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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 14,15‒21/

Innego Pocieszyciela da wam
Jezus odchodząc do Ojca obiecuje uczniom
Ducha Świętego Pocieszyciela. W języku
greckim określany jest On słowem parakletos, Paraklet, co etymologicznie oznacza
wezwany obok.
Funkcja Parakleta polega na pomocy
w potrzebie. Stąd słowo to przetłumaczono
na łacinę jako adwokat. Jednak określenie
to w stosunku do Ducha Pocieszyciela jest
zbyt zawężone i często rozumiane w kategoriach sądowniczych. Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa Paraklet: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel… Każde
z nich oddaje pewien aspekt działania
Ducha Świętego.

Zapraszamy do
Braterstwa Chorych
Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych
i Fizycznie Niepełnosprawnych powstało
w 1945 roku w Verdun (Francja) z inicjatywy
księdza Henriego François. W prowadzonych
przez niego rekolekcjach, skierowanych
do chorych, podkreślał wartość i rolę tych
osób w dziele ewangelizacji. Ruch rozwijał się
bardzo szybko we Francji i w niedługim czasie
rozszerzył się na kraje Europy Zachodniej,
Ameryki, Afryki i Azji. W 1995 roku Papieska
Rada ds. Świeckich wydała dekret zatwierdzający statut Braterstwa.
Hasłem Braterstwa jest: „Wstań i chodź”.
To ruch ewangelizacyjny ludzi świeckich –
osób chorych i niepełnosprawnych. Przekazuje
osobom chorym Dobrą Nowinę o Bogu, który
jest Miłością i Życiem i pragnie szczęścia
wszystkich ludzi. Członek Braterstwa niesie
Ewangelię takim samym ludziom, jak on. Ofiaruje im przyjaźń ewangeliczną, która jest
bezinteresowna, dostrzega każde dobro
w drugim i pragnie jego rozwoju doczesnego
i nadprzyrodzonego.
Zadaniem ruchu jest stworzenie nurtu prawdziwego braterstwa.
Dokończenie na str. 3

Duch Święty Pocieszyciel włącza w miłość
i bliskość relacji z Trójcą Świętą. Jezus dodaje, że bliskość ta wynika z zachowania nauki
Jezusa. Ojcowie Kościoła porównują zachowanie przykazań Jezusa (słów Ewangelii)
do oblubieńca, którego oblubienica trzyma
między piersiami jak woreczek mirry
(Pnp 1,13). Są one więc czymś najcenniejszym. Wartość przykazań nie wypływa jedynie z nich samych ale z tego, że wprowadzają nas w zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem
w Duchu Świętym. Bóg Ojciec jest punktem
docelowym. Wszystko zmierza ku Niemu
przez Pośrednika Jezusa i dzięki działaniu
Ducha Świętego.
Na podstawie „Deon”

WAKACJE ZE
ŚW. JADWIGĄ
Centrum Kultury im. Św.
Jadwigi serdecznie zaprasza
dzieci w wieku 7‒12 lat
na wakacyjne warsztaty
„Wakacje ze św. Jadwigą”,
które odbędą się w lipcu.
W programie liczne zabawy
muzyczne, zajęcia plastyczne, kącik kulinarny, zabawy
integracyjne i sportowe,
całodniowa wycieczka
oraz piknik. Zapisy są prowadzone od poniedziałku do
piątku w biurze Centrum
Kultury od 15:00 do 18:00.
Szczegóły na plakatach.

SIOSTRA JOANNA
Tradycyjnie funkcję
zakrystiana
pełnili mężczyźni,
osoby
świeckie,
tymczasem
w
naszym kościele
od początku istnienia parafii pracują w zakrystii
Siostry Nazaretanki. Dziś zakrystianką
jest siostra Joanna Mojeścik.
Proszę powiedzieć kilka słów
o sobie.
Joanna to moje imię zarówno
chrzestne, jak i zakonne. Pochodzę
z Istebnej na Śląsku Cieszyńskim,
która podobnie jak Koniaków słynie
z pięknych koronek, ale ja sama nigdy
nie byłam koronczarką. Była nią moja
mama, której w jakimś sensie
zawdzięczam powołanie, bo wymodliła sobie, aby jedna z jej córek poszła
do klasztoru. W zakonie jestem
od szesnastu lat, osiem lat po ślubach
wieczystych, a zakrystianką u św.
Jadwigi Królowej trzeci rok.

Co należy do obowiązków
zakrystianki?
Przede wszystkim otwieranie kościoła – rano o godzinie szóstej i po południu, na pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa, i jego zamykanie.
Następnie przygotowywanie naczyń
liturgicznych do Mszy św. oraz alb
i ornatów dla księży, stosownie
do wskazań kalendarza liturgicznego,
który dokładnie określa kolor szat
na dany dzień. Jako zakrystianka
dbam o czystość szat, a także piorę
i prasuję obrusy i bieliznę kielichową.
Do moich obowiązków należy ponadto
dbanie o wystrój ołtarza. Staram
się zawsze robić to tak, aby było pięknie i na chwałę Panu Bogu. Daję dużo
kwiatów – jednym się to podoba, inni
uważają, że przesadzam, ale kocham
kwiaty i gdybym tylko mogła, ukwieciłabym cały kościół…
Co nie byłoby łatwe wobec
jego rozmiarów…
To prawda, ale kwiaty ocieplają
wnętrze kościoła, ludzie chętniej się
w nim modlą.
Dokończenie na str. 3

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26.05
06:30 + Irena Żychowicz-Gracz ‒ msza gregoriańska
07:00 + Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Maria Kacperczyk i Emilia Dasman ̶ z okazji
Dnia Matki
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
dla Jadwigi i Jej rodziny
+ Helena Kucia
+ Jolanta Gawor ̶ w Dniu Matki
+ Anna Szymanek, Helena Brzezina
WTOREK 27.05
06:30 + Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Stanisław i Bronisława
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
+ Stanisław Meus (od żony i dzieci z rodzinami)
08:00 + Barbara
18:30 + Irena Żychowicz-Gracz ‒ ostatnia msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Jan i Maria, Stanisław Meus
ŚRODA 28.05
06:30 + Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
+ Mieczysław Puchała (od chrześnicy Stanisławy
z rodziną)
07:00 O szczególne łaski i opiekę Matki Boskiej dla sióstr Karmelitanek z Kalisza Usola za przyczyną św. Jana Pawła
II
+ Bronisław Szura – msza gregoriańska
+ Mieczysław Swatek
08:00 + Ryszard Warzała – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 29.05
06:30 + Ryszard Warzała – msza gregoriańska
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Edward Fąfara ‒ msza gregoriańska
18:30 + Anna Matykiewicz – 6. rocznica śmierci
+ Franciszek Myszkowski (od rodziny)
+ Jan Marcinik
PIĄTEK 30.05
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla s. Joanny z racji imienin
+ Katarzyna i Józef
07:00 + Edward Fąfara ‒ ostatnia msza gregoriańska
08:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Warzała – msza gregoriańska

MSZALNE
+ Zofia i Adam Bobrzyńscy ̶ rocznica śmierci
+ Lucyna i Iwona
+ Elżbieta i Józef Kita – 10. rocznica śmierci
SOBOTA 31.05
06:30 + Mieczysław Puchała (od Czesławy Hanusiak
z rodziną)
07:00 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Natalia i Stanisław Mikulscy
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
+ Weronika i Józef Uznańscy
+ Jan Kozub
18:30 + Ludwika – 5. rocznica śmierci i Kazimierz Pieprzyk
NIEDZIELA 01.06
06:30 + Bronisław Szura – msza gregoriańska
08:00 + Zdzisław Blitek – pierwsza msza gregoriańska
+ Ryszard Warzała – msza gregoriańska
09:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Iwa
w 15. rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny
10:00 + Kazimierz – 32. rocznica śmierci, Krystyna
i Antonina Bereźniak
11:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antosi
w 1. Rocznicę urodzin (od dziadków)
12:30 Dziękczynna za 60 lat życia Przemysława z prośbą
o zdrowie i dalszą opiekę Bożą
+ Ludwik Jaworski – 13. rocznica śmierci
17:00 + Janina Prostacka – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Tadeusz Pazera – 9. rocznica śmierci oraz Jan
i Janina Kapciak
20:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństw
Boże i opiekę Matki Bożej dla Marcina w 18. rocznicę
urodzin
+ Łukasz Lang

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
26.05

PONIEDZIAŁEK

Dz 18, 1‒8; J 16, 16 ̶ 20

św. Filipa Nereusza, kapłana

30.05

Dz 16, 11‒15; J 15, 26‒16, 4a

Dz 18, 9‒18; J 16, 20‒23a

27.05

31.05

WTOREK

PIĄTEK
SOBOTA

Dz 16, 22‒34; J 16, 5‒11

Święto Nawiedzenia NMP

28.05

Rz 12, 9‒16b; Łk 1, 39‒56

ŚRODA

Dz 17, 15. 22‒18, 1; J 16, 12‒15 01.06 NIEDZIELA
Uroczystość Wniebowstąpi29.05 CZWARTEK
enia Pańskiego
św. Urszuli Ledóchowskiej,
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16dziewicy
20

Ogłoszenia parafialne
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych. Serdeczne życzenia składamy zwłaszcza
siostrze Joannie ̶ zakrystiance, która w piątek obchodzi imieniny. Życzymy Siostrze Bożej Opieki i pomocy Matki
Najświętszej w pracy dla naszej wspólnoty i w realizacji powołania zakonnego.
 Szczególne

słowa życzeń kierujemy także do wszystkich Mam,
z racji przypadającego jutro ich Święta. Życzymy im opieki Matki
Bożej, uśmiechu, zdrowia oraz miłości i wdzięczności swoich dzieci.

W

przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny przeprowadzi comiesięczną zbiórkę do puszek na kuchnię św. Jadwigi dla ubogich.

 Zapraszamy

na nabożeństwa majowe, które odprawiamy
o godz. 18:00. Ostatnia tegoroczna majówka będzie w sobotę.

Natomiast od niedzieli rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będziemy je odprawiać codziennie o tej samej porze co majowe, czyli o godz.
18:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 Organizujemy

dwudniową pielgrzymkę do Gidel, Niepokalanowa

i Lichenia w dniach 28 i 29 czerwca (sobota, niedziela).
Koszt pielgrzymki 140 zł. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy.
Dokończenie na str. 4

Najpiękniejszy dzień w roku
26 maja to niezwykła data
w naszym kalendarzu. W ten
wyjątkowy dzień obchodzimy międzynarodowe święto wszystkich
Mam. Pragniemy w ten sposób
okazać szacunek
i wdzięczność
każdej mamie za trud włożony
w nasze wychowanie.
Dzień Matki ma bardzo długą tradycję.
Wywodzi się już ze starożytności, kiedy
to kultem otaczano matki – boginie,
symbole płodności i urodzaju. W XVI
wieku w Wielkiej Brytanii rozwinął się
zwyczaj „matczynej niedzieli”, czyli
odwiedzania rodzinnych stron i obdarowywania matek prezentami. W Stanach
Zjednoczonych w 1905 r. wprowadzono
to święto z inicjatywy Ann Jarvis z Filadelfii, która po śmierci swojej matki
zapragnęła złożyć hołd wszystkim rodzicielkom i stworzyć dla nich specjalne
święto. W Polsce Dzień Matki obchodzony jest oficjalnie od 1914 r.
„Chciałabym, aby ten dzień był dla
Dokończenie ze str. 1

O ile wiemy,
Siostra koordynuje również
pracę
osób sprzątających kościół, sprzedaż
prasy
katolickiej, a także uczestniczy w robieniu dużych dekoracji w kościele, zwłaszcza
na Święta. Sporo tej pracy. A
dzisiaj u Siostry w zakrystii
także spory ruch.
Tak zwykle bywa przed nabożeństwami. Księża przygotowują
się do liturgii, przychodzą ludzie
z prośbą o rozmaite informacje,
przynoszą intencje mszalne. No i
oczywiście są ministranci, którzy
wprawdzie wiele pomagają mi w
przygotowaniach, ale też czasem

„ Bukiecik dla Mamy”
Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote,
Dla ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl.
Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki,
A wiatr je układa
W świąteczne laurki.
Dziś dla ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie.
Dzisiaj droga mamo
Masz twarz uśmiechniętą,
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto.
Włodzimierz Ścisłowski

trudno mi ich utemperować.
Jestem może zbyt mało stanowcza, ale tacy są sympatyczni,
chętni do służby przy ołtarzu, że
traktuję ich z pobłażliwością,
nawet kiedy próbują mi wejść
na głowę. Jakoś jednak muszę
sobie z nimi radzić, bo do moich
powinności należy też pomoc
w pracy księdzu prowadzącemu
grupę ministrantów nie tylko
w okresie roku szkolnego,
ale także podczas wyjazdów
wakacyjnych.
Myślę,
że
pamiętając
o Siostry imieninach, w dniu
świętej Patronki zachowywali się wyjątkowo spokojnie. Od nas zaś proszę przyjąć wielki bukiet dobrych
życzeń – zdrowia, Bożej
opieki i ludzkiej życzliwości
na cały rok.
A.O

mojej mamy czymś wyjątkowym, gdyż jest moją najlepszą przyjaciółką i zasługuje na to – mówi Ada Baran – Chciałabym również podziękować jej za to, że jest przy mnie i wychowała mnie.
A przede wszystkim za to, że pokazała mi Boga.
Gdyby nie ona, byłabym zupełnie inną osobą.”
„Mama jest najważniejszą osobą w moim
życiu. Niezwykle ją szanuję i kocham tak
po prostu, za nic” – twierdzi kilkuletni Adam G.
„Każdego dnia powinniśmy obchodzić święto
Mam. Pokazywać, jak bardzo nam na nich zależy”
– podkreśla Kasia Bugaj, uczennica gimnazjum.
W ten szczególny dzień pragniemy
złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i Bożego błogosławieństwa.
Ogromnej siły, wytrwałości i odwagi
w codziennym przekazywaniu odpowiednich wartości. Niezłomnej wiary i niegasnącej nadziei. Niech każdego dnia gości
na Waszych twarzach uśmiech, a w sercu –
miłość. Wszystkiego, co najpiękniejsze,
najważniejsze i najbardziej wartościowe.
A.T.

Dokończenie ze str. 1

Szczególnie akcentowany
jest rozwój duchowy i religijny, wzajemna pomoc,
chociażby przez wyświadczenie najmniejszej i najskromniejszej posługi. Braterstwo wyrywa chorego
i niepełnosprawnego z odosobnienia i bezczynności
oraz
przygotowuje
do
uczestnictwa we wszystkim,
co pomaga także innych
podnieść na duchu.
Osobą odpowiedzialną za
Grupę Braterstwa działającą przy naszej parafii jest
p. Nina Gruckoś, a nad formacją czuwa ks. Paweł
/kapelan/. W pomoc Braterstwu angażują się klerycy Wyższego Seminarium

Duchownego w Krakowie.
Spotkania odbywają się
co miesiąc.
Tradycyjnie raz w roku
zwracamy się do wszystkich
ludzi dobrej woli o wsparcie
naszego Chrześcijańskiego
Braterstwa Chorych modlitwą i dowolnymi ofiarami,
które będą przeznaczone
na wakacyjne rekolekcje
osób chorych. W dzisiejszą
niedzielę po każdej Mszy
św. członkowie Braterstwa
przy wyjściu z kościoła
będą prosić o wsparcie materialne tego wakacyjnego
dzieła. Już teraz mówimy
Bóg zapłać i zapewniamy
o naszej modlitwie i ofiarowaniu cierpienia za naszych
darczyńców.
Ks. Paweł Włodarczyk

Ogłoszenia parafialne
Dokończenie ze str. 2
 Dzisiaj

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej proponuje zakup
w promocyjnej cenie książki pt. „Kanonizacja wszechczasów”,
wydanej z okazji niedawnej kanonizacji dwóch Papieży. Zakupu
będzie można dokonać po Mszach św. przed wejściem
do kościoła. Polecamy.
 Za dwa tygodnie przypada Odpust ku czci Naszej Patronki - św.
Jadwigi Królowej. Już dziś zapraszamy na dwudniowe obchody

odpustowe w sobotę i niedzielę 7 i 8 czerwca. Suma odpustowa
odbędzie w niedzielę o godz. 12:30. Zapraszamy także na imprezy towarzyszące. Odbędą się między innymi: warsztaty plastyczne, wiele gier i zawodów sportowych, a także pokazy rycerskie
i kiermasz historyczny. Na zakończenie w niedzielę popołudniu
zapraszamy na koncert Eleni z Zespołem. Więcej szczegółów
podamy za tydzień.
 Módlmy się za naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Stanisław Słobodzian z ul. Krowoderskich Zuchów 15 i Stanisław Dul z ul. Krowoderskich Zuchów
18. Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Szukamy tytułu dla parafialnego Biuletynu!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na nazwę Biuletynu parafialnego. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o wypełnienie kuponu
umieszczonego poniżej, odcięcie go i wrzucenie do
skrzynki w kościele. Pragniemy przypomnieć, że Biuletyn
jest uzupełnieniem niedzielnych ogłoszeń oraz informacji
umieszczonych na stronie internetowej. Pozwala na przybliżenie bieżących wydarzeń z życia naszej wspólnoty. Życzli-

wość, z jaką tygodnik spotyka się wśród odbiorców, pozwala żywić nadzieję, że i tym razem Parafianie nie zawiodą.
Jeśli pojawią się naprawdę ciekawe propozycje, wybierzemy jedną z nich i już niedługo będziemy mogli wspólnie
cieszyć się nową, wyróżniającą nasz biuletyn, nazwą.
W przeciwnym razie pozostaniemy przy obecnej ogólnej
i prostej nazwie: „Biuletyn”. Wśród uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody!

