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Jesteśmy bezcenni
Tak, Bóg daje wszystko, aby nas
zbawić. W języku biblijnym, ale chyba
też w każdym innym, „syn jednorodzony" oznacza po prostu „wszystko".
Miłujący ojciec bardziej bowiem ceni
życie jednorodzonego syna niż własne. Bóg daje więc najwyższą cenę za
nasze zbawienie. Dlaczego? Ponieważ
jesteśmy dla Niego bezcenni, pomimo
naszych grzechów i naszej niewierności. Bóg nie wyrzekł się nas, chociaż
my nie raz wyrzekamy się Jego.
Ocala nas miłość Boga i tylko ona.
Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki.
Zbawienie można jednak odrzucić,
zignorować je i dalej żyć z dala od

Boga. Wówczas też Bóg nas nie potępia. Wówczas potępiamy sami siebie.
Dlaczego Jezus nazywa swoją
śmierć na krzyżu wywyższeniem? Dlatego, że największym wywyższeniem
człowieka jest Miłość. A krzyż Jezusa
jest wielkim wyznaniem Jego Miłości
do nas. Jeśli chcemy być wywyższeni
„ponad niebiosa", uczmy się Miłości.
Ona nie daje sławy (na ogół). Nie daje też pieniędzy ani władzy. Daje jednak prawdziwą wielkość. Daje wręcz
boskość, bo czyni nas bardzo konkretnie uczestnikami Bożego życia. Dajmy
się wywyższyć, zarażając się Miłością
od Jezusa.
Na podstawie „Deon”

Symbole Światowych Dni
Młodzieży w parafii św. Jadwigi

Symbole Światowych Dni Młodzieży od kilku miesięcy
peregrynują po polskich diecezjach. Ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani oraz Krzyż ŚDM zostały oficjalnie
przekazane polskiej młodzieży przez Papieża Franciszka
13 kwietnia 2014 r. w Rzymie, a dzień później rozpoczęły
pielgrzymkę po polskich parafiach. Peregrynacja w
archidiecezji krakowskiej nastąpi w 2016 r., ale już
21 września będziemy gościć w naszej parafii miniatury symboli ŚDM. W oczekiwaniu na ich wprowadzenie
zachęcamy do śledzenia pozostałych wydarzeń związanych
z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży.

Serdeczne życzenia!
Ks. Stanisławowi Molendysowi,
który w tym tygodniu obchodzić
będzie imieniny, życzymy
wszelkiej pomyślności, Bożego
błogosławieństwa w życiu
kapłańskim oraz w pracy w sądzie
biskupim i w posłudze dla naszej
wspólnoty.

Kuchnia św. Jadwigi

W poniedziałek 8 września
wznowiła swoją działalność
po wakacyjnej przerwie przyparafialna „Kuchnia św. Jadwigi dla potrzebujących”.
Tegoroczna przerwa wakacyjna zaowocowała generalnym remontem.
Stare i mało funkcjonalne

wnętrze kuchni nieodnawiane od wielu lat zmieniło swój
układ, wyposażenie i funkcjonalność. W znacznym stopniu
ułatwi to pracę kucharek
i całego zespołu charytatywnego oraz umożliwi poszerzenie dotychczasowego zakresu
działań.
Dokończenie na str.3

Ogłoszenia Parafialne:

INTECJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 15.09
06:30 + Cecylia i Aleksander Szybowscy
07:00 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
+ Wacław Bełza — msza gregoriańska
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Krzysztofa
18:30 Podziękowanie za łaski oraz o zdrowie dla Beaty, Andrzeja,
Ani, Wojtka, Artura i Jarka

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.



WTOREK 16.09
06:30 + Wacław Bełza — msza gregoriańska
07:00 —
08:00 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
18:30 + Władysława Wiśniowska
+ Józefa Mazurek (od wnuka Konrada z dziećmi)
+ Bronisława Przecherka
ŚRODA 17.09
06:30 + Wacław Bełza — msza gregoriańska
+ Zyta Kuźnicka (od Krystyny i Stanisława)
07:00 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
+ Loretta — 4. rocznica śmierci
08:00 + Anatol Matuszewski — 13. rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 18.09
06:30 + Wacław Bełza — msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Rafała w całym dorosłym
życiu, z okazji 18. urodzin
08:00 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
18:30 O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski oraz zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej dla Ks. Stanisława
+ Andrzej i Teresa Kic
PIĄTEK 19.09
06:30 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
+ Wacław Bełza — msza gregoriańska
07:00 + Jan Łyszczarz w 9. rocznicę śmierci
08:00 —
18:30 O miłosierdzie dla zmarłych wypominanych w naszym kościele
+ Józefa Mazurek (od Lidii i Zbigniewa Siwców)
+ Jerzy Sułkowski w dniu urodzin
+ Tadeusz Świąder — 16. rocznica śmierci
SOBOTA 20.09
06:30 + Stanisław Kaleta
07:00 + Tomasz Drzymała, Wiesław Kurkiewicz, Mieczysław Biesiada
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz światło
Ducha Świętego dla Zofii i Jana w 55. rocznicę ślubu
+ Józefa Mazurek (od Agnieszki i Marcina Siwców)
+ Jerzy Kusio — msza gregoriańska
+ Wacław Bełza — msza gregoriańska
+ Andrzej Niwiński
+ Maria Dąbrowska
18:30 W intencji Karola w 2. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla niego i całej rodziny
NIEDZIELA 21.09
06:30 + Jerzy Kusio — msza gregoriańska
08:00 + Józefa Mazurek od rodziny Kapustów
+ Stefania Kilian oraz Józef i Bogusław
09:30 + Jan Seweryn
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Joanny
i Antoniego w 2. rocznicę ślubu
11:00 + Antoni Poręba od żony z córkami
12:30 + Wacław Bełza — msza gregoriańska
+ Edward w 6. rocznicę śmierci i + Arkadiusz
17:00 + Stanisław i Stefania Kozik, Maria, Stanisław i Wojciech
Opołka
18:30 + Stanisław First w 4. rocznicę śmierci i zmarły syn Andrzej
20:30 + Zuzanna Kłyszejko w 5. rocznicę śmierci









Dzisiaj Zespół Charytatywny prowadzi zbiórkę do
puszek na kuchnię św. Jadwigi działającą przy naszej parafii. Przypominamy, że w okresie wakacji przeprowadziliśmy
kapitalny remont kuchni. Po Mszach świętych zapraszamy
każdego, by zechciał zwiedzić wyremontowaną kuchnię
i zobaczyć efekty prac. Jeśli ktoś będzie mógł, to prosimy
również, aby złożyć dziś do puszki na kuchnię nieco większą ofiarę. Pomoże nam to spłacić część kosztów remontu,
którego skala jest bardzo duża i spełnia również wymogi
Sanepidu dotyczące zbiorowego żywienia. Będziemy
wdzięczni za każdy gest dobrej woli i wsparcie tego bardzo
potrzebnego, charytatywnego dzieła naszej parafii.
Za tydzień na wszystkich Mszach św. kazania w naszym
kościele wygłosi ks. Michał Kowalski, proboszcz parafii
w Woli Zachariaszowskiej. Wraz z nim modlimy się o Boże
błogosławieństwo w dziele budowy kościoła parafialnego
i wspieramy materialnie wspólnotę parafii w Woli Zachariaszowskiej, przeznaczając na cel budowy składkę na tacę.
Świetlica środowiskowa „Przystań” działająca przy
naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku
w godz. 16:00 - 19:00 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.
Zajęcia rozpoczynają się od najbliższego poniedziałku,
czyli 15 września w sali nr 9.
Nieszpory niedzielne odprawimy dzisiaj o godz. 18:00.
Natomiast w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 18:00, a w piątek od 17:00 adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy serdecznie na koncert „Nasze serca
z Ukrainą", który odbędzie się w czwartek 18 września,
o godz. 19.00 w sali teatralnej przy naszej parafii.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
15.09

PONIEDZIAŁEK

Mdr 4,7–15; Łk 2,41–52

WSPOMNIENIE NMP
BOLESNEJ

19.09

Hbr 5,7–9; J 19,25–27
16.09 WTOREK

20.09 SOBOTA

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
MĘCZENNIKÓW —
KORNELIUSZA PAPIEŻA
I CYPRIANA BISKUPA

1 Kor 12,12–14.27–31a;
Łk 7,11–17
17.09 ŚRODA
1 Kor 12,31–13,13; Łk 7,31–3
18.09 CZWARTEK
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI, ZAKONNIKA

PIĄTEK

1 Kor 15,12–20; Łk 8,1–3
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
MĘCZENNIKÓW
KOREAŃSKICH — ANDRZEJA
KAPŁANA I TOWARZYSZY

1 Kor 15,35–37.42–49;
Łk 8,4–15
21.09 NIEDZIELA
Iz 55,6–9; Flp 1,20–27;
Mt 1,1–16

Dokończenie ze str. 1

Do tej pory kuchnia wydawała ok. 150 obiadów dziennie
dla osób starszych, samotnych i potrzebujących, nie tylko
z naszej parafii. Wyposażenie kuchni użytkowane prawie
dwadzieścia lat wymagało wymiany. Zwiększająca się niestety bieda, a co za tym idzie konieczność modernizacji kuchni
wpłynęły na decyzję księdza Proboszcza o remoncie.
Dzisiejszej niedzieli mamy możliwość obejrzenia rezultatów podjętej decyzji jak również współfinansowania remontu. Odnowiona kuchnia przywita nas nie tylko nowym wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, ale
ukaże nam swoje nowe wnętrze. Wyremontowane pomieszczenia spełniają wymogi sanitarne i bezpieczeństwa.
Wyposażone są w zgodne z dzisiejszymi standardami urządzenia, nowe instalacje elektryczne, gazowe, kanalizacyjne,
system wentylacyjny i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wszystko, co tam zobaczymy, jest efektem grun- jest finansowany z bieżących środków parafii składanych
townego remontu i wynikiem pracy wielu osób. Remont na niedzielną tacę. Część prac została już opłacona, inne
będziemy spłacać sukcesywnie w najbliższych miesiącach.
Dziś, jak również w każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
możemy aktywnie uczestniczyć w finansowaniu remontu
oraz bieżącej działalności kuchni ponieważ tzw. ,,puszka na
kuchnię” pojawiająca się przy wyjściach z kościoła raz
w miesiącu przeznaczona jest w całości na ten cel. Każdy
kto rozumie wagę i skalę rozpoczętego przedsięwzięcia,
może w miarę swoich możliwości wspomóc finansowo działalność kuchni oraz przeprowadzony remont. Rozwój tego
dzieła zależy od nas samych, ponieważ instytucje państwowe nie wspierają naszej kuchni. Pamiętajmy, że kuchnia
św. Jadwigi to nasza odpowiedź na słowa Chrystusa:
„Byłem głodny, a daliście mi jeść.” Podejmowane wysiłki
i nakłady finansowe umożliwiają rozwój tej niezwykle
ważnej społecznej działalności.
Łucja Kwiecień

Pragniemy wyrazić nasze serdeczne podziękowanie dla

Księdza Proboszcza Marka Hajdyły
za inicjatywę oraz trud i osobiste zaangażowanie
w remont kuchni im. św. Jadwigi.
Za troskę i dbałość zarówno o poprawę warunków pracy,
jak i estetykę wnętrz - z serca płynące Bóg zapłać!
s. Bożena
Bożena Gądek
Krystyna Kaleta
oraz osoby korzystające z posiłków

Nie śpiewamy „Sto lat”!
Nasza parafianka, p. Anna Tomaszkiewicz, skończyła
niedawno 100 lat! Przybyła tu z Wilna, gdyż Kraków przypominał jej rodzinne miasto i ponieważ znalazła tu pracę.
Przez 27 lat kierowała założoną przez siebie apteką
przy szpitalu dr. Anki (dziś Jana Pawła). Nosiła także deski
na budowę naszego kościoła. Zapytana o „receptę na dłu-

gowieczność” odpowiada z uśmiechem: dużo chodzić, kochać góry – a już całkiem poważnie: zawierzyć Panu Bogu.
Sędziwej wiekiem, a młodej duchem Jubilatce życzymy
obfitych łask Bożych oraz wielu dalszych lat w tej samej
kondycji duchowej, umysłowej i fizycznej – a trudno o lepsze życzenia!

Uroczyste poświęcenie przyborów szkolnych

Fundusze na szkolne wyprawki
trafią w dobre ręce!
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy złożyli w zeszłą niedzielę
datki do puszek na wyprawki szkolne
dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.
Młodzież i dzieci zebrały w sumie kwotę
6200 zł. Środki te przekazaliśmy w całości do szkół i rozdysponowane będą
przez Dyrektorów najbardziej
potrzebującym rodzinom.

W pierwszy piątek września na Mszy św. o godz. 17:00 odbyło się
uroczyste poświęcenie przyborów szkolnych. Dziękujemy dzieciom
za obecność i życzymy obfitości darów Ducha Świętego i Bożego
błogosławieństwa w nowym roku szkolnym.

