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Jezusowy Kontynuator

Wszystko, co ma Ojciec,
należy do Jezusa, a Jezus to
przekazuje Duchowi Świętemu. Duch zaś przekazuje to
nam (jeśli otworzymy się na
Niego). Trójca Przenajświętsza przyłącza więc nas do
siebie. Jesteśmy jakby Jej
przedłużeniem. Czy to nie
wspaniałe?!
To jednak zobowiązuje. Kto
chce przyłączyć się do BogaTrójcy, ten musi zdecydować
się na Jego sposób życia.
Przyjęcie darów Ducha Świętego bardzo nas ubogaca, ale
też reformuje. Jeśli pragniemy
Jego darów, a odrzucamy
reformę, to nic z tych darów
nie możemy otrzymać.

Nie da się „znieść” od razu
wszystkiego, co Jezus ma
nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego, by to było
takie straszne. Wręcz przeciwnie! To jest tak wspaniałe.
W świecie zniszczonym przez
zło dobro i miłość muszą być
przywracane stopniowo, by
nie zostały całkowicie odrzucone. I tak Jezus naraził się
swoją miłością i dobrocią!
A co by było, gdyby od razu
objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu!
Zauważmy więc, jak ważny
jest Duch Święty. Dlatego
Jezus nam Go daje. Chodzi
więc o to, byśmy chcieli
i umieli z Nim współpracować.
Tym bardziej, że to nie jest
trudne. Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy.
Na podstawie: „Deon”

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte
w porządku niedzielnym z wyjątkiem popołudnia, kiedy nie
będzie Mszy o 17:00. Natomiast o godz. 16:00 odprawiona
będzie uroczysta Msza święta z procesją do czterech ołtarzy.
Po niej będą jeszcze Msze święte o 18:30 i 20:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do wzięcia udziału w tym
Święcie Eucharystii. Prosimy zwłaszcza osoby do świec
i sztandarów, dzieci komunijne w białych strojach, dzieci
z klas I i przedszkolne do sypania kwiatów. Zapraszamy na
próbę sypania kwiatów w poniedziałek o 17:15. Prosimy
także, aby udekorować okna przy trasie procesji, która przejdzie od kościoła ulicami: Wybickiego, Krowoderskich Zuchów
i Łokietka do kościoła. Prosimy o zaangażowanie przy budowie i dekoracji ołtarzy: I – przy Krzyżu jubileuszowym,
II – przy figurce Matki Bożej, III – przy figurce Pana Jezusa
i IV – przy Krzyżu Papieskim obok kościoła. Po Bożym Ciele
zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci, na codzienną
procesję o godz. 18:00 przed Mszą wieczorną w ramach
Oktawy tej Uroczystości.

Trzy Osoby Jednego Boga

„I rzekł Bóg: Uczyńmy ludzi
na obraz nasz, podobnych do
nas” (Rdz 1,26). O kim mówi
Bóg już na samym początku
stworzenia? Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej
każe nam szukać odpowiedzi
na to pytanie.
Stwierdzić trzeba z całą
pewnością, że tajemnica istnienia Boga w trzech Osobach przekracza możliwość
jej pojęcia ludzkim rozumem.

Tym bardziej nie jest moim
zamiarem próba jej wyjaśnienia, a jedynie zachęta do refleksji. Choć istniał Bóg zawsze jeden w Trójcy, objawił
się w historii zbawienia najpierw jako Ojciec, później
jako Syn, i ostatecznie jako
Duch, a jednocześnie przy
stworzeniu powiedział o Sobie, że jest każdym z Nich.
Św. Atanazy w „Symbolu”
pisze: „Wiara zaś katolicka
jest ta: abyśmy Boga jednego
w Trójcy, a Trójcę w jedności
czcili. Ani nie mieszając osób,
ani nie rozdzielając istoty”.
Powyższy zakaz mieszania
Osób wynika z faktu, że każda Persona „wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości” (KKK).
Ponieważ Bóg jest jeden,
nie można też mówić o jakiejkolwiek hierarchii między
Osobami.

Dokończenie na str. 4

PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚDM
Dziś i jutro, czyli
22 i 23 maja, w parafii NMP Matki Kościoła na Białym
Prądniku jako dekanat Krowodrza przeżywamy nawiedzenie symboli ŚDM.
Zapraszamy wolontariuszy, osoby, które przyjmują pielgrzymów, grupy parafialne i tych, którzy pragną się
modlić w intencji ŚDM do udziału. Szczegóły na
naszej stronie internetowej.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 23.05
Za Parafian
O nawrócenie i potrzebne łaski oraz opiekę MB dla Mikołaja (od córki)
+ Czesław Jaroński – msza gregoriańska
+ Julia
+ Józefa Mazurek – msza gregoriańska
+ Waleria Petesz
WTOREK 24.05
06:30 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
07:00 + Maria, Jan, Roman, Edward Leśniak oraz + Maria, Władysław Bogacz
i + Maria i Stanisław Hyży
07:00 + Wiesława Zawisza
08:00 + Zofia, Antoni Buczkowscy
18:30 + Joanna Ryś
18:30 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
18:30 + Genowefa Białek
ŚRODA 25.05
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwą operację dla Karolinki
06:30 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
07:00 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
07:00 + Maria, Józef Gibas oraz Franciszek Kulka
07:00 + Tadeusz Adamczyk – 39. rocznica śmierci oraz wszyscy zmarli z rodziny
08:00 ————————————————————————————————
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 26.05
06:30 W intencji Czesławy z okazji 88. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo na każdy dzień oraz dziękczynienie za tyle przeżytych lat
08:00 + Maria Kacperczyk, Emilia Dasman
09:30 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla Magdaleny
11:00 + Jolanta Gawor
12:30 —————————————————————————————————
16:00 W intencji dzieci Pierwszokomunijnych KSP Jadwiga i ich rodzin
16:00 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
18:30 + Antoni i Wiktoria Kiszka
20:30 + Helena Kucia w 36. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego
PIĄTEK 27.05
06:30 Za Parafian
06:30 + Jan Kula – 21. rocznica śmierci i zmarli rodzice
07:00 Za Parafian
08:00 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 Podziękowanie za dar rodzicielstwa z prośbą o dalsze Boże łaski dla
Marii i Jerzego z okazji imienin
18:30 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
18:30 + Anna Matykiewicz – 8. rocznica śmierci
18:30 + Jan Jania
SOBOTA 28.05
06:30 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
07:00 + Zofia i Czesława
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny w 86. rocznicę urodzin
08:00 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
08:00 + Marian Miłobędzki – 20. rocznica śmierci
08:00 + Władysław Pietrzyk – 4. rocznica śmierci, Maria – 1. rocznica śmierci,
Adam Kwiecień oraz Marek Kłęk i Bolesław Siemieniec
08:00 + Adam Gaździcki – 1. rocznica śmierci
18:30 + Maria Mazur w 33. rocznicę śmierci
NIEDZIELA 29.05
06:30 + Zbigniew Guzik – 3. rocznica śmierci i wszyscy zmarli z rodziny
08:00 + Jan i Władysława Kowalik oraz zmarli z rodziny Jodłowskich i Kowalików
08:00 + Józefa Mazurek – msza gregoriańska
09:30 + Andrzej – 29. rocznica śmierci oraz syn Andrzej – 27. rocznica śmierci
10:00 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
11:00 + Tadeusz Kapusta – 1. rocznica śmierci oraz + Danuta Musiał – 6.
rocznica śmierci
12:30 Za Parafian
17:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Anny
i Stanisława Wnęk w 50. rocznicę ślubu oraz dla dzieci i wnuków
18:30 W intencji ks. Dariusza Oko z okazji 31. rocznicy święceń kapłańskich
18:30 W 80. rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB
20:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB dla Stanisławy
z okazji Dnia Matki oraz dla Magdaleny z okazji imienin
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30
18:30

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
potrzebnych łask Bożych. Szczególne słowa życzeń
kierujemy do wszystkich Mam, z racji przypadającego w czwartek ich Święta. Życzymy im opieki
Matki Bożej, uśmiechu, zdrowia oraz miłości
i wdzięczności swoich dzieci.
 Dzisiaj

na Mszy świętej o godz. 12:30 dzieci z klas III ze
Szkoły Katolickiej św. Jadwigi Królowej przystępują do
Pierwszej Komunii Świętej. Wcześniej, o godz. 11:00
Pierwsza Komunia Święta dla dzieci ze Szkoły Polskich
Noblistów.

W

najbliższą sobotę nasz parafianin diakon Michał Misiuda przyjmie w Warszawie święcenia kapłańskie
w stopniu prezbiteratu. Uroczystość będzie miała miejsce
w katedrze św. Jana o godz. 10:00.

 Natomiast

dzień później, czyli w przyszłą niedzielę
o godz. 12:30, ks. Michał Misiuda odprawi w naszym
kościele swoją Mszę świętą Prymicyjną. Wcześniej
nastąpi uroczyste przejście Księdza Prymicjanta wraz
z najbliższymi z domu do kościoła. Zapraszamy na tę
wyjątkową uroczystość wszystkich parafian, zwłaszcza że
są to w naszej wspólnocie pierwsze prymicje od 11 lat.

W

przyszłą niedzielę dzieci i opiekunowie z naszej Świetlicy „Przystań” będą zbierać dobrowolne datki na ich
wyjazd wakacyjny.

 Dzisiaj

przy kościele członkowie Akcji Katolickiej zbierają
podpisy pod projektem ustawy chroniącej życie.
Szczegóły tej propozycji wyjaśnialiśmy na łamach biuletynu w ubiegłym tygodniu. Zachęcamy do opowiedzenia
się za życiem i jego obroną.

 Zapraszamy

na nabożeństwa majowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Czesław Węc, Zofia Krawczyk, Maria Popiela,
Stanisław Włodarczyk oraz Roman Bibrzycki.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
23.05

PONIEDZIAŁEK
1 P 1,3–9; Ps 111;
Mk 10,17–27
24.05 WTOREK
NMP Wspomożycielki
Wiernych
1 P 1,10–16; Ps 98;
Mk 10,28–31
25.05 ŚRODA
1 P 1,18–25; Ps 147B;
Mk 10,32–45
26.05 CZWARTEK
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Rdz 14,18–20; Ps 110;
1 Kor 11,23–26;
Łk 9,11b–17
27.05 PIĄTEK
1 P 4,7–13; Ps 96;
Mk 11,11–25
28.05 SOBOTA
Jud 17,20b–25; Ps 63;
Mk 11,27–33
29.05 NIEDZIELA
1 Krl 8,41–43;
Ps 117;
Ga 1,1–2.6–10;
Łk 7,1–10

PASCHAŁ – SYMBOL CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Paschał to woskowa świeca symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest Światłością
świata (J 8,12; 9,5); prawda ta
szczególnie jest podkreślona w procesji do ciemnego kościoła w Wigilię Paschalną, w czasie której śpiewa się trzykrotnie słowa: „Światło
Chrystusa”. Wtedy to przychodzą
nam na pamięć słowa Zbawiciela:

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał świa-

tło życia (J 8,12).

Poświęcenie paschału dokonuje się w początkowej części liturgii Wigilii Paschalnej. Wtedy to na
paschale zostają umieszczone: krzyż przypominający o śmierci Jezusa, pięć ziaren, które symbolizują
pięć ran Jezusa, litery greckie alfa i omega oznaczające, że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego, a więc jest Bogiem i że do Niego należy czas
i wieczność, oraz cyfry roku kalendarzowego.
Wiele teologicznych treści, jakie niesie z sobą
symbol paschału, znajdujemy w Orędziu Wielkanocnym zwanym Exsultet, w obecnej formie pochodzącym z VII w. Został on tam przedstawiony jako
wieczorna ofiara uwielbienia, która ma się złączyć
ze światłami nieba i płonąć, gdy wzejdzie słońce nie
znające zachodu: Jezus Chrystus.
Paschał powinien być zrobiony z wosku. Exsultet
nazywa go owocem pracy pszczelego roju, kolumną
woskową, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie
doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.
W liturgii Kościoła paschał przez cały okres wielkanocny znajduje się w prezbiterium. Poza tym
okresem pojawia się w liturgii chrztu – od jego płomienia zapalana jest świeca chrzcielna, oraz w liturgii pogrzebowej – paschał ustawiany jest w pobliżu
trumny, co jest wymownym znakiem przypominającym napełniającą nadzieją obietnicę daną przez
Chrystusa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie

(J 11,25).
W naszym kościele w tym roku paschał
został zakupiony przez Akcję Katolicką z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży książek podarowanych przez parafian.
K.H.-Sz.

65
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami” (J 1,14).
Tak brzmiało hasło XV Międzynarodowych Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Rzymie, w 2000 r. Papież Jan Paweł
II nauczał zebraną młodzież
(około 2 mln), że mają stać się
apostołami pokoju. Prosił, by
młodzi mówili „tak” wszystkim
swoim ideałom, a przede wszystkim Chrystusowi. Podkreślał, że
Słowo, które stało się ciałem,
jest obecne w Eucharystii.
Podczas Światowych Dni Młodzieży można było skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania. W 300 konfesjonałach codziennie spowiadało około 2000
kapłanów. Jak pisała włoska prasa, codziennie „tłum 25 tys.
młodych spowiada się na Circo
Massimo”.
Nie tylko nasza telewizja miała
problemy w zinterpretowaniu
tego wydarzenia, dotyka to
o wiele szerszej relacji Kościół –
młodzi. „Papież nami nie manipuluje, jak to niekiedy się nam
wmawia w mediach. On jest
dla nas przewodnikiem” –
tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami włoskiej telewizji RAI
Agnese, wolontariuszka z Włoch.
„Mówienie, że Papież nami manipuluje, bardzo nas boli. Przecież
nie jesteśmy głupi i wiemy, co
robimy” – podkreślała. Dziewczyna zwróciła uwagę, że często
starsi nie rozumieją młodych,
a dziennikarze sprowadzają sprawy religijne do kilku kwestii:
wstrzemięźliwości seksualnej
przed ślubem, środków antykon-

cepcyjnych czy braku powołań,
a przecież wiara to przede
wszystkim indywidualna więź
z Chrystusem. Pomijanie tego
faktu prowadzi do niedopuszczalnej redukcji przesłania wiary.
W Mszy św. na zakończenie
w Tor Vergata wzięło udział
2,2 mln wiernych. Na zakończenie homilii Ojciec Święty powiedział: „Dziękuję Bogu za drogę
Światowych Dni Młodzieży! Dziękuję Bogu za tylu młodych, których objęły one w ciągu tych
szesnastu lat! Są to młodzi, którzy teraz, stawszy się dorosłymi,
nadal żyją wiarą tam, gdzie
mieszkają i pracują. Jestem pewny, że również wy, drodzy przyjaciele, dorównacie tym, którzy
was poprzedzili. Będziecie głosili
Chrystusa nowemu tysiącleciu.
Powracając do domu, nie ulegajcie rozproszeniu. Potwierdzajcie
i pogłębiajcie waszą przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej, w której skład wchodzicie.
Z Rzymu, z Miasta Piotra i Pawła,
Papież towarzyszy Wam z miłością i – parafrazując wyrażenie
z listu św. Katarzyny ze Sieny –
mówi wam: >>Jeśli będziecie
tym, czym macie być, zapalicie
cały świat!<< (por. List 368).
Patrzę z ufnością na tę nową
ludzkość, która przygotowuje się
również za waszym pośrednictwem. Patrzę na ten Kościół,
który jest stale odmładzany
przez Ducha Chrystusowego
i który cieszy się dzisiaj waszymi
postanowieniami i waszym zaangażowaniem”.
M.T

OCALIĆ

Dokończenie ze str. 1

OD

Jedyne, dzięki czemu odróżnić
można Osoby, to relacje między Nimi. Od Boga pochodzi
wszystko, co stworzone zostało
dla Syna i trwa w Duchu Świętym. To Duch Święty, Pocieszyciel, działa wśród nas obecnie,
zgodnie z zapowiedzią Zbawiciela. Jest Duchem mocy,
wolności i odwagi, obdarza
swoimi darami, byśmy mogli
„zadać śmierć działaniu ciała”
(Rz 8,13) i żyć na wieki.
To, co obecnie wydaje się
niepojęte, zostanie nam objawione po wejściu do bram Nieba. Człowiek nie musi trudzić
się, aby próbować zrozumieć
niezrozumiałe. Bóg każe nam
uwierzyć, że jest tak, jak nam
to objawił. W tym zresztą wyraża się sens dogmatów, jako
prawd, z którymi dyskutować
nie sposób. Funkcjonowanie
człowieka przeniknięte jest
owocami prawdy o Trójcy Św.,
choć często zapomnianej.
Przede wszystkim zjednoczeni
jesteśmy w Duchu. Dar jedności łączy nas wierzących mimo
pozornych różnic. Ponadto „kto
idzie za Chrystusem, czyni to,
ponieważ Ojciec go pociąga,
a Duch porusza” (KKK). Osoby
Boskie przenikają więc każde
działanie, skoro trwamy w Jezusie, gdy On trwa w nas. Czy
można by dać wiarę, że Duch
przenika myśl przed myślą?
Każdy postawiony dziś i wczoraj krok pochodzi od Pana.
Innymi słowy, w praktyce życia
to Miłość przyciąga nas do Siebie, jednocześnie żyjąc w nas,
byśmy szli za Panem. Kiedy
więc poruszasz się i jesteś
w Nim, a On w Tobie, czy jest
jeszcze miejsce na strach?

ZAPOMNIENIA
O tym, jak komunistyczne władze usiłowały perfidnie pozbyć się niewygodnego
duszpasterza i skłócić wiernych z hierarchią kościelną, opowiada ks. Bronisław Fidelus.
PERFIDIA WŁADZ
Pamiętam dokładnie, był
taki moment, kiedy władze
państwowe chciały szybko
dać zezwolenie na budowę
kościoła. Przedstawiono to
w czasie jednej z rozmów
w Wydziale do Spraw Wyznań, w której brałem udział.
Postawiły jednak dwa warunki: 1. – na okres dwóch tygodni zostanie przerwane odprawianie Mszy św. (nielegalnych,
jak to mówiono) na terenie
punktu katechetycznego, i 2. –
Ks. Jan Dziasek musi odejść
z Krowodrzy, jako człowiek
nie dający gwarancji dobrej
współpracy z władzami przy
ewentualnej budowie nowego kościoła.
Przynęta była dość perfidna!
Rodziło się bowiem pytanie –
czy nie poświęcić Ks. Dziaska dla uzyskania dobra więk-

szego, jakim miało być ewentualne wydanie zezwolenia.
Ks. Kardynał Wojtyła jednak
nie miał najmniejszej wątpliwości – władze mają obowiązek
wydać zezwolenie na budowę
kościoła ze względu na prawa osób wierzących zamieszkałych na tym terenie, bez
stawiania żadnych warunków.
I taką właśnie przekazano
władzom odpowiedź. W staraniach o budowę nowego kościoła duszpasterz nie był
osamotniony. Powiem więcej
– gdyby nie miał poparcia
wiernych zamieszkujących
teren Krowodrzy, na pewno
nie doszłoby tak szybko do
budowy kościoła. Samorzutnie, bez specjalnej organizacji
tworzyły się delegacje wiernych, którzy razem ze swoim
duszpasterzem bądź sami
udawali się do różnych instytucji, nie pomijając w tym

Tak widziano nas z okien pociągów

Kurii Metropolitalnej, w celu
uzyskania zezwolenia na budowę kościoła. Delegacji
w ciągu tych lat było ok. 130!
Obeszły one wszystkie możliwe
urzędy poczynając od Prezydenta Miasta i Wydziału do
Spraw Wyznań w Krakowie,
do Rady Państwa, Urzędu do
Spraw Wyznań, Rady Ministrów w Warszawie. Rozmawiali, prosili, nalegali. Często
zaskakiwano ich obietnicami,
które mogły poróżnić wiernych
z Kurią Metropolitalną. Padały
nawet takie odzywki: zezwolenie czeka, tylko kardynał
Wojtyła nie chce przyjść do
urzędu na rozmowę i zezwolenia odebrać. I tu była wielkość
uczestników delegacji, którzy
nie pozwolili doprowadzić do
konfliktu nowopowstającej
parafii z duchową władzą
zwierzchnią, Ks. Kardynałem.

Marcin Rudzki

