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NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Początkiem kultu Serca
Bożego, który w XIII w.
zyskał liturgiczną formę nabożeństwa, współcześnie
znanego głównie pod potoczną nazwą „czerwcówek”,
stały się objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque. Kościół, potwierdzając ich
prawdziwość, wyniósł Małgorzatę Marię do chwały ołtarzy w 1864 r.
Nabożeństwo czerwcowe
składa się z dwóch elementów: adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz Litanii do
Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Znana nam obecnie

litania pochodzi z XIX w.,
a źródeł jej powstania należy
upatrywać w klasztorze francuskich Wizytek. W Polsce
początkowo nabożeństwa
te znane były głównie
w klasztorach Sióstr Wizytek
w Lublinie, Warszawie i Krakowie. Zatwierdzone przez
lubelskiego
ordynariusza
zaczęły być odprawiane
w całej diecezji, by w niedługim czasie rozprzestrzenić
się na resztę kraju.
W naszym kościele
nabożeństwa czerwcowe
odprawiane są codzienne
o godz. 18:00.
A.G.

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 20,19‒23/

Weźmijcie Ducha Świętego!
Czas Kościoła określany jest
czasem działania Ducha Świętego. Jako chrześcijanie mamy
szczególny udział w Duchu
Świętym. Święty Paweł nie zawaha się nazwać uczniów Jezusa „świątyniami Ducha Świętego". W Kościele wschodnim
nazywa się chrześcijan nosicielami Ducha Świętego. Być świętym oznacza być naczyniem
wypełnionym po brzegi Duchem Świętym. Kościół zachodni z kolei akcentuje świętość
jako dar Ducha.

Wydaje się, że największym
darem Ducha dla nas dziś jest
nadzieja i radość. Ich brak
wynika z różnych zniewoleń.
W świadomy lub nieświadomy
sposób rezygnujemy z naszej
wolności. Tymczasem gdy
brakuje wolności, nie ma również miłości, radości, pokoju,
cierpliwości, dobroci… Te
wszystkie dary pozostają wówczas na obrzeżach życia. Nawet
jeżeli je posiadamy, nie potrafimy się nimi cieszyć ani żyć.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. JADWIGI
Boże, życie wiernych i chwało pokornych,
Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową
gorliwą krzewicielką wiary i miłości,
spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się
stali apostołami prawdy i dobra.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz z dniem dzisiejszym mianował
wikariusza naszej parafii ks. Kazimierza Foltyna proboszczem
parafii Łopuszna koło Nowego Targu, w miejsce zmarłego
nagle ks. proboszcza Pawła Potocznego. Gratulujemy ks. Kazimierzowi awansu i dziękujemy za osiem lat gorliwej i owocnej
pracy dla naszej wspólnoty. Jednocześnie życzymy wielu łask
Bożych, opieki Matki Najświętszej i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej w nowym miejscu i w nowej roli.
Ks. mgr Kazimierz Foltyn, ur. w 1967 r., Kanonik E.c., wyświęcony
na kapłana w 1991 r. W parafii opiekował się m.in. Kręgami
Rodzin, Wspólnotą „Bystrzaki" oraz Rodziną Radia Maryja.

Na podstawie „Deon”

Straż św.
Jadwigi
W dzisiejsze Święto
naszej Patronki wypełnia
nasze serca radość
i duma z posiadania tak
niezwykłej Opiekunki.
Wyjątkowa postać naszej królowej fascynuje
od setek lat kolejne pokolenia nie tylko Polaków, ale także innych
Słowian oraz Węgrów.
W wyjątkowy dzień odpustu chciałbym podzielić się z Czytelnikami
naszego parafialnego
biuletynu pewną ideą,
która dojrzewa we mnie
od dłuższego czasu,
i zachęcić drogich Parafian do poparcia i włączenia się w nią.
Od lat działa przy
naszym kościele wiele
rozmaitych wspólnot.
Dokończenie na str. 3

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 09.06
06:30 + Karolina, Katarzyna oraz Maria
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
+ Franciszek Szreniawa, Zbigniew, Klaudiusz
08:00 + Józefa Mazurek (od męża)
09:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
17:00 W intencji ks. Pawła w 19. rocznicę święceń
kapłańskich i zbliżających się imienin, o potrzebne łaski
i błogosławieństwo Boże
18:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Małgorzata Skiba
20:30 + Anna i Władysław – 8. rocznica śmierci
WTOREK 10.06
06:30 + Halina Biela
+ Zofia Kalisz i Zofia Trystuła
07:00 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
18:30 W intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja
i telewizji Trwam
+ Małgorzata Gawryluk
+ Józef Kastner – 4. rocznica śmierci
ŚRODA 11.06
06:30 + Mieczysław Puchała (od Eweliny i Janka Puchała
z rodziną)
+ Aniela i Franciszek
07:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 W intencji Gabrysi w 14. rocznicę urodzin
o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dla Natalii
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 12.06
06:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie, dary Ducha św. w pracy duszpasterskiej
dla ks. Pawła z okazji rocznicy święceń
+ Antoni i Bronisław Szawiec, Maria i Edward Goraj
PIĄTEK 13.06
06:30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski w życiu
i o wysłuchanie próśb
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
+ Władysława, Jan, Bogusław i Danuta
08:00 + Antoni Nowak
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże dla Antoniego z okazji imienin
+ Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Antoni, Ryszard i Idzi Dymek

MSZA LNE
SOBOTA 14.06
06:30 Dziękczynna za otrzymaną pracę dla synów i córki
07:00 Dziękczynna w 7. rocznicę urodzin dla Natalii o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
O potrzebne łaski dla ks. Pawła w 17. rocznicę
święceń kapłańskich
08:00 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
+ Janina Prostacka – msza gregoriańska
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynno-błagalna w 50. rocznicę ślubu Ireny
i Adama Meres z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski na dalsze lata
NIEDZIELA 15.06
06:30 + Zbigniew Kubas
08:00 Dziękczynno-błagalna w 7. rocznicę ślubu Agnieszki
i Łukasza
+ Jan Wojtal – 9. rocznica śmierci
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
09:30 + Zdzisław Blitek – msza gregoriańska
10:00 + Władysław – 15. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
11:00 + Irena Babik – 3. rocznica śmierci, Helena i Bogdan
+ Genowefa Chwajoł – 8. rocznica śmierci
12:30 + Antoni Poręba (od teściów)
+ Stanisław Szwarc – 12. rocznica śmierci
17:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jolanty – w dniu
imienin
18:30 + Jolanta Dobryniuk w dniu imienin
20:30 + Janina Prostacka – msza gregoriańska

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
09.06 PONIEDZIAŁEK

Rdz 22, 9‒18; Mt 26, 36‒42

ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA

13.06 PIĄTEK

Rdz 3, 9‒15. 20; Dz 1, 12‒14; J 2, ŚW. ANTONIEGO Z PADWY,
KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1‒11
10.06 WTOREK

1 Krl 19, 9a. 11‒16; Mt 5, 27‒32

BŁ.BOGUMIŁA, BISKUPA

14.06 SOBOTA

1 Krl 17, 7‒16; Mt 5, 13‒16

BŁ.MICHAŁA KOZALA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA

11.06 ŚRODA
ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
1 Krl 18, 20-39; Mt 5, 17-19
12.06 CZWARTEK

1 Krl 19, 19‒21; Mt 5, 33‒37
15.06 NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻ- Wj 34, 4b‒6.8-9; 2 Kor 13, 11‒
SZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 13; J 3,16-18

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
W 2013 r. biskupi zgromadzeni
na zebraniu plenarnym Episkopatu Polski ustanowili Święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Inicjatorem włączenia do kalendarza
liturgicznego nowego święta był obecny papież senior ‒ Benedykt XVI, który

przychylając się do postulatów wysuwanych przez episkopaty wielu krajów,
pragnące upamiętnienia obchodzonego
w 2009 r. Roku Kapłańskiego, ustanowił na tydzień przed liturgicznymi
obchodami uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego

Kapłana. Odtąd będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli
Zesłania Ducha Świętego. Zatem
w 2014 r. będzie to dzień 12 czerwca.
Wprowadzając nowe święto, zatwierdzono również przeznaczony na ten
dzień formularz mszalny, czytania
i teksty Liturgii Godzin.

A.G.

Dokończenie ze str.1
Angażują one osoby w różnym wieku
i są aktywne w wielu dziedzinach życia.
Jednocześnie widzę potrzebę stworzenia
grupy dojrzałych osób, które mogłyby
wspierać swoją modlitwą do św. Jadwigi
Królowej wszelkie działania parafii,
a jednocześnie pomagać w organizacji
życia wspólnoty. Roboczo nazywam taką
grupę Honorową Strażą św. Jadwigi.
Pierwsze jej zadanie – modlitewne – to
odmawianie co najmniej raz w tygodniu
litanii do św. Jadwigi. Drugie –
organizacyjne – to noszenie sztandaru
i relikwii Świętej podczas procesji
i uroczystości, zwłaszcza poza parafią,
ale także pomoc porządkowa przy
różnych działaniach parafialnych.
Przynależność do Honorowej Straży św.
Jadwigi byłby to zaszczyt i honor reprezentowania parafii dedykowanej tak zna-

mienitej Świętej. Pomoc osób tworzących taką grupę mogłaby z czasem
umożliwić otwarcie naszego kościoła
w ciągu dnia, modlitwę wewnątrz świątyni wielu przechodzącym obok wiernym,
a przygodnym gościom dać szansę
na obejrzenie wnętrza kościoła i
dowiedzenie się o nim czegoś więcej. Kto
wie, jeśli będziemy w stanie zapewnić
bezpieczeństwo naszemu kościołowi, to
może z czasem umożliwilibyśmy cichą
modlitwę dla przechodniów przed
Najświętszym Sakramentem, który w
dzień byłby wystawiony do adoracji…
Jako proboszcz parafii widzę taką
potrzebę i takie możliwości, ale
niezbędna jest pomoc osób kochających
św. Jadwigę i jej kościół na Krowodrzy.
Na naszych osiedlach jest tak wiele osób
w sile wieku, które mają trochę wolnego
czasu. Zaangażowanie przy służbie dla

św. Jadwigi nie byłoby wielkie, ale za to
bardzo pożyteczne i owocne.
Zapraszam wszystkich: kobiety i mężczyzn, zainteresowanych ideą stworzenia
Straży św. Jadwigi. Proszę o przemyślenie tej propozycji i wpisanie się na listę
chętnych w zakrystii u siostry Joanny
najpóźniej do niedzieli 22 czerwca.
Zorganizujemy następnie spotkanie, na
którym przedstawię więcej szczegółów.
Myślę, że jesienią moglibyśmy podjąć
wyzwanie i rozpocząć to dzieło. Bardzo
liczę na pozytywną odpowiedź i życzliwe
włączenie się w inicjatywę Straży
św. Jadwigi. Mam nadzieję, że nasza
Patronka pobłogosławi każdemu, kto
przyjmie zaproszenie. Życzę wszystkim
Parafianom wielu łask w ten wyjątkowy
dzień i odpustowego dotknięcia
Miłosierdzia Bożego dla każdego z serc.
Ks. Marek Hajdyła

Kościół to także Ty…
W dniach 7 i 8 czerwca, czyli w odpustową sobotę i niedzielę, Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej organizuje
kiermasz, podczas którego przekazane
nieodpłatnie w tygodniu książki i czasopisma można nabyć za symboliczną
złotówkę lub wymienić je na te już przeczytane. Zebrane podczas kiermaszu
środki zostaną przeznaczone na statutową działalność Akcji Katolickiej, a książki
i czasopisma, które nie znajdą nabywcy,
trafią do biblioteki.
To jedna z wielu inicjatyw tego stowarzyszenia katolików świeckich, któremu
w Archidiecezji Krakowskiej patronuje
właśnie św. Jadwiga Królowa. W naszej
parafii oddział Akcji Katolickiej działa
od 1998 r. z inicjatywy ówczesnego
proboszcza ks. Jana Dziaska. Obecnie
liczy 15 członków zwyczajnych i 15
członków wspierających, ale jest zawsze
otwarta: zaproszeni do współpracy
dla dobra Kościoła i naszej parafii są
wszyscy aktywni ludzie dobrej woli.
„W Kościele potrzebni są nie tylko
duszpasterze, ale także świeccy” – podkreśla obecny prezes PO AK Zenon

Wiekierak. „Nie ma co narzekać, że to
czy tamto mogłoby być lepiej zorganizowane. Trzeba po prostu przyjść i zrobić.
Zorganizowaliśmy na przykład w naszej
parafii kilka spotkań z ciekawymi ludźmi,
udało nam się też wytargować z wydawnictwem Biały Kruk specjalną cenę
na książkę „Kanonizacja wszechczasów”
Wy, świeccy z Akcji Katolickiej,
zostaliście wezwani, aby odnowić powołanie misyjne, otwarte
na horyzonty wskazane Kościołowi
przez Ducha Świętego i aby wyrażać ożywczą młodość apostolatu
świeckiego. Pan wezwał was,
abyście byli współodpowiedzialni
za misję jego Kościoła…
Papież Franciszek
– zamiast 89 zł kosztuje w naszej parafii
60 zł. To wartościowa pozycja, a pewnie
nie każdego byłoby stać na wydanie
prawie 100 zł na książkę. Już wkrótce,
10 czerwca odbędzie się w sali teatralnej
spotkanie z prof. nauk przyrodniczych UJ
Gabrielem Turowskim, który od 1949 r.
znał Karola Wojtyłę, a po zamachu

znalazł się w sześcioosobowym zespole
specjalistów kierujących leczeniem Ojca
Świętego. Autor licznych prac naukowych (305), patentów (6) i dokumentacji
biotechnologicznych (29) będzie podpisywał swoją niezwykłą książkę „Zamach,
czyli jak zło w dobro się obróciło.”
Można by pomyśleć, ze w Akcji Katolickiej angażują się ludzie z nadmiaru
wolnego czasu szukający dodatkowych
zajęć. Nic bardziej mylnego. „My też
mamy dzieci, wnuki, pracę…” – uśmiecha się Anna Zgoda, której jednak udało
się wygospodarować kilka wieczornych
godzin na zbiórkę książek. „Mam nadzieję, że ta akcja się spodoba, ludzie pozbędą się przeczytanych pozycji, na które
brak im już miejsca, a inni na tym
skorzystają.”
Pomysłów członkom PO AK nie brakuje, oby nie brakowało im też nowych
współpracowników. W dniu święta ich
Patronki życzymy im Jej opieki, światła
Ducha Św. oraz radości z apostolstwa
i służby dla dobra Kościoła i parafii.
A zatem: Do AKCJI!
I.K.

Ogłoszenia parafialne
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej .
 Dzisiejsza

Uroczystość kończy w liturgii czas wielkanocny.
Natomiast w niedzielę za tydzień zakończy się w naszej
archidiecezji czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 Jutrzejsze Święto Matki Kościoła, czyli Drugi Dzień Zielonych
Świąt, rozpoczyna Okres Zwykły. Msze św. w naszym kościele o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:30 i 20:30.
 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej prowadzi przy kościele
kiermasz książki, na który serdecznie zapraszamy. W ramach
kiermaszu istnieje możliwość wymiany przeczytanych książek
i czasopism. Każdy może je przekazać nieodpłatnie,
a na kiermaszu będą do nabycia za symboliczną 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.
 We wtorek Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę
św. o godz. 18:30, a po niej na spotkanie Koła w sali nr 6.
 Centrum Kultury im. św Jadwigi serdecznie zaprasza dzieci
w wieku 7‒12 lat na wakacyjne warsztaty „Wakacje ze
Św. Jadwigą”, które odbędą się w lipcu. Zapisy są prowadzone od poniedziałku do piątku w biurze Centrum Kultury
od 15:00 do 18:00. Szczegóły na plakatach.
 W niedzielę za tydzień zawodnicy i trenerzy PKS „Jadwiga”
przeprowadzą przed kościołem zbiórkę do puszek. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnych akcji klubu.

 Od

6 do 11 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka Krakowska
na Jasną Górę. W tym roku również i nasza parafia przyłącza
się do wspólnego pielgrzymowania wraz z członem I pielgrzymki. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Informacje i zapisy w kancelarii parafialnej oraz u ks. Grzegorza,
który będzie prowadził pielgrzymów z naszej parafii.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Andrzej
Grochal z ul. Opolskiej 69 i Zyta Kuźnicka z ul. Stachiewicza
47. Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza we wtorek
10 czerwca o godz. 19:15 do sali teatralnej na spotkanie
z prof. Gabrielem Turowskim, który wygłosi prelekcję
pt. „Moje doświadczenie świętości Jana Pawła II”.
Pan Gabriel Turowski to światowej sławy profesor immunologii, doktor bakteriologii i mikrobiologii. Od 1949 r. blisko
zaprzyjaźniony z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, był
członkiem sześcioosobowego zespołu specjalistów z całego
świata służącego pomocą w leczeniu Ojca Świętego po
zamachu na jego życie w dniu 13 maja 1981 r. Podczas
prelekcji będzie można nabyć książkę pt. „Zamach, czyli jak
zło w dobro się obróciło”, w której Pan profesor opisał wydarzenia z tym związane. Gorąco polecamy to spotkanie.

