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Refleksja ewangeliczna na niedzielę: /J 10, 1‒10/

Ja jestem bramą owiec
Dzisiejsza Ewangelia łączy dwa symboliczne obrazy: bramy i pasterza.
Być może połączenie to związane jest
z praktyką pasterzy w Palestynie.
Pasterze czuwając w nocy, leżeli
w poprzek bramy. A więc byli nie tylko pasterzami, ale także drzwiami,
bramą dla owiec.
Jezus jest „bramą”, przez którą mamy
dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”
(J 14, 6). Jest również „drogą” (J 14, 6)
do głębi drugiego człowieka. Najgłębsze
w człowieku jest miejsce, w którym jest
obrazem Boga, gdzie doświadcza sacrum,
tajemnicy obecności i świętości Boga.
Nie można dosięgnąć drugiego człowieka
w jego głębi bez pośrednictwa Jezusa.
Jezus jest również Pasterzem. Jako Dobry
Pasterz zna nas dogłębnie (po imieniu).
Jest przeciwieństwem najemnika. Pasterz
najemnik nie odpowiada za złożone

w nim przez pana zaufanie. W chwili
niebezpieczeństwa ucieka i chroni się sam,
nie myśląc w ogóle o owcach. Zdarza się
również, że staje w szeregu wilków,
nie interesuje się stadem, nad którym
powierzono mu pieczę, ale szuka jedynie
własnych korzyści.
Jezus myśli o każdej owcy. Jest Pasterzem Powszechnym. Troszczy się również
o owce zabłąkane, zagubione, o te które
są daleko poza Jego owczarnią. Zostawia
dziewięćdziesiąt dziewięć, by szukać
jednej, która się zagubiła (por. Łk 15, 4 nn).
Czy doświadczam, że Jezus jest
moim Pasterzem? Jaka relacja łączy mnie
dziś z Nim? Czy rozpoznaję Jego głos?
Czy Jezus jest moją bramą i drogą
do głębi Boga Ojca i drugiego człowieka?
Czy wzrok Jezusa odbieram jako ciepły,
miłosierny, życzliwy czy surowy, wymagający, prześladujący mnie?

W gościnie u Świętych
Papieży – wspomnienia
z pielgrzymki do Rzymu

W niedzielę Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietnia, cały
kraj żył kanonizacją Jana
Pawła II i Jana XXIII.
Podczas tej niezwykłej
uroczystości na placu św.
Piotra zebrało się 800 tys.
pielgrzymów, a 300 tys.
osób oglądało transmisję
Mszy św. na telebimach,
ustawionych na rzymskich
placach i ulicach.

Źródło: „Deon”

Dokończenie na str.3

Org a n is t a z d y p l o m e m

Rozmowa z p. Robertem Grabskim - organistą w naszej parafii - z okazji koncertu dyplomowego
Jak wygląda droga
zawodowa, która przywiodła Pana do naszego
kościoła?
(uśmiech) Z tą drogą
zawodową to bardzo ciekawa
historia, która zatacza troszkę
koło. Wszystko tak naprawdę
zaczęło się w tej Parafii,
w Kaplicy MB Ostrobramskiej,
gdzie przez dwa lata uczyłem
się podstaw gry liturgicznej.
Później była 4-letnia praca w
Parafii MB Szkaplerznej w
podkrakowskiej miejscowości
Narama. W 2012 roku pojawiła się propozycja, abym
rozpoczął pracę w nowo
powstającym Sanktuarium,

obecnie już Św. Jana Pawła II.
Było to duże wyzwanie,
ale i okazja do pracy nad swoimi umiejętnościami. Po roku
pracy w Sanktuarium zostałem
zaproszony przez ks. Proboszcza Marka Hajdyłę na rozmowę… Dalsze losy już wszyscy
dobrze znamy.
Czy trudna jest praca
organisty?
Praca organisty, zresztą
jak każda inna, ma swoją
specyfikę. Poza zdolnościami
manualnymi i muzycznymi
wymagana jest dość obszerna wiedza liturgiczna. Dużo
czasu pochłania również
przygotowanie do liturgii.

A co jest największą
radością
w
pracy
organisty?
Największą... Hmmm, pewnie dzień wolny (uśmiech).
A na poważnie to sytuacje,
w których widać postępy pracy,
czyli gdy całe zgromadzenie
liturgiczne śpiewa ‒ bez pomocy organisty oczywiście.
Jak znaleźć właściwą
równowagę
między
pięknem muzyki kościelnej a zasadniczą treścią
liturgii?
Ważne, żeby nie zapomnieć,
po co się jest w kościele
i że praca, którą wykonuję
jest na chwałę Bożą.
Dokończenie na str.4
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PONIEDZIAŁEK 12.05
06:30
+ Wiktoria, Jan, Maria i Stanisław
07:00
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
08:00
+ Franciszka i Adam
+ Eliasz i Ludwika, Antonina Zielińska – 2. rocznica śmierci
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Honorata – 32. rocznica śmierci, Tadeusz – 24.
rocznica śmierci i Marian Łyko
+ Antoni Kuc ‒ 5. rocznica śmierci i Marek
WTOREK 13.05
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Mieczysław Puchała (od rodziny Łąckich
i Wiewiórskich)
+ Maria i Antoni Fedef
+ Leopold
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
W intencji Ojca św. Ojczyzny, Radia Maryja
i telewizji Trwam
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
+ Natalia i Stanisław Wisińscy oraz Stanisław
ŚRODA 14.05
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
+ Zofia Mielnicka i zmarli z rodziny
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Maria i Tadeusz Klejdys, Jan i Helena Panek
+ Maria Pikul
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Maria Pikul
W intencjach Nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 15.05
+ Zofia i Eugeniusz Wcisło
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
W intencji ks. Aleksandra Wójtowicza w rocznicę
święceń kapłańskich ‒ o Boże błogosławieństwo
w służbie kapłańskiej
+ Zofia Tekiela – 85. rocznica śmierci
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
PIĄTEK 16.05
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Stanisław Kurka – 6. rocznica śmierci
+ Andrzej i Zofia Golba
O miłosierdzie dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
O błogosławieństwo Boże, zdrowie, i opiekę
Matki Bożej dla Zofii
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
+ Maria Dymek i Barbara Śliwińska
+ Zofia i Franciszek Ambroszko

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii l u b
kancelarii parafialnej w g o d z i n a c h jej urzędowania.
Możliwa jest również telefoniczna rezerwacja
terminu (12 637 14 15).

18:30

06:30
08:00
09:30
10:00
11:00
12:30
17:00
18:30
20:30

SOBOTA 17.05
+ Wincenty i Władysława
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
+ Bolesław Piwowarczyk – 5. rocznica śmierci
+ Aleksandra i Józef Dominiak ‒ rocznica śmierci
+ Władysław Pietrzyk – 3. rocznica śmierci, Bolesław Siemieniec, Marek Kłęk, Adam Kwiecień
+ Rodzeństwo i Rodzice, Stefania i Franciszek
Halota, Bolesław mąż, Maria i Stefan Rajtarscy
+ Franciszek – 18. rocznica śmierci, Józef i Bronisława Jakubek
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego,
opiekę Matki Bożej dla ks. Kazimierza Foltyna
(od Margaretek)
NIEDZIELA 18.05
+ Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Zofia Czyżewska ‒ z okazji imienin
+ Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
Rocznica I Komunii Świętej Szkoły Podstawowej
nr 113
+ Tadeusz Dąbrowski, Zofia, Janina i Tadeusz
Rocznica I Komunii Świętej Szkoły Podstawowej
nr 21
Rocznica I Komunii Świętej Szkoły Podstawowej
Świętej Jadwigi
———
W intencji ks. Dariusza Oko z okazji 29. rocznicy
święceń kapłańskich (od Margaretek)
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska

Znak „+” jest umieszczony przed imionami osób zmarłych

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
12.05 PONIEDZIAŁEK
Dz 11, 1‒18; Ps 42; J 10, 11‒18
13.05

WTOREK
Dz 11, 19‒26; Ps 87; J 10, 22‒30

14.05 ŚRODA
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Dz 1, 15‒17. 20‒26; Ps 113; J 15, 16
15.05 CZWARTEK
Dz 13, 13‒25; Ps 89; J 13, 16‒20
16.05 PIĄTEK
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA
Ap 12, 10‒12a; Ps 34; J 17, 20‒26
17.05 SOBOTA
Dz 13, 44‒52; Ps 98; J 14, 7‒14
18.05 NIEDZIELA

Dz 6, 1‒7 ; Ps 33; 1 P 2, 4‒9; J 14, 1‒12

Dokończenie ze str.1

Wśród tysięcy Polaków przez
wiele godzin oczekujących w Wiecznym Mieście na rozpoczęcie uroczystości kanonizacyjnych nie zabrakło
i naszych parafian.
„Ogromna wdzięczność i radość w sercu sprawiły, że nie
odczuwałam
zmęczenia fizycznego” –
opowiada z uśmiechem siostra Patrycja. „Należę do pokolenia JP II. Urodziłam się w październiku, miałam 10 lat,
gdy z przejęciem oglądałam relację
z wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Cała moja młodość i 26-letnie życie
w zakonie było wzrastaniem ściśle związanym z pontyfikatem Jana Pawła II.
To niezwykłe przeżycie – nie tylko
doświadczałam mocy Jego nauczania,
ale mogłam też być świadkiem wyniesienia Go do chwały ołtarzy. Jestem bardzo
wdzięczna ks. Proboszczowi, dzięki
któremu to moje wielkie pragnienie
udziału w kanonizacji zostało spełnione.
Następnego dnia po kanonizacji, w której uczestniczyliśmy na Piazza Navona,
gdy podchodziliśmy do placu św. Piotra,
by wziąć udział we Mszy dziękczynnej,
zobaczyłam tłumy przy wejściu. Wiedziałam, że tego dnia po prostu muszę
wejść na plac. Podeszłam do karabiniera
i złożywszy ręce poprosiłam, jak najład-

niej umiałam: „Please!”. Przepuścił mnie
i znalazłam się w pierwszym sektorze
za miejscami siedzącymi!
Gdy Słuchałam homilii kard. Angelo
Comastriego z każdym zdaniem moja
radość i wdzięczność wzrastała, gdyż
czułam, że mówi świadek życia Świętego, że mówi ktoś, kto z bliska widział
heroizm wiary, odwagę, miłość do ludzi,
troskę o każdego człowieka…
Papież Franciszek i kard. Comastri
podkreślali, że Jan Paweł II jest papieżem rodziny – sam chciał, by ludzie
takim go zapamiętali. Ponieważ jestem
nazaretanką – naszym charyzmatem
jest modlitwa za rodziny i troska o nie –
tym bardziej odczułam radość, że Papież
będzie nas wspierał w tej pięknej posłudze. W dodatku, gdy kończyłam studia
na UPJPII (wówczas PAT) pisałam pracę
właśnie na temat: »Podstawowe zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu
Jana Pawła II«….
W sobotę mieliśmy możliwość wejścia
do Bazyliki i modlitwy przed grobem
Jana Pawła II. Nikt nas nie popędzał,
można było spokojnie uklęknąć i trwać,
przedstawiając przyniesione intencje.
Modliłam się ze świadomością, że Go już
tam nie ma i czułam wielką radość, wiedząc, że obcuję ze Świętym. Tak jak
w Wielkanoc towarzyszy nam grób Chrystusa, ale odczuwamy już radość Zmartwychwstania. Droga do świętości Jana
Pawła II jest dla mnie zaproszeniem,

abym nią podążała w swoim życiu.”
Ksiądz Kazimierz ze wzruszeniem wspomina uroczystą
Mszę św. kanonizacyjną.
„Było mi dane
przeżyć tę Mszę
na placu św.
Piotra, w sektorze dla księży,
czego wcześniej w ogóle się nie spodziewałem. My wszyscy zgromadzeni w Rzymie i w Polsce, także przed telebimami i
telewizorami, byliśmy świadkami historycznego zjazdu papieży: dwóch na ziemi i dwóch w niebie…”.
13-letni Nikodem,
ministrant z naszej
parafii, uczestniczył
w
ka noniza cji
papieży przy Zamku
św.
Anioła
z grupą kolegów
i opiekunów.
„Już o 2. w nocy wyszliśmy z domu,
od 4. czekaliśmy przy ogrodzeniu,
ale mimo to w ogóle nie czułem zmęczenia! Tylko wielką radość z tego, że nasz
Papież – Polak zostanie ogłoszony świętym. Wokół nas były tłumy Polaków,
wszędzie polskie flagi i nasz język.
To było jak nasze narodowe święto –
można powiedzieć, że Rzym stał się
w tę niedzielę polskim miastem”.
I.K.

W homilii podczas Mszy kanonizacyjnej
Jana XXIII i Jana Pawła II papież Franciszek nazwał ich ludźmi mężnymi.
„Złożyli Kościołowi i światu świadectwo
dobroci Boga i Jego miłosierdzia”
‒ powiedział. „Byli kapłanami, biskupami
i papieżami XX wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni.
Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była
w nich wiara w Jezusa Chrystusa,
Odkupiciela człowieka i Pana historii;
silniejsze było w nich miłosierdzie Boga".

Około 40 tys. osób wzięło udział na placu św. Piotra w Mszy św.
dziękczynnej za kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
Choć popularnie nazywano ją w Rzymie „polską Mszą”, to przybyli na nią nie tylko Polacy, ale pielgrzymi z całego świata. Odprawił
ją kard. Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki św. Piotra,
wraz z kilkudziesięcioma biskupami i kilkuset księżmi.
W kazaniu Kardynał zachęcał do modlitwy w intencji rodziny:
„Święty Janie Pawle II, wyjednaj nam z nieba dar wielkiego światła,
by
odnaleźć
drogę
Bożego
planu
w
odniesieniu
do rodziny. Jest to jedyna droga dająca rodzinie godność, prawdę
miłości oraz przyszłość małżonkom i przyszłość dzieciom.”

Dokończenie ze str.1

Trzeba pamiętać o tym, że
my organiści pełnimy rolę
służebną w liturgii, nie
odwrotnie. Najważniejszy jest
Pan Bóg obecny w Liturgii
Słowa i Sakramentach, a muzyka - jak mówi akt poświecenia nowych organów - „ma
rozbrzmiewać ku chwale Boga,
a umysły i serca ludzi kierować
ku Niemu. A jak wiele piszczałek łączy się w harmonijne
akordy, tak my powinniśmy
jednoczyć się we wzajemnej

miłości braterskiej, abyśmy
kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały”.
Kilka dni temu (8 maja)
miał Pan koncert dyplomowy. Jakie utwory Pan grał?
W repertuarze pojawiła się
głównie muzyka wczesnego
oraz dojrzałego baroku. Mówiąc
o dojrzałym baroku mam głównie na myśli twórczość Johanna
Sebastiana Bacha. Natomiast
zwieńczeniem koncertu była
III część suity francuskiego
kompozytora Louis Vierne’a.

Czy takie wystąpienie to
duży stres?
Każdy koncert to jakaś
dawka stresu. Ważne jest tylko, żeby umieć nad nim zapanować. Stres działa również
motywująco, więc jego odrobina nigdy nie zaszkodzi.
Do czego uprawnia taki
dyplom?
Dyplom
Archidiecezjalnej
Szkoły Muzycznej II stopnia
oficjalnie uprawnia do podjęcia
pracy na stanowisku organisty.
Jest to dyplom wydawany

przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.
Największe Pańskie marzenie zawodowe to...?
W najbliższej przyszłości
to na pewno ukończyć studia
muzyczne...
Dziękuję za rozmowę.
W imieniu Czytelników Biuletynu gratuluję dyplomu
i życzę dalszych sukcesów,
także z okazji zbliżających
się imienin.
Bardzo dziękuję.
M.T.

Ogłoszenia Parafialne
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Szczególne
życzenia opieki Bożej, spełnienia zamierzeń i dalszego rozwoju talentu muzycznego
składamy naszemu Panu Organiście Robertowi, który we wtorek obchodzi imieniny.


Dzisiaj o godz. 9:00 wyrusza tradycyjna procesja
z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława Biskupa
i Męczennika. Zapraszamy.



W niedzielę za tydzień na Mszach św. o godz.: 9:30,
11:00 i 12:30 odbędą się rocznice I Komunii Św. dzieci  Zapraszamy na VII Pielgrzymkę Sportowców i Kibiców
z klas III naszych szkół.
Małopolski
do
Sanktuarium
Miłosierdzia
Bożego
w
Łagiewnikach
w
środę
14
maja
o
godz.
19:00.
Również w przyszłą niedzielę podopieczni naszej świetlicy
Niech
ta
pielgrzymka
połączy
wszystkich
sympatyków
„Przystań” dla dzieci z ubogich rodzin prowadzić będą zbiórkę
sportu w naszych parafiach: grupy młodzieżowe,
na ich wyjazd wakacyjny. Prosimy w ich imieniu o wsparcie.
ministrantów, dzieci i dorosłych kochających sport.
Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza we wtorek 13 maja
Szczegóły na plakacie przed kościołem.
na nabożeństwo majowe o godz. 18:00, Mszę św.

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
o 18:30, a po niej na spotkanie koła.
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Józefa
Zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe, które
Mazurek z ul. Krowoderskich Zuchów 24, Stanisława
odprawiamy o godz. 18:00. W środę nabożeństwo połączoZiembińska z ul. Krowoderskich Zuchów 20, Anna Steczko
ne będzie z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
z ul. Wybickiego 1 oraz Jarosław Szastak i Barbara
Natomiast w piątek zapraszamy na adorację Najświętsze- Herman z ul. Kluczborskiej 4. Dobry Jezu, a Nasz Panie,
go Sakramentu od godz. 17:00. Zakończy ją o godz. daj im wieczne spoczywanie.









18:00 nabożeństwo majowe oraz odmówienie koronki
do Miłosierdzia Bożego i litanii do św. Jana Pawła II.
Nabożeństwo sobotnie połączymy z modlitwami do naszej
patronki św. Jadwigi.

