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TROCHĘ WNIEBOWZIĘCI...
My musimy być już teraz trochę wniebowzięci. My musimy już teraz trochę chodzić nad ziemią. I wierzyć po ryzykancku, i ufać wbrew obliczeniom, i kochać na wyrost,
i radować się, choć czasem niewiele powodów do tego.
My musimy już teraz trochę nad ziemią chodzić. Bo to
wbrew pozorom jest jedyny klucz do życia. Za takimi ciągnąć będą w procesji, przylatywać jak ćmy do ognia, jak
pszczoły do miodu – ci wszyscy obliczeni, wyrachowani,
sprawiedliwi, a przy tym ogromnie smutni – by wziąć trochę beztroskiej wiary, trochę nie obrachowanej nadziei,
trochę miłości za darmo – trochę radości, bez której nie
da się żyć.
My musimy już teraz być trochę wniebowzięci.
ks. Mieczysław Maliński

Siostro Joanno, z okazji
imienin życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Matki Najświętszej
i żeby miłość do Boga
i bliźnich oraz cnoty zakonne kwitły w Siostrze
tak pięknie jak kwiaty,
którymi ozdabia Siostra
naszą świątynię.
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy
słonecznych dni spędzanych w zdrowiu i radości,
miłości rodziców, wspaniałych wakacji pełnych przygód
i aby zawsze pamiętały o przyjaźni z Panem Jezusem.

Historia powstania PKS Jadwiga
Parafialny Klub Sportowy
Jadwiga obchodzi w tym
roku 25-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji odwiedziłam ks. Antoniego
Bednarza, gdyż – o czym
wiedzą wszyscy „starzy”
parafianie – utworzenie
klubu to jego inicjatywa,
podobnie jak wiele innych
przedsięwzięć w naszej
parafii z tamtego okresu.
W malowniczym zakątku Podgórza popłynęła opowieść…
W parafii była spora grupa ministrantów i lektorów zaangażowanych sportowo; brali oni udział w rozgrywkach dekanalnych w piłkę nożną. Na spotkaniu dekanalnym księży
ks. prof. Tadeusz Pieronek (obecny biskup), zaproszony
przez ks. proboszcza Jana Dziaska, wspomniał o włoskiej
organizacji sportowej Centro Sportivo Italiano. Opowiadał,
że zna księdza, który jest odpowiedzialny z ramienia episkopatu za tę katolicką organizację sportową i że są oni
chętni nawiązać kontakt z Polską. Po tym spotkaniu okazało się, że nikt tego tematu nie podjął, więc ja zgłosiłem się
do ks. Pieronka z prośbą o kontakt do tego księdza. Zarząd
Centro Sportivo Italiano we Włoszech zaprosił nas do
Włoch, do Ponte di Legno na zimową imprezę sportową,
żebyśmy zobaczyli, jak funkcjonuje ta organizacja. Delegacja liczyła 4 osoby: Andrzej Wiśniewski, trener piłki ręcznej,
ks. Józef Czerwiński z parafii św. Jana Chrzciciela na Czerwonym Prądniku, ja i mój kolega, salezjanin Zdzisław Brzęk,
tłumacz języka włoskiego. Po kilkudniowym pobycie w Ponte
di Legno byliśmy pod wrażeniem pięknie zorganizowanej
imprezy sportowej i w ramach dalszych kontaktów zaprosiłem przedstawicieli do Polski.
W międzyczasie przygotowałem spotkanie w Warszawie
z ks. Mirosławem Mikulskim, przedstawicielem diecezji warszawskiej. Potem były spotkania w Krakowie m.in. z ks. bp.
Kazimierzem Nyczem i z ks. Antonim Sołtysikiem odpowiedzialnym za grupy apostolskie. Bardzo szybko doszło do
konkretnych ustaleń. Zdecydowaliśmy, że będziemy tworzyć podobną organizację w Polsce i po kilku miesiącach
zarejestrowaliśmy ogólnopolskie stowarzyszenie. Jeśli chodzi o nazewnictwo, to przyjęliśmy określenie Parafialny
Klub Sportowy i do tego konkretna nazwa danego klubu.
Pierwszym klubem, który działał w myśl nowego stowarzyszenia, był PKS Jadwiga. Na początku korzystaliśmy z sal
gimnastycznych jednostki wojskowej przy Wrocławskiej
oraz w szkole podstawowej, ale szybko zorientowaliśmy
się, że warto stworzyć własne obiekty.
Dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 29.05
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30

+ Krystyna Chochorowska (od koleżanek z pracy)
+ Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
+ Maria Rusek (od syna Jacka z rodziną)
+ Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB
dla Martynki
18:30 + Krzysztof Zegarmistrz (od Michaliny i Jana Janusz)
18:30 + Zuzanna Kukuła – 35. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
Kukuła i Harłoza
WTOREK 30.05
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30
18:30
18:30

+ Halina Rozwadowska-Wójcik
O potrzebne łaski Boże dla s. Joanny
+ Krystyna Chochorowska (od bratowej Gieni)
+ Natalia i Stanisław Mikulscy
+ Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
+ Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
+ Maria i Franciszek Cichoń

ŚRODA 31.05
06:30 Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty, Jerzego, Ryszarda, Moniki oraz całej rodziny
06:30 + Joanna Staszczyk (od Eli Michalskiej z synem)
07:00 + Czesława w rocznicę śmierci
07:00 + Maria Rusek (od rodziny Donabidowicz)
07:00 + Krystyna Chochorowska (od rodziny Kwiatków)
08:00 + Małgorzata Skiba – 3. rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 01.06
06:30
07:00
08:00
18:30
18:30

+ Halina Rozwadowska-Wójcik (od rodziny Wójcików)
+ Wiesław Głogowski (od wnuczka)
+ Tadeusz Wojtuń – pierwsza msza gregoriańska
+ Józef Czepiec – pierwsza msza gregoriańska
+ Ludwika w 8. rocznicę śmierci i Kazimierz Pieprzyk

PIĄTEK 02.06
06:30
06:30
07:00
08:00
17:00
18:30
18:30
20:00

+ Józef Czepiec – msza gregoriańska
+ Zbigniew Siemiński
+ Halina i Stanisław Jarosz oraz córka Maria
+ Tadeusz Nowak i jego rodzice oraz syn Jarosław
+ Stanisław Topolski – 16. rocznica śmierci
+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
+ Anna Matykiewicz w 9. rocznicę śmierci
+ Krzysztof Żarczyński – 2. rocznica śmierci

SOBOTA 03.06
06:30
07:00
08:00
08:00
08:00
08:00
18:30

+ Dariusz Ciupek
+ Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
+ Józef Czepiec – msza gregoriańska
+ Stanisław Hęclik – 1. rocznica śmierci
+ Józefa i Michał Polewka
+ Irena Wyrwa
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Janiny
Stawach w 85. rocznicę urodzin
18:30 + Tadeusz Pazera – 12. rocznica śmierci oraz zmarli rodzice:
Jan i Janina Kapciak
NIEDZIELA 04.06
06:30 Za Parafian
08:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
09:30 + Andrzej w 30. rocznicę śmierci oraz + syn Andrzej w 28.
rocznicę śmierci
10:00 Dziękczynno-błagalna za dotychczas otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB dla Mariana z okazji 70.
urodzin
11:00 + Kazimierz Bereźniak w 35. rocznicę śmierci oraz + Krystyna
i Antonina
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 W intencji Jana i Teresy Rup w 35. rocznicę ślubu z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
17:00 Rezerwacja
18:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
20:30 + Maria Jodłowska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych. Również najlepsze życzenia
wszelkich błogosławieństw z racji jutrzejszych
imienin składamy p. Magdzie – organistce z kaplicy Matki Bożej.
 Dzisiaj

na Mszy św. o godz. 12:30 dzieci z klas III ze
Szkoły Polskich Noblistów przystępują do Pierwszej
Komunii Świętej.
 Trenerzy i dzieci z Parafialnego Klubu Sportowego
„Jadwiga” prowadzą dziś po Mszach św. zbiórkę do
puszek na wyjazdy wakacyjne i akcję Lato w Mieście.
Dziękujemy w ich imieniu za każdy gest pomocy. Natomiast ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia,
który w ubiegłą niedzielę głosił kazania i zbierał ofiary
na działalność, bardzo dziękuje za złożone datki w łącznej wysokości 21.050 zł.
 Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek po
Mszy św. wieczornej.
 W środę o godzinie 18:00 ostatnia majówka, natomiast
od czwartku nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiać będziemy
codziennie o godz. 18:00.
 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 św. dla osób starszych i chorych, a po niej
spotkanie w sali pod plebanią. O 17:15 zapraszamy na
pierwszosobotnie nabożeństwo różańcowe.
 W niedzielę 4.6 o godz. 18:00 odprawimy Akatyst do
Ducha Świętego. Zapraszamy do wspólnego śpiewu.
 W niedzielę za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę
do puszek na działalność kuchni św. Jadwigi.
 Dzisiaj przy kościele zaprzyjaźnieni pszczelarze sprzedają miód.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 na ul. Chełmońskiego zaprasza na „Festyn Azorski” w dniu 2 czerwca
w godz. od 15:30 do 18:30. Więcej inf. na plakacie.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Jan
Tomkiewicz (l. 81) z ul. Krowoderskich Zuchów 23,
Maciej Wyczawski ul. Stachiewicza 35 oraz Emilia
Kańska z ul. Łokietka 55.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 29.05
św. Urszuli Ledóchowskiej,
dziewicy
Dz 19,1–8; Ps 68; J 16,29–33
WTOREK 30.05
Dz 20,17–27; Ps 68;
J 17,1–11a
ŚRODA 31.05
Święto Nawiedzenie NMP
Rz 12,9–16b; Iz 12; Łk 1,39–56
CZWARTEK 01.06
św. Justyna, męczennika
Dz 22,30;23,6–11; Ps 16;
J 17,20–26

PIĄTEK 02.06
Dz 25,13–21; Ps 103;
J 21,15–19
SOBOTA 03.06
św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
Dz 28,16–20.30–31; Ps 11;
J 21,20–25
NIEDZIELA 04.06
Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego
Dz 2,1–11; Ps 104;
1 Kor 12,3b–7.12–13;
J 20,19–23

Historia powstania PKS Jadwiga
Dokończenie ze str. 1

Poświęcenie sali gimnastycznej Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”, 12.02.1993, ks. bp Kazimierz Nycz
Pan Andrzej zobaczył magazyn pod głównym tarasem
przed wejściem do kościoła, w którym przechowywano
książki i stwierdziliśmy, że to pomieszczenie spełnia warunki, żeby urządzić tam salę gimnastyczną. Za akceptacją
ks. proboszcza Jana Dziaska wzięliśmy się do roboty
i stworzyliśmy zaplecze materialne, co stało się ewenementem w skali Polski. Przyszłość pokazała wagę takiego zaplecza dla stabilności klubu: w kolejnych latach powstało
kilkadziesiąt PKS-ów – kilkanaście w naszej diecezji – ale
część z tych, które nie miały własnych obiektów, upadła.
Udało się wtedy zbudować bardzo dużo jak na obiekty parafialne: były 2 sale gimnastyczne z szatniami i sanitariatami, sala do tenisa (w dawnej sali konferencyjnej), ze ścianą luster do ćwiczeń, siłownia, sala rehabilitacyjna i 2 boiska asfaltowe na zewnątrz: do koszykówki i do siatkówki,
zrobione głównie dzięki sponsorom. Boisko do koszykówki
cieszyło się wielkim powodzeniem, bo wtedy w całym rejonie od Kleparza po Widok nie było nigdzie dostępnych koszy, żeby ktoś sobie mógł przyjść i grać. Więc grali w nocy
czasami o 1, 2, siostry dzwoniły, ja wstawałem,
„przepraszałem” to towarzystwo… Salę gimnastyczną wynajmowała też młodzież nie należąca do klubu; żeby się
dostać do sali, to przychodzili np. w sobotę o 6 rano! Jednym i drugim należy się uznanie za taką determinację.
Wieczorami grały też grupy dorosłych.
Później w miejscu, gdzie był taki parafialny ogródek, powstało boisko trawiaste. Z nim łączy się ciekawa historia,
bo przywieźliśmy tam jakieś 80 ciężarówek ziemi, żeby wyrównać teren. I później, jak robiono to obecne boisko,
pięknie wyposażone, z nową nawierzchnią, to musieli wywieźć ziemię, żeby zrobić odpowiedni podkład pod płytę.
Ale ci, co wywozili, już chyba nie pamiętali, żeśmy ją kiedyś przywozili… Wtedy było jeszcze bardzo trudno
o sprzęt, o stroje sportowe; pierwsze dresy szyliśmy w Rabie Niżnej, tam znalazłem krawcową, kupiliśmy materiał.

Sprzętu do siłowni w Polsce praktycznie nie można było
dostać, nawiązaliśmy kontakt bezpośrednio z producentami
na Słowacji.
Jak wspomniałem, takie obiekty to był ewenement w skali
Polski, więc było ogromne zainteresowanie mediów. I dzięki temu, że posiadaliśmy takie zaplecze, w niedługim czasie klub liczył prawie 500 osób. Przypomnę tylko, że przez
pierwsze lata trenerzy pracowali jako wolontariusze. Od
samego początku nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Wojewódzkim i z Urzędem Miasta i doznaliśmy od nich wyjątkowej przychylności i życzliwości, bo w wielu województwach bywało z tym bardzo różnie i często bardzo źle.
Dzięki tej życzliwości władz klub szybko nawiązał współpracę z innymi klubami, uczestniczył w rozgrywkach.
Po kilku latach działalności udało się pozyskać jakieś fundusze, niewielkie, ale mogliśmy skromnie opłacać trenerów, co z kolei zapewniło już pełną regularność zajęć.
Wielkiej przychylności i opieki doznawaliśmy też zawsze od
ks. kard. Franciszka Macharskiego, który cieszył się z tak
dobrego zagospodarowania dolnych przestrzeni kościoła.
Od początku mieliśmy kontakt z innymi organizacjami
w Europie, zwłaszcza ze Słowacją i z Włochami, więc
uczestniczyliśmy w rozgrywkach w Niemczech, na Słowacji.
W tym pierwszym okresie klub organizował międzynarodowe sesje „Kościół a sport”, a także pierwszy ogólnopolski
opłatek dla sportowców w hali Wisły. Natomiast nikt się nie
spodziewał wtedy, że ten klub tak się rozwinie i będzie
odnosił takie sukcesy. Po tylu latach mogę powiedzieć, iż
jestem pod wielkim wrażeniem tego, że trenerzy, którzy
byli u samego początku: pp. Róża Zawadzka, Jan Ziółko,
Aleksander Kawiorski, Władysław Porębski, Józef Marchewka – tak rewelacyjnie funkcjonują i prowadzą dalej zajęcia.
To piękny znak i to jest naprawdę budujące. Jadwiga jest
największym klubem parafialnym w Polsce; pozostaje tylko
gratulować trenerom, zarządowi i cieszyć się, że tak się
pięknie rozwija.
Spisała M.Sz.

Mówi Dominik, klubowicz:
Jestem związany z klubem od 12. roku życia. Grałem na
pozycji bramkarza przez 6 lat, mam dużo pamiątek, mnóstwo fajnych przeżyć – największe osiągnięcie to I miejsce
na turnieju w Gyor na Węgrzech w roku 2006. Teraz trenuję od roku dzieci w wieku 8–9 lat (kategoria: żaki)
i od 2 lat bramkarzy. Jestem związany z klubem od dziecka, bardzo dobrze mi się tu pracuje, mam wielu znajomych, pracuje tu również mój tata, który od kilku lat pełni
funkcję trenera i dzięki niemu nigdy nie myślałem o innej
dyscyplinie; to on zaszczepił we mnie miłość do piłki.
Z ciekawostek powiem jeszcze, że mój rocznik w tych czasach, kiedy graliśmy był jednym z najlepszych w klubie
i teraz w czerwcu na 25-lecie klubu ma być prawdopodobnie mecz dawnych zawodników i przyjadą koledzy z mojego rocznika i rozegramy na orliku mecz pełen wspomnień.
Spisała P.N.

KONKURSY

PARAFIALNE

Z okazji uroczystości odpustowych oraz przypadającej w tym roku 20. rocznicy kanonizacji królowej
Jadwigi Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Królowej oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św.
Jadwigi Królowej zapraszają dzieci i młodzież ze
szkół znajdujących się na
terenie naszej parafii oraz
zamieszkujące naszą parafię do udziału w 3 konkursach; dwa z nich są plastyczne, trzeci natomiast dotyczy wiedzy na temat
królowej Jadwigi.
Pierwszy z konkursów, plastyczny, nosi tytuł OPRAWA
GODNA KRÓLOWEJ. Zadaniem jest zaprojektowanie
i wykonanie ramy do gotowego portretu św. Jadwigi. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
Rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
1–3 oraz 4–6. Prace muszą być wykonywane samodzielnie
przez uczniów. Każdy uczeń może przygotować tylko jedną, indywidualną pracę konkursową. Ramy mogą być
wykonane dowolną techniką (malowane, wyklejane, płaskorzeźbione itp.). Należy wykorzystać gotowy portret
św. Jadwigi – do wyboru z przedstawionych.
Drugi konkurs, również plastyczny, pt. KARTA ZE ŚREDNIOWIECZNEJ KRONIKI adresowany jest do uczniów
klas 4–6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Celem
konkursu jest przybliżenie postaci św. Jadwigi Królowej,
a także zapoznanie ze średniowieczną sztuką dekoracyjną.
Odbędzie się on w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz.
10.00 w salach szkoły katolickiej. Zadaniem konkursowym
jest wykonanie ozdobnego inicjału oraz ozdobienie karty
z legendą o świętej królowej Jadwidze zgodnie z wzorami
zdobnictwa kronik średniowiecznych.
Trzeci konkurs to TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
O TYTUŁ NADWORNEGO BAKAŁARZA JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ JADWIGI. Adresowany jest
do uczniów klas 4–6 szkół podstawowych. Jego celem jest
przybliżenie postaci św. Jadwigi i jej dzieł. Uczniowie powinni wykazać się znajomością faktów z życia św. Jadwigi

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

oraz legend z nią związanych, spostrzegawczością i logicznym
myśleniem, znajomością ortografii. Turniej rozgrywany jest
w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4., 5. i 6. Finał konkursu odbędzie się 8.06.2017 r. w szkole katolickiej.
Prace oceniać będzie komisja powołana przez księdza proboszcza. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Festynu
Parafialnego w niedzielę 11 czerwca na Mszy św. o godz.
11.00. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele oraz na stronie internetowej parafii i szkoły.
K.H.-Sz.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
CZĘSTOCHOWA-LICHEŃ-GIDLE-LEŚNIÓW
Maryjo Królowo Polski... – o tysiącu obliczach
a jednym sercu…
TERMIN: 17-18 czerwca
PROGRAM:
1. dzień
Zbiórka o 6.00 przy kościele św. Jadwigi. Błogosławieństwo na drogę i przejazd do Częstochowy. Przybycie na
Jasną Górę 8.30, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Polski, Cudowna Kaplica – o 9.00 Msza św. Wyjazd około godz. 12.00. Po południu przybędziemy do
Lichenia Starego. Droga Krzyżowa w Lesie Grąmblińskim.
Obiadokolacja. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej. Udział w wieczornym Różańcu. Zakwaterowanie
w Domu ANNA, Msza św., nocleg.
2. dzień
Po śniadaniu Msza św. w nowej Bazylice. Czas wolny do
godz. 11.00 na modlitwę własną. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach i Leśniowie. Wyjazd do Krakowa. Powrót wieczorem. Zakończenie pielgrzymki.

W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych.
ŚWIADCZENIA:
 przejazd autokarem,
 opieka kapłana na trasie,
 1 nocleg w Domu ANNA w Licheniu,
 1 śniadanie,
 1 obiadokolacja,
 opłaty parkingowe.

CENA: 150 PLN
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

miejsce na Twoją reklamę

