoni Kita
08:00 + Jan Łyszczarz – 10. rocznica śmierci
18:30 + Jerzy Sułkowski
NIEDZIELA 20.09
06:30 + Barbara Szeląg – msza gregoriańska
08:00 —————————————————————————————
09:30 + Stefania i Józef Kita, + Zofia i Józef Bubula
10:00 + Jan Pyzik (od rodziny ze Skawiny)
11:00 + Rozalia, Andrzej, Aleksander Wójtowicz
12:30 Za zmarłych z rodzin: Tyrkowskich, Gawryluk i Sadok
17:00 + Edward Cieślik – 7. rocznica śmierci oraz Arkadiusz Cieślik
18:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
20:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej
i wszelkiej pomyślności. Szczególne życzenia kierujemy
dziś do ks. Stanisława Molendysa, który w piątek obchodzić będzie imieniny. Życzymy ks. Stanisławowi Bożego
błogosławieństwa w życiu kapłańskim oraz w pracy w sądzie
biskupim i w posłudze dla naszej wspólnoty.

▪

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę złożyli datki do puszek na obiady szkolne dla dzieci
z ubogich rodzin naszej parafii. Dzieci i młodzież zebrały w sumie kwotę 7606 zł. Ta jedna zbiórka pozwoliła
sfinansować obiady na cały rok trojgu dzieciom ze szkoły nr
113 i trojgu ze szkoły nr 21. Dziękujemy także za przybory
szkolne przyniesione do kościoła. Wszystko przekazaliśmy
do szkół naszej parafii.

▪

Dzisiaj Zespół Charytatywny prowadzi zbiórkę do puszek
na kuchnię św. Jadwigi działającą przy naszej parafii.

▪

Świetlica środowiskowa „Przystań” zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00 na bezpłatne
zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia trwają od 1 września w sali nr 9.

▪

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.

▪

Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga” zaprasza serdecznie dziewczynki w wieku od 5 do 8 lat na zajęcia gimnastyczno-baletowe. Zapisy i zajęcia odbywają się w poniedziałki
w małej sali gimnastycznej oraz w czwartki w sali teatralnej
w godz. od 15:00 do 17:00. Zapraszamy.

▪

Na stoisku pod chórem można znaleźć bogaty wybór numerów prasy katolickiej, między innymi: Przewodnik Katolicki, Niedzielę, Gościa Niedzielnego, a także prasę dla najmłodszych. Zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze tytuły.

▪

Centrum Kultury im. Św. Jadwigi działające przy naszej
parafii informuje, że trwają zapisy na zajęcia pozaszkolne
dla dzieci i młodzieży w sekretariacie CK lub telefonicznie od
godz. 15.00 do 18.00. Zajęcia rozpoczynają się od jutra, tj.
od poniedziałku 14 września. Więcej szczegółów na plakacie
przy wyjściu z kościoła i na ulotkach.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym
tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Magdalena Klinger z ul. Rusznikarskiej 13, Kazimierz Trojański z ul. Krowoderskich Zuchów 11. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
14.09 PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Lb 21,4b-9: Ps 78; J 3,13-17
15.09 WTOREK
WSPOMNIENIE NMP
BOLESNEJ
Hbr 5,7-9; Ps 31; J 19,25-27
16.09 ŚRODA
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
MĘCZENNIKÓW —
KORNELIUSZA PAPIEŻA
I CYPRIANA BISKUPA
1 Tm 3,14-16; Ps 111;
Łk 7,31-35

17.09 CZWARTEK
1 Tm 4,12-16; Ps 111;
Łk 7,36-50
18.09 PIĄTEK
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI — ZAKONNIKA
Mdr 4,7-15; Ps 148; Łk 2,41-52
19.09 SOBOTA
1 Tm 6,13-16; Ps 100;
Łk 8,4-15
20.09 NIEDZIELA
Mdr 2,12.17-20; Ps 54;
Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
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Poniedziałek rano, godzina 8:00…
Przez piętnaście lat zmieniło się wiele.
Szkoła nie jest już tak kameralna – z prywatnej stała się publiczną. Liczba dzieci
z 20 wzrosła do prawie 250. W planie pojawił się obowiązkowy drugi język – niemiecki oraz szeroka oferta zajęć dodatkowych,
cieszących się wielkim zainteresowaniem
uczniów. Ważne są dla nich zajęcia sportowe, np. badminton, SKS, a dobór zajęć popołudniowych ułatwia działalność Centrum
Kultury im. Św. Jadwigi.
Każda klasa posiada swego patrona,
jednego z krakowskich świętych.
Zasady od początków pozostały niezmienne. Katolickie, oparte na Dekalogu.
„Dzięki temu łatwiej się uczy, a dzieci są
spokojniejsze” – mówi Katarzyna Opach,
która pracuje tu od samego początku.
Szkoła ma pomóc uczniowi, wspierając
jego zainteresowania.

Lekcja plastyki

Absolwenci wracają. Opowiadają
o tym, jaką drogę wybrali.
A najczęściej wybierają katolickie
gimnazjum, potem jedno z lepszych
liceów. „Są przygotowani w sferze
duchowej – podkreśla Dorota
Ulman – potrafią się zmierzyć
z problemem odejścia od Kościoła
wśród ludzi młodych.
Potrafią iść pod prąd”.

A tak na Święcie Patrona bawili się
najmłodsi...

Szkoła się rozwija. Otworzyła właśnie
swoją filię na ul. Stelmachów. Chętnych
nie brakuje. Tu jest bezpiecznie, blisko,
spokojnie. Tu wszyscy się znają, nikt nie
jest anonimowy. Nauczyciele wspierają
chęci i marzenia uczniów. Gdy zajdzie potrzeba, zorganizują zajęcia wyrównawcze,
spotkanie z logopedą. Rodzice i dzieci są
zadowoleni.
Minęło piętnaście lat. Dorota Ulman
zapytana, czego należy Szkole im. Św. Jadwigi życzyć, odpowiedziała: „Rozwoju…
opieki Opatrzności Bożej… i większego
budynku”.
Zatem tego Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi życzymy.

M. Cz.

PATRON POLSKIEJ MŁODZIEŻY I MINISTRANTÓW
Św. Stanisław Kostka urodził się w 1550 r.
w Rostkowie k. Przasnysza i żył tylko 18 lat.
18 września obchodzimy jego święto.
„Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości
zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał
odwagę przeciwstawić się panującym
modom na życie. (…) Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za
którymi często biegniemy, przeskoczył je,
odkrył głębię, którą każdy z nas posiada,
a która często przez całe życie jest w stanie uśpienia. Miał swoją klasę, styl. Był
silną osobowością. Umiał przeciwstawić

się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza
w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To
siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a
nie dający nic z siebie. (…) Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że
charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ
środowiska, ale to również praca nad jego
kształtowaniem. Stawać się dojrzałym
człowiekiem – to podjąć trud rozwoju.
Nie był mięczakiem, który mówi: taki już

jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych,
oskarża warunki,
historię... Młodość
dla niego to była
świadomość możliwości cudownego wzrostu, to rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić ze
wspaniałej bryły marmuru, to decyzja
na to, komu zaufam i kto będzie moim
Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to
post i modlitwa...”
(ks. Janusz Cegłowski
„Święty Stanisław Kostka”)

sprawności fizycznej i akceptacji siebie;
pierwszą pomocą; szyciem, haftowaniem;
plastyką (malarstwo, makrama, decoupage, wiklina papierowa, biżuteria etc.); wiedzą obywatelską, szczególnie dotyczącą
Seniorze!
spraw samorządowych; zdrowym trybem
grami stolikowymi i ruchowymi, tj.
Życie zaczyna się po życia;
warcaby, szachy, brydż, scrabble, bule
sześćdziesiątce…
(petanka) itp.; nordic-walking; przygotowaniem do turystyki pieszej, rowerowej;
ćwiczeniami ruchowymi. Ponadto bęFundacja Uskrzydleni Wiekiem działa dziemy organizować kółka hobbystyczne,
na rzecz Seniorów. Wiemy, że ogranicze- wyjścia do kina, teatru; wycieczki oraz
nia związane z wiekiem nie są przeszkodą wolontariat seniorów na rzecz dzieci
w aktywności społecznej, artystycznej, (czytanie dzieciom książek, wsparcie wy- szych i samotnych. Chcemy również, jako
sportowej czy turystycznej, toteż zapra- chowawcze); pomoc sąsiedzką, a także lokalna, zorganizowana grupa, włączyć
szamy do wspólnego spędzania czasu.
wolontariat młodych osób na rzecz star- się w życie osiedla i parafii.
Od 14.09.2015 r. rusza prowadzony
przez nas Klub Seniora – Centrum Aktywności Seniora (w ramach projektu Urzędu
Miasta), który ma swoją siedzibę przy ulicy Rusznikarskiej 14, lokal 16, wejście od
strony placu zabaw. Klub będzie działał od
poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-14.00. Każdy dzień zaczniemy
„Spotkaniem przy herbatce”. Zapraszamy
na szereg ciekawych zajęć związanych
na przykład z: fotografią-filmem; obsługą
komputera, telefonu komórkowego, tabletu etc.; samoobroną; zdrowym gotowaniem i odżywianiem się; utrzymaniem

Zapraszamy młodzież i dorosłych na
tańce w kręgu.
Tradycja tańców w kręgu istniała od wieków w różnych krajach i narodach świata.
Taniec towarzyszył ludziom w całym ich
życiu, nie tylko w chwilach wypoczynku,
ale i w codziennych czynnościach, przy
pracy, w ich radościach i smutkach.

Deklaracja uczestniczenia w zajęciach
Klubu związana jest z posiadaniem bezpłatnej Legitymacji Seniora – wydawanej
przez Urząd Miasta, która będzie uprawniała do korzystania z zajęć również
w innych Centrach Aktywności Seniorów.
Serdecznie zapraszamy, licząc na wspólne,
sympatyczne spędzanie czasu.
Fundacja Uskrzydleni Wiekiem
www.uskrzydleniwiekiem.pl
fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl
tel. 511 200 011

greckie, bałkańskie, rosyjskie, izraelskie
oraz choreografie współczesne; wolne
i szybkie; całkiem łatwe, łatwe i trochę
mniej łatwe :-). Tańczymy w kręgu, w li
niach lub w korowodzie, dlatego każdy
może się włączyć w każdej chwili. Liczba
tańczących, płeć, wiek nie ma znaczenia; ale w większej grupie jest o wiele
ciekawiej! Część osób tańczy już parę lat
i właśnie wśród nich łatwiej jest wpaść
w rytm i dać się pociągnąć w dobrym
kierunku. (Oczywiście pokazujemy kroki
i uczymy ich!)

Zainteresowanie tego rodzaju tańcem pojawiło się w latach 90. ubiegłego wieku,
w Polsce nieco później, a więc całkiem
niedawno. Niestety nie mamy własnych
tańców w kręgu… (u nas tańczono na Czekamy na osoby z poczuciem rytmu
ogół w parach mieszanych). Ale na na- i chęcią do wspólnej zabawy. Mile widziane
szych zajęciach tańczymy m.in. tańce poczucie humoru :-).

Zajęcia mają charakter rekreacyjny
i odbywają się w środy o 19.30 w sali
teatralnej przy kościele.

miejsce na Twoją reklamę

