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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 1,1–18/

W Święto Trzech Króli
o godz. 16:00 w sali teatralnej
odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu naszego chóru
parafialnego.

Nauka Bożego języka
z usłyszeniem Boga. My bowiem jesteśmy przyzwyczajeni słuchać słów, które
nie pokrywają się z życiem. Dla nas „słowo” oznacza więc co innego niż dla Boga.
Stąd brak porozumienia.

Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg
nie rzuca słów na wiatr. Bóg nie potrafi
oddzielić swojego Słowa od Wcielenia. To
tylko u nas tak jest, że co innego słowa,
a co innego życie. U Boga to jest niemożliwe. Może dlatego mamy takie problemy

Te Święta są kolejną okazją do zmiany
tej sytuacji i do nawiązania komunikacji z Bogiem. Aby to się stało, wpatrujmy się uważnie w Betlejemską stajenkę
i rozmyślajmy nad tym, co się tam wydarzyło. W ten sposób będziemy uczyć się
Bożego języka.

Zapraszamy wszystkich parafian,
a szczególnie działających we
wszelkich grupach parafialnych.
Będziemy świętować radość
z Narodzenia Pana oraz dziękować
Bogu i sobie wzajemnie
za całoroczną pracę.

Bóg mówi do nas Miłością. Poznawajmy
Miłość, a będziemy coraz lepiej rozumieć,
co mówi do nas Bóg, bo Jego język nie
będzie już dla nas obcy.
Na podstawie: „Deon”

P O D S UDomowy
M O W Kościół
A N I E– coRtoOjest?
KU 2015
Podsumowując rok parafialnego życia, chcemy dostrzec i docenić mnóstwo
dobra, które dokonuje się w naszej wspólnocie. W parafii mamy bardzo
dużo wspólnot i dzieł. To owoc pracy księży, sióstr, ale także całej rzeszy
osób świeckich, poświęcających swój czas i talenty dla innych. Oni od lat
tworzą tę żywą wspólnotę. Bogu dziękujemy za wszelkie inicjatywy i każde gorące serce. Spójrzmy poprzez dane statystyczne na wymierne owoce
życia naszej parafii w 2015 r.
PARAFIA W LICZBACH

▪
▪

▪

Parafia liczy ok. 16–17 tys. mieszkańców,
chodzących do kościoła w niedziele jest
od 4800 do 5200 osób (ok. 31%), Komunii św. rozdaliśmy ponad 120 tys.
W parafii pracuje:
▫ 9 księży: proboszcz, 4 wikariuszy i 4 rezydentów (od sierpnia doszedł ks. Rafał Kasperek i dlatego po roku przerwy
znowu jest 4 wikariuszy);
▫ 4 siostry Nazaretanki (katechetkę s. Patrycję zastąpiła w tym roku s. Paula);
▫ w miejsce organisty Roberta Grabskiego, który wyjechał za granicę,
parafia zatrudnia dwoje organistów:
Patrycję Knapik i Łukasza Sanderę;
▫ 6 szafarzy Komunii św., 34 lektorów, 36
ministrantów, 60 dziewczynek w scholi,
30 osób w Oazie.
Parafialny Klub Sportowy Jadwiga liczy
kilkaset osób;

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Szkoła Katolicka – 250 dzieci;
Centrum Kultury – 150 osób;
Świetlica „Przystań” – 16 dzieci;
Chór „Cantate Domino” – 40 osób.
Działają także: Rada Duszpasterska,
Grupa Biblijna, Braterstwo Chorych,
Zespół Charytatywny, Rodzina Radia
Maryja, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Kręgi Rodzin, Wspólnota Niepełnosprawnych „Bystrzaki”, Wspólnota 27
Dywizji Wołyńskiej AK, Wspólnota Anonimowych Narkomanów; w najbliższych
tygodniach chcemy założyć Wspólnotę
Domowego Kościoła.
Parafia prowadzi katechezę w pięciu
szkołach, czterech przedszkolach, a także katechezę dla narzeczonych i Poradnię Życia Rodzinnego.
Wydajemy cotygodniowy bezpłatny biuletyn informacyjny, rozchodzi się co niedzielę ok. 1800 egzemplarzy.

Dzieła Charytatywne:

▪
▪

▪
▪
▪

Zespół Charytatywny liczy 19 osób.
Kuchnia Świętej Jadwigi – w r. 2015 wydano ok. 30 tys. (codziennie 90) posiłków, 259 paczek żywnościowych przed
świętami; ok. 70 osób uczestniczyło
w wigilii dla samotnych, rozniesiono 165
babek wielkanocnych, 170 chałek na
Boże Narodzenie.
W ramach akcji Drzewko Dobroci rozdano 258 paczek.
Przez cały rok odwiedzono kilkadziesiąt
osób potrzebujących, a 301 otrzymało
pomoc finansową, głównie na leki i inne
bieżące potrzeby.
I soboty miesiąca – na Mszy św. oraz
w sali spotyka się ok. 25–30 chorych
i samotnych.
dokończenie na str. 4

INTENCJE MSZALNE

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
Solenizantom i Jubilatom
tego tygodnia życzymy
łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej.

PONIEDZIAŁEK 04.01
06:30 + Marianna Wójtowicz (od córki z mężem i dziećmi)
06:30 + Mirosława Strzałkowska – 2. rocznica śmierci
07:00 + Zbigniew Nuciński (od firmy Elbud)
07:00 +Tadeusz Nowak
07:00 + Melania i Józef
08:00 O zdrowie i Boże błog. dla Danuty Kiszak z okazji imienin
18:30 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska

WTOREK 05.01
06:30 + Stanisław Brzezicki (od Jarosława Ciepieli z żoną)
06:30 + Zbigniew Nuciński (od firmy Elbud)
07:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
07:00 + Marianna Wójtowicz (od Jolanty i Macieja Budek)
07:00 +Tadeusz Nowak
08:00 + Władysława Buczak (od sąsiada Stanisława Mazurka
z rodziną)
18:30 +Janina Duran

▪

W ostatni czwartek podczas uroczystego nabożeństwa zakończyliśmy i podsumowaliśmy Stary Rok 2015. Szczegółowe informacje o działaniach duszpasterskich, finansowych
i gospodarczych, jakie podjęliśmy w ubiegłym roku, zamieszczamy w dzisiejszym biuletynie.

▪

Dziękujemy każdemu, kto z dobrą wolą i zrozumieniem
w jakikolwiek sposób włącza się w życie naszej parafii.
Dziękujemy także za wszelkie dobrowolne ofiary składane
na tacę przez cały rok, gdyż wyłącznie one pozwalają nam
utrzymać cały kościół i jego otoczenie oraz prowadzić tak
szeroką działalność religijną i społeczną. Bóg zapłać.

▪

Dzisiaj, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej
Mszy św. Zespół Charytatywny przeprowadza zbiórkę do
puszek na kuchnię św. Jadwigi. Bóg zapłać za dar serca.

▪

Także dziś i we wtorek nasza parafialna schola rozprowadza po Mszach św. przed kościołem wykonane przez siebie
i poświęcone kadzidło. Dochód jest przeznaczony na
wyjazd wakacyjny. Zachęcamy do nabycia kadzidła i wsparcia działalności naszego dziecięcego zespołu.

▪

Opłatek Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek 5 stycznia o godz. 19:00 w sali nr 6.

▪

W Święto Trzech Króli Msze św. odprawimy w porządku
niedzielnym.

▪

W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed naszym kościołem
kwestować będą dzieci i trenerzy naszego Parafialnego
Klubu Sportowego Jadwiga. Dochód z tej zbiórki będzie
przeznaczony na organizację obozów zimowych oraz akcji
„Zima w mieście”.

▪

Trwa wizyta duszpasterska, czyli kolęda. O wizycie
wcześniej powiadamiają ministranci, rozdając kartki kolędowe. Program całej kolędy jest wywieszony na drzwiach
wejściowych kościoła oraz
umieszczony na stronie internetowej. Z przedsionka
kościoła prosimy zabierać
wodę święconą.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w tym tygodniu odeszła do wieczności. Jest to śp.: Danuta
Chmielek z ul. Palacha 13. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
jej wieczne spoczywanie.

ŚRODA 06.01
06:30 + Zofia Buras – 17. rocznica śmierci
08:00 O zdrowie i Boże błog. dla Genowefy Zdebskiej z okazji imienin
09:30 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
10:00 + Kazimierz Kłys – 4. rocznica śmierci
11:00 + Stanisław i Janina Pawlikowscy
12:30 + Tadeusz Kapusta (od przyjaciół Państwa Kuczubów)
17:00 + Agnieszka i Stanisław Żelazny i zmarli rodzice Marianna i Stanisław Kawalec oraz Bronisława, Stanisław Przybycień i Zofia
18:30 + Andrzej Sanak
20:30 + Maria Sierakowska (od szafarza Kazimierza Wojtasa z rodziną)

CZWARTEK 07.01
06:30 O radość życia wiecznego dla zmarłych Sióstr Nazaretanek
07:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
07:00 + Marianna Wójtowicz (od rodziny Wlazło)
08:00 +Józef – 36. rocznica śmierci, Maria – 60. rocznica śmierci
Flagowie, Aniela, Maria
18:30 + Karolina Sokołowska i + Tadeusz Krasowski (od chrześniaka)

PIĄTEK 08.01
06:30 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
06:30 + Helena Filarowicz
07:00 + Zbigniew Nuciński (od firmy Elbud)
07:00 + Marianna Wójtowicz (od chrześnicy Ludmiły z rodziną)
07:00 + Stanisław i jego rodzice
08:00 + Aniela, Feliks, Józef
18:30 + Stanisław Ślęczek

SOBOTA 09.01
06:30 + Donata Franczak (od siostry Ludmiły)
07:00 + Anna Starnowska
08:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
08:00 + Zbigniew Nuciński (od firmy Elbud)
08:00 + Renata Siudek (od męża i dzieci)
08:00 + Mieczysław Krawczyk
08:00 + Mieczysław Skrzypek
18:30 + Helena – 6. rocznica śmierci, Julian i zmarli z rodziny

NIEDZIELA 10.01
06:30 + Paulina Guzik – w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
08:00 +Jerzy Czerski – 15. rocznica śmierci, + córka Jolanta –
5. rocznica śmierci
09:30 +Jan Kolarz – rocznica śmierci
10:00 +Jarosław Nowak – 8. rocznica śmierci
11:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
12:30 + Mieczysław Kieca, + Marianna i Jan – o dar życia wiecznego
17:00 + Bronisława i Stanisław Kucharz
18:30 + Danuta i Leszek Borsuk – o radość życia wiecznego
20:30 Za Parafian

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
4.1 PONIEDZIAŁEK
1 J 3,7–10; Ps 98; J 1,35–42

8.1 PIĄTEK
1 J 4,7–10; Ps 72;
Mk 6,34–44

5.1 WTOREK
1 J 3,11–21; Ps 100; J 1,43–51 9.1 SOBOTA
1 J 4,11–18; Ps 72;
6.1 ŚRODA
Mk 6,45–52
Uroczystość Objawienia
Pańskiego
10.1 NIEDZIELA
Iz 60,1–6; Ps 72; Ef 3,2–3a.5–6;
Święto Chrztu
Mt 2,1–12
Pańskiego
7.1 CZWARTEK
Iz 40,1–5.9–11; Ps 104;
1 J 3,22–4,6; Ps 2;
Tt 2,11–14; 3,4–7;
Mt 4,12–17.23–25
Łk 3,15–16.21–22

Domowy Kościół – co to jest?
Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich
w Kościele. Powstał w latach 70. ubiegłego wieku, jako jeden
z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Jest to gałąź
rodzinna Ruchu Światło-Życie, popularnie nazywanego Oazą.
Założycielem Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie
był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie
(mąż i żona) angażują się w proponowaną formację, aby zbliżać
się do Pana Boga i do siebie. Cztery do sześciu małżeństw łączy
się w kręgi, aby pomagać sobie wzajemnie na tej drodze.
Kościół – OK., ale dlaczego Domowy? Czy to jakiś nowy,
inny kościół?
Ruch Domowego Kościoła jest ściśle związany z Kościołem Katolickim. W każdym spotkaniu kręgu uczestniczy ksiądz, kręgi czynnie włączają się w życie parafii. Określenie „Domowy” zostało
zaczerpnięte z dokumentów Soboru Watykańskiego II i ma podkreślać fakt, że każda rodzina jest takim małym domowym Kościołem. To właśnie w rodzinie realizują się podstawowe zadania
Kościoła Powszechnego i apostolskiego. W rodzinie dziecko uczy
się znaku krzyża i pierwszego pacierza, poznaje prawdy wiary,
uczy się uczestnictwa w Eucharystii i nabożeństwach. Zatem rodzice są pierwszymi kapłanami
i katechetami dla swoich dzieci.
W rodzinie najpełniej uobecnia się Miłość Boża w bezinteresownej miłości, wierności,
uczciwości małżeńskiej i rodzinnej. Św. Paweł mówiąc
o miłości Boga do Kościoła
porównuje ją właśnie do miłości małżeńskiej.
Co zrobić, aby ta miłość, która
kiedyś połączyła dwoje młodych ludzi i sprawiła, że chcieli

iść ze sobą razem przez całe
życie, nie rozmyła się w trudach
codziennych spraw? Jak sprawić, aby źródło naszej miłości
nie wyschło, a małżeństwo nie
zamieniło się w pustynię pełną
nieustannych pretensji, żali i narzekań? A może już zapomnieliśmy, co nas kiedyś łączyło,
jakie mieliśmy plany i marzenia,
co widziałaś/widziałeś w tym
chłopaku/dziewczynie, gdy mówiliście sobie: „Ślubuję Ci miłość, wierność… oraz że Cię nie
opuszczę aż do śmierci”?
Dzisiaj kolorowe gazetki, poradniki pełne są recept, jak być
szczęśliwym we dwoje, najczęściej sprowadzających się do
stwierdzenia: jak nie wychodzi – zamień na inny model.
Domowy Kościół proponuje inne, lepsze, sprawdzone działanie:
powrót do Źródła. Na pustyni, gdy brakuje wody, trzeba znaleźć
źródło – oazę, aby zaczerpnąć wody i uzupełnić zapasy. Źródłem miłości jest Pan Bóg. On obiecał nam, że to Źródło nigdy
nie wyschnie i możemy czerpać z niego, ile chcemy. Trzeba tylko nauczyć się z niego korzystać.
Jak odnaleźć wspólną drogę do tego Źródła i nie zagubić się
w codzienności? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć na
spotkaniach kręgów Domowego Kościoła. Jeśli jesteście zainteresowani, przyjdźcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie
się w sali nr 6 naszego domu parafialnego w dniu 07.02.2016 r.
(niedziela) o godz. 18.00.
Zapraszamy także do kontaktu z Anną i Zbigniewem Szymanek
(tel. 790-227-399 lub e-mail: zbigania@wp.pl) lub pozostawienia
w zakrystii swojego nr. telefonu.

Ula i Andrzej

Kościół w naszym domu – świadectwo
Jesteśmy małżeństwem od czternastu lat, mamy dwoje dzieci.
Do wspólnoty Domowego Kościoła weszliśmy zaraz na początku naszej wspólnej drogi. Była to dla nas naturalna kontynuacja
wzrastania w Ruchu Światło-Życie, w którym dojrzewaliśmy należąc do oazy młodzieżowej, razem, w tej samej parafii, gdzie
poznaliśmy się, a po kilku latach pokochaliśmy i… tak nam zostało...

a z drugiej strony pociąga jako ruch Kościoła pulsującego życiem, który z odwagą i nadzieją odpowiada na najbardziej aktualne potrzeby i podejmuje najważniejsze tematy życia małżeńskiego i rodzinnego. Prawdziwe odkrycie istoty Domowego
Kościoła można porównać do odkrycia Ewangelii, która czytana
jako list Pana Boga do mnie z suchego tekstu staje się ponadczasowym drogowskazem zmieniającym nasze życie.

Wiedzieliśmy, że ta wspólnota szczególnie nastawiona jest na
duchowość małżeńską i na dążenie do świętości we wspólnocie
z małżonkiem. To było dla nas najważniejsze – powierzyć naszą miłość Jezusowi, uczynić Go Panem naszego małżeństwa.
Okazało się – co odkryliśmy i nadal nieustannie odkrywamy
– że wstąpiliśmy do wspólnoty, która z jednej strony ujmuje
bogactwem wieloletniej tradycji i różnorodnością charyzmatów,

Codziennie uświadamiamy sobie, że jesteśmy szczęśliwi. Nie bez
zmartwień i kłopotów, ale nie one są na pierwszym miejscu.
Zaufaliśmy Bogu, który ciągle pokazuje, że On jest większy niż
wszystko inne. Jezus jest wzorem, źródłem i celem naszej miłości. On ustawia naszą perspektywę patrzenia na siebie nawzajem
jak na dar; na to, co nas różni, jak na bogactwo; na słabości – jak
na zadanie.
dokończenie na str. 4

P ODS UMOWANIE ROK U 2015

▪

▪

W każdy I piątek miesiąca kapłani odwiedzają z Komunią św. ok. 80 chorych, a przed Świętami dodatkowo ok.
60 osób; kolejnych kilkadziesiąt osób
odwiedzają szafarze nadzwyczajni.
W sumie przez cały rok odwiedziliśmy
z Komunią św. 763 osoby.
Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 226 osób.

▪

▪
▪

STATYSTYKA – w 2015 roku

▪
▪
▪

Udzielono 16 ślubów, 77 chrztów, 148
pogrzebów; bierzmowano 69 osób;
Odprawiliśmy łacznie 2710 Mszy św.;
W konfesjonale wszyscy księża spędzili łącznie ponad 1900 godzin.
SPRAWY GOSPODARCZE

W tym roku nie prowadziliśmy większych
inwestycji, natomiast było bardzo wiele
napraw, usprawnień i drobnych remontów.
Wydatnie pomaga w koordynacji i realizacji prac Administrator Gospodarczy Parafii,
który został zatrudniony od czerwca 2015 r.
i bardzo skrupulatnie się nimi zajmuje.
FINANSE

▪
▪

Rok 2015 rozpoczęliśmy saldem ujemnym w kasie parafialnej w wys. 57 tys.
zł (była to reszta należności za remont
kuchni dla ubogich).
Na wszystkie rachunki i stałe płatności, duże inwestycje, prace remontowe

▪
▪

i naprawcze oraz na podatki państwowe
i kościelne wydaliśmy w sumie 478 tys. zł.
Inne wydatki (mniejsze inwestycje, zakupy, świece, hostie, wino, komunikanty, szaty liturgiczne, wystrój kościoła,
prasa, środki czystości i wiele innych)
zajmują 346 tys. zł.
W sumie wydaliśmy 824 tys. zł.
Dzięki wpływom z całego roku ze składek we wszystkie niedziele i święta
oraz innych składek, indywidualnych
darowizn, a także ze skarbonek i innych
drobniejszych wpływów pokryliśmy
prawie wszystkie wymienione wydatki.
Już na początku roku pokryliśmy także
deficyt, z jakim weszliśmy w ten rok,
a który pozostał po generalnym remoncie kuchni dla ubogich.
Dzięki temu kończymy rok 2015 dodatnim saldem w wysokości 118 700 zł.
Dziękujemy każdemu, kto z dobrą wolą
i zrozumieniem wrzuca dowolne ofiary na niedzielną tacę, czyli do naszej
wspólnej parafialnej kasy. Te ofiary to
praktycznie jedyne wpływy parafii. Pozwalają one utrzymać cały kościół i jego otoczenie oraz prowadzić tak szeroką działalność wszystkich parafialnych
wspólnot. Bóg zapłać.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zarówno rok ubiegły jak i najbliższe miesiące to bardzo intensywny czas przygo-

dokończenie ze str. 1

towań całej diecezji do ŚDM. W związku
z zaangażowaniem ks. Proboszcza w prace Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego większe przedsięwzięcia parafialne
musieliśmy i musimy jeszcze przez jakiś
czas odłożyć, gdyż praca w Komitecie
zajmuje bardzo dużo czasu. Mamy jednak
nadzieję, że w kolejnych miesiącach:
▪ nastąpi dalszy rozwój dzieł charytatywnych;
▪ dokończymy audyt energetyczny poprzedzający planowane ocieplenie ścian
kościoła i wymianę stalowych okien
i ram witraży;
▪ sporządzimy dokładny projekt zmiany systemu ogrzewania i wentylacji kościoła;
▪ złożymy wnioski o dofinansowanie powyższych prac z funduszu ochrony środowiska.
Z wdzięcznością za miniony rok i z nadzieją na przyszłość stajemy u progu 2016 r.
Będzie to szczególny rok wysiłku związanego z organizacją ŚDM. Mamy nadzieję,
że także nasza parafia przyjmie pielgrzymów i pomoże im w przeżyciu tego wyjątkowego spotkania.
Niech nasza Patronka św. Jadwiga Królowa wyprasza obfite Boże
błogosławieństwo dla każdego, kto
tworzy naszą wspólnotę i dla niej
pracuje.
ks. Proboszcz Marek Hajdyła

Kościół w naszym domu – świadectwo
dokończenie ze str. 3

Codziennie widzę, że moja druga połowa
jest rzeczywiście największym dla mnie
dobrem!
Spotykamy się raz w miesiącu w kręgu,
który tworzy kilka małżeństw. Towarzyszy
nam ksiądz wspierając swą mądrością, doświadczeniem, modlitwą. Na spotkaniach
rozmawiamy o tym, co przeżyliśmy w ciągu ostatniego miesiąca i dzielimy się naszą
duchową drogą w małżeństwie i rodzinie.
Pomagamy sobie wzajemnie na drodze
w dążeniu do Boga. Dzieląc się w kręgu radościami i troskami, czerpiemy wzajemnie
od siebie siłę, dobre słowo, a gdy potrzeba

to również troskliwe wsparcie – modlitewne, moralne czy materialne (dobrym przykładem może być wymiana ubranek, gdy
w kręgu są małżeństwa z małymi dziećmi).
W kręgu jesteśmy przyjaciółmi; wiemy, że
możemy na sobie polegać, bo łączy nas
Jezus i wspólne kroczenie ku Niebu.
We wspólnocie Domowego Kościoła uczymy się, na czym polega realizacja Sakramentu Małżeństwa w codzienności. Tak,
właśnie w tej wspólnocie uświadomiliśmy
sobie, że ten sakrament nie był jednorazowym aktem podczas ślubu, lecz trwa
i uzdalnia do budowania naszego tandemu
SŁUŻEBNEJ miłości, czyli że jesteśmy na-

wzajem dla siebie darem i zadaniem.
Uczestnictwo w Domowym Kościele zmienia optykę – w dobie tak czytelnego kryzysu wartości małżeństwa i rodziny pozwala
poznać wiele małżeństw i rodzin pełnych
dobroci, pokoju, miłości, uśmiechu, żyjących godnie i pięknie.

Gosia i Andrzej
(małżeństwo z parafii MB Saletyńskiej
przy ul. Cegielnianej w Krakowie)

