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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mk 8,27—35/
To znamienne, że Jezus nie nazwał Piotra szatanem (czyli przeciwnikiem) wtedy, gdy Piotr się Go wyparł, tylko właśnie w tych
okolicznościach, o jakich mówi dzisiejsza Ewangelia.

Kochać Boga z całego serca
znaczy mówić TAK, bezwarunkowo, życiu i wszystkiemu, co
życie z sobą niesie. Przyjąć bez
zastrzeżeń wszystko, co Bóg
rozpoczął w odniesieniu do czyjegoś życia. Mieć takie samo
nastawienie jak Jezus, kiedy
mówił: Niech się dzieje Twoja
wola, nie Moja.
Kochać Boga z całego serca znaczy uczynić swoimi słynne słowa Daga Hammarskjölda: Za wszystko, co było – dziękuję. Na
wszystko, co będzie – tak. To można dać tylko Bogu. Na tym
polu Bóg nie ma rywali (Anthony de Mello SJ).
Jeśli nie chcemy być przeciwnikami Boga (szatanami), nie mówmy Mu więcej, co jest dla nas lepsze. On wie to lepiej.
Mieczysław Łusiak SJ
Za: deon.pl

W DNIU BEATYFIKACJI KS. KARD. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO PRZYTACZAMY KRÓTKIE
FRAGMENTY JEGO WYPOWIEDZI.
Każdy jest odpowiedzialny za losy Polski
Aby móc władać innymi, trzeba naprzód nauczyć się władać samym sobą. Tylko władcy
tego świata nie umieją niekiedy
władać sobą – a znamy takich
współczesnych władców – sprawują władzę nad ludźmi, dręcząc ich, pokazując im swoją
przewagę. Chrystus mówi o innej władzy, o innym ładzie: Nie
tak będzie u was. Kto by między
wami chciał stać się wielkim,
niech będzie waszym sługą
(Mt 20,26). A my wiemy, co to
znaczy być sługą. Aby dojść do
wielkości, trzeba się zdobyć na
to, aby stać się niewolnikiem wszystkich. Trzeba podporządkować się woli rodziców, wychowawców, nauczycieli, profesorów,
ludzi, którzy patrzą na nasz wysiłek, oceniają go i zgodnie z tym
– podejmują decyzję.

Z przemówienia podczas Mszy św. na inauguracji roku
akademickiego na KUL, 21.10.1979
dokończenie na str. 3

Znowu z królową Jadwigą
Od września br. będzie Ksiądz pracował w naszej parafii.
Serdecznie witamy z nadzieją, że już wkrótce poczuje się
Ksiądz tu jak w domu. Przyjechał Ksiądz do nas z nieodległej parafii w Michałowicach?
Tak, ale pochodzę z Racławic
k. Olkusza. Święcenia kapłańskie przyjąłem 7 czerwca 2003 r.
w Katedrze Wawelskiej z rąk ks.
kard. Franciszka Macharskiego;
jako neoprezbiter zostałem
posłany do parafii św. Mikołaja
w Pcimiu i tam posługiwałem
5 lat. Potem zostałem przeniesiony do parafii św. Stanisława
B. M. w Rabie Wyżnej, w której
posługiwałem 9 lat, następne
4 lata w służbie Panu Bogu
i bliźniemu byłem w parafii NMP
Królowej Polski w Michałowicach, a obecnie Ksiądz Biskup
posłał mnie na parafię do patronki mojego rocznika święceń – św. Jadwigi Królowej. W parafiach opiekowałem się rozmaitymi grupami – Służbą Liturgiczną,
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Grupą Teatralną Deska,
Akcją Katolicką, Dyskusyjnym Klubem Filmowym, Małżeńskim
Kręgiem Biblijnym, przygotowywałem dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzież do sakramentu bierzmowania.
W Michałowicach pracował przez jakiś czas także ks.
Stanisław Molendys. Księża znają się z tamtej parafii?
Wiedziałem, że ks. Stanisław Molendys w przeszłości był w Michałowicach duszpasterzem, natomiast nie mogę powiedzieć,
abyśmy się jakoś dobrze znali – ale teraz już będzie taka okazja,
wszak wspólnie posługujemy w jednej parafii.
Czym Ksiądz będzie się zajmował w parafii św. Jadwigi
Królowej?
W tej parafii zostały powierzone mojej duszpasterskiej pieczy:
Służba Liturgiczna Ołtarza, Parafialny Klub Sportowy Jadwiga
i Świetlica Przystań, będę również prowadził katechezy dla
bierzmowanych.
A co Ksiądz najbardziej lubi robić w wolnym czasie?
Czym się Ksiądz interesuje?
W wolnym czasie odwiedzam Rodziców, trzeba się nimi cieszyć,
póki są. Lubię jeździć na rowerze i czytać książki, nie pogardzę
też dobrym filmem.
Z pewnością zmiana miejsca pracy i zamieszkania
co kilka lat nie jest łatwa, zwłaszcza w pierwszych
tygodniach po przeprowadzce. Co Księdza zdaniem
pomaga wejść w nową wspólnotę? Jak mogą tu pomóc parafianie?
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E M S Z A L N E
PONIEDZIAŁEK 13.09
06:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
06:30 + Cecylia i Aleksander Szybowscy
07:00 + Za Parafian
07:00 + Zmarli z rodzin Jarosi i Palonków
08:00 + Kazimierz Wilk – 12. rocznica śmierci
18:30 Dziękczynna z okazji urodzin Igi z prośbą o potrzebne
dary, Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
18:30 + Eugeniusz Brożek (od Władysławy Kurek z Wielmoży)
WTOREK 14.09
06:30 + Stefan Słyś (od rodziny Dylewskich i Krajewskich
z Rabki-Zdroju)
07:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
07:00 +Jan Bobrek (od Lucyny i Stanisława Kurowskich)
08:00 + Władysław Durak (od wnuczki Karoliny z mężem)
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
członków Róży Różańcowej MB Bolesnej
18:30 +Janina Ujejska (msza św. żałobna)
18:30 +Teresa Chomczyńska w 15. rocznicę śmierci i jej mama
+ Antonina
ŚRODA 15.09
06:30 + Maria, Marian, Bożena Pietras
06:30 + Elżbieta Kornaś (od Anny i Janusza Zybura)
07:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i łaski z okazji urodzin małżonków: Krzysztofa i Marii oraz
ich bliskich
07:00 + Stanisław Stefański
08:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 16.09
06:30 + Wiktoria, Feliks Olbrychtowie
07:00 + Aniela Ulman – 38. rocznica śmierci, + Stanisław (mąż),
+ Maria (córka), + Józef (syn)
08:00 + Stefan Cybura w 7. rocznicę śmierci
18:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 + Za zmarłych z rodzin: Tyrkowskich, Gawryluk, Sadok,
Ściborów
PIĄTEK 17.09
06:30 + Stefania Sekunda
07:00 + Wanda Pawelec
07:00 + Władysława i Wincenty
08:00 + Władysław Ciapała (od Zofii Brożek)
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym
kościele
18:30 + Maria Kijania – msza gregoriańska
18:30 + Anna Łyszczarz (od córek: Agnieszki, Anity i Małgorzaty)
18:30 + Zbigniew Klimas oraz + Tadeusz i Jarosław Nowak
SOBOTA 18.09
06:30 Zmarli z rodziny
07:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska
07:00 + Andrzej Wyspiański z okazji urodzin i zmarli z rodziny
Wyspiańskich
08:00 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. dla księdza
Stanisława
08:00 + Stanisław Czechowski
08:00 + Maria Pawełek (od brata z rodziną)
08:00 + Maria Leśniak w 32. rocznicę śmierci oraz + Jan, Roman,
Edward, Jerzy
18:30 + Marek Kołodziejczyk
NIEDZIELA 19.09
06:30 Za Parafian
08:00 + Maria Kijania – msza gregoriańska

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Szczególne życzenia składamy
s. Wiktorii katechetce, która dzisiaj obchodzi imieniny
oraz ks. Stanisławowi Molendysowi, którego imieniny
przypadają w sobotę. Życzymy s. Wiktorii i ks. Stanisławowi
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Jadwigi
w realizacji powołania i w posłudze dla naszej wspólnoty.

▪ Dzisiaj w Warszawie odbywa się beatyfikacja kard. Stefana

Wyszyńskiego i s. Elżbiety Róży Czackiej. Módlmy się
w intencji naszej Ojczyzny, Kościoła i w naszych osobistych
sprawach za przyczyną nowych błogosławionych.

▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci

i młodzież na zajęcia sportowe. Biuro klubu udziela wszelkich
informacji na temat harmonogramu i rodzajów zajęć. Można
je również znaleźć na stronie internetowej klubu. Serdecznie
zapraszamy.

▪ Centrum Kultury im. Św. Jadwigi przypomina, że trwają

jeszcze zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowe informacje znajdziemy na plakacie i ulotkach.

▪ Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka na tacę, jak
co miesiąc, przeznaczona będzie na nasze bieżące parafialne
inwestycje.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta

tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Jerzy Iliński (l. 61)
z ul. Stachiewicza 15, Stanisław Wypchło (l. 86) z ul. Krowoderskich Zuchów 20, Kazimierz Wojtaszek (l. 73) z ul. Palacha 7 oraz Jerzy Trebusznyj (l. 82) z ul. Rusznikarskiej 3.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 13.09
św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora
Kościoła
1 Tm 2,1–8; Ps 28;
Łk 7,1–10

CZWARTEK 16.09
św. męczenników
Korneliusza, papieża,
i Cypriana, biskupa
1 Tm 4,12–16; Ps 111;
Łk 7,36–50

WTOREK 14.09
Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego
Lb 21,4b–9; Ps 78;
J 3,13–17

PIĄTEK 17.09
1 Tm 6,2c–12; Ps 49; Łk 8,1–3

ŚRODA 15.09
NMP Bolesnej
Hbr 5,7–9; Ps 31;
J 19,25–27

SOBOTA 18.09
Święto św. Stanisława
Kostki, zakonnika
Mdr 4,7–15; Ps 148; Łk 2,41–52
NIEDZIELA 19.09
Mdr 2,12.17–20; Ps 54;
Jk 3,16–4,3; Mk 9,30–37

09:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Oliwki Wajdy w 9. rocznicę urodzin i opiekę MB
(od prababci z córką)
10:00 +Tadeusz Szymański (od Grażyny i Franka z Gniewczyny)
11:00 + Andrzej, Rozalia, Aleksander Wójtowicz
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Eugeniusz Skiba – 3. rocznica śmierci
17:00 + Stanisława i Emil Rychliccy, Franciszka-Maria i Stanisław
Trytek, zmarli z ich rodzin, przyjaciele, sąsiedzi
18:30 +Tadeusz Świąder – 23. rocznica śmierci
20:30 +Józefa i Michał Polewka, + Jan Zalewski

W DNIU BEATYFIKACJI KS. KARD. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
dokończenie ze str. 1

Władza ziemska – w duchu sprawiedliwości, miłości
i prawdy
Sprawować władzę, czyli rządzić – jak często powtarza nam etyka chrześcijańska – to znaczy służyć wszystkim od szczytu aż
do dołu. Jest to możliwe tylko z pomocą miłości. Wzór daje nam
Ten, który przyjął postać sługi – Jezus Chrystus. Tylko wtedy
może być prawidłowa służba, gdy ludzie sprawujący władzę kierują się wrażliwością na człowieka i miłością.
Myśli te rozwinął w swoim dokumencie Ojciec święty. Służyć
w prawdzie to znaczy uszanować człowieka. A to jest warunkiem
ładu społecznego i politycznego, warunkiem zaufania do władzy.
Tylko wtedy można pozyskać zaufanie, gdy służy się w prawdzie
i miłości. Skłamać można tylko raz. Gdy kłamstwo się powtarza,
ludzie przestają mieć zaufanie do władzy. Dlatego jest rzeczą tak
ważną ostrożnie posługiwać się propagandą. Kłamliwa propaganda, która kładzie rękę na rzeczywistości i zasłania ją, świadczy o krótkowzroczności w posługiwaniu się środkami przekazu
społecznego. Trzeba się zawsze liczyć z wrodzoną inteligencją
naszego narodu, który, gdy nie może wyczytać prawdy czarno
na białym, czyta ją między wierszami. Dlatego też konieczny,
niezbędny szacunek dla władzy zależy od prawdy.

jako dzieci Kościoła Chrystusowego, jako chrześcijanie mający obowiązek kierować się
duchem Bożych przykazań, duchem Ewangelii Chrystusowej,
duchem Jasnogórskich Ślubów
naszego Narodu, czy my prawdziwie czytamy wszystko, co
jest potrzebne do trwałego budowania pokoju Bożego w naszej Ojczyźnie? Każdy na to
pytanie sam sobie musi odpowiedzieć, zależnie od tego, co
mu sumienie mówi. W Ojczyźnie naszej najważniejszym czynnikiem ładu i pokoju, owocności
i skuteczności pracy, a nawet pomyślności społecznej i gospodarczej, jest sumienie obywateli. Bo cóż z tego, że będziemy bez
końca wyliczali najrozmaitszych winowajców, że będą oni nawet
ukarani zgodnie ze swymi uczynkami, jeżeli życie całego narodu,
a więc każdego obywatela – pozostanie bez zmian? W każdym
człowieku, w każdej rodzinie, w każdym dziale pracy, w życiu
narodu i państwa musi się obudzić sumienie osobiste, sumienie społeczne, sumienie zawodowe, sumienie gospodarcze,
sumienie narodowe, sumienie polityczne.
[…]

Ludzie w prawdzie wyczuwają troskę o człowieka. Chrystus powiedział: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu. Tylko Piłat pytał: Co to jest prawda? (J 18,37–38).
Wszystkim innym nie trzeba było tego tłumaczyć. I nam, drodzy
moi, nie trzeba tłumaczyć, co to jest prawda. Widzimy jej doniosłe znaczenie w sprawowaniu władzy, a więc w prowadzeniu życia narodu na własnej ziemi do pokoju. A tak bardzo jest on nam
potrzebny, niezbędny! Jest koniecznym warunkiem utrzymania
darowanej nam jeszcze raz wolności.

…obraz naszej Ojczyzny, pokój w niej i pomyślność zależą od
kierowania się sumieniem chrześcijańskim i obywatelskim w życiu naszym osobistym, rodzinnym, zawodowym i narodowym.
Sumienie to pielęgnowane i kształtowane jest przez przykazania Boże, przez ducha Ewangelii, przez odnawiane ciągle Jasnogórskie Śluby Narodu.

Polacy umieją bronić wolności. Pamiętam fragment pamiętnika
z oblężenia Warszawy: przez dwadzieścia kilka dni stolica
broniła się zawzięcie. Największe zagrożenie, nawet takie jak
24 września 1939 roku, gdy olbrzymie zespoły lotnicze przez
wiele godzin bombardowały miasto, nie było dla warszawiaków
tak groźne jak wiadomość, że ma nastąpić kapitulacja. Wtedy,
gdy leciały bomby, Warszawa nie płakała, ale gdy dowiedziano
się o kapitulacji, ludzie chodzili płacząc: Jak to? Tyle wysiłku,
poświęcenia i trudów na nic? Naród polski zdolny jest znieść
najbardziej bolesne doświadczenia i osobiste zagrożenie, byle
tylko trwać!

Dobre słowo

Z przemówienia podczas poświęcenia kamienia węgielnego
pod budujący się kościół, Ołtarzew 2.10.1980

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba Mu jeszcze
zawierzyć.
kard. Stefan Wyszyński

Księdzu Stanisławowi
z okazji imienin
życzymy wszelkich
potrzebnych łask,
wiary takiej, iżby góry
przenosić, wierności
powołaniu, uśmiechu
i sądów sprawiedliwych.

Z przemówienia w uroczystość Objawienia Pańskiego
w katedrze św. Jana Chrzciciela, 6.1.1980
Rachunek sumienia narodu
Sytuacja, w jakiej Ojczyzna nasza obecnie żyje i pracuje, wszystkie jej niepokoje, którymi napełnia się nasze życie w odzyskanej
Ojczyźnie, wszystko to każe nam dokonać wielkiego rachunku
sumienia. Na ten rachunek sumienia składa się pytanie: czy my,
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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

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Składka inwestycyjna w parafii.
Aby sprostać wielu poważnym wyzwaniom duszpasterskim i gospodarczym, Duszpasterska Rada Parafialna i Rada Ekonomiczno-Gospodarcza wraz z ks. Proboszczem zaprasza wszystkich parafian i gości od początku 2020 r. do udziału w składce na tacę
na tzw. Fundusz Inwestycyjny. Nie będzie to żadna dodatkowa
zbiórka, ale jedna taca w miesiącu.
1. Zasady składki inwestycyjnej:
2. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
3. Częstotliwość – raz na miesiąc. Jeżeli jednak ktoś z parafian nie będzie mógł w danym miesiącu złożyć ofiary, zawsze
może później podjąć w niej udział.
4. Wysokość – dowolna, w zależności od możliwości finansowych każdej rodziny lub osoby w danym miesiącu.
5. Formy wpłat do wyboru:
• na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty dokonane w tej formie
są imiennie ewidencjonowane w parafii, ponadto dają możliwość w następnym roku odliczeń podatkowych za rok
bieżący. Niezbędnym jest określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na cele kultu religijnego (składka
inwestycyjna).
• na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca,
którego składka dotyczy. Wpłaty te są również księgowane
imiennie w parafii, ale nie dają one możliwości odliczeń podatkowych.
• na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia
– nie są imiennie ewidencjonowane i nie dają możliwości
odliczeń podatkowych.
6. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz ewidencja darczyńców są dokonywane co miesiąc przez osoby z Rady Ekonomicznej. Natomiast w okresach półrocznych ks. Proboszcz składa szczegółowe sprawozdanie dla obydwu Rad i publikuje w biuletynie
parafialnym wysokość wpływów i wydatków z tej składki oraz
planów na następne miesiące.
7. Przeznaczenie środków:
• W najbliższym czasie najpilniejsze są sprawy remontowe,
czyli składanie pieniędzy na wkład własny do dotacji NFOŚ
na ocieplenie kościoła, modernizację ogrzewania czy remont
schodów głównych.
• Jednocześnie ważna jest realizacja inwestycji duszpasterskich,
jak np.: wprowadzenie relikwii i rzeźby św. Jana Pawła II,
obrazu Jezusa Miłosiernego itp.
• Kolejność realizacji tych zadań oraz podejmowanie innych
będzie zależała od wielu okoliczności, jak: wysokość wpływów ze składki inwestycyjnej, losy oczekiwanej dotacji,
nowe poważne zadania itp. Zawsze na bieżąco będziemy
informować parafian, co i dlaczego w danej chwili jest ważniejsze i możliwe, a co musimy odłożyć.
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Mamy nadzieję, że taka forma składki inwestycyjnej jest jasna,
czytelna i elastyczna. Dziękujemy, że już spotyka się z akceptacją i dużym odzewem parafian i innych uczestników nabożeństw w naszym kościele.
Duszpasterska Rada Parafialna
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza
ks. Proboszcz

Znowu z królową Jadwigą
dokończenie ze str. 1

To prawda, wszystko nowe, od nowa trzeba budować relacje
międzyludzkie. Każdy zapewne inaczej odczuwa ten czas, ja na
początku czuję się obco – widzę uśmiechnięte twarze, ale jednak
nie znam tych, którzy darzą mnie życzliwym uśmiechem. Jeśli
mam świadomość, że wierni parafii, w której posługuję, modlą
się za mnie, to mnie wzmacnia, bo to znaczy, że dobrze mi życzą.
Nadto potrzeba czasu – dobrych relacji opartych na zaufaniu nie
buduje się w jeden dzień. Co pomaga wejść w nową wspólnotę?
Cierpliwość wiernych względem nowego księdza i „wydawanie
oceny” jego posługi nie na początku, ale na końcu pracy duszpasterskiej w danej parafii.
Oddaję się w opieką św. Jadwigi Królowej i przy tej okazji ośmielam się prosić o Waszą modlitwę w mojej intencji. Szczęść Boże!
Imię Norbert wywodzi się od słów nord – tj. północ
i beraht – czyli ‘błyszczeć, jaśnieć’, znaczy więc ‘ten,
który dokonuje wielkich czynów na północy’.
I tego Księdzu z serca życzymy – aby tu w naszej parafii na północy Krakowa doświadczył Ksiądz radości
z realizacji swojego powołania, obfitych jego owoców,
życzliwości i wdzięczności ludzi, a przede wszystkim
prowadzenia Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej w codziennej służbie Bogu wśród nas.
Z ks. Norbertem Sarotą rozmawiała Iwona Korohoda

Witamy dzisiaj w naszej wspólnocie misjonarza z Tanzanii
ks. Wojciecha Kościelniaka. Dzieli się on z nami na każdej
Mszy św. najnowszymi informacjami na temat życia jego afrykańskiej parafii, szczególnie trudnego podczas pandemii. Po Mszach
św. można wesprzeć u wolontariuszy przed kościołem dowolnym datkiem do puszek ewangelizacyjną pracę ks. Wojciecha.
Bóg zapłać za każdy dar serca na misyjny trud.

Dla siostry Wiktorii
z okazji imienin.

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

