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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mk 9,2–10/

Żywy różaniec –
duchowe zaplecze parafii

Jezus – niepozorny, może w zakurzonym płaszczu i zdartych
sandałach – nagle na wysokiej górze ukazał się niezwykły.
Uczniowie chcieli zatrzymać Go takim na bardzo długo, skoro
zamierzali ustawić Mu świątynię. Jak krótko trwała chwila przemienienia Pańskiego. Znowu zobaczyli Go takim, jak co dzień.
Nie mówcie nikomu o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie – powiedział.

Matka Boża w wielu objawieniach domaga się codziennego odmawiania różańca. Starsze pokolenie na ogół to czyni, młodsze
już niekoniecznie. Nowe ruchy i wspólnoty religijne nie cenią
go. Wystarcza im liturgia, modlitwa językami, medytacja czy
kontemplacja. A przecież właściwie odmawiany różaniec to właśnie medytowanie życia Jezusa widzianego oczyma Jego Matki.
Niekoniecznie musimy przesuwać paciorki różańca. W zakrystii
u dominikanów można kupić za parę złotych Biblijne medytacje
różańcowe. Jest to 20 lakierowanych kartoników wielkości kartki pocztowej, na każdej 1 tajemnica różańcowa. Z jednej strony
zawiera 10 wersów z Ewangelii, dotyczących danej tajemnicy.
Czytamy jeden wers, a następnie w tym duchu odmawiamy
1 Zdrowaś. Jest to modlitwa wybitnie medytacyjna. Zamiast
przesuwać paciorki różańca, przesuwamy palec wzdłuż stroniczki. Z drugiej strony kartki znajdują się sigla biblijne. Możemy
najpierw przeczytać odpowiedni fragment Biblii, a następnie
w tym duchu odmawiać różaniec tradycyjnie.

Stale chcielibyśmy przebywać
na takiej czy innej górze przemienienia. Zatrzymać ziemski
tryumf. A jednak trzeba spaść
z tej góry. Znaleźć się w szarzyźnie powszedniego dnia.
Czasem w życiowej przepaści,
do której się wpada na zbitą
głowę, można nagle przeżyć
wielkość, niezwykłość Jezusa.
Mówią nieraz: od rozpaczy do
nadziei – jeden krok.
Kiedyś Graham Green zapisał:
Wystarczy, żebym wierzył tylko jedną sekundkę – nie trzeba więcej.
Przemienienie Pańskie –
Rafael Santi

ks. Jan Twardowski

Różaniec możemy odmawiać indywidualnie, ale też można przyłączyć się do róży różańcowej. Jest to 20 osób, tyle ile tajemnic
różańcowych, które codziennie odmawiają 1 dziesiątek różańca,
co miesiąc w innej intencji. W ten sposób w jednej intencji odmawiany jest codziennie cały różaniec i to tyle razy, ile jest róż. Jezus powiedział: Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje,
tam i ja będę pośród nich (Mt 18,20). Dla Boga nie ma czasu, myślę więc, że te 20 osób, które modlą się codziennie w różnych co
prawda porach dnia i w różnych miejscach, ale w jednej wspólnej
intencji, tworzy wspólnotę, wśród której przebywa Jezus. Warto
zatem dołączyć do niej.

Zimą w Czernej
(fragment)

Cudownie iść Drogą Krzyżową
w mróz i wiatr,
gdy bezlistne konary
srebrnych buków
uderzają o siebie złowrogo,
jak kopie
kruszone przez rycerzy.
Na bezludnej
zalesionej górze
On i ja –
marny pyłek
w Jego gorącej Miłości
w grudniowy mroźny dzień.
K.H.-Sz.

Koła Żywego Różańca, czyli róże różańcowe, powstały w naszej
parafii na samym początku, kiedy sprawowana już była Eucharystia w kaplicy Pod Fortem. W 1977 r., a więc równe 40 lat
temu, ufundowany został sztandar z wyhaftowanym wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Noszony jest w procesjach parafialnych i na Skałkę. Koła te
przeżywały lata swojej świetności, ale obecnie marnieją. Płatki
róż obumierają i odrywają się od swojej podstawy. To normalna kolej rzeczy. Rzecz w tym, że nie ma ich kto zastąpić. Aby
modlitwa wznosiła się nieustannie do nieba, potrzebni są nowi
członkowie.
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 26.02
06:30 + Ryszard Kaczyński – msza gregoriańska
07:00 + Roman Kural (od koleżanek jego córek z MPO Kraków)
07:00 +Janina i Zbigniew Sankunas (od córki Urszuli, zięcia
Bogdana i wnuków)
08:00 + Mieczysława
18:30 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska
18:30 + Andrzej Szydłowski (od żony)
18:30 +Józefa Broda (od sióstr ze wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym)
18:30 + Halina i Wacław Juszczyk oraz zmarli z rodziny
WTOREK 27.02
06:30 + Ryszard Kaczyński – msza gregoriańska
07:00 Dziękczynna za otrzymaną pomoc od koleżanek podczas
choroby
07:00 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska
07:00 + Zdzisław Galon (od sąsiadów z Opolskiej 25)
08:00 +Janina Sosna w 5. rocznicę śmierci
18:30 + Rozalia, Michał, Helena, Piotr
18:30 +Józefa Kumala – 25. rocznica śmierci
18:30 + Helena w rocznicę śmierci oraz mąż Józef Brzezina
18:30 + Marian Zawisza
ŚRODA 28.02
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
06:30 + Helena Cesarz – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Ryszard Kaczyński – msza gregoriańska
07:00 + Anna i Wincenty, Mieczysław, Marian Gurbiel
08:00 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 01.03
06:30 + Helena Cesarz – msza gregoriańska
07:00 +Janina Brylla-Polak (od kolegów i koleżanek z pracy
syna Roberta)
08:00 + Wiesław Głogowski – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Kaczyński – msza gregoriańska
18:30 + Andrzej Szydłowski (od koleżanek i kolegów z wyd.
św. Stanisława)
PIĄTEK 02.03
06:30 + Helena Cesarz – msza gregoriańska
06:30 +Janina Brylla-Polak (od kolegów i koleżanek z pracy
syna Roberta)
07:00 Dziękczynna za przeżyte lata oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opatrzność Bożą, opiekę MB i zdrowie dla
Władysławy Brzezińskiej i jej rodziny
08:00 + Ryszard Kaczyński – msza gregoriańska
17:00 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska
18:30 + Lucjan Franczak (od Stanisławy Wszałek)
18:30 + Renata Potocka-Dusza
18:30 + Włodzimierz Maślanka (od szwagra Kazia z rodziną)
SOBOTA 03.03
06:30 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska
07:00 + Helena Cesarz – msza gregoriańska
07:00 + Kazimierz, Maria i Franciszek – o radość życia wiecznego
08:00 +Tadeusz Moskała
08:00 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Piotra z prośbą
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB
08:00 + Stanisław Ulman w 26. rocznicę śmierci oraz żona
Aniela i syn Józef
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski oraz
opiekę MB dla ks. Kazimierza Foltyna (od Margaretek)
NIEDZIELA 04.03
06:30 + Michał Potyrała – 15. rocznica śmierci oraz wszyscy
z rodziny
08:00 + Helena Cesarz – msza gregoriańska
09:30 + Wiesław Głogowski – msza gregoriańska

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪▪Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa.

▪▪W

poniedziałek spotkanie zespołu charytatywnego po
Mszy św. wieczornej.

▪▪W

piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
o godz. 8:30, wyjątkowo z racji pierwszego piątku o 16:30
dla dzieci oraz o 17:45 i 20:00.

▪▪Natomiast

w każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiamy
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

▪▪W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota

miesiąca. W czwartek o godz. 18:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich, a o godz. 19:00, czyli po Mszy św.
wieczornej kolejna comiesięczna adoracja Najświętszego
Sakramentu Chrystus na Krowodrzy. Natomiast w piątek
spowiedź od godz. 16:30. Z racji pierwszego piątku droga
krzyżowa dla dzieci będzie w tym tygodniu wyjątkowo pół
godziny wcześniej, czyli o 16:30, a o godz. 17:00 będzie dla
nich Msza św. W sobotę Msza św. dla osób starszych i chorych o godz. 11:00, a po niej spotkanie w sali pod plebanią.
Natomiast o godz. 17:45 różaniec pierwszosobotni.

▪▪W niedzielę 4 marca zbiórka na kuchnię św. Jadwigi.
▪▪Prosimy o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego

Grobu do skarbonek wystawionych przy balaskach z przodu kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.

▪▪W

tym roku rekolekcje wielkopostne dla dorosłych
w naszej parafii rozpoczną się w sobotę przed 5. Niedzielą
Wielkiego Postu, czyli 17 marca i potrwają do środy 21 marca.
Wygłosi je ks. dr hab. Robert Woźniak.

▪▪Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski również w tym roku,

w czasie Wielkiego Postu, zaprasza wiernych Archidiecezji
Krakowskiej, szczególnie mieszkańców Krakowa, do codziennego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych. Jest to
zwłaszcza okazja do udziału w wieczornej Eucharystii pod
przewodnictwem biskupa w różnych świątyniach naszego
miasta. Spotkanie modlitewne w naszym kościele zostało wyznaczone na wtorek 20 marca. Pełna lista kościołów stacyjnych umieszczona jest na plakatach. Zapraszamy do modlitwy.

▪▪Centrum

Kultury im. św. Jadwigi informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci i młodzieży, a w szczególności: plastyka, modelarstwo,
balet i taniec towarzyski. Szczegółowe informacje w biurze
Centrum Kultury w godz. 15–19 po feriach zimowych.

▪ ▪Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Stanisław Jaworski (l. 83) z ul. Batalionu Skała AK 4, Janina
Kubas (l. 87) z ul. Łokietka 57 A, Janina Sadzlik (l. 61) z ul.
Stachiewicza 19, Bronisława Sendra (l. 88) z ul. Stachiewicza 15, Piotr Modesan (l. 33) z ul. Stachiewicza 47 oraz
Zbigniew Skrzyszowski (l. 47) z ul. Opolskiej 69, Halina
Brandys (l. 87) z ul. Krowoderskich Zuchów 24.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
10:00 + Bogumiła Permus – 7. rocznica śmierci
11:00 + Kazimierz Myszka i zmarli z rodziny oraz Krystyna Załóg
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Kazimierz Węgrzecki (od żony z rodziną)
17:00 + Halina Jarosz – 1. rocznica śmierci, + Stanisław oraz
Maria Opyrchał
18:30 + Stanisław i Helena Jurkin, Tadeusz Chlipała, zmarli
z rodziny
20:30 Za Parafian

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Każde chore dziecko ma prawo do życia (część II)
Czy zdarzają się przypadki, że dziecko urodzi się żywe?
Tak. Nie udziela się mu pomocy, gdyż ma umrzeć. Dziecko umiera
cierpiące i porzucone. Wiosną 2016 r. opinia publiczna została
zaalarmowana takim przypadkiem w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie. Chłopczyk z zespołem Downa został urodzony przedwcześnie przez cesarskie cięcie w 24. tygodniu ciąży, zawinięty
w pieluszkę i pozostawiony sam sobie. Płakał, ale nie udzielono
mu pomocy medycznej, chociaż przekroczył już tzw. próg przeżywalności poza łonem matki. Zmarł po 22 minutach.
Przecież tak chore dzieci umrą!
Niektóre z nich nie są zdolne do dalszego życia i najczęściej szybko umierają. Inne mogłyby żyć i być szczęśliwe, gdyby otrzymały
właściwą pomoc medyczną. Śmierć dotyka każdego człowieka,
także małe dzieci. Zagrożenie życia nie może być powodem do
uśmiercania.
A co z dziećmi, które mają bardzo liczne i poważne uszkodzenia?
Po pierwsze – uszkodzony może być towar, a nie człowiek. Dziecko nie jest uszkodzone, ale poważnie chore. Ma prawo do takiej
samej opieki i pomocy, jak każdy chory człowiek. Szeroko znany
jest Nick Vujicic, który urodził się bez rąk i nóg, a jest żonaty,
ma dwóch synów i jest aktywny społecznie. Na spotkania z nim
przychodzą tłumy ludzi. Jego świadectwo jest poruszające,
można je obejrzeć w mediach społecznościowych. Pokazywanie
w telewizji ciężko chorych noworodków i wmawianie widzom,
że to ludzkie śmieci, które nie mają prawa do życia, jest wielką
manipulacją, mającą na celu akceptację selekcji eugenicznej.
To poważne naruszenie praw chorych ludzi. Każdy przypadek
pod względem możliwości terapii chorego dziecka powinien być
diagnozowany indywidualnie z miłością i troską o jego dobro.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
26.02 PONIEDZIAŁEK
Dn 9,4b–10; Ps 79;
Łk 6,36–38

02.03 PIĄTEK
Rdz 37,3–4.12–13a.17b–28;
Ps 105; Mt 21,33–43.45–46

27.02 WTOREK
Iz 1,10.16–20; Ps 50;
Mt 23,1–12

03.03 SOBOTA
Mi 7,14–15.18–20; Ps 103;
Łk 15,1–3.11–32

28.02 ŚRODA
Jr 18,18–20; Ps 31; Mt 20,17–28

04.04 NIEDZIELA
Wj 20,1–17; Ps 19;
1 Kor 1,22–25; J 2,13–25

01.03 CZWARTEK
Jr 17,5–10; Ps 1; Łk 16,19–31

Czy na rodziców chorych dzieci wywierana jest presja,
aby dokonać aborcji?
Tak, bardzo często. Sam fakt poważnej choroby dziecka jest dla
rodziców wielkim stresem. Społeczeństwo wytyka palcami chore dzieci i ich rodziców. To często sprawia większy ból niż sama
choroba dziecka. Perspektywa urodzenia chorego dziecka budzi olbrzymi lęk. Rodzice nie są pewni, czy sobie poradzą, tym
bardziej, że niewiele wiedzą o chorobie ich dziecka i związanych
z nią zagrożeniach. Mówi się, że tak trzeba dla dobra matki, rodziny i społeczeństwa. To potężna presja. Trzeba bohaterstwa,
aby jej nie ulec. W takich sytuacjach trzeba otoczyć rodziców
i całą rodzinę troską, życzliwą opieką medyczną, wspomagać
ich oraz informować, a nie proponować zabicie dziecka.
Urodzić chore dziecko i co dalej?
Wszystko zależy, jak bardzo dziecko jest chore. Jeżeli pozostanie przy życiu, na pewno opieka nad nim będzie wymagać
wielkiego poświęcenia i olbrzymiej pracy. To nie jest łatwe, ale
wiele instytucji i organizacji pomaga. Proszę posłuchać matek
wychowujących dzieci z zespołem Downa, które potrafią pokazać ich szczególny urok i radość życia. Pomoc państwowa dla
tych rodziców powinna być znacznie większa i o to wszyscy
powinniśmy się upominać.
Czy matki cierpią po aborcji chorego dziecka?
Tak, bardzo. Każda aborcja, zwłaszcza późna, pozostawia liczne
następstwa zdrowotne: i fizyczne, i psychiczne. W tym przypadku szok jest bardzo głęboki. Poważna depresja występuje
w ponad 90% przypadków. Cierpią również ojcowie. Za tym
idą konflikty w rodzinie, ok. 30% małżeństw się rozpada. Rana
pozostaje na całe życie.
Czy publiczne głoszenie tezy, że chore dzieci powinny być eksterminowane w okresie prenatalnym, jest
uczciwe wobec ludzi chorych?
Wielu chorych, również dzieci, znakomicie rozumie, że pozbawia się ich prawa do życia. To powoduje lęki, stresy i stałe
poczucie zagrożenia. Co mają zrobić rodzice, gdy oni sami lub
ich dziecko spotykają się z takimi postawami?
Czy urodzenie dziecka, które i tak szybko umrze, jest
lepszym rozwiązaniem?
Jeżeli u dziecka stwierdzono wady letalne i można się spodziewać, że umrze ono szybko po urodzeniu się, należy zapewnić
rodzicom możliwość pożegnania się z dzieckiem, przytulenia go,
a także wypłakania swojego żalu. Wyzwalająca z traumy jest
świadomość, że pomimo ciężkiej choroby dali oni swojemu dziecku to co najlepsze: otoczyli miłością i ofiarowali mu życie.
dokończenie na str. 4
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proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
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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

Żywy różaniec – duchowe zaplecze parafii
dokończenie ze str. 1

Jest tylko 1 róża męska, choć
mężczyzn w naszym kościele
widać sporo nawet w dni powszednie. Była róża dziecięca,
ale rozpadła się po zmianie
katechetki. Proponuję katechetom, aby spróbowali zainteresować starsze dzieci różańcem
biblijnym. Byłaby to korzyść podwójna: poznawanie Ewangelii
i modlitwa różańcowa. Wydaje
mi się, że dziecko nie jest w stanie medytować w czasie odmawiania 10 modlitw, a samo powtarzanie Zdrowaś Mario może
być nudne, zresztą nie o taką
modlitwę chodzi. Apeluję do wszystkich wiernych, aby uzupełniali niepełne róże i tworzyli nowe. Świat bardzo potrzebuje
modlitwy, a ta potężna modlitwa zabiera jednej osobie tylko
5 minut dziennie.

Każde chore dziecko ma prawo do życia (część II)
dokończenie ze str. 3

Co to jest hospicjum perinatalne?
To placówka otaczająca specjalistyczną opieką rodziny, w których stwierdzono wadę letalną
u dziecka w okresie prenatalnym.
Zapewnia stałą i kompleksową
pomoc od momentu diagnozy
przez całą ciążę, aż do porodu,
a także opiekę paliatywną nad
chorym dzieckiem po urodzeniu.
Prowadzi wsparcie dla rodziców,
wyjaśnianie im sytuacji oraz mo
żliwych scenariuszy życiowych.
Zapewnia pomoc psychologiczną oraz konsultacje lekarzy specjalistów, a nawet opiekę hospicyjną dla umierającego dziecka.

Opiekunem Żywego Różańca jest ks. Jacek Kuczmier. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w 1. poniedziałek miesiąca
na Mszy św. wieczornej. Po Mszy następuje zmiana tajemnic
różańcowych oraz wspólnej dla wszystkich kół intencji. Po jej
ogłoszeniu odmawiany jest jeden dziesiątek różańca. W święto MB Różańcowej (7.10) odprawiana jest uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich członków Kół Żywego Różańca żyjących
i zmarłych. W dniu święta patrona poszczególnych róż sprawowana jest Eucharystia w intencji członków danej róży.
I to już wszystko, całe zobowiązanie. Może się go podjąć każdy,
nawet najbardziej zapracowany. Dziesiątek różańca możemy
odmówić w drodze do pracy, na spacerze, można nim rozpocząć lub zakończyć dzień. Można wykorzystać chwile bezsenności, zamiast liczyć przysłowiowe barany. Można go odmówić
w poczekalni u lekarza czy dentysty, zamiast się denerwować.
Wysiłek niewielki, a wartość jego jest ogromna, co potwierdzają liczne świadectwa.
Wszyscy chętni proszeni są o przyjście na Mszę św.
wieczorną w 1. poniedziałek miesiąca i zostanie po
niej. Niecierpliwi mogą zgłosić się do ks. Jacka wcześniej w zakrystii. Zachęcam!
K.H.-Sz.

Oto jeden z komunikatów Fundacji Gajusz, gdzie każda
rodzina w takiej sytuacji może otrzymać pomoc:

Dzisiaj przyszła na świat pacjentka naszego Hospicjum Perinatalnego. Przeżyła niespełna godzinę. Została przyjęta jak
księżniczka z miłością rodziców i troską personelu. Polały się
łzy, ale był też czuły uśmiech, że zdążyła być ochrzczona,
pięknie ubrana na różowo, w czapeczkę z czterolistną koniczyną, że odwiedził Ją Arcybiskup, że w ogóle była, JEST. Także
dla osób niewierzących – wbrew powszechnemu przekonaniu
– takie chwile to wielki skarb. Mogą nadać imię, zapamiętać,
dotknąć… Stać się Dobrymi Rodzicami. Na zawsze. Żegnaj Maleńka Dziewczynko, do zobaczenia...
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life
International – Polska
ul. Jaśkowa Dolina 47/2. 80-286 Gdańsk
www.hli.org.pl

Centrum Stomatologii Estetycznej
Zapraszamy na bezpłatne przeglądy!
Rejestracja osobiście, telefonicznie lub on-line na:
ul. Fieldorfa Nila 12/lu2, 31-209 Kraków (bezpłatny parking)
tel. +48 883 003 880, e-mail: recepcja@niladent.com, www.niladent.com

