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Refleksja ewangeliczna /Mk 7,31—37/
Zauważmy, że Pan Jezus najpierw przywraca głuchoniememu słuch, a potem mowę.
Mógł postąpić odwrotnie. Ale Jezus chciał, aby głusi najpierw Go wysłuchali, a potem opowiadali o tym, co usłyszeli.
A my często tylko mówimy do Jezusa, a nie chcemy Go
słuchać.
Ks. Jan Twardowski

Dobre słowo
Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same.
Benjamin Franklin

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

Od środy 8 września zapraszamy narzeczonych na
katechezy, które są jedną z form przygotowania do sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywają się w cztery
kolejne środy każdego miesiąca od 19:00 do 20:30 w sali
teatralnej. Zapisy i inne szczegółowe informacje na naszej
stronie internetowej.
W przyszłą niedzielę w Warszawie odbędzie się
beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i s. Elżbiety Róży Czackiej. Jest możliwość wyjazdu dwóch
osób na tę uroczystość autokarem opłaconym przez
kurię. Wyjazd w niedzielę o godz. 5 rano z Centrum
św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Osoby chcące
skorzystać z tej możliwości mogą zapisać się dzisiaj
w zakrystii.

Nic stałego na tym świecie
… a zwłaszcza w życiu parafialnym; nasza wspólnota pożegnała ks. Grzegorza, przeniesionego na
nowe miejsce kapłańskiej
posługi. Przyszedł do nas
w r. 2013 i od razu dał się
poznać jako człowiek ciepły, serdeczny, otwarty.
Zaraz w pierwszą niedzielę, gdy siedziałam w kaplicy przy instrumencie, przechodząc obok ścisnął mnie za rękę i szepnął: Jestem ksiądz
Grzegorz. Jedyne takie i zupełnie wyjątkowe powitanie…
Śmiałam się, gdy na skutek niespodziewanych zmian personalnych, spowodowanych nagłą śmiercią proboszcza
wiejskiej parafii, po kilku zaledwie miesiącach pobytu na
Krowodrzy został seniorem (wikariusz najstarszy stażem).
Ale uśmiech jest naturalną reakcją na widok pogodnego
księdza Grzesia, choć wcale nie jest on oazą spokoju;
nieraz widziałam go zirytowanego na jakieś nieporządki,
nigdy jednak nie doznałam skutków tej irytacji czy zniecierpliwienia na sobie. A stykaliśmy się nie tylko na terenie zakrystii, ale i klubu sportowego, którego był duszpasterzem i jednocześnie instruktorem taekwondo. Dzieci
widywały go w roli św. Mikołaja, do której świetnie się
nadawał, i to nie tylko z tej racji, że nie musiał przyklejać
wacianej brody. Myślę, że wielu parafian podziela mój żal,
ale – niech inni też mają okazję go poznać i cieszyć się
jego osobą. Życzymy ks. Grzegorzowi owocnej pracy na
nowej niwie i przyjęcia tak życzliwego, jak sam jest ludziom życzliwy.
M.Sz.
Zapraszamy osoby, które mogłyby włączyć się
w pracę redakcji naszej gazetki. Chętnych prosimy
o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Przypominamy, że
biuletyn jest bezpłatny. Natomiast prosimy każdego, kto
może i zechce, by czasami wrzucił dobrowolny datek na
utrzymanie biuletynu do skarbonki przy stoisku z prasą
katolicką pod chórem.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 6.09
06:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
06:30 + zmarli z rodziny Jarosi
07:00 + Władysław Durak (od szwagierki z mężem i dziećmi)
07:00 + Maria Kwapniewska, Anna Wojciechowska, Adam
Rudnik, Józef Kulisa
08:00 + Czesław – 8. rocznica śmierci
18:30 + Eugeniusz Brożek (od Brożków i Fillingerów z Katowic)
18:30 + Kazimierz Burek (od Pawła i Agnieszki Kudłacz
z Pcimia)
WTOREK 7.09
06:30 + Beata Knapik (od koleżanek z Urzędu Skarbowego
Krowodrza)
07:00 + Mieczysław Stąpur
07:00 + Stefan Mielnicki w 39. rocznicę śmierci oraz + Zofia
w 34. rocznicę śmierci
08:00 + Jadwiga Jóźwiak (od współpracowników córki
Magdaleny)
18:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 + Irena Bogdan
ŚRODA 8.09
06:30 + Marianna, Henryk, Eugeniusz Depta
06:30 + Lucyna Turek (od rodziny Łanochów)
07:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
07:00 + Władysław Durak (od żony Zofii)
08:00 W intencji Renaty i Janusza w 20. rocznicę ślubu,
z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalszą opiekę
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 9.09
06:30 + Maria, Tomasz, Władysław Padło
07:00 Prośba o nawrócenie
08:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 W rocznicę ślubu Karoliny i Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
18:30 + Eugeniusz Brożek (od wnuczki Asi z rodziną)
PIĄTEK 10.09
06:30 O Boże błogosławieństwo z okazji 18. rocznicy urodzin dla Bernarda oraz opiekę MB
06:30 + Jadwiga, Edward, Szymon, Włodzimierz Podeszwa
07:00 + Władysław Durak (od córki Magdaleny z rodziną)
08:00 + Ewa Szostak (od Anny i Janusza Cabałów
z dziećmi)
18:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 + Jan Martyna, syn Bogusław
18:30 + Jan, Włodzimiera Smółka
18:30 + Helena, Piotr Herejowie, + Tadeusz Szymański
SOBOTA 11.09
06:30 + Leokadia, Adam, Marek Kozłowscy
07:00 + Wanda Sztorc – 20. rocznica śmierci i zmarli z rodziny Sztorc
07:00 + Stanisława i Roman
08:00 W 83. rocznicę urodzin Emilii Gil, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata
08:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
08:00 + Maria Pawełek (od Moniki i Pawła Malec)
08:00 + Piotr Gajewski (od zarządu i pracowników firmy
CYKLOP)
18:30 + Kazimierz Żak – 14. rocznica śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.
 Dzisiaj

po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny prowadzi
zbiórkę na Kuchnię św. Jadwigi dla ubogich. Dziękujemy za każdy dar serca. Kuchnia rozpoczęła już po
wakacjach wydawanie posiłków od początku września.
 Od dzisiaj powróciła po wakacjach niedzielna Msza
święta w dolnym kościele o 10:00 dla osób starszych
i chorych.
 W przyszłą niedzielę w naszym kościele gościć będziemy
misjonarza z Tanzanii ks. Wojciecha Kościelniaka. Był
on u nas ostatnio kilka lat temu. Ks. Wojciech podzieli się
z nami najnowszymi informacjami na temat życia na jego
afrykańskiej parafii, szczególnie trudnego w czasie pandemii. Po Mszach świętych będzie można wesprzeć dowolnym datkiem jego ewangelizacyjną pracę. Zachęcamy
także do przeczytania artykułu na ten temat w dzisiejszym
biuletynie.
 Witamy w naszej parafii kleryka V roku krakowskiego seminarium Jakuba Łabuza, który rozpoczyna miesięczną
praktykę. Serdecznie życzymy owocnego czasu w naszej
wspólnocie.
 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci
I młodzież na zajęcia sportowe. Biuro Klubu udziela
wszelkich informacji na temat harmonogramu i rodzajów
zajęć w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16:00–18:00.
Serdecznie zapraszamy.
 Centrum Kultury im. Św. Jadwigi przypomina, że
trwają już zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży. Szczegóły na plakacie i ulotkach.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w tym tygodniu odeszły do wieczności. Są to śp.: Zofia
Kozłowska (l. 82) z ul. Stachiewicza 29 oraz Maria Zadora (l. 83) z ul. Krowoderskich Zuchów 5.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
NIEDZIELA 12.09
06:30 + Helena, Marian Pucek oraz + Grzegorz Bartoszewicz
08:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
09:30 W 55. rocznicę ślubu Marii i Stanisława, dziękując
Bogu za otrzymane łaski, przepraszając za grzechy,
z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo
09:30 Dziękczynna za urodzaje od działkowiczów z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Lewińskiego
10:00 + Janina i Stefan Maj
11:00 Rezerwacja
12:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB na
dalsze lata życia dla Pauliny i Tomasza Czapik w 35.
rocznicę ślubu
12:30 + Maria Pidek – 2. rocznica śmierci (od męża i dzieci z rodzinami)
17:00 + Zofia i Irena Witkowskie, + Bronisława Trybułowska, + Artur Leśniowski, + Franciszka, Marian,
Robert Sioła
18:30 + Stefan w 8. rocznicę śmierci oraz + Janina
i + Zbigniew
20:30 + Maria Jamińska – 3. rocznica śmierci, + Stanisław Wójtowicz – 18. rocznica śmierci

ZAPROSZENIE NA NIEDZIELĘ
MISYJNĄ 12 WRZEŚNIA 2021
ROKU

Drodzy Przyjaciele Misji Kiabakari w Tanzanii we Wschodniej Afryce,
Dziękuję z serca Panu Bogu Miłosiernemu i Patronce Waszej
krowoderskiej wspólnoty – Świętej Królowej Jadwidze – za
kolejną okazję spotkania z Wami. To już czwarty raz, gdy
będę u Was. Po raz pierwszy w 2010 roku, a potem w latach 2014 i w 2018. Dziękuję Księdzu Proboszczowi Markowi, memu koledze rocznikowemu z krakowskiego seminarium, za osobiste zaproszenie do Waszej wspólnoty wiary na
czwartą niedzielę misyjną dla Kiabakari.
W telegraficznym skrócie o sobie – mam na imię ks. Wojciech Adam Kościelniak, pochodzę z parafii Św. Kazimierza
na krakowskich Grzegórzkach, jestem kapłanem Archidiecezji krakowskiej i misjonarzem w Tanzanii, w Afryce
Wschodniej. Mam 58 lat, w tym 33 lata kapłaństwa.

Jezusowi, że wszędzie mnie ze sobą zabrał na misjach –
na Górę Tabor i na Golgotę, do Wieczernika i przed
Heroda i Piłata, do Egiptu i do Emaus. Bóg dał mi życie na
ostrzu noża w trudnej szkole przetrwania w Afryce.
A w tych wszystkich chwilach ciemności – subtelne interwencje Boga dokładnie wtedy, gdy wszystko się waliło
i nadzieja umierała; radość i satysfakcja tworzenia krok po
kroku, cierpliwie, przez długie lata miejsca, z którego Miłosierdzie Boże promieniuje teraz na całą Tanzanię, Afrykę
i świat. I to Miłosierdzie dotykające nas całych: nasze dusze – przez Narodowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Kiabakari, Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego oraz przez moją posługę w Tanzanii jako Misjonarza
Miłosierdzia wybranego przez Ojca Świętego Franciszka;
nasze ciała – przez profesjonalnie wyposażony ośrodek
zdrowia, klinikę okulistyczno-dentystyczną oraz wolontariat medyczny służący na co dzień najuboższym z ubogich; nasze umysły – przez przedszkole i szkołę podstawową przy misji prowadzone na wysokim poziomie w języku angielskim przez Siostry Służebniczki Starowiejskie
z Zambii oraz wolontariat edukacyjny.
dokończenie na str. 4

To już trzydziesty pierwszy rok mojej pracy w Tanzanii.
Wyjechałem z Krakowa do Tanzanii dwa lata po święceniach kapłańskich w 1990 roku. Miałem wtedy 27 lat. Czego nauczyły mnie misje przez te minione 31 lat w Afryce?
Powiem krótko – to czas, w którym otrzymałem wiele życiowych lekcji. Wspomnę krótko o czterech.
Pierwsza lekcja – to spojrzenie na życie oczami wiary,
która mówi mi, że w naszym życiu nie ma przypadków i że
w planach Opatrzności Bożej ostatecznie wszystko służy
naszemu dobru – nawet zło, choroby, cierpienie i krzyż.
Takie spojrzenie rodzi wdzięczność za wszystko, czego
doświadczyłem w moim życiu na misjach. Za to, co
boskie; za to, co ludzkie i za to, co diabelskie. Całe
spectrum ludzkich przeżyć i uczuć. Od euforii do rozpaczy.
I to bez żadnego znieczulenia. Nic nie mogło mnie
lepszego spotkać w życiu. Teraz to wiem. Dziękuję
BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, D. Glonek,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

Narodowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kiabakari
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier
ks. Norbert Sarota, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pon.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

ZAPROSZENIE NA NIEDZIELĘ
MISYJNĄ 12 WRZEŚNIA 2021
ROKU
dokończenie ze str. 3
Druga lekcja – misje nauczyły mnie, że Bóg traktuje nas
bardzo poważnie i zależy Mu na nas. Jak poważnie i jak
bardzo Mu zależy, wystarczy spojrzeć na krzyż. Co to
znaczy i jak powinniśmy na to osobiście zareagować? Po
pierwsze – to znaczy, że musimy traktować Boga również
bardzo poważnie. Po drugie – to oznacza też zrozumienie,
że jeżeli zależy nam bardzo na kimś czy na czymś
w naszym życiu i widzimy, że modlitwa, nowenna,
pielgrzymka, a nawet ofiarowanie Mszy świętej w tej intencji nie wystarcza, bo nic się nie dzieje, jest cisza – to
wtedy musimy być gotowi na złożenie siebie samych
w ofierze i na działania wychodzące daleko poza utarte
schematy naszej standardowej pobożności.
Były sytuacje, gdy modliłem się i błagałem Boga bardzo
w jakiejś ważnej intencji. I nic. Cisza. Bóg milczał. Czułem
jednak wtedy, że przez tę ciszę On zmusza mnie do uwagi
i zadaje pytanie – naprawdę Ci na tym zależy? Jak bardzo? Tak jak mi zależy na Tobie? Pokaż konkretnie, że Ci
zależy, a nie gadaj tylko o tym, siedząc wygodnie w ławce
w kościele albo na sofie w mieszkaniu. Stać Cię, by wejść
do pustego kościoła i upaść krzyżem na posadzkę przed
tabernakulum i tak prosić? Stać Cię na osobistą ofiarę
z czegoś, co lubisz, co jest dla Ciebie naprawdę cenne?
Stać Cię na poważny post w tej intencji? Stać Cię na rezygnację z jakiegoś hobby czy nałogu? Stać Cię na głębsze
sięgnięcie do kieszeni i na konkretny dar miłosierdzia –
np. jałmużnę na misje, i to dar którego ciężar poczujesz?
Wiecie, jak bardzo taka relacja z żywym Bogiem, który
traktuje nas absolutnie serio, zmienia człowieka? To jest
rewolucja wiary, to jest niesamowita metanoia. Odkrycie,
jak bardzo Bogu na nas zależy! Jak bardzo nas kocha. Jak
bardzo nas traktuje poważnie, na serio, jak bardzo nas
szanuje. I jak bardzo oczekuje, że my tak samo będziemy
Go traktować absolutnie serio. Wtedy nasze wyrzeczenia,
duchowe ofiary, posty, zrobienie czegoś wyjątkowego dla
szlachetnego celu, nasze wykłócanie się z Bogiem o rzeczy
ważne dla Boga i dla nas, będą doświadczeniem niesamowicie pozytywnym, kreatywnym i pełnym adrenaliny.
A Bóg nam wtedy nie odmówi, jak nie odmówił naszego
zbawienia Swemu Synowi w Wielki Piątek, bo uszanuje to,
że gotowi jesteśmy siebie samych posłać na krzyż, bo coś
jest dla nas tak mega ważne.
Trzecia lekcja – z głębi mego misyjnego doświadczenia
pragnę każdej i każdemu z Was powiedzieć – nie bój się
zawierzyć i zaufać Bogu w Twoim życiu. Nie patrz tylko na
siebie, na swoją przeszłość, błędy, grzechy, problemy
i słabości, bo załamiesz się i zwątpisz. Podnieś głowę
i popatrz na Jezusa. Wiesz, On nigdy Cię nie zawiedzie,
On nigdy też nie zażąda od Ciebie rzeczy niemożliwych.
On tylko poprosi Cię o zaufanie, że jeśli tylko Mu pozwolisz i zechcesz oddać Mu kierownicę Twego życia i współpracować z Jego łaską – rzeczy niemożliwe naprawdę zaczną się dziać w Twoim życiu i przez Ciebie – w życiu innych. Tak będzie. Bo dla Niego nie ma nic niemożliwego.
Nie ma. Moje życie i powołanie kapłańskie i misyjne są
tego najlepszym dowodem.
Weź zatem Pismo Święte do ręki, otwórz na tekście Psalmu 37, odczytaj werset 5 i potraktuj bardzo serio te Słowa
– Powierz Panu swe drogi, Jemu zaufaj, a On będzie działał. Tak będzie. W tym Nowym Roku również. Hakuna ma-

Pielgrzymki w Kiabakari
tata, jak mówią Tanzańczycy! Tak – dla Boga hakuna matata – nie ma problemu, nie ma nic niemożliwego!
Czwarta lekcja – Lekcja pokory i ogromnej wdzięczności
dla Boga i dla ludzi, których Bóg stawia na naszej misyjnej
drodze. Bez Was, Rodacy, nie dam rady. Misja Kiabakari
to misja krakowskiego Kościoła, to misja także krowoderskiej parafii, to nasze wspólne dzieło, bo jak mówi Pismo –
Jedni drugich brzemiona noście! Proszę Was, kontynuujcie
Waszą solidarność z Kiabakari. Ta misja Was potrzebuje!
Ja osobiście Was potrzebuję!
ks. Wojciech

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 6.09

PIĄTEK 10.09

Kol 1,24–2,3; Ps 62;
Łk 6,6 –11

1 Tm 1,1–2.12–14;
Ps 16;
Łk 6,39–42

WTOREK 7.09
Kol 2,6–15; Ps 145;
Łk 6,12–19

SOBOTA 11.09
1 Tm 1,15–17,
Ps 113;
Łk 6,43–49

ŚRODA 8.09
Święto Narodzenia NMP
Mi 5,1–4a; Ps 13; Mt 1,18–23 NIEDZIELA 12.09
Iz 50,5–9a;
CZWARTEK 9.09
Ps 116A;
bł. Anieli Salawy,
Jk 2,14–18;
dziewicy
Mk 8,27–35
Kol 3,12–17; Ps 150;
Łk 6,27–38

REKLAMA na pokrycie kosztów druku
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

