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Co nas rzeczywiście przemienia?
Niektórzy narzekają, że trudno im uwierzyć. Ale równocześnie chcieliby, żeby
wiara spadła z nieba bez ich udziału
i wysiłku. Mowa Boga rozlana jest w całej
rzeczywistości. Najpierw w naturze, jak
przekonuje nas o tym chociażby Ps 19:
„Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje
wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to
mowy, których by dźwięku nie usłyszano” (Ps 19,2–4). Bóg woła do nas także
stawiając nam przed oczy rozmaitych Łazarzy, niekoniecznie żebrzących o chleb,
ale ludzi w jakiejkolwiek potrzebie, także
spośród naszych bliskich. W końcu Bóg
mówi do nas przez słowo spisane
w Piśmie Świętym.
Można powiedzieć, że paradoksalnie

Jezus w dzisiejszej przypowieści nie tyle
chce, abyśmy się trwożyli naszym pośmiertnym losem, co pragnie zwrócić
naszą uwagę na jakość słuchania Bożego Słowa, które odsłania nam rzeczywistości niewidzialne. Nie chodzi jednak
o to, co ma się wydarzyć po śmierci, lecz
co dzieje się teraz. Bo nasze przeznaczenie zależy od „teraz”, a nie od jakiegoś
„jutra”, które jeszcze nie istnieje. Po
drugie pojawia się niebezpieczeństwo
takiego korzystania z rzeczy stworzonych, które uniemożliwia rozwój człowieka i jego wewnętrzną przemianę. Może
zniszczyć w nas wrażliwość na ludzką
biedę, wszelkie odruchy miłosierdzia,
uczynić nas zupełnie nieludzkimi.
Za: Dariusz Piórkowski SJ

Książę Wojska Niebieskiego
W czwartek będziemy obchodzili święto
Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela
i Rafała. Do ostatniej reformy kalendarza
kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) 29 września czczony był tylko św. Michał
i to jego postać przybliżymy.
Św. Michał Archanioł jest jednym
z trzech aniołów, których imiona wymienione są w Biblii. Hebrajskie imię Mika’el
znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji,
kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko
Bogu i do buntu namówił część aniołów,
Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę
szatanom. W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród
aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
W Piśmie Świętym pięć razy jest mowa
o Michale. W Księdze Daniela jest nazwany
jednym z pierwszych książąt (10,13) oraz
wielkim księciem, obrońcą ludu izraelskiego (12,1). Św. Jan Apostoł określa go

w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich walczących z szatanem
(12,7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu
właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała
Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Jest
uważany za anioła sprawiedliwości i sądu,
łaski i zmiłowania. Michał jest księciem
aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar,
ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu
wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych
zleceń Bożych.
Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony
jako obrońca ludu Bożego i dlatego Kościół
czci go jako swego opiekuna.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on
wieku II. Wg tradycji uważany jest za
Anioła Stróża wszystkich papieży. Wielu
papieży oddawało mu szczególną cześć.
Dokończenie na str. 3

Z okazji wydania 100. numeru
naszego Biuletynu dla uważnych
czytelników przygotowaliśmy krzyżówkę z nagrodami (ostatnia strona).
Wypełnioną krzyżówkę wraz z odgadniętym hasłem oraz imieniem,
nazwiskiem i adresem autora rozwiązania można wrzucić do skrzyneczki
przeznaczonej na ofiary wspierające
naszą gazetkę, a umieszczonej przy
wyjściu z kościoła w terminie do
2.10, do godz. 21.00.
Wśród poprawnych
odpowiedzi rozlosujemy
nagrody-niespodzianki!

Księdzu Rafałowi z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia:
obfitych Bożych łask oraz samych
radosnych chwil! Księże Rafale, niech
Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej
posługi, Jezus niech zawsze będzie
Twoim najbliższym Przyjacielem,
a wraz z mocą Przemiany chleba
i wina daje Ci moc przemiany ludzkich
serc. Maryja niech przygarnia Cię do
swego serca i udziela potrzebnych
łask, a św. Archanioł Rafał niech Cię
strzeże na drodze wiary i prowadzi
„przed majestat Pański" Tb 12,15).
Parafianie

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 26.09
06:30 + Marianna Krzesak (od Józefa z dziećmi z Krakowa)
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji urodzin
07:00 + Stanisław Hęclik (od siostry Heleny)
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
18:30 + Ewa Andruszków (od rodziny Okrzasów)
WTOREK 27.09
06:30 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
07:00 + Maria, Jan
08:00 + Józefa Faltus w 6. rocznicę śmierci
18:30 + Anna Zemuła w 4. rocznicę śmierci
18:30 + Ewa Andruszków (od Zbyszka, Ewy i Emilki)
18:30 + Marianna Krzesak (od rodziny Kurzawów i Klepków)

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej

Od soboty 1 października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe,
które odprawiać będziemy przez cały
miesiąc codziennie o godz. 18:00.
Dzieci będą po nabożeństwach
otrzymywały obrazki do układanki.
Będziemy modlili się we wszystkich
ważnych intencjach Kościoła i naszych osobistych.

ŚRODA 28.09
06:30 Dziękczynno-błagalna w 47. rocznicę ślubu Krystyny i Jana
07:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii
07:00 + Wacław Bełza
07:00 + Ewa Andruszków (od koleżanek i kolegów)
07:00 + Tomasz Malik (od Sylwestra i Joanny Piwek z rodziną)
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy



Spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie się w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w sali pod plebanią.



W tym tygodniu przypada Pierwsza Sobota miesiąca. Msza
św. dla chorych i starszych o godz. 11:00, a po niej spotkanie
w sali.



Za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół
Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do puszek na bieżącą
działalność kuchni dla ubogich św. Jadwigi.



Świetlica środowiskowa „Przystań” działająca przy naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w g. 16:00-19:00
na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia rozpoczynają się od
najbliższego poniedziałku w sali nr 9.



Spotkania Scholi Parafialnej odbywają się we wtorki
o godz. 15:20 w Szkole Podstawowej nr 21 oraz w każdą niedzielę o godzinie 10:00 w parafii w sali nr 6. Siostra Monika
zaprasza wszystkie chętne dzieci już od klasy II szkoły podstawowej.



Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów na zajęcia sportoworekreacyjne na siłowni. Zajęcia obejmują rehabilitację ruchową, gimnastykę korekcyjną, gimnastykę odchudzającą oraz
elementy siłowni. Zapraszamy również dzieci od lat 5 na zajęcia taekwondo, które prowadzi Mistrzyni Polski Izabela Majerczyk. Szczegóły na ulotkach.

CZWARTEK 29.09
06:30 + Michał Płaksej, Tadeusz Porębski
07:00 + Jan, Izydor, Karolina, Michał i Anna
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grażyny Barucha
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
18:30 + Marianna Krzesak (od Barbary z rodziną)
18:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Antka z okazji urodzin
PIĄTEK 30.09
06:30 O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Krystyny
06:30 + Stanisław Węclik (od siostry Marii)
07:00 + Bronisława, Józef, Franciszek Jakubek
08:00 + Kazimierz Palmiński
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Witolda
w 25. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci i całej rodziny
18:30 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Zofia i Marian
SOBOTA 1.10
06:30 + Julian Sieniarski – pierwsza msza gregoriańska
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB dla Teresy
i całej jej rodziny
08:00 + Teresa Nowak – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Anna Antolak
08:00 + Maria Kołodziejczyk (od rodziny Woch)
18:30 + Józef w 37. rocznicę śmierci oraz rodzice Waleria i Stanisław
NIEDZIELA 2.10
06:30 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Teresy
z okazji imienin
09:30 + Tadeusz Modesan – 23. rocznica śmierci
10:00 W intencji Elżbiety i Jana w rocznicę ślubu z podziękowaniem za
łaski i z prośbą o opiekę, szczególnie z podziękowaniem za
szczęśliwą operację i dobre wyniki
11:00 W intencji Ani z okazji 7. rocznicy urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla niej i dla brata Krzysia
11:00 + Michalina i Adam Kruk
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
18:30 + Franciszek i Maria Cichoń
20:30 + Wojciech Janota (od sąsiadów z ul. Gaik)

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
26.09 PONIEDZIAŁEK
Hi 1,6–22; Ps 17; Łk 9,46–50
27.09 WTOREK
św. Wincentego à Paulo,
prezbitera
Hi 3,1–3.11–17.20–23;
Ps 88; Łk 9,51–56
28.09 ŚRODA
św. Wacława, męczennika
Hi 9,1–12.14–16;
Ps 88; Łk 9,57–62
29.09 CZWARTEK
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
Ap 12,7–12a; Ps 138; J 1,47–51

30.09 PIĄTEK
św. Hieronima, prezbitera
i doktora Kościoła
Hi 38,1.12–21; 40,3–5;
Ps 139; Łk 10,13–16
01.10 SOBOTA
św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła
Hi 42,1–3.5–6.12–17;
Ps 119; Łk 10,17–24
02.10 NIEDZIELA
Ha 1,2–3; 2,2–4;
Ps 95;
2 Tm 1,6–8.13–14;
Łk 17,5–10

Dokończenie ze str. 1

Pewnego ranka papież
Leon XIII odprawiwszy Mszę
św. uczestniczył w kolejnej,
dziękczynnej – jak zwykle.
W jej trakcie miał przerażające widzenie: zobaczył nie-

zliczony tłum złych duchów,
które śmiały się i tryumfowały, zbierając się nad Rzymem jak stado kruków, by
swą przeklętą obecnością
opanować miasto. Papież
pojął, że należy żarliwie modlić się do św. Michała, aby
je odegnać. Z tego powodu
ułożył egzorcyzm, do którego częstego odmawiania
zachęcał. W 1886 r. modlitwa ta została ustanowiona
obowiązkową po każdej
Mszy św. Odmawiano ją na
kolanach, uroczyście. Została zawieszona po Soborze
Watykańskim II, ale w niektórych kościołach odmawiana jest do dziś. W obec-

„Myślę o zdrowiu”

nej sytuacji, gdy zło panoszy się nagminnie i bezwzględnie, dobrze by było
przywrócić ją do łask i nawet jeżeli nie jest odmawiana publicznie, odmówić
ją sobie w duszy po zakończeniu każdej Mszy św.
Oto jej treść:
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości
złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę

dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Papież Jan Paweł II przy
różnych okazjach upominał
się o przywrócenie obowiązku odmawiania tej modlitwy
i sam często odmawiał ją
publicznie, a w czasie medytacji południowej 24 kwietnia 1994 r. powiedział m.in.:
…i chociaż dziś tej modlitwy

nie odmawia się po każdej
Mszy św., zapraszam wszystkich do pamiętania o niej i do
odmawiania jej, aby otrzymać
pomoc w walce z mocami
ciemności i duchem tego
świata.
K.H.-Sz.

NIEZWYKŁA SŁUŻBA

FESTYN RODZINNY

Projekt
współfinansowany
ze środków Gminy
Miejskiej Kraków

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny 30 września
w godz. 15.00-19.00 przy ulicy
Rusznikarskiej 14, od strony placu zabaw.
W programie między innymi:
ciekawostki związane ze zdrowym odżywianiem, aktywnością
fizyczną, konkursy z nagrodami,
zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, punkt biomedyczny
m.in. z możliwością pomiaru
tkanki tłuszczowej. Ponadto będzie coś smacznego z naturalnej
żywności i coś słodkiego na zdrowy deser. A także wiele innych
atrakcji.
Izabela Zeller
Fundacja Uskrzydleni Wiekiem

Bardzo serdecznie zapraszamy do grona ministrantów
i zaszczytnej służby przy ołtarzu chłopców od klasy III SP
wzwyż. Posługa ministranta i lektora zawsze kształtuje
w młodych ludziach najlepsze wartości i postawy, wychowuje do tego, aby w przyszłości byli odpowiedzialnymi, mądrymi i dobrymi ludźmi — synami, mężami, ojcami czy kapłanami. Spotkania w gronie kolegów, na zbiórkach czy wyjazdach
wakacyjnych, a przede wszystkim przy ołtarzu w czasie Eucharystii, rozwijają młodego człowieka i formują jego serce.
Pierwsze spotkanie dla kandydatów na ministrantów
odbędzie się w poniedziałek 26 września o godz. 17.00
w salce nr 6. Zapraszamy!!!

HASŁO:
Pionowo: 2) pości, 3) święcenie potraw, ubieranie choinki itp. 4) obok ołtarza, 5) na odpuście oferowali je uczniowie szkoły
św. Jadwigi, 6) pisze ją papież, 7) jedna z trzech cnót kardynalnych, 8) dzień tygodnia, w którym kancelaria parafialna jest czynna również po południu, 10) wioska, z której pochodzi ks. Piotr, 11) patroni jednej ze szkół, będącej pod opieką naszej parafii, 12) ma głęboką więź z Bogiem, 19) „Z …
do Krakowa” – tytuł jednej z zeszłorocznych biuletynowych rubryk, 22) ksiądz, który w Biuletynie odpowiada na różne pytania, 24) ksiądz, opiekun
ministrantów w naszej parafii, 26) walczył z nimi Don Kichote, 29) ciężki na ołtarzu, 30) w „Quo Vadis” sympatyzowała z chrześcijanami, 31) drzewo
iglaste, rośnie na terenach piaszczystych, 33) przeciwieństwo rewersu, 34) mógłby go stworzyć ksiądz Proboszcz, zgodnie ze swoją pasją.
Poziomo: 1) jeden z ewangelistów, 5) miesiąc, w którym odbywa się odpust parafialny, 9) wyczytywane w listopadzie, 13) … Katolicka – jedna ze
wspólnot w naszej parafii, 14) … mszalne, znajdziesz je co tydzień w Biuletynie, 15) drugi raz, 16) jeden z symboli chrześcijan, 17) w niej najlepsza
Yerba Mate, 18) bezczelny monolog, 20) imię Lipnickiej, 21) wykonał je Jerzy Skąpski w naszym kościele, 23) ma je zwierzątko księdza Prałata, 25)
kontruje prawicę, 27) dawniej Afroamerykanin, 28) jeden z instrumentów w Psałterzu, 30) specjalizuje się w nim nowa schola, 32) to nim został skuszony Adam (wg tradycji), 35) może użądlić, 36) w tym języku odbywały się katechezy ŚDM w naszym kościele, 37) jedna z bohaterek „ksiąg kobiecych” Starego Testamentu, 38) pisze o nich św. Jan, że „zwyciężyli Złego” (1 J 2,13), 39) to ks. Grzegorz, Piotr, Rafał i Jacek, 40) bywa znakiem
uzdrowienia.

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 44 m2

przy ul. Rusznikarskiej
SPRZEDA WŁAŚCICIEL – tel. 505 262 131

