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Refleksja ewangeliczna /Mt 10,26–31/
Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego,
o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam
w ciemności, powtarzajcie
na świetle, a co słyszycie na
ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie mogą. Bójcie
się raczej Tego, który duszę
i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch
wróbli za asa? A przecież
żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są
policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż
wiele wróbli.
Nie powinniśmy bać się ludzi, bo ich zakres działania jest
zawsze bardzo ograniczony. Nawet najgorsi ludzie nie są
w stanie odebrać nam tego, co jest najważniejsze – życia
wiecznego. To możemy stracić tylko „na własne życzenie”.
Bądźmy realistami: to, że czynimy jakieś dobro nie oznacza, że nikomu się nie narazimy. Narażenie się na ludzką
nieżyczliwość grozi nam zawsze, niezależnie od naszej
woli i od naszego postępowania. Dlatego nie warto oczekiwać, że ludzie będą dla nas zawsze dobrzy. Tylko Bóg
jest zawsze dla nas dobry, nawet gdy Go zranimy. Dlatego w Bożej obecności zawsze możemy czuć się bezpiecznie, w odróżnieniu od ludzi, którym tak trudno dogodzić.
Na podstawie: „Deon”

Księdzu Piotrowi z okazji imienin życzymy, aby
zawsze trwał mocno wszczepiony w Jezusa Chrystusa i przynosił owoc obfity, a równocześnie, wzorem
swego patrona, był oparciem dla powierzonych
swojej pieczy owieczek

Jedziemy na wakacje
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje
na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków,
prawdziwku,
czekaj na nas w borze!
Cz. Janczarski

To już ostatni numer biuletynu przed wakacjami.
Spotkamy się znowu we wrześniu. Życzymy wszystkim
czytelnikom zasłużonego odpoczynku, pięknej
pogody, spokoju, nabrania sił do pracy oraz nauki
i aby zawsze pamiętali, że są chrześcijanami,
a także o obowiązkach z tego wynikających.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 26.06
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
Za Parafian
+ Józef Czepiec – msza gregoriańska
+ Wojciech Buczek w 27. rocznicę śmierci

WTOREK 27.06
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Władysław Kacperczyk w dniu imienin
+ Krzysztof Zegarmistrz (od żony i syna z rodziną)
+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
+ Józef Czepiec – msza gregoriańska

ŚRODA 28.06
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
+ Józef Czepiec – msza gregoriańska
+ Ireneusz, Władysław Kotaś
W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy

CZWARTEK 29.06
06:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła
i jego rodziny
07:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
08:00 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 + Piotr i Halina Węgrzynkowie – o radość życia
wiecznego
PIĄTEK 30.06
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Emilia Dasman w dniu imienin
+ Grażyna Wurm w 16. rocznicę śmierci
+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
+ Józef Czepiec – msza gregoriańska

SOBOTA 01.07
06:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Renaty
i Jana z okazji 3. rocznicy ślubu
07:00 + Henryk Franczak – 24. rocznica śmierci oraz
żona Stefania – 36. rocznica śmierci
08:00 + Halina Żelazny w dniu imienin (od rodziny)
18:30 + Władysława Buczak
NIEDZIELA 02.07
06:30 + Józefa Stachowicz w 17. rocznicę śmierci oraz
+ Jerzy, Wojciech i zmarli z rodziny
08:00 + Otylia Pacek w 18. rocznicę śmierci i jej rodzice
09:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB
dla Patrycji Stochlińskiej w 18. rocznicę urodzin
11:00 + Piotr Głuszek – 6. rocznica śmierci
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 Rezerwacja
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MB dla Jana z okazji 80. rocznicy urodzin i całej rodziny
20:30 Za Parafian

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych
W

piątek o godz. 18:00 zapraszamy na ostatnie w tym
roku nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
 W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
O godz. 17:45 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Tego dnia nie będzie Mszy św. dla chorych
o godz. 11:00.
 Przypominamy, że od przyszłej niedzieli do końca sierpnia w naszym kościele w niedziele i święta nie będzie
Mszy św. o godz. 10:00 w dolnej kaplicy. Godziny
Mszy św. w głównym kościele pozostają bez zmian.
 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci
i młodzież na obozy letnie. Zapisy i informacje w biurze
klubu.
 Centrum Kultury zaprasza na warsztaty Wakacje ze
Św. Jadwigą, które odbędą się w sierpniu. Szczegóły
na plakatach.
 W lipcu i sierpniu nie działa kuchnia św. Jadwigi dla
ubogich. Wydawanie posiłków rozpoczniemy od września.
 Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych gorąco dziękuje za życzliwość i możliwość zorganizowania zbiórki w parafii św. Jadwigi Królowej tydzień temu. Dzięki ofiarności parafian udało się
zebrać 6 717 zł. Możemy za to pokryć koszty wyjazdu
i pobytu czterech osób niepełnosprawnych i czterech
opiekunów na czternastodniowym wyjeździe i rekolekcjach w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 Krakowska Grupa Ratownicza zaprasza na akcję Spotkaj Ratownika, którą prowadzi dzisiaj przy naszym
kościele po Mszach św. Można obejrzeć pokazy udzielania pierwszej pomocy, a także bezpłatnie zmierzyć poziom cukru i ciśnienie. Ratownicy zbierają także dowolne datki na zakup sprzętu do ratowania życia i na cele
charytatywne.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
ostatnio odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna Jacewicz (l. 91) z ul. Stachiewicza 35B oraz Franciszek Stokłosa (l. 88) z ul. Stachiewicza 35A.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 26.06

Rdz 12,1–9; Ps 33; Mt 7,1–5
WTOREK 27.06

Rdz 13,2.5–18; Ps 15;
Mt 7,6.12–14
ŚRODA 28.06

św. Ireneusza, biskupa
i męczennika
Rdz 15,1–12.17–18;
Ps 105; Mt 7,15–20
CZWARTEK 29.06

Uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła

Dz 12,1–11; Ps 34;
2 Tm 4,6–9.17–18;
Mt 16,13–19
PIĄTEK 30.06

Rdz 17,1.9–10.15–22;
Ps 128; Mt 8,1–4
SOBOTA 01.07

Rdz 18,1–15; Łk 1; Mt 8,5–17
NIEDZIELA 02.07

2 Krl 4,8–12a.14–16a;
Ps 89;
Rz 6,3–4.8–11;
Mt 10,37–42

BYSTRZAKI KWESTUJĄ

Chrystus na Krowodrzy

Wspólnota „Bystrzaki” to część międzynarodowego ruchu „Wiara i Światło” powstałego ponad 40
lat temu. My istniejemy już tu przy tej parafii 27
lat. Kapelanem jest ks. Jacek.

Chrystus na Krowodrzy to nowa inicjatywa duszpaster-

stwa studentów, którą chcemy rozpocząć od października.
Mamy nadzieję, że to kolejny punkt na mapie Krakowa,
w którym będzie co miesiąc prowadzona adoracja wzorem tego, co czyni grupa Chrystus w Starym Mieście działająca przy Bazylice Mariackiej. Inicjatywa ta polega na
adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z rozważaniem tekstów i śpiewem uwielbienia. To również czas
na to, by otworzyć swoje serce przed Bogiem. W czasie
adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i rozmowy z księdzem. Chcemy tą formą modlitwy odpowiedzieć na wezwanie papieża Jana Pawła II, który powiedział: Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia oso-

bistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją.

Każdy może przyjść, aby spędzić czas sam na sam przed
Najświętszym Sakramentem. Pragniemy zaprosić młodzież studiującą do włączenia się w przygotowania, które
rozpoczną się już we wrześniu. Pierwsza adoracja będzie
w czwartek 5 października 2017 roku. Więcej informacji
można uzyskać u ks. Piotra Stopki, jak również na facebooku ŚDM Krowodrza.
„Bystrzaki” to osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, ich rodzice oraz przyjaciele. Spotykamy się regularnie raz w miesiącu. Jesteśmy po to, by:
• wspólnie odkrywać rolę osoby niepełnosprawnej w Kościele
• wspólnie wspierać się i by rodzice mogli wymieniać doświadczenia – nawiązywać osobiste więzi
• umacniać się duchowo
• zmagać się z trudnościami i słabościami
• po prostu być bliżej Boga

Zapraszamy na spotkania duszpasterstwa studentów, które odbywają się w niedziele po Mszy św. o 20:30 w salce
pod plebanią. Na czas sesji życzymy studentom światła
Ducha Świętego i opieki Aniołów Stróżów, by wszystkie
egzaminy mogli zaliczyć w pierwszym terminie.
x. Piotr

Zapraszamy do odkrywania naszego wiaro-światlanego
i „Bystrzakowego” świata. Jesteśmy otwarci na nowe rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem oraz osoby młode,
które chciałyby doświadczyć piękna, radości i przyjaźni
z osobą niepełnosprawną.
Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim parafianom za
życzliwość i pomoc materialną w minionych latach, dzięki
której mogły się odbyć nasze wyjazdy letnie.
W tym roku również będziemy kwestować 2 lipca br. po
wszystkich Mszach św. na taki kilkudniowy letni wyjazd.
Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej kwesty – za każdy dar serca. Podczas tegorocznego wyjazdu będą nam
towarzyszyć słowa: Nasłuchując Boga we wspólnocie.
Niech Jezus Chrystus pomaga każdemu z Was dźwigać
codzienne krzyże i pozostawiać dobre ślady w sercach
innych.

Minął rok od ŚDM w Krakowie. W związku z tym
w dniach 29-30.07 odbędą się wydarzenia upamiętniające rocznicę tych dni, które będą miały
charakter zarówno duchowy, jak i artystyczny:
Msza św., katechezy, koncert pod kierownictwem
dyrygenta Adama Sztaby oraz dzielenie się świadectwami uczestników ŚDM.

Bóg zapłać!

Serdecznie zapraszamy na te wydarzenia.

AB C L I TUR GI I

Spotkanie na barce...

I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki
anioła przed Bogiem (Ap 8, 4)

Chrystus na barce to inicjatywa młodych ludzi ze wspól-

OKADZANIE
Okadzenie jest jednym
z symboli w liturgii. Dym
z kadzielnicy wyraża modlitwy wznoszące się do
Boga. Okadzenie, jak to

wynika ze świadectw Pisma Świętego (por. Ps
140,2; Ap 8,3), wyraża
cześć i modlitwę (OWMR
276). Do okadzania używa się łódki i trybularza.

Trzema rzutami kadzielnicy okadza się: Najświętszy Sakrament, relikwie świętego Krzyża i obrazy Chrystusa Pana wystawione do publicznej czci, dary złożone na ofiarę
w Mszy świętej, krzyż ołtarzowy, Ewangeliarz, paschał,
kapłana i lud. Dwoma rzutami kadzielnicy okadza się relikwie i obrazy świętych wystawione do publicznej czci i to
tylko na początku celebracji, po okadzeniu ołtarza. Ołtarz
okadza się pojedynczymi ruchami kadzielnicy w ten sposób, że kapłan okadza go, obchodząc dokoła.
Trybularz (inaczej kadzielnica) znany był od początku
Kościoła. W obrzędach religijnych okadza się nim dary
i lud. Razem z trybularzem niesie się również naczynie na
ziarenka kadzidła (czyli łódkę). W liturgii kadzidła używa
się cztery razy. Pierwszy raz podczas procesji wejścia.
Wtedy trybularz prowadzi procesję do ołtarza, gdzie po
ucałowaniu ołtarza przez kapłana następuje okadzenie
ołtarza i krzyża. Za drugim razem okadza się księgę
Ewangeliarza po słowach Słowa Ewangelii… Trzeci raz
podobny jest niejako do pierwszego, po przygotowaniu
darów okadza się dary złożone na ołtarzu, sam ołtarz
i krzyż. Ruchy w kształcie krzyża wykonywane trybularzem (czyli kadzielnicą) mają nawiązywać do ofiary krzyżowej, natomiast okadzenia w kształcie kół mają przypominać, że dary ofiarne określone niejako kadzielnicą przynależą wyłącznie do Boga. Następnie okadza się kapłana
i lud. Warto w tym momencie wspomnieć, że już na okadzenie kapłana cały lud powinien wstać. Czwarty i ostatni
raz kadzidła używa się w trakcie przeistoczenia, kiedy to
lektor lub diakon okadza uniesione przez kapłana Ciało
i Krew Pana Jezusa.
M.T.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

noty Chrystus w Starym Mieście i zespołu Jaspis. Chcą
razem modlić się o pokój, solidarność i powrót Europy do
chrześcijańskich korzeni. Dlatego po raz pierwszy spotkają
się 11 lipca 2017 r., w dniu wspomnienia św. Benedykta –
głównego patrona Europy.
PLAN:
Od 10:00

18:00
19:00
20:30

wystawa Quo vadis, Europo?, której celem
będzie zwrócenie uwagi na obecną sytuację
w Europie, zbiórka funduszy dla potrzebujących w Syrii
Wyjście ewangelizatorów na bulwary wiślane
Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Damiana
Muskusa
Uwielbienie z zespołem Jaspis

Miejsce: barka „Nimfa” przystań Wawel, bulwar Czerwieński
Za: franciszkanska3.pl
Zachęcamy, aby wspomóc to dzieło. Zapowiadana w zeszłą
niedzielę sprzedaż książek ma miejsce dzisiaj. Członkowie
wspólnoty Chrystus w Starym Mieście sprzedają przy naszym kościele książki katolickie. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony jest na organizację wydarzenia Chrystus
na barce – modlitwa o pokój dla Europy.

W sierpniu wyruszy Piesza
Pielgrzymka Krakowska na
Jasną Górę. Jak co roku, również i nasza parafia przyłącza
się do wspólnego pielgrzymowania. Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału. Informacje i zapisy u ks. Grzegorza,
który będzie prowadził pielgrzymów z naszej parafii.

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

miejsce na Twoją reklamę

