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Idźcie więc i nauczajcie...

Zmar t w ychwstał y Jezus
wysyła uczniów, by chrzcili
w imię Trójcy Świętej i uczyli
Jego przykazań. Najważniejsze z nich dotyczy miłości:
„Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem;
a swego bliźniego jak siebie
samego” (Łk 10,27). Miłość
chrześcijańska powinna być
wzorowana na Jezusie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

W czwartek, w 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, które jest naszym wyznaniem wiary.
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 17:30, przed nabożeństwem czerwcowym. 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
wsz ystkich, a szczególnie
dzieci, na codzienną procesję
o godz. 18:00 przed Mszą wieczorną w ramach Oktawy tej
Na podstawie: „Deon”
Uroczystości.

tak, jak Ja was umiłowałem”
(J 13,34). Jezus nas umiłował
miłością nieskończoną, miłością, jaka jest między Trójcą
Boskich Osób. Bóg nie jest
„samotny”. Bóg jest Miłością.
Ojciec kocha swego Jednorodzonego Syna odwieczną,
absolutną, niew yczerpaną
miłością. Głębia tej miłości
jest nieogarnionym Duchem.
Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby, zakłada
wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub
narcyzmem.
Ślady miłości Boga odnajdujemy w naszym życiu – w miłości mężczyzny i kobiety i owocu
tej miłości – w dziecku. To jednak zaledwie cień, bardzo nikły
obraz bezwarunkowej i bezgranicznej miłości Boga.

Małe rozmowy o rzeczach ważnych
Pierwszy dzień czerwca już za pasem. Postanowiliśmy zatem Jak się zachowuje ktoś, kto smali do kogoś cholewki?
oddać Biuletyn w ręce najmłodszych. Zapytaliśmy, jak rozumie
– Że ktoś kogoś całuje.
ją niektóre pojęcia często pojawiające się w rozmowach
– Że ktoś używa dla drugiej osoby autorytetu.
dorosłych. Co z tego wynikło? Zapraszamy do zapoznania się
– Że ktoś się w kimś podkochuje.
z wynikiem wywiadów.
– Podeszwa?
Co to jest miłość?
– To jedna rzecz… Nie, to dwie rzeczy…
– To jak jedna osoba kocha drugą osobę albo więcej.
– Ktoś dla kogoś drugiego robi coś dobrego.
– To jest jakby takie bardzo lubienie się.

Co to są dobre maniery?
– Nie mówi się brzydkich słów.
– Mówi się „proszę” i „dziękuję”.
– Że trzeba traktować Pana Boga z szacunkiem.
– Nie wolno wylewać soku na książki. Specjalnie.

Co to jest małżeństwo?
– Ktoś się z kimś kocha. I przed ołtarzem przyrzeka.
– Jak chłopak z dziewczyną zakładają obrączki.

Kto to jest dżentelmen?
– To jest chłopiec, który nie bije dziewczyn.
Chłopaków tak, ale dziewczyn nie.
– Fajny chłopak, który chodzi w garniturze.
– Ktoś, kto nie ma dziewczyny.
– Ktoś, kto jest przystojny.
– Ktoś, kto zaprasza dziewczyny na hamburgera.
Po co są banki?
– Żeby tam dawać pieniądze. I żeby kupić bilet
tramwajowy.

Dokończenie na str. 3

INTENCJE

MSZALNE

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

PONIEDZIAŁEK 01.06
06:30 + Jan Pyzik – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Beata Röhr – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Pierścionek – 15. rocznica śmierci
08:00 + Stanisław i Emilia Krawczyk i zmarli z rodziny
18:30 + Anna i Stanisław Dzido
18:30 + Józef Skrzymowski
18:30 + Maria i Franciszek Cichoń

WTOREK 02.06
06:30 + Władysław Klimowski
07:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
07:00 + Aleksandra i Józef Wróbel
08:00 + Beata Röhr – msza gregoriańska
18:30 + Jan Pyzik (od rodziny ze Skawiny)
18:30 + Antoni Kuc – 6. rocznica śmierci oraz + Marek

ŚRODA 03.06
06:30 Dziękczynno-błagalna w 20. rocznicę urodzin Urszuli z prośbą
o zdrowie, błogosławieństwo, opiekę MB i dary Ducha Św.
06:30 + Emilia Huza
07:00 + Władysław Klimowski
07:00 + Aleksandra i Józef Wróbel
08:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 04.06
06:30 + Alicja i Józef Przybycień
08:00 Zmarli z rodziny Kasprzyckich: Maria, Józef, Czesława, Józef
09:30 + Anastazja Kubacka
10:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
11:00 + Kazimierz w 33. rocznicę śmierci, Krystyna, Antonina Bereźniak
12.30 +Tadeusz Pazera – 10. rocznica śmierci oraz + Jan i Janina Kapciak
12.30 + Andrzej Grochal w 1. rocznicę śmierci
16.00 Za Parafian
18.30 + Władysław Klimowski (od Małgorzaty Wilk)
20.30 + Władysław Klimowski

PIĄTEK 05.06
06:30 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia dla Józefa
07:00 + Emilia Huza
08:00 + Władysław Klimowski
17:00 ——————————————————
18:30 W intencji Marii i Andrzeja Dacyl w rocznicę ślubu, z podzięko
waniem za łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
20:00 + Emilia Huza

SOBOTA 06.06

06:30 + Władysław Klimowski
07:00 + Jerzy Rolski – 8. rocznica śmierci i zmarli rodzice
08:00 W rocznicę święceń kapłańskich o Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla ks. Stanisława Molendysa (od Margaretek)
08:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
08:00 + Cecylia i Roman Jargosz
08:00 + Andrzej Kłoszewski w 10. rocznicę śmierci i żona Stefania
18:30 ——————————————————

NIEDZIELA 07.06

06:30 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
08:00 + Cecylia Ams – 12. rocznica śmierci
09:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, dary Ducha Św. dla Iwa
w 16. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
10:00 + Maria i Stefan Doniec oraz zmarli z rodziny
11:00 O zdrowie i Boże bł. dla Marii i Stefana Pidek w 50. rocznicę ślubu
11:00 + Helena Jurkin – 26. rocznica śmierci
12:30 Za Parafian
17:00 Za zmarłych rodziców: Stanisława i Bronisławę oraz
zmarłe rodzeństwo: Stanisława i Irenę
18:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Pauliny i jej synka Mikołaja
20:30 + Janina i Lech

▪

Dzisiaj o godzinie 18:00 ostatnia majówka, natomiast od jutra
Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które odprawiać będziemy codziennie o godz. 18:00.
▪ Członkowie „Braterstwa Chorych” prowadzą dziś po Mszach
św. zbiórkę do puszek na wyjazd wakacyjny. Dziękujemy w ich
imieniu za każdy gest dobroci i wrażliwe serce.
▪ Także dzisiaj na Mszy świętej o godz. 12:30 dzieci z klas III
ze Szkoły Polskich Noblistów przystępują do Pierwszej
Komunii Świętej.
▪ Dzisiaj przed kościołem można kupić u naszych lektorów tomik
wierszy Bogusława Nowalińskiego „Raduj się dziś, Krakowie”,
który zawiera 50 utworów poświęconych św. Jadwidze Królowej.
Autor podpisuje dziś egzemplarze książki. Częściowy dochód
ze sprzedaży przeznaczony jest na wakacyjne wyjazdy Służby
Liturgicznej. Zachęcamy do nabycia tej wartościowej pozycji.
▪ Zebranie Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek po wieczornej Mszy świętej w sali nr 6.
▪ W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W piątek spowiadamy od godz. 16:30. Msza św.
dla dzieci będzie o godz. 17:00, a dla młodzieży o 20:00
w kaplicy Matki Bożej. W sobotę o godz. 11:00 Msza święta dla osób starszych i chorych. W tym miesiącu wyjątkowo
nie będzie spotkania w sali po Mszy św. z powodu trwającej
parafiady sportowej. O 17:15 zapraszamy na pierwszo
sobotnie nabożeństwo różańcowe.
▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza wszystkich
zawodników, trenerów oraz przyjaciół na Mszę świętą klubową
w sobotę 6 czerwca o godz 9:00 w kaplicy Matki Bożej.
▪ Klub Sportowy zaprasza dzieci i młodzież na wyjazdy wakacyjne. W tym roku proponujemy wyjazdy do Włoch, do Jastrzębiej Góry oraz do Zawoi. Zapisy i informacje w biurze klubu.
▪ W niedzielę za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do puszek
na działalność kuchni św. Jadwigi.
▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta
tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Krystyna Zapart
z ul. Stachiewicza 31, Janina Mazur z ul. Batalionu Skała AK 4,
Robert Baran z ul. Rusznikarskiej 15, Teresa Kowal z ul. Łokietka 57, Henryk Bubula z ul. Krowoderskich Zuchów 5, Jan
Kruk z ul. Stachiewicza 45 oraz Adam Gaździcki.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
01.06 PONIEDZIAŁEK ŚW. JUSTYNA
Tb 1,1a.2;2,1-9 Wlg; Ps 112; Mk 12,1-12
02.06 WTOREK
Tb 2,10-23; Ps 112; Mk 12,13-17
03.06 ŚRODA ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI
I TOWARZYSZY
Tb 3,1-11.24-25 Wlg; Ps 25; Mk 12,18-27
04.06 CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Wj 24,3-8; Ps 116B; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
05.06 PIĄTEK ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA
I MĘCZENNIKA
Tb 11,5-17; Ps 146; Mk 12,35-37
06.06 SOBOTA
Tb 12,1.5-15.20 Wlg; Tb13; Mk 12,38-44
07.06 NIEDZIELA
Rdz 3,9-15; Ps 130; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35

Małe rozmowy o rzeczach ważnych
Co to jest dziura budżetowa?
– Ktoś nie ma pieniędzy.
– Jak ktoś jest bankrutem.
– Że ktoś ma za dużo pieniędzy.
– Jak ktoś ma dziurę w portfelu.
– Jak ktoś ma dziurę w banku.
– Jak ktoś będzie miał dziurę w kieszeni i wypadnie
mu portfel.
– Jak ktoś okradnie bank.
Co to jest sejm?
– Coś takiego jak bank.
– Taka jakby półka, przechowująca pieniądze.
– Taka polska narada.
– Są tam różne wybory.
– Coś takiego, gdzie się chowa pieniądze.
– Jak na przykład PiS albo Platforma Obywatelska.
Kto to jest prezydent?
– Teraz Andrzej Duda.
– Prezydent to jest taki ktoś, który rządzi krajem.
– Taki inny, nowoczesny król.
– Ktoś, kto robi prezentacje.
Gdzie można spotkać prezydenta?
– W sklepie garniturowym, jak kupuje garnitury.
Co to znaczy zamienić się w słup soli?
– Jak się zostanie czyimś niewolnikiem.
– Jak się przystanie w miejscu.
– Ktoś zostaje słupem soli.
Co to są ciemności egipskie?
– Są tam duchy. I śmierdząco tam jest.
– Że wszyscy się biją i nie mają dla siebie czasu.
– Że w Egipcie się robi ciemno. I zimno.

▪

▪

W sobotę i w niedzielę za tydzień będziemy uroczyście
świętować odpust ku c zci św. Jadwigi Królowej.
Sumę odpustową w niedzielę o godz. 12:30 odprawi
pochodzący z naszej parafii ks. Piotr Konieczny, który świętuje w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Kazanie
na sumie wygłosi były nasz wikariusz ks. Józef Jończyk,
który głosił ks. Piotrowi kazanie prymicyjne. Serdecznie
zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do wspól
nego świętowania i uczczenia naszej świętej Pa
tronki. Niech wyprasza nam u Boga potrzebne łaski oraz
umacnia nas na drodze ku szczęśliwej wieczności.
W dniach 6 i 7.06, czyli w odpustową sobotę i niedzielę,
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje
kiermasz książek, które będzie można nabyć za sym
boliczną cenę. Uzyskane środki przeznaczymy na działalność statutową Akcji Katolickiej. Książki i czasopisma, które nie znajdą nabywcy, będą przekazane nieodpłatnie do
biblioteki. Zachęcamy do udziału w tej pożytecznej akcji.

dokończenie ze str. 1
Co to jest zakazany owoc?
– Mango.
– Zakazany banan.
– Ja zrywam taki owoc.
– To był używany owoc.
– To jest też coś takiego, że po prostu robi się komuś
tak słabo.
Co to znaczy dorosłe życie?
– Że ktoś ma 43 lata.
– Że ma 100 lat.
– Że ma pracę.
– Że może wychodzić na imprezy.
– Że pije alkohol, jak nie jest harcerką albo harcerzem.
– Jak ktoś ma prawo jazdy.
– Jak ktoś jest gruby i duży. I długo żyje.
– Że nie ma się czasu.
– Że wszystko można robić.
– Że nie trzeba pracować, jeść i pić.
– Że się chodzi z dziewczynami na randki.
Odpowiadając na ostatnie pytanie, czy chcą już być dorośli,
dzieci nie mogły się zdecydować. Niektórzy chcieli grać w piłkę nożną w prawdziwym klubie, w dorosłe gry na komputerze
i w związku z tym chcieliby dorosnąć jak najszybciej. Niektórzy
natomiast woleliby jak najdłużej pobyć dziećmi, uzasadniając:
„bo jak się jest dorosłym, to szybciej się umiera, a ja nie chcę
szybko umrzeć…”.
Na koniec pozostaje mi tylko przytoczyć wypowiedź jednego
chłopca, który na pytanie, czy chcą być dorośli, odpowiedział
filozoficznie: „Czy chcemy, czy nie chcemy, i tak będziemy”.
Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu artykułu s. Bożenie i ks.
Piotrowi, a przede wszystkim ich podopiecznym ze scholi i SP im. św.
Jadwigi! Dzieciaki, jesteście super!
M. Cz.

Już jutro Dzień Dziecka!
Z tej okazji życzymy wszystkim,
tym małym
i tym dużym pociechom:
dużo radości i miłości,
uśmiechu na twarzy każdego dnia,
spełnienia wszystkich marzeń
oraz błogosławieństwa Bożego
i nieustannej opieki Aniołów Stróżów!
Redakcja Biuletynu

UŚMIECH ŚWIĘTEJ JADWIGI

Ogólnopolska konferencja naukowa
„Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej
w historii i kulturze polskiej”

Uroczystości odpustowe
w Parafii św. Jadwigi w Krakowie

6-7 CZERWCA 2015 r.

Zorganizowana przez Parafię Rzymskokatolicką
pw. Świętej Królowej Jadwigi w Krakowie
przy współudziale i pod merytoryczną opieką
Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Naukowego
oraz Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
UPJPII w Krakowie
6 CZERWCA 2015

SOBOTA 6 CZERWCA 2015 r.
PROGRAM PARAFIADY:
9.00-10.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

kaplica Matki Bożej
9.00-16.00 KIERMASZ KSIĄŻEK
10.00 OTWARCIE PARAFIADY DIECEZJALNEJ

sala teatralna przy kościele św. Jadwigi

Kraków, ul. Władysława Łokietka 60
11.00-15.00

▪
▪
▪

warsztaty plastyczne
gry i zabawy dla dzieci na boiskach przy kościele
gry planszowe lepsze niż gry komputerowe – warsztaty

11.00 ROZPOCZĘCIE TURNIEJÓW SPORTOWYCH:
▪ piłka nożna chłopców
„O Puchar ks. Proboszcza Parafii Świętej Jadwigi”

boisko ze sztuczną trawą przy kościele

▪

tenis stołowy

▪

piłka siatkowa dziewcząt

▪

ringo

▪

szachy

duża sala gimnastyczna przy Kościele św. Jadwigi

14.00-14.15
Hagiograficzne atrybuty „jadwiżańskie”
prof. dr hab. Józef Marecki (UPJP II/IPN Kraków)

14.15-14.30
Królowa Jadwiga wobec Wielkiej Schizmy Zachodniej
dr Tomasz Graff (UPJP II)

14.30-14.45
Pamięć o św. królowej Jadwidze na UJ
dr Wiktor Szymborski (UJ)

14.45-15.00
Postać św. Jadwigi w edukacji i wychowaniu

hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego
Park Wyspiańskiego
sala nr 1 i 2 w Domu Kultury
16.00 ZAKOŃCZENIE PARAFIADY DIECEZJALNEJ
14:00-17:30 Sesja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej
w historii i kulturze polskiej”

NIEDZIELA 7 CZERWCA 2015 r.
9.00-15.00 PIKNIK RODZINNY
kramy odpustowe ▪ wata cukrowa ▪ grill i stoiska
gastronomiczne ▪ kiermasz książek

dr Lucyna Rotter (UPJP II)

na boiskach i parkingu przy kościele

Przerwa na kawę

12:30 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA POŁĄCZONA
Z JUBILEUSZEM 25-LECIA KAPŁAŃSTWA
KS. PIOTRA KONIECZNEGO

15.20-15.35
Procedura beatyfikacyjna i kanonizacyjna św. Jadwigi
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (UWM Olsztyn)

15.35-15.50
Obraz królowej Jadwigi w nauczaniu Jana Pawła II
dr Wacław W. Szetelnicki (PWSZ Legnica)

15.50-16.05
Próby inwigilacji arcybiskupa Karola Wojtyły,
orędownika kultu św. Jadwigi
dr Marek Lasota (IPN Kraków)

16.05-16.20
Teksty liturgiczne o św. Jadwidze

dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT (PWT Wrocław)

15:00 KONCERT ZBIGNIEWA WODECKIEGO

sala teatralna przy kościele /wstęp wolny/

Zapraszamy gorąco do udziału w dzisiejszym III Marszu
dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się o godz. 10:00
na Placu Matejki, a zakończy piknikiem rodzinnym w Ogrodzie Jordanowskim. „To przede wszystkim święto rodzin,
stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować
radość z posiadania rodziny” – podkreślają organizatorzy.
W tym roku rodzinne pochody odbędą się w 140 miastach
w Polsce.

