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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 24,13–35/ To na Mszy św. Jezus chce

Kleofas i ja. W drodze do Emaus
W dzisiejszej Ewangelii ciekawe jest, że znamy imię tylko jednego z dwóch uczniów zmierzających do Emaus: Kleofas. Nie
jest to zbieg okoliczności, że drugi uczeń jest anonimowy.
Dlaczego? Ponieważ ten drugi uczeń to każdy z nas. Często
odchodzimy bez celu z Jerozolimy do Emaus, chociaż na horyzoncie nie widać perspektyw.
Jezus, jako nieznajomy, nieoczekiwanie dołącza do uczniów
i tłumaczy im fakty, które powinny być dla nich jasne. Lecz oni
cały czas byli jeszcze nierozumni. Następnie Jezus, przymuszony przez nich, zostaje i wyjaśnia im Pisma oraz łamie dla nich
chleb. Wtedy Go poznają i to spotkanie napełnia ich radością.
Te dwie czynności to nic innego jak Msza św., która zawiera
wyjaśnianie Pisma i łamanie chleba. Z tego powodu pierwsi
chrześcijanie nazywali Najświętszą Ofiarę „łamaniem chleba”.

się z nami zobaczyć, chce
towarzyszyć nam w drodze
życia, chce rozjaśniać światłem swego słowa te momenty, które są napełnione
problemami, chce wyjaśniać
nam Pisma i przez to pokazać
nam, że te wszystkie fakty,
których nie rozumiemy jak
nierozumni uczniowie z Ewangelii, mają sens. Po to jest Msza
św., po to jest to spotkanie, by w bezimiennym uczniu
z Ewangelii, którym jest każdy z nas, dokonało się tajemnicze
spotkanie z Jezusem, które napełni radością.
Gdzie mogę spotkać Zmartwychwstałego Pana, gdzie mogę
przeżyć przemieniające spotkanie ze Zbawicielem, gdzie zrozumieć znaczenie trudnych wydarzeń powodujących cierpienie,
jeśli nie na „łamaniu chleba” we wspólnocie, na Mszy św.?
ks. Julian Wybraniec

Grób Pański Anno Domini 2017
W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele pojawił
się niezwykły Grób Pański – pełen symboli, rozwijający się niejako podczas Triduum i osiągający swoją kulminację podczas rezurekcji. Nie pierwszy to już raz
w modlitwie wspiera nas piękna i przemyślana kompozycja przy ołtarzu – wystarczy wspomnieć dni
pierwszych Komunii św., uroczystość bierzmowania
czy ubiegłoroczną Wielkanoc.
Z ks. Rafałem Kasperkiem, pomysłodawcą i częściowo
wykonawcą tych dekoracji rozmawiała Iwona Korohoda.

Pamiętamy, że interesują Księdza rzeczy piękne – na przykład
kaligrafia czy muzyka klasyczna, głównie organowa. Skąd bierze Ksiądz pomysły swoich kompozycji? Czy koncepcja pojawia
się od razu jako całość, czy też jest tworzona stopniowo?
Nie trzymamy się sztywnych ram wyznaczonego projektu, ale
zawsze „dojrzewa” on do ostatnich chwil. Koncepcja tegorocznego Grobu zrodziła się jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego
Postu. Wspólnie z siostrą Joanną zapytaliśmy ks. Proboszcza,
czy można by było coś takiego zrobić i udało się. Sam pomysł
„siedział” w mojej głowie już długo. Ucieszyłem się, że można
było go tutaj zrealizować. I tak na początku Wielkiego Postu
pojawiły się pierwsze szkice. Tu swoje zdolności wykazali
s. Joanna i pan Adam. Potem pierwsze przymiarki, czy wszystko będzie pasować… Pierwsze zakupy… I zaczęło się.

by zamontować stare drzwi. Wszystko działo się w magazynie.
Budowa musiała być bardzo dobrze przemyślana, byśmy potem mogli sprawnie zmontować wszystko w jedną całość
w kościele. Gromadzenie innych elementów wystroju Grobu
Bożego to druga połowa Wielkiego Postu. Kiedy wydaje się, że
czasu jest coraz mniej, wszyscy mobilizują siły.

Jak powstawały elementy tegorocznego Grobu Pańskiego?

By uchwycić dobrze postać Brata Alberta, wybraliśmy się na
wycieczkę do sióstr albertynek w Igołomii, gdzie w kaplicy doDzięki nieocenionej pomocy pana Adama Klęka zrobiliśmy do- mowej znajduje się jego obraz kanonizacyjny, który sfotograkładne pomiary i mogliśmy wspólnie wybrać się na zakupy, bo fowaliśmy. Stamtąd właśnie pochodzi nasz wizerunek. Kamiechcieliśmy przecież budować dom! Późnymi nocami pan Adam, nie przywiezione zostały z Giebułtowa. Będzie ich z pół tony!
Dokończenie na str. 3
bez pozwoleń budowlanych, zbudował solidne ściany i odrzwia,

Jak wyglądały przygotowania do wykonania dekoracji?

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 1.05
06:30 + Stanisław Lisowski – 18. rocznica śmierci
07:00 O szczęśliwe zdanie egzaminu maturalnego dla Patrycji
07:00 + Marianna i Piotr Wójcik oraz + rodzice
08:00 + Stanisław Mazurek – pierwsza msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 13. rocznicę ślubu dla
Eweliny i Pawła
18:30 + Stanisław Kocwa – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Maria, Jan Gudowscy
WTOREK 2.05
06:30 O nawrócenie dla rodziców Renaty i siostry Iwony oraz za
zmarłych: Jolantę Nowicką i Małgorzatę Wojtan
07:00 + Zygmunt i zmarli z rodziny
08:00 Rezerwacja
18:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Julii oraz
o światło Ducha Św. na czas matury
18:30 + Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
ŚRODA 3.05
06:30 + Maria Woźniak
08:00 + Urszula Zbroja – 2. rocznica śmierci
09:30 + Teresa i Eugeniusz Stochlińscy
10:00 + Zygmunt Koćma, Genowefa, Piotr i Jerzy Żmuda
11:00 + Józefa Mazurek w 3. rocznicę śmierci
12:30 + Maria i Władysław Kacperczyk oraz + Emilia i Adam Dasman
17:00 + Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
20:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rafała
i Elżbiety Nowak w 3. rocznicę ślubu
CZWARTEK 4.05
06:30
07:00
08:00
18:30
18:30

+ Krzysztof Zegarmistrz (od Stanisławy Kozłeckiej)
+ Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
+ Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
+ Tadeusz Gołębiowski – 19. rocznica śmierci
+ Janina Boroń

PIĄTEK 5.05
06:30 Za Parafian
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Ewy
07:00 + Stanisław Szkatuła
08:00 + Stanisław Madejski oraz + Anna i Andrzej Samolej
17:00 + Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
18:30 + Jan Penarski oraz + Melania i Julian Żądło
20:00 Rezerwacja
SOBOTA 6.05
06:30 + Stanisław Hytroś
07:00 O szczęśliwe rozwiązanie, Boże błogosławieństwo i opiekę
MB dla Alicji
08:00 W intencji ks. Tomasza Grzesiaka w 25. rocznicę święceń
kapłańskich (od Margaretek)
08:00 + Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
08:00 + Helena, Jan, Czesław Szydło
08:00 + Maria i Józef Pakulscy
18:30 + Stanisław Kocwa – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa.
 Spotkanie

Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek
2 maja po Mszy św. wieczornej w sali nr 6.
 W środę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze święte w naszym kościele w porządku
niedzielnym.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W piątek spowiadamy od godz. 16:30. O 18:00
nabożeństwo majowe połączone z litanią do Najświętszego
Serca Pana Jezusa, a o 20:00 Msza św. dla młodzieży.
W sobotę o godz. 11:00 Msza św. dla osób starszych i chorych w kaplicy Matki Bożej, a po niej spotkanie w sali pod
plebanią. Natomiast o godz. 17:15 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele z racji I soboty
miesiąca.
 Od jutra zapraszamy na nabożeństwa majowe, które
będziemy odprawiać zawsze o godz. 18:00.
 Za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do puszek na
kuchnię św. Jadwigi. Bóg zapłać za dar serca dla najbiedniejszych.
 Parafialny Klub Sportowy zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie w formie przekazania 1% podatku. Uzyskane fundusze przeznaczane są na zakup sprzętu sportowego, remonty, na akcje zima i lato w mieście oraz na dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych. Klub zaprasza także dzieci i młodzież na obozy letnie. W tym sezonie proponuje obóz piłkarski w Zawoi oraz rekreacyjnosportowy nad morzem w Łebie. Oba turnusy mają formułę
otwartą dla wszystkich chętnych, nie tylko zawodników
z Klubu. Więcej informacji w biurze Klubu.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w ostatnim czasie odeszła do wieczności. Jest to śp.
Czesława Łub (l. 62) z ul. Kluczborskiej 4.

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

Dyrekcja i Nauczyciele SP nr 113
zapraszają Rodziców do zapisów swoich
dzieci na rok szkolny 2017/2018 do
klas pierwszych, zerówki oraz klasy IV
sportowej. Zapisy trwają do 8 maja.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30 oraz telefonicznie pod numerami:
12 637 49 04, 660 637 403, 660 637 404.
Więcej informacji na stronie www.sp113.ovh.org

NIEDZIELA 7.05
06:30
08:00
09:30
10:00
11:00
12:30
17:00
18:30

+ Marian Federczak w 5. rocznicę śmierci
+ Stanisław Jankiewicz
O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Stanisława w dniu imienin
+ Stanisława Szostek w 14. rocznicę śmierci
W intencji dzieci przyjmujących chrzest
W intencji dzieci z KSP przystępujących do Pierwszej Komunii
+ Stanisław Kocwa – msza gregoriańska
W intencji ks. Dariusza Oko z okazji 32. rocznicy święceń
kapłańskich (od Margaretek)
18:30 + Stanisław Mazurek – msza gregoriańska
20:30 Za Parafian

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21
informuje, że w sekretariacie szkoły
trwają zapisy do klasy I na rok szkolny
2017/2018. Zapisy zakończą się 8 maja.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły
codziennie w godz. od 7.30 do 16.00, a w czwartki
dodatkowo od 14.00 do 19.00 u pedagoga szkolnego.
tel.: 12 633 21 44

www.nowa.sp21krakow.pl

Grób Pański Anno Domini 2017
Dokończenie ze str. 1
Drzwi zostały wypożyczone z Chrzanowa, z mojej pierwszej
parafii. Były w opłakanym stanie. Poddane renowacji (w której
swój udział miał nawet ksiądz Jacek), zyskały drugie życie.
Anioły, towarzyszące nam już drugi raz, też zostały wypożyczone dzięki dobroci pewnego proboszcza. Serce z kwiatów i światła to nasz przedostatni wynalazek. Początkowo miała być
ścieżka ze światła. Udoskonalanie całej koncepcji, jak widzimy,
trwało do samego końca. Wpadliśmy na pomysł wykonania
tego serca tuż przed Niedzielą Palmową, więc czasu nie zostało
dużo. Bardzo ciekawa jest realizacja projektu i inżynierska precyzja pana Adama. Wszystkich zastanawiało, co z tego wyjdzie… Niektórzy w połowie serca z powycinanymi dziurami
widzieli kawałek sera szwajcarskiego. Inni myśleli, że będziemy
reklamować znaną firmę odzieżową. Inni bali się, że Grób będzie przypominał opowieść „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. A wyszło pięknie!

Tegoroczny Grób Pański w naszym kościele był pełen symboli
i znaków…

Puste amfory na wonności, które zostawiły kobiety biegnąc
oznajmić uczniom radość zmartwychwstania. Symbol uchylonych drzwi, przez które dobywa się światło, jak gdyby ktoś
chciał wejść przez nie. Wejść do mojego serca. Tylko czy ja
mu otworzę? Symbol otwartych drzwi, przez które przychodzi
Jezus Zmartwychwstały… Czy drzwi pomazane krwią baranka
paschalnego, o czym słyszeliśmy w Wielki Czwartek. I pięknie
Jaki cel przyświecał Księdzu podczas przygotowań – oczywi- się udało, bo drzwi były już wtedy gotowe. W czasie liturgii
ście oprócz tego, aby Grób Jezusa pięknie wyglądał?
Wielkiej Soboty natomiast słyszeliśmy o świętach paschalAby każdy w Grobie Bożym odnalazł coś dla siebie. Coś dla nych, podczas których zabija się prawdziwego Baranka, a Jeswojego wnętrza, coś, co do niego przemówi. Osobiście do go krew poświęca domy wierzących. Powtórzę jeszcze raz: to
jego życia. Da do myślenia. Tylko wtedy Boży Grób jest do- cieszy, jeżeli znaki, które widzimy, przemawiają do nas, jeżeli
brze zrobiony. Jeżeli znaki, które widzimy, przemawiają do wpływają na rozwój wiary, dają do myślenia – to znaczy, że
nas, jeżeli wpływają na rozwój wiary, dają do myślenia, to wszystko zostało dobrze wykonane. A to wszystko dzięki osoznaczy, że wszystko zostało dobrze wykonane. Tak na przy- bom, które tworzyły Grób Boży. Po pierwsze: siostra Joanna,
kład napis na murze: „Jezus Pan!” – dla jednych mógł być dalej pan Adam i nasi szafarze: panowie Zenon, Sławomir
niepotrzebny, dla kogoś innego to wezwanie do głoszenia i Tomasz. A przede wszystkim parafianie św. Jadwigi, którzy
kerygmatu. Patrzę na Chrystusa ukrytego w Białym Chlebie, składali ofiary na budowę Bożego Grobu. Wszyscy włożyli całe
wystawionego do adoracji w monstrancji, a za Nim widzę to serce w jego przygotowanie. W tym miejscu pragnę za
wezwanie, że On jest Panem. Kiedy wszystko wydawało się wszystko podziękować prosto z serca.
przegrane, uczniowie uciekli, On nadal jest Panem! Nawet Ile trwały przygotowania?
wtedy! Wiara w to nigdy nie zawodzi.
Całe przygotowanie projektu trwało sześć tygodni Wielkiego
Wielu z zaciekawieniem przyglądało się figurze złożonego do Postu. Ile zajęło czasu? Dużo. W Wielkim Tygodniu prace
grobu Chrystusa…
trwały od 21 do 1 lub 2 w nocy. W Wielki Wtorek zostały poLewitujący Pan Jezus. Jak oni to zrobili? Magia??? Nie lubię się stawione mury domu. Wielka Środa: oświetlenie, przymiarka
chwalić, ale to mi najbardziej się podobało. Jeszcze grobu serca i częściowe wykonanie. Wielki Czwartek: układanie
z takim przedstawieniem Pana Jezusa nie widziałem. Najczę- kwiatów, kamieni, żywy ogród. Wielki Piątek: kwiaty, kamieściej jest tradycyjnie. A tu coś nowego. Dla mnie osobiście to nie, dopracowywanie szczegółów. Ile godzin łącznie? Duuuużo.
ujęcie chwili zmartwychwstania, a dokładniej jego początku, Co widać, myślę, w wykonaniu. Nikt nie liczy.
kiedy Ciało Pana Jezusa powstaje z grobu. Unosi się, by póź- I jak tu podziękować za taki ogrom pracy? Niech Księdza
niej rozświetlić się blaskiem takim, jakiego nikt nie zdoła sobie i wszystkich ludzi pracujących nad przygotowaniem Bożego
wyobrazić. To uchwycenie TEJ CHWILI.
Grobu Chrystus Zmartwychwstały błogosławi i nagrodzi.

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Po śmierci Jana Pawła II przychodzący do naszego kościoła na wieczorne nabożeństwa w 1. sobotę miesiąca zastawali kilka kobiet, które modliły się głośno. Patrzono na nie
dziwnie, niektórzy nawet podejrzewali, że jest to jakaś sekta. – Takie były początki nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca w naszej parafii. Z czasem nabożeństwo przesu-

nięto na godz. 17:45, zaczął odprawiać je kapłan, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zwiększyła się też
liczba uczestniczących. Cóż to za nabożeństwo?
Zaleciła czy też ustanowiła je Matka Boża w Fatimie.
Dokończenie na str. 4

Dokończenie ze str. 3
13 lipca 1917 r. powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co
wam powiem, wielu zostanie przed
piekłem uratowanych i nastanie pokój
na świecie… Przybędę, by prosić
o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja
nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie,
bezbożna propaganda rozszerzy swe
błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele
cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane
Serce zatriumfuje”.
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża
zezwoliła s. Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy
fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się s. Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni
ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez
akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale
ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez
pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dlaczego ma to być 5 sobót wynagradzających? Siostra
Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30
maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając
z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć
rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi.
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie
uznaje się Ją wyłącznie jako matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić
w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do
tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej
świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał
Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje
miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi
modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym
biednym duszom miłosierdzia”.
Jezus powiedział do s. Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają
za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych,
którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście bezdusznie i z obojętnością”.
Jakie są warunki nabożeństwa pierwszych sobót?
1. Spowiedź w 1. sobotę miesiąca; 2. Komunia św. w 1. sobotę miesiąca; 3. Różaniec (jedna część) w 1. sobotę miesiąca;
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w 1. sobotę miesiąca.
Jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz odprawią to nabożeństwo? „Duszom, które w ten sposób
starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina
sam Jezus, który mówił s. Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie mają zamiar zadośćuczynić
Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego s. Łucja rozpoczyna swe
zapiski uwagą: Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która
jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót.
Zapraszamy na nabożeństwo już w najbliższą sobotę
o godz. 17:15.
K.H.-Sz.
informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 15
z Oddziałami Integracyjnymi
miejsce na Twoją reklamę

im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
ul. Kluczborska 3 (Gimnazjum nr 12)

OGŁASZA ZAPISY DO KLAS I–VII
SYSTEM JEDNOZMIANOWY
Oferta zajęć oraz informacje o zapisach znajdują się na stronie:

www.gimnazjum12.krakow.pl

Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka!!!
sp15.krakow@gmail.com

+48 12 633 74 60

