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USKRZYDLENI WIEKIEM

Warsztaty wyplatania z wikliny papierowej
Pod koniec maja na
drzwiach naszego kościoła
pojawiło się zaproszenie dla
seniorów na warsztaty wyplatania kapeluszy z wikliny
papierowej. Kluby seniora
raczej mnie nie interesują,
gdyż zajęć różnorakich mam
wiele, ale kapelusze –
owszem – interesują mnie
bardzo, poza tym lubię uczyć
się nowych rzeczy. Poszłam
zatem. Czekały na nas dwie
bardzo miłe panie ze stertą
papieru, wikliny papierowej,
herbatą i wspaniałym ciastem domowej roboty. Były
to przedstawicielki Fundacji
Uskrzydleni Wiekiem.
Nauczyłam się najpierw
robić wiklinę papierową
z kolorowych gazetek reklamowych, potem wyplatać
z niej. Kapelusza co prawda
nie zdołałam zrobić w półtorej godziny, ale koszyczek na
drobiazgi tak. Wyszedł całkiem przyzwoity. Od dawna
chciałam nauczyć się wyplatać koszyki, ale dotychczas
nie miałam takiej możliwości.
Przypadkiem nauczyłam się,

gdyż technika wyplatania
z naturalnej wikliny jest zapewne taka sama. Szkoda,
że z osiedla liczącego ponad
16 tysięcy ludzi, w tym wielu
starszych, przyszło nas
osiem, w tym jedna nie seniorka, ale młoda nauczycielka, chcąca nauczyć się techniki wyplatania.
Tydzień później, na takim
samym spotkaniu, poprzedzonym zaproszeniem, nauczyłam się techniki dekupażu (pisząc z polska). Zrobiłam bardzo ładny świecznik,
choć byłam śpiąca i wydawało się, że nie ułożę żadnego
sensownego wzoru. Technikę
dekupażu znałam teoretycznie i nie zabierałam się do
niej, bo wiedziałam, że jest to
drogie hobby. Tymczasem
okazało się, że można uzyskać piękny efekt za pomocą
całkiem tanich środków.
Te dwa spotkania to były
jaskółki czegoś nowego, co
najprawdopodobniej pojawi
się na naszym osiedlu, ale
o szczegółach napiszemy po
wakacjach.
K.H.-Sz.

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mk 4,35–41/

Burze są potrzebne
Obecność Boga w naszym
życiu nie chroni nas przed
przeciwnościami i niebezpieczeństwem, tak jak obecność
Jezusa w łodzi nie chroniła
Apostołów przed gwałtownym wichrem i falami zalewającymi łódź. Obecność Boga
(komunia z Nim) bezwzględnie chroni nas tylko przed
śmiercią wieczną. Owszem,
niekiedy Bóg w cudowny sposób ucisza burze w naszym
życiu, ale pozwala też, byśmy

zmagali się z przeciwnościami.
One są nam bardzo potrzebne, bez przeciwności i trudności nie ma bowiem wzrostu
w Miłości.
To jest chyba dość częste,
że w obliczu trudności mamy
ochotę wygarnąć Panu Bogu:
„Nic Cię to nie obchodzi, że
ginę?”. Tymczasem trudności, jakie nam się przytrafiają
w życiu, nie oznaczają, że
giniemy.
Na podstawie: „Deon”

WAKACJE TUŻ TUŻ...
Kto by pomyślał, że wakacje tuż, tuż… i przygoda
roku szkolnego 2014/15
dobiega końca. Czas zbliżających się wakacji to dobra
okazja do spojrzenia na
kończący się rok katechetyczno-duszpasterski w naszej wspólnocie parafialnej.
Posługą katechetyczną obejmujemy 4 szkoły podstawowe, gimnazjum oraz 4
przedszkola. Pierwszą szkołą katechezy jest jednak
dom rodzinny, a katechetami – rodzice, szkoła tylko
wspomaga to wychowanie
w wierze. Dlatego jako katechetka pragnę gorąco
podziękować rodzicom, którzy w każdą niedzielę
uczestniczyli wraz ze swymi
pociechami w Eucharystii,
a w domu razem klękali
do modlitwy. Podziwiam
z wielkim uznaniem rodziców i dziadków, którzy

pomimo rozlicznych obowiązków znajdowali czas
w październikowe wieczory
na modlitwę różańcową,
w grudniu dzielnie skoro
świt przychodzili na roraty,
a w Wielkim Poście razem
z cierpiącym Panem Jezusem szli Drogą Krzyżową.
Dziękuję Wam, drodzy
Rodzice i Dziadkowie, te
lekcje na pewno nie pójdą
na marne i przyniosą owoce
w przyszłości.
Dokończenie na str. 4

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 22.06
06:30 + Władysław Klimowski
07:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
07:00 + Celina Laskowska – 20. rocznica śmierci
08:00 O wierność w powołaniu i świętość kapłaństwa dla
ks. Łukasza Czarnika
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę MB od Renaty i Jana w 1. rocznicę ślubu
18:30 + Jan, Władysława Kowalik i zmarli z rodzin Kowalików
i Jodłowskich
18:30 + Jan Konieczkowski
18:30 + Jan Wanic – 20. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
WTOREK 23.06
06:30 + Mieczysław Bujas, Leon Pęgiel
07:00 + Władysław Klimowski
07:00 + Ryszard Wiejaczka – 1. rocznica śmierci
08:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
18:30 + Jan Martyna oraz syn Bogusław
18:30 + Jerzy Sułkowski
18:30 + Wanda i Henryk Pawłowscy
ŚRODA 24.06
06:30 + Kazimierz i Wanda Grabowscy
06:30 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
07:00 + Władysław Klimowski
07:00 + Jan Góra (od brata Kazimierza z żoną i synami)
08:00 + Jan, Anna Stal
08:00 + Jan Kolarz
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 25.06
06:30 + Władysław Klimowski
07:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
08:00 + Andrzej Małec – 18. rocznica śmierci
18:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB
dla ks. Piotra z racji imienin (od Kręgu Biblijnego)
18:30 + Janina Tekiela – 23. rocznica śmierci oraz + Jan Tekiela
18:30 + Jan Bochenek – w dniu imienin
PIĄTEK 26.06
06:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich
Narodu
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla
Pawła Waśniowskiego z racji imienin
08:00 + Anna i Józef Hirnyk
18:30 + Wojciech Buczek – 25. rocznica śmierci
18:30 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
18:30 + Władysław Klimowski (od syna Marcina z żoną)
18:30 Zmarli z rodzin: Salamończyków, Kozickich, Kalinowskich
i Kalbarczyków
SOBOTA 27.06
06:30 + Władysław, Zofia, Aleksandra, Bożena, Janina z rodziny
Lewandowskich
07:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
08:00 + Władysław Kacperczyk
18:30 + Stanisław Legutko – 15. rocznica śmierci, zmarli z rodzin:
Szwajcowskich i Legutków oraz + Leszek Kosydar, + Kazimierz
Róg, + Krystyna i Janusz Salamon
NIEDZIELA 28.06
06:30 + Władysław i Władysława Wiatr (od córki)
08:00 + Jan Pyzik – msza gregoriańska
09:30 + Irena i Władysław Zaszczudłowicz
10:00 + Władysław – 16. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
11:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Wiktorii
w 3. rocznicę urodzin
12:30 + Stanisław Szwarc – 13. rocznica śmierci
17:00 O błogosławieństwo Boże dla Jubilatów Małżeńskich:
Krystyny i Mariana Dąbrowskich – 50. rocznica ślubu,
Katarzyny i Jarosława Dąbrowskich – 10. rocznica ślubu
oraz Marzeny i Marcina Łuszczyckich – 16. rocznica ślubu,
o wiarę, nadzieję i miłość
18:30 + Ireneusz Kotaś i Władysław Kotaś
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych.
 Od

kilku lat Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
w Łagiewnikach upowszechnia i rozwija dziedzictwo naszego
Ojca Świętego, a jego Sanktuarium jest najważniejszym miejscem kultu świętego Papieża w Polsce. Przy jego relikwiach
modlą się pielgrzymi z całego świata. Nasza parafia św. Jadwigi jest zaproszona do nawiedzenia Sanktuarium w poniedziałek
22 czerwca, czyli jutro. Od 15:30 jest możliwe oprowadzenie
przez przewodnika, a o godz. 17:00 będzie uroczysta Msza
święta z Procesją Światła. Serdecznie prosimy wszystkich parafian o pozytywną odpowiedź na to zaproszenie.
 Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy codziennie
o 18:00.
 Dzieci i młodzież z rodzicami oraz trenerami z Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga w zeszłą niedzielę po
Mszach świętych zbierali pieniądze na akcję „Lato w mieście”. Udało się zebrać 3528 zł, za co serdecznie dziękujemy. Cała zebrana kwota będzie przeznaczona na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w wakacje dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Parafii. Zajęcia będą nieodpłatne i będą odbywały się codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 16.00 – 18.00 na orliku przy kościele. Informujemy również, że są jeszcze wolne miejsca na
obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez nasz klub
w wakacje. Organizujemy obozy nad morzem w Jastrzębiej
Górze, we Włoszech oraz w górach w Zawoi.
 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza wszystkich
zawodników, trenerów oraz przyjaciół na Mszę świętą kończącą pracę w Klubie w tym roku szkolnym – 25 czerwca o godz.
17.00 w Kaplicy Matki Bożej. Po Mszy świętej zapraszamy do
sali teatralnej, gdzie wręczymy statuetki Nasi Najlepsi 2015
oraz nagrody za udział w Mszach św. Klubowych.
 Dzisiaj po Mszach Świętych młodzież naszego Gimnazjum
nr 12 prowadzi zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej
akcji „Kilometry Dobra". Zebrane pieniądze zostaną przekazane Fundacji Prof. Kazimierza Bartla, która jako jedyna
fundacja wspiera w Krakowie młodzież gimnazjalną i licealną
z biednych rodzin poprzez stypendia, dofinansowanie do
obiadów, wycieczek szkolnych i innych imprez. Z pomocy tej
korzystają również uczniowie z parafii św. Jadwigi Królowej.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszego parafianina, który
w tym tygodniu odszedł do wieczności. Jest to śp.: Józef
Szczepaniak z ul. Stachiewicza 17.

Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
22.06 PONIEDZIAŁEK
Rdz 12,1–9; Mt 7,1–5
23.06 WTOREK
Rdz 13,2.5–18;
Mt 7,6.12–14
24.06 ŚRODA
NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA
Iz 49,1–6;
Dz 13,22–26;
Łk 1,57–66.80

25.06 CZWARTEK
Rdz 16,1–12.15-16; Mt 7,21–29
26.06 PIĄTEK
Rdz 17,1.9–10.15–22;
Mt 8,1–4
27.06 SOBOTA
Rdz 18,1–15; Mt 8,5–17
28.06 NIEDZIELA
Mdr 1,13-15.2,23-24;
2 Kor 8,7.9.13-15;
Mk 5,21-24.35b-43

WAKACJE, PANIE
PROFESORZE!
czyli o zakończeniu roku szkolnego słów kilka
Szybkim krokiem przemierzam szkolne korytarze, by dotrzeć tam, skąd dobiega największy
hałas i gwar. Gdzie piłka przemknie pod moimi
nogami, a niesforne zeszyty czasem zatańczą
w powietrzu. Tam czekają już na mnie bohaterowie mojego artykułu. Pierwszoklasiści, którzy
podzielili się ze mną przemyśleniami, dotyczącymi ich pierwszych szkolnych zmagań.

mali. Niektóre dzieci natomiast podkreślały, że nauki
było stanowczo za dużo.
W szczególności nauki języka
angielskiego. Inni z kolei
polubili rozwiązywanie zadań
i zmierzanie się z trudnymi
ćwiczeniami.
Lekcja religii

Pierwsza klasa,
pierwsze zadania
Dla większości dzieci czas
spędzony w szkole okazał się
ciekawy. Był pełen zabaw
i wesołych piosenek, gier na
powietrzu oraz zajęć sportowych (z ukochanym i wielokrotnie wymienianym przez
małych respondentów basenem na czele). Niektórzy
musieli się również zmierzyć
z pierwszymi trudnymi zadaniami matematycznymi, np.
obliczeniami pieniężnymi.

Fot.: E. Marchewka

Najciekawszym wyzwaniem
okazał się dla nich alfabet
i poznanie liczb, a wśród ulubionych przedmiotów znalazły się religia i język angielski. Spotkanie nowych kolegów i koleżanek również było
dla pierwszoklasistów miłym
doświadczeniem, podobnie
jak opieka miłych nauczycielek i nauczycieli. W pamięć
zapadły im również wycieczki
(szczególnie te, na których
kosztowali lodów), zawody
pływackie i narciarskie oraz
pierwsze szóstki, które otrzy-

Wśród wiadomości zdobytych na lekcji religii dzieci
wymieniały głównie historię
działalności Jezusa Chrystusa
oraz cuda, które zdziałał.
Nauczyły się również aktu
żalu i miłości. Podobało im
się oglądanie filmów na lekcji. Niektórzy podkreślali:
„Nauczyłam się od księdza,
że jest miły i nikomu nie daje
negatywnych ocen”.
Wakacje – piękny czas
Na pytanie, czy dzieci wolałyby już mieć wakacje,
wszystkie chórem odpowiedziały (oczywiście) twierdząco. Pierwszaki chciałyby pojechać do babci, nie mieć
zadań domowych, chodzić
spać o wybranej przez siebie
porze. Część planuje po prostu spotkać się z kolegami
przy ładnej pogodzie i świętować z nimi urodziny, które
wypadają w wakacje. Wiele
dzieci podkreślało, że uwielbia ten czas, ponieważ wła-

śnie wtedy może się porządnie wyspać. Jeden z chłopców cieszył się, że nie będzie
musiał chodzić na zbiórki
harcerskie, jednak chwilę
później przypomniał sobie,
że jedzie w tym roku na obóz
i uśmiech szybko znikł z jego
twarzy...
Szkoła czy wieczne
wakacje?
Wśród dzieci zdania co do
wiecznych wakacji okazały
się podzielone. Część oczywiście wolała wybrać więcej
ukochanego czasu wolnego,
natomiast inni stwierdzili, że
dzięki szkole mogą się więcej
dowiedzieć, choćby o kosmosie. Mogą dzięki niej spotkać
się z kolegami i pograć z nimi
w piłkę. Ponadto jedna
z dziewczynek stwierdziła:
„Jakbyśmy mieli ciągle wakacje, to byśmy się mniej
z nich cieszyli.”
Jak sami przyznali, w przyszłym roku szkolnym „już nie
będą najmłodsi”. Czeka ich
druga klasa i trudniejsze zadania w książkach. Na pewno wykorzystają przy tym
umiejętności, których nauczyli się w tym roku szkolnym, będą pamiętali, iż
„najpierw otwiera się podręcznik, a potem ćwiczenia”.
Dokończenie na str. 4

Dokończenie ze str. 3
Mają również nadzieję podziwiać dalej umiejętności niektórych nauczycieli, np. gwizdanie
na dwóch palcach księdza od
religii. A być może jakaś koleżanka znów wsadzi koledze
liścik miłosny do szafki?
Pozostaje mi życzyć im kolejnych szkolnych przygód,
a wszystkim dzieciom, małym
i dużym, długich, słonecznych
wakacji :-)
Dziękuję za pomoc w przygotowaniu artykułu podopiecznym księdza Piotra –
pierwszoklasistom z Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej.
M.Cz.
Od 6 do 11 sierpnia wyrusza
35. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Piesza Pielgrzymka to piękny czas
spotkania się z Bogiem w drodze i modlitwie, okazja do poznania nowych wspaniałych
ludzi oraz radosnego przeżywania swojej wiary. Podobnie jak
w ubiegłym roku, nasza parafia
dołącza się do grupy 2. z Białego Prądnika. Chętni do udziału
w pielgrzymce proszeni są
o zapisywanie się w kancelarii
parafialnej do 31 lipca. Więcej
informacji u naszego ks. Grzegorza, przewodnika grupy 2.
Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Ringo, które odbędą się
na stadionie Bronowianki
przy ul. Zarzecze w sobotę
27 czerwca od godz. 9:00.
Jednym z głównych organizatorów tych zawodów jest
sekcja ringo działająca przy
naszym Klubie Jadwiga.

Dokończenie ze str. 1
Po rocznej przerwie maj w tym roku był
bardzo radosny, gdyż przez 4 kolejne niedziele uczniowie klas III po raz pierwszy
przystąpili do sakramentu Eucharystii, poprzedzonego sakramentem pokuty. Następnie przez tydzień każda z grup w sposób
szczególny starała się umocnić swą przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym pod czujnym okiem Matki Bożej. Mam nadzieję, że
te pierwsze spotkania z Panem Jezusem
w Komunii Św. będą kontynuowane przez
spowiedź pierwszopiątkową i częste przystępowanie do stołu Eucharystycznego.
Dzieci ze szkół podstawowych mogły czynnie włączyć się w życie naszej wspólnoty św.
Jadwigi poprzez śpiew w scholi, którą prowadzi s. Patrycja oraz posługę przy ołtarzu jako
ministranci, którą nadzoruje ks. Grzegorz.
Próba stworzenia Oazy Dzieci Bożych w kończącym się roku szkolnym niestety zakończyła się niezbyt pomyślnie. Młodzież gimnazjalna natomiast miała możliwość włączenia się
w szeregi służby liturgicznej oraz pogłębiania
wiary we wspólnocie ruchu Światło-Życie,
której moderatorem jest ks. Piotr.

Wakacje są po to, by odpocząć od wczesnego wstawania do szkoły, odrabiania lekcji, dźwigania plecaka z książkami, zeszytami i innymi szkolnymi przyborami oraz od
pozostałych szkolnych obowiązków, ale nie
od Pana Boga. Oto kilka dobrych rad na
wakacyjny czas:

Czas zbliżającego się końca roku
szkolnego to dobra okazja, by podziękować nie tylko rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom za
wysiłek, jaki włożyli w wychowanie
i rozwój młodego pokolenia. Nasza
wdzięczność powinna przede wszystkim popłynąć w stronę Pana Boga.
Msze święte dziękczynne za kończący
się rok szkolny będą odprawione
w piątek 26 czerwca w następującym
porządku:

 Nie rzucaj kamieniami, ale uśmiechem.

8.30 – Szkoła Podstawowa nr 113
oraz Szkoła Noblistów Polskich
8.30 – Gimnazjum nr 12 (w kaplicy)
9.30 – Katolicka Szkoła św. Jadwigi
10.30 – Szkoła Podstawowa nr 21

 Pożegnaj się z rodzicami, ale nie
z Panem Bogiem.
 Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła.
 Bądź zawsze syty, ale głodny spotkania z Chrystusem.
 Nie śmieć na postojach ani w sercu
swoim; grzechy wyrzucaj w konfesjonale.
 Kieruj się kompasem i pacierzem.
 Chodź po dozwolonych ścieżkach
i nie gub drogi Bożej.
 Nie zapomnij plecaka, a w nim
książeczki do nabożeństwa.

 Zabierz ze sobą ciemne okulary,
ale nie zasłaniaj sobie Pana Boga.
 Po wakacjach wróć zdrów i lepszy!
Wszystkim udającym
się na urlopy i wakacje życzę zregenerowania sił po całorocznym wysiłku, realizowania swoich marzeń, odkrywania nieznanych zakątków oraz wzmocnienia
więzi rodzinnych i z Panem Bogiem.
s. Grażyna

Nasza parafianka Dominika Szkatuła – świecka misjonarka pracująca w Peru – jest
obecnie w kraju na krótkim urlopie. Zapraszamy na spotkanie z nią w przyszłą niedzielę
o godz. 16:00 w sali teatralnej. Będzie to jednocześnie promocja książki o polskich misjonarzach, której Dominika jest jedną z głównych bohaterek. Już dziś serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie.

