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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mt 22,34–40/
Bóg pierwszy nas umiłował. To dlatego, że On nas umiłował,
istniejemy i sami jesteśmy zdolni do miłości – jesteśmy kochani
przez innych ludzi oraz możemy kochać innych. W Piśmie Świętym nieraz mówi się o tym, że
Bóg kocha człowieka więcej niż
najbardziej kochająca matka.
Wystarczy przypomnieć te często powtarzane słowa z Księgi
Izajasza: Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy ta, która kocha, może
porzucić owoc swego łona? Ale
nawet gdyby ona zapomniała,
Ja o tobie nie zapomnę (49,15).

Tym razem o duszpasterstwie rodzin widzianym okiem jednej
z uczestniczek, Krystyny Herej-Szymańskiej, czyli mnie. Jest to
tekst sprzed 24 lat. Dziś z tych kręgów pozostało tylko wspomnienie. Najdłużej spotykał się krąg modlitewny. Jeszcze kilka
lat temu organizował adorację wielkoczwartkową. Jednakże
kiedy przez poszczególne małżeństwa przeszedł anioł śmierci, pozostali przestali się spotykać. Kontakty ze Stralsundem
skończyły się wraz z upadkiem Muru Berlińskiego. Otworzyły
się granice na Zachód, Polska przestała być atrakcyjna. I tak to
chyba na polu kręgów rodzin najbardziej widać zmiany w naszej parafii. Jak w rymowance, którą dawniej wpisywało się do
pamiętnika: Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie, a tylko
jedno zostaje – wspomnienie.

Bardzo podobnie mówi psalmista: Choćby mnie porzucili ojciec
i matka, to jednak Pan mnie przygarnie (Ps 27,10). Nigdy dość
powtarzania, że Bóg pierwszy nas umiłował; jeżeli jestem kochany przez ludzi i kocham innych ludzi, to dlatego, że Bóg pierwszy mnie umiłował. Właśnie dlatego, jeśli Go kochamy z całego
serca, ze wszystkich sił i myśli, wówczas również nasza miłość
wzajemna układa się prawdziwie.

W kręgu rodzin

Warto przypomnieć dwa bardzo przejmujące obrazy biblijne, pokazujące tę miłość Boga do ludzi. Była w Starym Testamencie
instytucja prawna, nieznana w krajach naszej cywilizacji, którą
można nazwać instytucją najbliższego krewnego. Nawet jeśli ktoś
miał wielu braci, tylko jeden z nich był jego goelem, czyli najbliższym krewnym. Ów goel był bezwzględnie zobowiązany do organizowania mi ratunku, jeśli znalazłem się w niewoli, w długach nie
do wypłacenia albo w jakimś śmiertelnym zagrożeniu.
W Starym Testamencie sam Bóg wiele razy nazywa się goelem,
czyli najbliższym krewnym swojego ludu. Znaczyło to, że Bóg
przyjął na siebie obowiązek ratowania swego ludu z różnych
opresji. Co jeszcze ciekawsze: kiedy w II wieku ery przedchrześcijańskiej Stary Testament został przetłumaczony na grekę,
wyraz Goel oddano jako Soter, Zbawiciel. Rzuca to fascynujące
światło na osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego Nowy
Testament tak często nazywa – Zbawicielem. Warto wiedzieć,
że za tym tytułem kryje się pamięć o tym, że On dobrowolnie,
z bezinteresownej miłości do nas, podjął się roli bycia naszym
Najbliższym Krewnym.

K.H.-Sz.

W 1974 r. wikarym naszej parafii został ksiądz Jan Zając. Przygotowując dzieci do I komunii św. organizował katechezy również dla ich rodziców. Spośród tych rodziców wyłoniła się grupka chcących pogłębiać swoją wiarę na wspólnych spotkaniach.
Chętni do takiej działalności znaleźli się również w czasie wizyty
duszpasterskiej i wiosną 1976 r. powstał krąg rodzin. Należeli
do niego Elżbieta i Józef Dąbrowscy, Ewa i Andrzej Dietrichowie,
Ludmiła i Stanisław Grygielowie, Elżbieta i Edward Jordanowie,
Barbara i Marian Szczepanowiczowie, Joanna i Marek Turowscy.
Łączyły ich spotkania z modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma
Świętego. Dużą pomocą były wspólne wyjazdy na majówki do
Korzkwi, nad Jezioro Żywieckie, na kuligi do Rdzawki – rodzinnej miejscowości księdza Jana. Wyjazdy te konsolidowały rodziny. Łączyło je również praktyczne działanie: budowanie ołtarza
na Boże Ciało (zwyczaj pozostał do dziś, kultywowany jednak
głównie przez rodziny kolejarzy), prowadzenie Drogi Krzyżowej.

I drugi obraz biblijny, który równie przejmująco pokazuje, jak bardzo Bóg nas kocha. Mianowicie wyraz „miłosierdzie” etymologicznie w języku hebrajskim pochodzi od słowa określającego łono
matki. Zatem kiedy Pismo Święte mówi o Bożym miłosierdziu, za
tym wyrazem stoi intuicja, że Pan Bóg kocha nas jak matka; że
jeśli widzi, jak my Mu się marnujemy, to jakby „wnętrzności” Mu
się przewracają z litości i pragnienia pomocy.
Na tym tle można choć trochę zobaczyć, jak straszną rzeczą jest
grzech. Bo grzech nasz świadczy o tym, że my Bogu nie dowierzamy. Temu Bogu, który tak bardzo nas ukochał.
o. Jacek Salij OP
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I N T E N C J E M S Z A L N E
PONIEDZIAŁEK 26.10
06:30 Za Parafian
06:30 + Zbigniew Ulatowski (od rodziny Kopala z Albigowej)
07:00 + Marian Ibek (od firmy Szlif-Pol ze Skawiny)
07:00 + Ewa Drabik (od Agaty i Krzysztofa Felpel)
08:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 +Józefa, Tadeusz Okońscy, + Zofia Redlin
18:30 +Tadeusz Kumala – 35. rocznica śmierci
18:30 + Paweł Sieciński (od wychowawczyni, kolegów i koleżanek
z klasy Pawła)
WTOREK 27.10
06:30 + Eugenia i Józef Jędrzejewscy i zmarli z rodziny
07:00 + Czesław Klima (od Haliny Mikurda z rodziną)
07:00 + Zbigniew Ulatowski (od rodziny Teichman)
08:00 Rezerwacja
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 +Tadeusz Duda
ŚRODA 28.10
06:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
06:30 + Zbigniew Ulatowski (od rodziny Teichman)
07:00 + Grażyna Ziobro w 11. rocznicę śmierci
07:00 + Stefan Ćwierzyk (od rodziny Dudziców z Wieńca)
08:00 +Józef Góra (od Krystyny i Jana Michalik z rodziną)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 29.10
06:30 + Władysław, Magdalena i Aleksandra Szostak
07:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
08:00 + Kazimiera Bodziony (od siostrzenicy Bogusi z rodziną ze
Starego Sącza)
18:30 + Bronisława Kojder (od bratanka Józefa z rodziną)
PIĄTEK 30.10
06:30 + Marian Ibek (od pracowników firmy Ribek)
06:30 +Janina Skwarczyńska (od męża i wnuczki)
07:00 + Antonina, Andrzej Tajak
08:00 + Urszula Piątek i Joanna Piątek – 16. rocznica śmierci
18:30 + Mieczysław Malinowski – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Henryk Płaszewski
18:30 + Władysław Worobiec
18:30 + Genowefa Glonek – 5. rocznica śmierci
18:30 + Konrad Milka (od pracowników i dyrekcji szkoły nr 15)
SOBOTA 31.10
06:30 + Rozalia Dulewicz i zmarli z rodziny
07:00 + Antonina Trzaska (od rodziny Nogieciów)
07:00 + Zbigniew Ulatowski (od córki Moniki z rodziną)
08:00 +Józef Góra (od Gertrudy Janus)
08:00 + Marek Curyło w 10. rocznicę śmierci
08:00 +Jan Heiza (od kuzynki Haliny)
08:00 + Piotr Starowicz (od Ireny i Janusza Szubryt)
18:30 +Tadeusz Chlipała
NIEDZIELA 01.11
06:30 + Maria i Władysław Kacperczyk i ich zmarli rodzice
08:00 + Za zmarłe Siostry Nazaretanki
09:30 + Za zmarłe członkinie II grupy Żywego Różańca MBNP oraz
+ Ewa Czyrna
10:00 Rezerwacja
11:00 + Zmarli z rodzin Rychlickich, Dacylów, Mazurków, Wojtasów,
Karów, Zbadyńskich
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Natalia i Stanisław Wisińscy, ich syn Stanisław, Andrzej
Nalepa
17:00 Rezerwacja
18:30 +Józefa i Tadeusz Kumala, Wincenty Kościelecki, Jan
Barnes, Zygmunt Tarkowski
20:30 + Helena Przęczek – pierwsza msza gregoriańska

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia
i potrzebnych łask Bożych.
▪ Dzisiaj z racji przypadającej rocznicy poświęcenia kościoła
na Mszy św. o godz. 12:30 odśpiewamy po komunii świętej
uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za naszą świątynię.
▪ Przypominamy o obowiązującym dekrecie Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, nakazującym ścisłe przestrzeganie
zasad sanitarnych w kościołach. Chodzi zwłaszcza o obowiązkowe używanie maseczek, dezynfekcję dłoni i zachowywanie
odległości oraz pilnowanie liczby osób w kościołach, zgodnie
z ich powierzchnią. Komunia św. ma być udzielana w pierwszej
kolejności na rękę, a dopiero na końcu do ust. Obowiązuje
również dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego
udziału we Mszy św. Dyspensa obowiązuje do odwołania. Pełny tekst dekretu wywieszony jest na drzwiach kościoła.
▪ W związku z tym w naszej świątyni może jednocześnie przebywać maksymalnie 150 osób, w tym 25 na chórze. Zawieszone są do odwołania spotkania świetlicy „Przystań”, kręgu
biblijnego i innych grup parafialnych.
▪ Natomiast wspólnota Chrystus na Krowodrzy wznawia
działalność wolontariatu niosącego pomoc osobom starszym
i samotnym. Numer telefonu oraz szczegóły niesienia pomocy umieszczone są na plakatach przy wyjściach z kościoła.
Zapraszamy także osoby chętne do włączenia się w to dzieło.
▪ Przypominamy, że na naszej stronie internetowej jest cały
czas dostępna transmisja video wszystkich Mszy św. z naszego kościoła. Zapraszamy do udziału w modlitwie także
w ten sposób.
▪ W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych.
O 18:00 nabożeństwo za zmarłych w kościele, a po nim modlitewna procesja do dolnego kościoła i Panteonu Narodowego
z wypominkami za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału
w tej modlitwie wszystkich, którzy zostają tego dnia w parafii.
▪ 1 i 2 listopada można zyskać odpust zupełny ofiarowany za
zmarłych na zwykłych warunkach. W dniach od 1 do 8 listopada
każdy, kto nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych także
może zyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze czyśćcowe.
Pamiętajmy jako ludzie wierzący, że najlepszą pomocą dla zmarłych jest nasza modlitwa i ofiarowana za nich Komunia św.
▪ W naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są wyłożone specjalnie
przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby
zmarłe. Kartki można oddawać w zakrystii lub w kancelarii.
Z powodu sytuacji epidemicznej zrezygnowaliśmy ze zbierania wypominków przed kościołem, ale można je wrzucać
do specjalnej skrzynki koło figurki św. Antoniego w kościele.
Wypominki jednorazowe czytamy w czasie procesji 1 i 2
listopada oraz przez cały listopad podczas różańca za zmarłych. Wypominki roczne czytamy w każdą niedzielę roku
przed Mszami św. o godz.: 6:30, 9:30, 10:00, 12:30 i 17:00.
Za zmarłych zgłoszonych na wypominki roczne odprawiamy
także co miesiąc Msze święte zbiorowe w każdy trzeci piątek
miesiąca o 18:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękujemy za ofiary składane przy okazji wypominków.
▪ W sobotę ostatnie październikowe nabożeństwo różańcowe
o godz. 18:00.
▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Oliwia
Krawczyk (l. 22) z ul. Stachiewicza 19, Stanisław Ciałowicz (l. 96) z ul. Krowoderskich Zuchów 25, Janina Jarosz
(l. 90) z ul. Stachiewicza 45, Halina Żelichowska (l. 78)
z ul. Krowoderskich Zuchów 5 oraz Franciszek Wątorek
(l. 91) z ul. Kluczborskiej 5. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
im wieczne spoczywanie.

Nowe prace w kościele
Szanowni Parafianie,
od kilkunastu dni możemy zaobserwować w naszej świątyni przy
ostatnich stacjach drogi krzyżowej trwające prace kamieniarskie.
Chciałbym wyjaśnić, czego one dotyczą i z jakiego powodu zostały podjęte.
Ponad rok temu, w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin
św. Jana Pawła II ogłosiłem zamiar umieszczenia w naszym kościele
relikwii Ojca Świętego oraz jego rzeźby. Przygotowania zostały rozpoczęte, a o poświęcenie rzeźby i wprowadzenie relikwii poprosiłem
abp. Marka Jędraszewskiego, który z radością przyjął zaproszenie.
Wszystko miało się dokonać w odpust ku czci św. Jadwigi, w czerwcu tego roku. Z wiadomych przyczyn epidemicznych uroczystość
została odwołana. Wspólnie z ks. Arcybiskupem postanowiliśmy
przesunąć ją na dzień najbliższego Bożego Narodzenia. Nie wiemy
dzisiaj, jaka będzie wtedy sytuacja. Możemy mieć jedynie nadzieję,
że nie trzeba będzie kolejny raz odkładać terminu poświęcenia.
Z tego powodu podjęliśmy najważniejsze prace, by na grudzień
gotowy był relikwiarz i odlana z brązu postać św. Jana Pawła II.
Rzeźba jest już prawie gotowa, pozostało jedynie jej patynowanie.
Autorem jest prof. Maciej Zychowicz, który jest również twórcą
wszystkich pozostałych rzeźb w naszym kościele, czyli św. Jadwigi,
głównego krzyża i drogi krzyżowej, a także innych drobniejszych
elementów wystroju (kropielnice, sedilia, świeczniki itp.).
Statua zostanie umieszczona przy ostatnich stacjach drogi krzyżowej, na poziomie posadzki. Podobizna przedstawia Papieża zatopionego w modlitwie, skupionego i wolno zmierzającego w stronę
tabernakulum i obrazu Matki Bożej. Autor starał się oddać Ojca
Świętego w podeszłym już wieku, gdy w 1997 roku odwiedził nasz
kościół. Charakter rzeźby jest taki sam jak wszystkich innych dzieł
w tym wnętrzu, a różnić się ona będzie jedynie kolorem, gdyż będzie pokryta jasną patyną.

Relikwiarz w podobnym charakterze i zaprojektowany przez tego
samego autora będzie umieszczony na dole prezbiterium, w okolicach świecznika wotywnego, aby był w zasięgu każdego, kto zechce uczcić relikwie. Mamy nadzieję, że obecne ograniczenia epidemiczne są przejściowe i wkrótce znowu będzie można czcić relikwie
świętych przez ucałowanie lub dotyk. Dlatego zaplanowaliśmy dostępność relikwiarza dla każdego wiernego.
Aby dopełnić całości, podjęliśmy także decyzję o stopniowej wymianie kamienia, który umieszczony jest na ścianach naszego kościoła.
Na razie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie rzeźby i relikwiarza, przy
ostatnich stacjach drogi krzyżowej, gdyż będzie tam napis dedykoBIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień, M. Michalska,
B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

wany osobie św. Jana Pawła II. Nowy kamień będzie jaśniejszy, półmatowy i z delikatniejszą fakturą oraz w większych płaszczyznach.
To na razie pierwszy etap prac. Dalsze będziemy podejmować wtedy, gdy uporamy się z najbardziej palącym problemem budowlanym
w naszym kościele, czyli przeciekającymi świetlikami w dachu. Ma
to miejsce od kilkunastu już lat, co roku wydajemy niemałe pieniądze na poprawki i uszczelnianie, ale efekty takich prac są chwilowe
i niewystarczające. Przypominają o tym z przykrością wiadra, które przy każdej większej ulewie trzeba ustawiać w kilku miejscach
kościoła. Jedynie całościowa wymiana wszystkich okien, w dachu
i ścianach, pozwoli rozwiązać ten problem ostatecznie. To jednak
ogromny koszt, około dwóch i pół miliona złotych. Nawet taki kredyt
jest aktualnie poza naszym zasięgiem. Dlatego cierpliwie i z determinacją czekamy na rozstrzygnięcia konkursu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska na dofinansowanie termomodernizacji naszego
kościoła, która obok wymiany wszystkich okien obejmuje również
ocieplenie ścian i fotowoltaikę. Podobnych wniosków jak nasz jest
ponad tysiąc, ale procedura trwa i otrzymujemy zapewnienia, że
w przyszłym roku się zakończy. Mamy nadzieję, że nasz wniosek
zostanie rozpatrzony pozytywnie, a wtedy, może już na wiosnę, rozpoczniemy przygotowania do tych najpilniejszych prac budowlanych.
Zbyt wczesne rozpoczęcie prac, nawet przy posiadanych własnych
środkach, mogłoby naruszyć procedurę i zniweczyć nasze starania.
Wróćmy jednak do głównego wątku. W przyszłości, gdy uda się
rozwiązać problem świetlików w dachu i gdy przyjdzie odpowiednia kolej, prace kamieniarskie będą kontynuowane. Wymieniony
zostanie kamień na ścianach wewnętrznych wokół całego kościoła. Później planujemy także odnowienie prezbiterium i jego
głównych elementów oraz umieszczenie z drugiej strony świątyni
obrazu Jezusa Miłosiernego.
Mam nadzieję, że wskazana perspektywa potrzeb i prac jest przejrzysta i roztropna. Podobnie jak konsekwentna współpraca z tymi
samymi osobami, które stworzyły nasz kościół. Uważam to za jedyne sensowne podejście. 40 lat temu zdecydowano o realizacji
projektów panów: Loeglera, Czekaja i Zychowicza. Powstał kościół
w swoim niepowtarzalnym stylu. Jednym może się on podobać bardziej, innym mniej. Taki los każdego artystycznego dzieła. Jednak
podejmowanie jakichkolwiek nowych prac w istniejącym już obiekcie, które nie byłyby spójne z całością byłoby nierozsądne i szkodliwe. Dlatego do współpracy przy opracowywaniu dalszych projektów zaprosiłem panów Loeglera i Zychowicza (p. Czekaj już nie
żyje). Gwarantuje nam to odnowienie wielu elementów i wprowadzenie nowych przy zachowaniu jednego stylu. Tak było z nowym
konfesjonałem (co wyjaśniałem w biuletynie tydzień temu) i tak
samo będzie z następnymi podejmowanymi pracami.
Ufam, że mimo bolesnych aktualnie dla całego świata problemów
z pandemią uda nam się przetrwać i stopniowo, roztropnie i skutecznie realizować w odpowiedniej kolejności zadania na miarę
naszych potrzeb i marzeń. Niech św. Jadwiga i św. Jan Paweł II
wspierają nas swoim orędownictwem i życzliwą opieką, a dobrzy
ludzie modlitwą i wkładem materialnym.
Życzę Wam wszystkim, moi Drodzy, potrzebnych łask, a w tym
czasie szczególnie zdrowia, roztropności i odpowiedzialności za
siebie i innych. W górę serca.
ks. Proboszcz Marek Hajdyła

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

dokończenie ze str. 1

nie potrzeba. W Krakowie nie mamy rodziny, w sytuacjach trudniejszych byłam zawsze zdana na siebie. Nagle znalazłam się
w dużej rodzinie i tego nigdy nie zapomnę.

Kilka lat temu odnowione zostały kontakty z rodzinami proteNajwiększym wydarzeniem w owych czasach była obecność stanckimi ze Stralsundu, zapoczątkowane jeszcze przez księdza
kard. Karola Wojtyły na spotkaniu w październiku 1976 r. w ma- Jana Zająca. Co drugi rok gościmy je u siebie, przyjeżdżają zaleńkim mieszkanku pp. Dąbrowskich. Były tam rodziny w wieku wsze z niezwykle sympatycznym pastorem Winrichem Jachsem.
rozwojowym. Kardynał określił później tę działalność jako bar- Co dwa lata nasze rodziny wyjeżdżają na tydzień do Stralsundu
dzo ważną i potrzebną.
i wracają zachwycone gościnnością. Ostatnio dzięki księdzu Dariuszowi Oko i księdzu Markowi Oczkowskiemu te wizyty u nas
Różne rodziny przychodziły do kręgu i odchodziły, z tych pierwzostały wzbogacone o nabożeństwo ekumeniczne, co wzbudza
szych do końca pozostali tylko Dąbrowscy i Szczepanowiczowie,
zachwyt naszych przyjaciół zza Odry. Odnowienie kontaktów naale ci z kolei 10 lat temu opuścili naszą parafię z powodu ciastąpiło w trudnych czasach, kiedy w NRD wymagano imiennych
snoty mieszkaniowej. Wcześniej wyjechali do Rzymu państwo
zaproszeń z pieczątkami – im więcej pieczątek, tym lepiej. Choć
Grygielowie i tam pozostali.
były to kontakty prywatne, a nie wymiana między parafiami,
Z czasem nie wszystkim wystarczała wspólna modlitwa i mię- ksiądz proboszcz bez wahania ozdobił zaproszenie pieczątkami
dzy innymi dzięki sugestiom Adama Pasickiego część rodzin umożliwiając w ten sposób wznowienie wymiany.
postanowiła oddać się systematycznemu studiowaniu Pisma
Obecnie, tak jak na początku, istnieją trzy kręgi rodzin: modlitewŚwiętego. W związku z tym w roku 1980 krąg rodzin rozdzielił
ny i dwa biblijne. Opiekunem jest ksiądz Marek Oczkowski – niesię na trzy kręgi mające określone zadania: w jednym zajęto się
oceniony przewodnik po Biblii i wspaniały doradca w sprawach
lekturą Starego Testamentu, w drugim Ewangelią św. Mateusza,
duchowych. Kręgi skupiają ludzi w średnim wieku. Brakuje młotrzeci pozostał modlitewny.
dych. Nie mają czasu? Nie wiedzą? Nie czują potrzeby? Warto raz
Zadziwiająca jest pamięć ludzka. Ja nie byłam świadkiem po- na dwa tygodnie, położywszy dzieci spać, oderwać się od kieratu
wstawania kręgu rodzin, o tamte czasy pytałam więc uczestni- codzienności, od telewizji i poświęcić półtorej godziny na spotkaków najdawniejszych spotkań. Odpowiadali z namysłem, przy- nie z Jezusem. Bo gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje,
pominali sobie szczegóły z mniejszym lub większym trudem. tam ja jestem pośród nich (Mt 18,20). A czyjeż towarzystwo jest
Jedynie ksiądz Jan, zagadnięty niespodzianie podczas wizyty nam bardziej potrzebne?
w Krakowie, odpowiadał bez namysłu, pewnie, podając nazwiska, daty, miejsca, zdarzenia. Jak gdyby żył tym do dziś.
Apogeum swojego rozwoju przeżywały kręgi rodzin w latach
osiemdziesiątych, kiedy opiekunem był ksiądz Józef Wróbel.
Było wówczas siedem kręgów: modlitewny, dwa biblijne i cztery grupy kościoła domowego. Czasy były trudne, ludzie garnęli się do Kościoła. Wspólna Msza św., odprawiana w każdy Owca między wilkami ma się bać o to, aby nie stać
czwarty czwartek miesiąca późnym wieczorem w kaplicy gro- się wilkiem.
madziła po 50 osób. Było specjalnie na ten cel przygotowane
autor nieznany
kazanie, czasem roczny cykl kazań, było Ojcze nasz w kręgu
złączonych rąk. Po Mszy św. była agapa ze śpiewaniem, planowaniem wyjazdów.

Dobre słowo

Doroczny opłatek odbywał się w niedzielne popołudnie i skupiał całe rodziny z dziećmi, około 70 osób. Było śpiewanie kolęd, gwar, śmiechy, bieganie. Była wspólna Droga Krzyżowa,
do której rozważania przygotowywały poszczególne rodziny.
Była godzinna adoracja wielkoczwartkowa w ciemnicy, która
przetrwała do dziś. Kontynuowane były wspólne wyjazdy wakacyjne i dwudniowe w ciągu roku. Zaproszona zostałam na
spotkanie kręgu w październiku 1982 roku i pozostałam do
dziś. Nie wyobrażam sobie, abym mogła dobrowolnie opuścić
spotkanie ze wspólnym rozważaniem Pisma Św., nie opuściłam
nigdy Mszy św. czy wyjazdu. W półtora roku po zetknięciu się
z kręgami rodzin urodziłam swoje drugie dziecko. Było to zupełnie inne macierzyństwo niż pierwsze. Między innymi dlatego,
że codziennie odbierałam telefon z zapytaniem, czy mi czegoś
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 26.10
Ef 4,32–5,8; Ps 1;
Łk 13,10–17
WTOREK 27.10
Ef 5,21–33; Ps 128;
Łk 13,18–21
ŚRODA 28.10
Święto św. Apostołów
Szymona i Judy
Tadeusza
Ef 2,19–22; Ps 19;
Łk 6,12–19

CZWARTEK 29.10
Ef 6,10–20; Ps 144; Łk 13,31–35
PIĄTEK 30.10
Flp 1,1–11; Ps 111; Łk 14,1–6
SOBOTA 31.10
Flp 1,18b–26; Ps 42; Łk 14,1.7–11
NIEDZIELA 01.11
Uroczystość Wszystkich
Świętych
Ap 7,2–4.9–14; Ps 24; 1 J 3,1–3;
Mt 5,1–12a
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