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M O DL IT W A D O Ś W . JA D W I GI

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 3,13–17/

́ ięta Jadwigo Królowo,
Sw
Pani i Matko narodów,
którym panowałaś!
Ty przez sześc ́ wieków
byłaś dla nas nauczycielką trudnych wyborów:
miłości Boga, Ojczyzny
i ludzi ponad miłośc ́
własną , odpowiedzialności nie tylko za siebie,
ale i za innych, dialogu,
a nie sporu, niełatwego
pokoju zamiast pochopnej wojny.
Ty, która przez całe Twe
niedługie życie byłaś wierną córą Kościoła i Maryi,
Matki ukrzyżowanego Zbawiciela.
Naucz nas także tego, że nie zdobywanie i używanie,
lecz wyrzeczenie i ofiara stanowią drogę świętości.
I prowadź nas ku niej. Amen.

Tylko miłość pokonuje zło
Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego
syna. Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by wyznać nam
swą miłość. On wie doskonale, że tylko miłość może
uzdrowić ten świat pełen nienawiści i egoizmu. Dlatego
wyznaje nam swoją miłość i udowadnia ją, zanim my cokolwiek zrobiliśmy dla Niego.
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 nieraz wyrzekamy się Jego.
Bóg nie straszy nas potępieniem. Uświadamia nam jednak, jakie są skutki niewiary w Jego miłość. Skoro tylko
miłość może uzdrowić nas z nienawiści i egoizmu, to niewiara w nią skazuje nas na wieczną nieumiejętność kochania, czyli na wieczne potępienie.
Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. Ocala nas miłość
Boga i tylko ona.
Na podstawie: „Deon”

Święta Jadwiga a dylematy współczesności
W korowodzie świętych i błogosławionych nie brakuje osób
świeckich. Niektóre są nam, współczesnym ludziom, szczególnie bliskie: przez niedawny czas życia, przez typowe,
codzienne zajęcia i zawody, podobne miejsca zamieszkania… A czy możemy poczuć jakąś wspólnotę z kimś tak
pozornie odległym naszym doświadczeniom, jak żyjąca 700
lat temu królowa Polski?

uwielbieniu Boga. Podobnie i św. Jadwiga zabiegała, by
dzięki Matce Bożej zwaśnione strony pojednały się na Bożą
chwałę.

Dialog i uwielbienie

Chleb i współczucie

Wysłuchawszy serwisu informacyjnego, czujemy uzasadnione obawy. Skala konfliktów w dzisiejszym świecie jest
bardzo niepokojąca. Ale nasza patronka również żyła
w niespokojnych czasach. Wzięła sobie jednak do serca
słowa Chrystusa Błogosławieni pokój czyniący i nie wahała
się prowadzić dialog nawet z ówczesnym wrogiem Polski –
zakonem krzyżackim.

Jej działania miały nie tylko geopolityczny wymiar. Udało
się jej doprowadzić do zgody w rodzinie: między jej małżonkiem – Władysławem Jagiełłą a jego bratem Witoldem.
Św. Jadwiga żyła również wg innych słów z Kazania na
Górze: Błogosławieni miłosierni. Nie tylko wspomagała
ubogich materialnie, ale też upominała się o ich prawa.
Kiedy doszło do zniszczenia pól ubogich wieśniaków
(rycerze królewscy urządzili sobie na nich polowanie), domagała się zadośćuczynienia dla nich. Nie poprzestała na
materialnym wynagrodzeniu szkód. A kto im łzy powróci? –
zapytała.

Miała jednak świadomość, że pomysły ludzkie oderwane
Czy i dzisiaj nie byłaby potrzebna taka postawa? Najwiękod Boga wnoszą niewiele. Wzorując się na działaniach pasze odszkodowanie nie wymaże cierpienia i nerwów ofiary
pieża Bonifacego IX, który pragnął scalić podzielony Kowypadku, oszustwa, urzędowej pomyłki.
ściół, rozpowszechniała w Polsce kult Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym biblijnym wydarzeniu Maryja, Elżbieta i Jan Chrzciciel jednoczą się we wspólnym
Dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 12.06
06:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
07:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
07:00 + Józef Molenda
08:00 + Irena Babik – 6. rocznica śmierci oraz + Stanisław Mirek – 1.
rocznica śmierci
18:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty, o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Antoniego
z okazji imienin
18:30 + Stanisław Bobek – 4. rocznica śmierci
WTOREK 13.06
06:30 O Boże błogosławieństwo dla ks. Pawła w 20. rocznicę święceń
kapłańskich
07:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
07:00 + Anna Okoń
08:00 + Antoni Nowak
18:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 + Antoni Gołębiowski
18:30 + Elżbieta i Aleksander Kocwa
ŚRODA 14.06
06:30 O Boże błog. i opiekę MB dla Natalii w 10. rocznicę urodzin
06:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
07:00 O potrzebne łaski na drodze kapłańskiego powołania dla
ks. Pawła w 20. rocznicę święceń
07:00 + Jerzy Okoń
07:00 + Maria i Włodzimierz Krupa
08:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 15.06
06:30 + Zbigniew Kubas i zmarli z rodziny
08:00 + Jan Wojtal w 12. rocznicę śmierci
09:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
10:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
11:00 + Jolanta Dobryniuk w dniu imienin
12:30 + Stanisław Szwarc – 15. rocznica śmierci oraz + Irena
i Józef Kroczek
16:00 W 15. rocznicę ślubu Edyty i Rafała Wilk
18:30 + Henryk Bubula – 2. rocznica śmierci oraz rodzice: Zofia i Jan
20:30 Rezerwacja
PIĄTEK 16.06
06:30 + Janusz Żuraw (od szwagra Józefa i Kazimiery)
06:30 + Katarzyna Dąbrowska – 35. rocznica śmierci
07:00 + Wincenty i Władysława
08:00 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 Za rodziców i brata zmarłego Tymona (od sąsiadów)
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym kościele
18:30 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
18:30 + Tadeusz Kumala – 32. rocznica śmierci
SOBOTA 17.06
06:30 + Anna, Ludwik, Anna
07:00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Ali Kubicy z okazji imienin
07:00 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
08:00 Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem Bogu za 55 lat kapłaństwa i 46 lat trudnej i owocnej posługi dla parafii z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Prałata
08:00 + Jan Pieczonka – 44. rocznica śmierci
08:00 + Antonina, Józef Lis oraz + Jan Malina
08:00 + Teodora Wrona – 5. rocznica śmierci
18:30 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
NIEDZIELA 18.06
06:30 Za Parafian
08:00 + Zdzisław Mitka – 2. rocznica śmierci
09:30 O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla Małgorzaty i Jarosława z okazji 23. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla synów
10:00 + Joanna, Franciszek, Krystyna i Feliks
11:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla s. Moniki
(od dzieci i rodziców z kl. 3c z SP nr 21)
11:00 + Stanisław i Franciszka Maria Trytek oraz zmarli z rodziny
Trytków i Dymków
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Anna i Lech Sobeccy oraz + Maria i Włodzimierz Wójciccy
17:00 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 + Stefania i Stanisław Kaczor, Stanisława i Franciszek Turecki, Janina i Feliks Kogut
20:30 + Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
potrzebnych łask Bożych
 Dziękujemy

wszystkim, którzy pomogli w organizacji
liturgicznej części obchodów odpustu ku czci św. Jadwigi Królowej w naszej wspólnocie w ostatni czwartek. Nasza Patronka została kanonizowana dokładnie 20
lat temu. Wspominamy także w tych dniach 20. rocznicę
odwiedzin Papieża Jana Pawła II w naszym kościele.
Odprawiamy dzisiaj wszystkie Msze święte w kielichu,
który Ojciec Święty podarował wtedy naszej parafii. Te
wyjątkowe wydarzenia pozostaną na zawsze w historii
naszej wspólnoty i Kościoła.
 W ramach dalszego świętowania Szkoła Katolicka św. Jadwigi zaprasza dzisiaj od 9:00 do 12:30 na kiermasz
ciast. Natomiast Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza również dziś na kiermasz książki. W ramach kiermaszu proponujemy możliwość wymiany przeczytanych książek i czasopism lub nabycie ich za symboliczną cenę. Uzyskane środki przeznaczymy na działalność statutową Akcji
Katolickiej. Zachęcamy do udziału w tej pożytecznej akcji.
 Dziś o godz. 18:00 odprawimy akatyst ku czci św. Jadwigi. Zapraszamy do modlitewnego udziału i uczczenia
śpiewem Patronki naszej wspólnoty.
 Dziękujemy także za uroczyste świętowanie 25-lecia istnienia przy naszym kościele Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”. Życzymy Klubowi dalszych lat owocnej
działalności dla dobra dzieci i młodzieży.
 Po Bożym Ciele zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci, na codzienną procesję o godz. 18:00 przed Mszą wieczorną w ramach Oktawy tej Uroczystości.
 Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.
 Prosimy, aby każdy, kto jest dzisiaj w kościele zabrał przy
wyjściu z kościoła wydany przez parafię na pamiątkę tegorocznego odpustu obrazek św. Jadwigi z modlitwą, a także poczęstował się słodkimi „Dukatami św. Jadwigi”, czyli
kruchymi ciasteczkami, jakie nasza parafia przygotowała
na odpust wraz z cukiernią „Adamek”. Życzymy smacznego, a także radosnego świętowania.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Krystyna Rudnik z ul. Krowoderskich Zuchów 15 oraz Janina Mikoda (l. 86) z ul. Krowoderskich Zuchów 4.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 12.06
2 Kor 1,1–7; Ps 34; Mt 5,1–12

Pwt 8,2–3.14b–16a; Ps 147B;
1 Kor 10,16–17; J 6,51–58

WTOREK 13.06
św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła
2 Kor 1,18–22; Ps 119;
Mt 5,13–16

2 Kor 4,7–15; Ps 116B;
Mt 5,27–32

ŚRODA 14.06
bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika
2 Kor 3,4–11; Ps 99; Mt 5,17–19

PIĄTEK 16.06

SOBOTA 17.06
św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
2 Kor 5,14–21; Ps 103;
Mt 5,33–37

NIEDZIELA 18.06
CZWARTEK 15.06
Wj
19,1–6a; Ps 100; Rz 5,6–11;
Uroczystość Najświętszego
Mt 9,36–10,8
Ciała i Krwi Chrystusa

Przy bogatej działalności na polu politycznym, społecznym
i rodzinnym św. Jadwidze udało się uciec od pułapki nadmiernego aktywizmu. Wpada w nią wielu współczesnych chrześcijan. Może się nam wydawać, że trzeba działać, działać, działać od rana do nocy. Studia, praca, wolontariat, drugi wolontariat, wspólnota, pomoc w parafii… Działamy dla Królestwa
Bożego! Bóg tak chce!

Pawła z Zatora, rektora
szkoły katedralnej. Wzywano św. Jadwigi w Polsce i poza jej granicami,
m.in. na Węgrzech, Litwie, a także… w Luksemburgu. W trudnym czasie
zaborów wznoszono prośby o przywrócenie królestwa za jej wstawiennictwem. W wierszach sławili
ją m.in. Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid. Jej
czcicielem był również
gen. Haller.

Niekoniecznie… Pismo św. pokazuje nam dwie postacie: Marty
i Marii, które uczyły się posługi przy Jezusie. To w nich
św. Jadwiga zobaczyła wzór życia chrześcijańskiego. Kazała
nawet malować w swoim otoczeniu symbol dwóch przenikających się liter „M” na znak, że kontemplacja i działanie powinny
łączyć się ze sobą. Pracowita królowa potrafiła wygospodarować sobie odpowiednią ilość czasu na modlitwę. To owocowało w mądrości jej działań. Przecież nie miała doświadczenia
politycznego – została królową w bardzo młodym wieku!
A jednak, współpracując z łaską Bożą, podejmowała właściwe
decyzje.

Bóg potwierdzał świętość
Jadwigi licznymi cudami,
uproszonymi przy jej grobie. W końcu, na progu
nowego tysiąclecia odbyła się jej kanonizacja. Dziś przesłanie
jej życia wprowadzają w czyn różne wspólnoty i instytucje.
Patronuje szkołom i parafiom. Wciąż jednak możemy głębiej
poznać św. Jadwigę, pilniej uczyć się od niej, żarliwiej, wraz
z nią, dążyć do świętości – dla dobra naszych rodzin, naszych
miejsc pracy, naszej ojczyzny ziemskiej i niebieskiej.
M.O.

Dokończenie ze str. 1
Drogie prezenty nie zastąpią dzieciom wspólnego czasu, którego poskąpili im rodzice. Wspomaganie wysokimi datkami
jest niewystarczające bez współczucia i zainteresowania losem obdarowywanych.
Marta i Maria

Jadwiga wstawia się u Jagiełły
za pokrzywdzonymi wieśniakami

Żona i matka

Autorka artykułu serdecznie dziękuje ks. Stanisławowi MieszGdy uczucie się wypali, nie warto się męczyć ze sobą – takie czakowi za informacje i inspiracje.
opinie na temat związków nie są dziś rzadkie. Uznają one właśnie uczucia; namiętność, zakochanie, fascynację jako fundament związku. Jakim kontrastem na tym tle jest małżeństwo
św. Jadwigi i Władysława Jagiełły. Tam nie było uczuć na początku, tylko interes polityczny. Można by powiedzieć
„małżeństwo z rozsądku”. To sytuacja nie do pomyślenia
w naszych czasach i bardzo dobrze, że przeszliśmy tę drogę –
od aranżowania małżeństw do dojrzałych, odpowiedzialnych
decyzji dwojga ludzi. Opartych również na uczuciach, oczywiście, ale oby nie tylko na nich. Zaufanie, wzajemne wsparcie,
wspólne cele, to cechy, których możemy się uczyć od związku
Jadwigi i Władysława. Jeśli oni dali radę bez początkowego
huraganu uczuć, to czy my nie damy rady z nim?
Owocem miłości są dzieci. Nasza królewska para czekała na
nie 13 lat. Na pewno doświadczali presji otoczenia
(przedłużenie dynastii to poważna sprawa), nieobca im była
huśtawka nadziei i rozczarowań. Warto modlić się do św. Jadwigi pozostając w podobnej sytuacji. Ona zrozumie ból nieopatrznie wypowiedzianych słów: a wy kiedy będziecie mieć

dzieci?

Żyje w nas
Nie możemy też zapomnieć, że królowa Jadwiga dając życie,
straciła własne. Zmarła krótko po narodzeniu córeczki.
Z nieba, wraz z nią, obserwowała rozwijającą się ojczyznę.
A ona nie zapomniała o swojej królowej. Kult św. Jadwigi rozwinął się krótko po jej śmierci. Świadczą o tym np. kazania

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
W czwartek Uroczystość Bożego
Ciała. Msze święte w porządku
niedzielnym z wyjątkiem popołudnia, kiedy nie będzie Mszy
o 17:00. Natomiast o godz. 16:00
odprawiona będzie uroczysta Msza
święta z procesją do czterech ołtarzy. Po niej będą jeszcze Msze
święte o 18:30 i 20:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian
do wzięcia udziału w tym Święcie
Eucharystii. Prosimy zwłaszcza
osoby do świec i sztandarów, dzieci
komunijne w białych strojach, dzieci z klas I, II i przedszkolne do sypania kwiatów. Zapraszamy
na próbę sypania kwiatów w poniedziałek o 17:15. Prosimy
także, aby udekorować okna przy trasie procesji, która przejdzie od kościoła ulicami: Wybickiego, Krowoderskich Zuchów
i Łokietka do kościoła. Prosimy o zaangażowanie przy budowie i dekoracji ołtarzy: I – przy Krzyżu jubileuszowym, II –
przy figurce Matki Bożej, III – przy figurce Pana Jezusa i IV –
przy Krzyżu Papieskim obok kościoła.

Trzeba iść jeszcze dalej
Z Krzysztofem Iwaneczką drogą mailową rozmawiał
Bartłomiej Wojtas.

Skąd wzięła się Twoja pasja do muzyki?
To bardzo proste. Zawsze bardzo lubiłem jej słuchać. Od najmłodszych lat stanowiła niezwykle ważną część mojego życia,
inspirowała mnie, nawet wtedy, gdy nie wiedziałem jeszcze
co to słowo znaczy :-). W moim domu muzyka brzmi praktycznie od rana. W pewnym momencie poczułem, że nie chcę być
biernym słuchaczem, ponieważ muzyka daje mi niesamowite
uczucie, chciałem poznać je bliżej, więc za namową mamy
wybrałem szkołę muzyczną.
Wkrótce wystąpisz w naszej parafii. Co dla nas przygotowałeś?

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Tak naprawdę ciężko to stwierdzić. Oficjalna wersja jest taka,
że w szkole, jednak – jak już wcześniej wspomniałem – pewnie miało to miejsce kilka lat wstecz. Początkowo muzyka
i szkoła kojarzyły mi się wyłącznie z ciężką pracą, ćwiczeniem,
podczas gdy koledzy grali w piłkę w ciepłe dni, ja przygotowywałem się do egzaminów. Później, kiedy poznałem nurt zwany jazzem i zdecydowałem, że to będzie moja droga zawodowa, szkoła przestała patrzeć na to przychylnie i pojawiły się
problemy. Spotkałem jednak na swojej drodze ludzi, którzy
wyciągnęli do mnie dłoń i dziś wszystko jest na dobrej drodze :-).

Aktualnie promujemy mój materiał, który wkrótce stopniowo
ujrzy światło dzienne. Jest to materiał w całości autorski.

Czym kierujesz się w życiu, jakie wartości są dla Ciebie
najistotniejsze?
To jest bardzo trudne pytanie, a odpowiedź może brzmieć
niesamowicie banalnie. Zauważyłem jednak, że totalnie najważniejszą wartością są bliscy. Rodzina, moja dziewczyna.
Kiedy na tym pułapie wszystko jest poukładane na swoim
miejscu, czuję, że cała warstwa artystyczna, chęć tworzenia
czy koncertowania – są większe. Kiedy tego brakuje, coś odcina mi prąd.

Jakie masz dalsze plany i marzenia, które chcesz zrealizować?
Stałeś się rozpoznawalny po zwycięstwie w programie „The
Voice of Poland” w 2015 roku. Jakie masz wspomnienia zwią- Jak to mówią: „Człowiek planuje, Pan Bóg krzyżuje” :-). Plany
są bardzo proste – chciałbym się rozwijać. Trzy dni po naszym
zane z uczestnictwem w nim?
koncercie tutaj, mam koncert dyplomowy i obronę pracy ;)
Oprócz tego, muzycznie – szykujemy coś, na co niesamowicie
się cieszę i mam nadzieję, że wkrótce będę mógł powiedzieć
o tym głośno. Póki co, mówiłem już sporo, a zawsze coś stawało na przeszkodzie. Zrobiliśmy jednak trochę ciekawych
rzeczy. Zagraliśmy trasę, zebraliśmy materiał… Chciałbym po
prostu robić takie rzeczy, które sprawią, że za rok o tej porze
Ci, którzy nie widzieli „The Voice of Poland” z pewnością oglą- spojrzę w lustro i powiem: „Rozwinąłeś się chłopie, ale trzeba
dali Cię na koncercie „Wierzę w Boże Miłosierdzie”, który od- iść jeszcze dalej…” :-)
Czy ja wiem, z tą rozpoznawalnością? Nie ona jest najważniejsza. Nie do końca jest też tak, że jestem rozpoznawalny,
a tym bardziej – nie na tym mi zależy. Dla mnie najważniejszy
jest nieustanny rozwój, praca, autorski materiał, współpraca
z ludźmi, którzy mnie inspirują. Program – był. Dziś jest już
historią, a przede mną nowe wyzwania.

był się w czasie zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
Wykonałeś wtedy piosenkę „This I Belive”. Jak to się stało, że Serdecznie zapraszamy na koncert muzyczny
wziąłeś udział w tym koncercie? Jak przeżyłeś ten występ Krzysztofa Iwaneczko z Zespołem. Koncert odbęi udział w Światowych Dniach Młodzieży?
dzie się dzisiaj o godz. 19:15 w Sali teatralnej.

To faktycznie super sprawa. Kwestie mojej wiary to po pierw- Wstęp na koncert jest wolny.
sze. To było potężne przedsięwzięcie. Ciężko to opisać słowami, ale faktycznie tym dniom towarzyszyło jakieś niezwykłe
odczucie. Dla mnie w sztuce najważniejsze są emocje, dlatego Dzieci i opiekunowie z naszej Świetlicy „Przystań” zbietamtego dnia starałem się oddać na scenie to, co czuję rają dzisiaj dobrowolne datki na ich wyjazd wakacyjny.
i wiem, że nigdy wcześniej ani później takie emocje nie będą Natomiast za tydzień Braterstwo Chorych będzie kwemi już towarzyszyły. Każdy koncert jest inny, zaś ten był na- stować na pokrycie kosztów wakacyjnego wyjazdu swoich
prawdę wyjątkowy. Oczywiście wielkim czynnikiem przyciąga- członków. Gorąco zachęcamy, aby dobrowolnym datkiem
jącym mnie do podjęcia tego materiału był Adam Sztaba, któ- umożliwić zarówno dzieciom, jak i osobom chorym spęry zawsze był dla mnie wzorem i nadal nim pozostaje :-).
dzenie kilku dni w wakacje na wypoczynku.
REKLAMA na pokrycie kosztów druku
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