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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/J 8,1—11/
Już w Starym Testamencie
znano przykazanie Kochaj

Przyjąć krzyż z Chrystusem i wytrwać
z nim do końca
Rekolekcje dla dorosłych w parafii św. Jadwigi Królowej
(2–6 kwietnia 2022)

bliźniego swego jak siebie
samego, ale faryzeuszom

nawet przez myśl nie przeszło, że ta cudzołożnica jest
ich bliźnim. Dla nich to był
ludzki śmieć. Nie obchodziło
ich jej dobro; nie zastanawiali się nad tym, co ona
czuje. Ich stosunek do niej
był czysto instrumentalny.
Postanowili wykorzystać ją
i jej grzech, żeby zastawić
pułapkę na Pana Jezusa.

Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. Wydało im się,

że jakby Pan Jezus się nie
zachował, będzie można Mu
zarzucić okrucieństwo albo niekonsekwencję. Bo jeśli zgodzi
się na ukamienowanie nieszczęsnej grzesznicy, będzie można
zarzucić Mu okrucieństwo; jeśli będzie się za nią wstawiał,
będzie można przypomnieć Mu Jego własne deklaracje, że
nie chce usunąć ani joty z Prawa i Proroków. Okrucieństwo
albo niekonsekwencja – to są dwa zarzuty, jakie my grzesznicy po dziś dzień najczęściej wysuwamy przeciwko Panu
Bogu.
Okrutni wobec nieszczęsnej kobiety, podstępni w stosunku
do Pana Jezusa, nie myśleli o samych sobie ani o swoim
prawdziwym dobru. Zauważmy, że Pan Jezus zwrócił się do
nich ze słowem prawdziwej miłości. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To nie było słowo potępienia, to było słowo miłości. Spróbujcie sobie

uświadomić, kochani faryzeusze, że wy również jesteście
grzesznikami, a przecież Pan Bóg was nie potępia. Pan Bóg
potępia tylko wasz grzech i chciałby was od niego uwolnić.

Oni zastawili na Pana Jezusa pułapkę, a On obdarza ich wielkim darem. Obdarza ich słowem, które ma moc ich zbawić.
Jest bardzo możliwe, że niektórzy z nich przyjęli ten dar i po
Jego zmartwychwstaniu znaleźli się wśród Jego uczniów. Ale
taki właśnie jest Bóg: On chce obdarzać również tych, którzy
z Nim walczą i sobie z Niego szydzą.
Pan Jezus był jedynym, dla którego ta cudzołożnica była
osobą, a nie ludzkim śmieciem. Był jedynym, któremu naprawdę chodziło o jej dobro. Zauważmy, że bronił jej w ten
sposób, iż również w jej prześladowcach widział ludzkie osoby i zależało Mu na ich dobru. Toteż skierował do niej słowa
wprawdzie inne w treści, ale bardzo podobne w swojej istocie do tych, jakie powiedział faryzeuszom: Ja ciebie nie potępiam, ale więcej już nie grzesz. Mówiąc inaczej: Córko, Ja

potępiam twój grzech, ale nie ciebie. A dlatego potępiam
twój grzech, że ciebie kocham, że Mi na tobie zależy. Dlatego porzuć swoje grzechy i trzymaj się przykazań. Niech
w tobie nie będzie już nic, co bym musiał potępić.

o. Jacek Salij OP

Sobota, 2.04
11:00 Msza św. z nauką dla chorych i z sakramentem
namaszczenia
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Nauka stanowa dla kobiet
Niedziela, 3.04
06:30 Msza św. z nauką ogólną
08:00 Msza św. z nauką ogólną
09:30 Msza św. z nauką ogólną
10:00 Msza św. z nauką ogólną (kaplica MB)
11:00 Msza św. z nauką ogólną
12:30 Msza św. z nauką ogólną
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00 Msza św. z nauką ogólną
18:30 Msza św. z nauką ogólną
20:30 Msza św. dla młodzieży szkół średnich, pracującej
i studentów
Poniedziałek, 4.04
08:00 Msza św. z nauką ogólną
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Nauka stanowa dla mężczyzn
20:30 Nauka dla młodzieży szkół średnich, pracującej
i studentów (kaplica MB)
Wtorek, 5.04
06:30-10:00 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
08:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30-20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną w ramach tzw. kościoła
stacyjnego
20:30 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich,
pracującej i studentów (kaplica MB)
Środa, 6.04
06:30-10:00 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
08:00 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)
16:30–20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)
Piątek, 8.04
19:30 Droga Krzyżowa ulicami parafii z rozważaniami
porekolekcyjnymi

Rekolekcje wygłosi o. dr Eligiusz Dymowski OFM
wykładowca teologii, gwardian i proboszcz
Parafii Stygmatów św. Franciszka w Krakowie

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 4.04
06:30 Za Parafian
06:30 + Jan Domagała (od Małgorzaty i Łukasza Nowak)
07:00 ++ rodzice + Bronisława i Stanisław Kucharz
07:00 + Józef Stachura (od rodziny Klimów z Suchoraby)
08:00 + Janina, Roman, Alicja Wrońscy
18:30 + Zofia Szkatuła (od Bartłomieja z żoną)
18:30 + Franciszek Zabdyr (od brata Zbigniewa z całą rodziną)
WTOREK 5.04
06:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marty w 83. rocznicę
urodzin
06:30 + Krystyna Łatak (od koleżanek i kolegów z Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza)
07:00 O zdrowie duszy i ciała dla Janusza w 52. rocznicę urodzin,
o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i dary Ducha Św.
08:00 + Eugeniusz Adamiak, Stanisława, Stanisław i Mieczysław Hudzik, Stanisław Skwyrowski
18:30 O Boże błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Św.,
łaskę zdrowia i opiekę MB na każdy dzień dla Krystyny
i całej rodziny
18:30 + Natalia Krężołek – 3. rocznica śmierci
ŚRODA 6.04
06:30 + Stanisława Macioł (od Anieli)
06:30 + Krystyna Łatak (od Tomaszków)
07:00 + Józef Kupka (od Weroniki i Mateusza)
07:00 + Maria Doniec i zmarli z rodziny
08:00 + Zofia Szkatuła (od całej rodziny Kaźmierków)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 7.04
06:30 + Jadwiga Rutkowska (od kuzyna Piotra Cież z rodziną
z Kasinki Małej)
07:00 + Marian Pająk (od Klaudii i Michała Dziedzic z Trzciany)
08:00 O dary Ducha Św. dla syna Jakuba, córki Anny i jej rodziny
18:30 + Ludmiła i Bernard Banasiak
18:30 + Tadeusz Sałas (od rodziny Franciszka i Doroty Misiaszków
z Hubenic)
PIĄTEK 8.04
06:30 O nawrócenie córki Małgorzaty
06:30 + Kazimiera, Maciej, Mieczysław Kućmierz
07:00 + Krystyna Łatak (od przyjaciół z Czchowa)
07:00 + Stanisława Macioł (od rodziny Gacków)
08:00 + Andrzej Poręba (od Barbary Wesołowskiej z synem
Grzegorzem z żoną z Biczyc Dolnych)
18:30 + Władysława, Marian, Henryk
18:30 + Zofia Szkatuła (od Franciszka i Małgorzaty Bojar)
18:30 + Anna i Eugeniusz Godyń w rocznicę śmierci
SOBOTA 09.04
06:30 + Krystyna Łatak (od męża Macieja)
07:00 + Mieczysław Skrzypek – 9. rocznica śmierci
07:00 + Stanisława Macioł (od kuzyna Edwarda Kapery z żoną)
08:00 + Genowefa Bujas (od rodziny Mików)
08:00 + Leszek Kosydar – 11. rocznica śmierci
08:00 + Władysław Styrna (od sąsiadek Anny i Bożeny Musiał)
08:00 Rezerwacja
18:30 + Krystyna Nędza w 14. rocznicę śmierci oraz + Ewa Szaniawska w 11. rocznicę śmierci
NIEDZIELA 10.04
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Antoniego Dacha w 90. rocznicę urodzin
08:00 + Jan Drożdż, + Julia (żona) oraz ++ z rodziny
09:30 + Józef i żona Melania
10:00 Rezerwacja
11:00 + Teresa i Eugeniusz Stochlińscy
12:30 + Mirosław Płoszaj
12:30 + Bronisława Mazurkiewicz – 10. rocznica śmierci
17:00 + Kazimierz Węgrzecki – 7. rocznica śmierci (od rodziny
Węgrzeckich)
18:30 + Edward, Joanna i Zbigniew o łaskę życia wiecznego
20:30 + Zofia Szkatuła (od Mariana i Danuty Bojar)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 Wczoraj

rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne dla
dorosłych. Dzisiaj nauki rekolekcyjne na każdej Mszy św.
i na Gorzkich Żalach, natomiast w poniedziałek, wtorek
i środę na Mszach św. o godz. 8:00 i 18:30. We wtorek
i w środę będzie także okazja do spowiedzi. Poza tym
w poniedziałek po Mszy św. wieczornej nauka stanowa dla
mężczyzn. Także dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek o godz.
20:30 zapraszamy na spotkania młodzież szkół średnich,
pracującą i studentów. Dokładny program rekolekcji zamieszczony jest na plakatach, w biuletynie oraz w internecie. Serdecznie zachęcamy do udziału w naszych parafialnych rekolekcjach, które w tym roku głosi o. dr Eligiusz
Dymowski – wykładowca teologii, gwardian i proboszcz
parafii Stygmatów św. Franciszka w Krakowie.

 We

wtorek 5 kwietnia nasz kościół jest tzw. kościołem stacyjnym w ramach diecezjalnej inicjatywy modlitewnej na
Wielki Post. Jest to jednocześnie czas naszych rekolekcji.
O godz. 18:30 rozpocznie się Msza św., będąca modlitwą
przebłagalną przed Wielkim Tygodniem.

W

soboty w naszym kościele, w kaplicy Matki Bożej o godz.
17:00 odprawiamy Mszę świętą z niedzieli w języku
ukraińskim. Wcześniej można skorzystać z sakramentu
pokuty. Natomiast codziennie o godz. 20:00 zapraszamy,
także do kaplicy, na różaniec w intencji narodu ukraińskiego. O innych formach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
w naszej parafii możemy przeczytać na naszej stronie internetowej.

W

tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po Mszy
św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu prowadzoną, jak co miesiąc, przez wspólnotę
studentów i młodzieży pracującej Chrystus na Krowodrzy.

W

najbliższy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą
odprawimy idąc ulicami naszej parafii, po dwóch latach
przerwy spowodowanej pandemią. Rozpocznie się ona po
Mszy św. wieczornej, czyli ok. godz. 19:00 i będzie przebiegać tą samą trasą co dawniej. Bardzo prosimy, aby w tym
roku zabrać ze sobą z domu na to nabożeństwo świece,
które będą znakiem modlitwy i solidarności z mieszkańcami
Ukrainy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
w Drodze Krzyżowej. Jest to nie tylko okazja do skupienia
wokół tajemnicy Chrystusowej Męki i błaganie o zakończenie
wojny, ale także zewnętrzny wyraz i świadectwo naszej
wiary. Pozostałe drogi krzyżowe tego dnia będą o godz. 8:30
rano i o 17:00 dla tych dzieci, które nie mogą przyjść z rodzicami wieczorem. Nie będzie wyjątkowo nabożeństw o 17:45
i 20:00 w kościele.

 Za

tydzień Niedziela Palmowa – początek Wielkiego
Tygodnia. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm.

 Prosimy

o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego
Grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. Bóg
zapłać za pomoc w przygotowaniu dekoracji na zbliżające się
Święta.

 Już

dzisiaj, wraz z Centrum Kultury im. Św. Jadwigi i Teatrem
Tańca ,,Lilia” zapraszamy na spektakl Jadwiga – klejnot
Wawelu, który zostanie zaprezentowany 24 kwietnia
o godz. 19:30 w sali teatralnej. Spektakl za pomocą tańca,
muzyki i gry świateł ukazuje postać św. Jadwigi, jej historię,
duchowość oraz głęboką wrażliwość, mającą odzwierciedlenie w licznych dziełach miłosierdzia. Wszelkie informacje
o biletach można znaleźć w internecie lub na plakatach.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Zofia
Łukawska (l. 80) z ul. Rusznikarskiej 16 oraz Małgorzata
Szarowicz (l. 67) z ul. Krowoderskich Zuchów 23.

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

odNOWA w służbie ołtarza
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko
stało się nowe (2 Kor 5,17).
Wielki Post, który właśnie przeżywamy to okres szczególny,
który ma nas pobudzić do pokuty i nawrócenia i przygotować
do przeżycia największej chrześcijańskiej uroczystości Świąt
Paschalnych. To czas wyrzeczenia i duchowego wzrastania,
by możliwa stała się wspólnotowa i osobista odNOWA naszej
wiary i miłości.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że coraz mniej ministrantów
i lektorów angażuje się czynnie w posługę ołtarza. Z pewnością przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale odpowiedzialnymi
za ten stan rzeczy nie są jedynie ksiądz proboszcz czy księża
duszpasterze służby liturgicznej. Dużo zależy także od rodziców, dziadków, katechetów i wreszcie od samych chłopców…
I od nas wszystkich, którzy możemy, a nawet powinniśmy
modlić się za młodych, aby mieli serca otwarte na głos Ducha
Świętego i odwagę, by za Nim wytrwale iść.
Termin łaciński ministrare oznacza ‘służyć, pomagać’. Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna, niosą znaki mające dla niej szczególne znaczenie i pomagające wiernym głębiej i pełniej ją przeżywać.
I wreszcie sami są znakiem. Wskazują, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą
kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
A uczestniczyć w liturgii nie znaczy być biernym obserwatorem, ale współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią
angażując.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla
ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste]
jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! (Kol 3,23–24).
Z duszpasterzem służby liturgicznej ks. Norbertem
Sarotą rozmawiała Iwona Korohoda
– Pracuje Ksiądz w naszej parafii już ponad pół roku,
opiekując się grupą ministrantów i lektorów. Czy
w ostatnim czasie dołączyli do tego grona nowi ministranci?
Szczęść Boże. Tak, pół roku to niedługo, ale już w szeregi
naszej Służby Liturgicznej wstąpiło 10 ministrantów.
– Czy ministranci i lektorzy tworzą wspólnotę, spotykają się poza zakrystią?
Chciałbym, aby tworzyli wspólnotę, ale obecnie nie jest to dla
mnie takie oczywiste. Na pewno można zauważyć, że starsi –
zazwyczaj lektorzy, dobrze czują się w swoim gronie, a młodsi ministranci wśród swoich rówieśników. Pięknym jednak by
było, gdyby wszyscy byli wspólnotą bez względu na wiek.
Służba Liturgiczna ma swoje spotkania, takie spotkania dla
kandydatów były cotygodniowe, dla ministrantów co dwa
tygodnie, niestety dla starszych lektorów obecnie nie ma,
ponieważ po trzech spotkaniach, które zaproponowałem, nie
było zainteresowania ani też konkretnej propozycji z ich strony, aby jednak takie spotkania się odbywały regularnie.

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień,
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

– W wielu parafiach widać, że po pandemii chłopcy
nie wrócili do służby, wierni temu powołaniu pozostali tylko nieliczni… Co Księdza zdaniem może pomóc
im od nowa zaangażować się i wytrwać?
Problem jest złożony i nie ma jednej właściwej odpowiedzi.
Starsi lektorzy tłumaczą się obowiązkami i wykładami na
uczelni, najmłodsi są zależni od rodziców, ponieważ to rodzice przywożą samochodami chłopców na Msze św. Jeśli rodzic
z różnych powodów nie może przywieźć syna na zbiórkę czy
Mszę św., to tego ministranta przy ołtarzu nie zobaczymy.
Jeszcze inni tłumaczą się zajęciami po lekcjach – basen, korepetycje, gra na instrumencie, język obcy. Zapewne nie brakuje także takich, którzy nie mają żadnej przeszkody poza przełamaniem własnego lenistwa. W to wszystko wpisuje się,
niestety, współczesne spojrzenie na Kościół i duchowieństwo
po nagłaśnianych skandalach. I to jest najbardziej bolesne,
że dzisiaj niektórzy księża, obarczeni grzechami i błędami
innych duchownych, muszą się tłumaczyć, że nie są wielbłądami, bo świat uogólnia. Dziękuję jednak przy tej okazji tym,
którzy swoją gorliwą służbą dają świadectwo swojej żywej
relacji z Panem Jezusem, bo przecież jeśli na czymś naprawdę mi zależy – to bez względu na wszystko znajdę czas.
– Jakie ma Ksiądz doświadczenia z poprzednich parafii z pracy ze służbą liturgiczną? Co może pomóc młodym w zaangażowaniu się w tę posługę?
To, co w jednej parafii jest sukcesem, niekoniecznie święci
tryumf w innej. W dwóch pierwszych wyjeżdżałem ze służbą
liturgiczną na trzydniowe rekolekcje, to sprawiało, że chłopaki czuli wspólnotę, tam rodziły się świetne pomysły, ale nie
podszyte tylko słomianym zapałem, lecz takie, które wskazywały na niesamowite zaangażowanie ministrantów i lektorów.
Wracaliśmy odnowieni i wzmocnieni duchowo, ale nawet te
rekolekcje to nie był mój pomysł, raczej sprowokowana propozycja chłopaków. Oni sami niecierpliwie dopytywali, kiedy
wreszcie będzie wyjazd, jeszcze trwał jeden, a już pytali
o datę kolejnego. W przedostatniej parafii to było ognisko,
obejrzenie wartościowego filmu, jednodniowe wyjazdy,
coroczny „dzień skupienia” – takie mini rekolekcje, organizowane przy parafii. Jednak ten rytm zakłóciły ostatnie dwa lata
covidowe, kiedy troszcząc się o zdrowie i życie, siedzieliśmy
w domu i uczestniczyliśmy w życiu wspólnoty parafialnej
online.
dokończenie na str. 4
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. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
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

odNOWA w służbie ołtarza
dokończenie ze str. 3
Nie wiem, co może pomóc, każdy jest kimś innym i zapewne
każdy ma inne oczekiwania… Ja zawsze wolę, kiedy propozycje są oddolne, ale nie interesuje mnie rzucanie pustych słów
i wzniosłych haseł typu: zróbmy to czy tamto, a kiedy trzeba
tę propozycję zrealizować, nie ma chętnych, bo każdy coś
tam ma… W deklaracjach wszyscy jesteśmy dobrzy, ale nie
chodzi tylko o to, by sprowokować jakąś akcję, ale by się
w nią zaangażować.
– Kto i w jaki sposób może dołączyć do wspólnoty ministrantów i lektorów?
Dołączyć może każdy chłopak, a nawet mężczyzna (w naszej
parafii mamy kilku maksistrantów – to byli lektorzy, obecnie
ojcowie ministrantów), każdy, kto autentycznie chce posługiwać przy ołtarzu na chwałę Bożą i dla dobra swojej parafii.
Najczęściej to są chłopcy przygotowujący się do I Komunii
Świętej lub zaraz po niej, ale nie ma żadnych obiektywnych
przeszkód, aby to był licealista, student czy ktoś, kto już podjął pracę, ale ma taką możliwość, aby się zaangażować. Słyszę coraz częściej, jak ludzie mówią: Nie czuję radości

w moim życiu, modlitwa nie wzmacnia mnie duchowo, nic
mnie nie cieszy, pogubiłem się w życiu, nie rozumiem liturgii
i tego wszystkiego, co się dzieje w kościele. Wtedy pytam:
Jesteś zaangażowany w jakąś grupę działającą przy parafii?
Próbowałeś? Może taki zdecydowany start dałby Ci nową
energię, by zacząć coś od początku, by zacząć coś na nowo.
No właśnie. Czasem nic w życiu nie idzie, jakbyśmy chcieli,
bo nic z tym życiem nie chcemy zrobić – narzekamy, ale pasuje nam takie swojskie ciepełko, do którego przywykliśmy.

To teraz bez żadnej filozofii – chcesz służyć Panu
i swojej wspólnocie? Zdecyduj się i przyjdź, nie potrzebujesz dyplomu uczelni ani żadnej kwalifikacji, tylko
autentycznego i trwałego pragnienia, aby się w ten
sposób realizować.
Z ministrantem Karolem Kunderą rozmawiała Iwona
Korohoda
– Od kiedy służysz przy ołtarzu i dlaczego zdecydowałeś się zostać ministrantem?
Do służby liturgicznej należę od 2015 r. Nakłoniła mnie do
tego siostra Paula, katechetka z mojej szkoły. Sam byłem
ciekawy, jak to jest uczestniczyć we Mszy świętej od strony
ołtarza i pomagać we wszystkich czynnościach liturgicznych.
Do posługi ministranta a następnie lektora przygotowywał
mnie ks. Grzegorz Kurzec. Nasz opiekun był bardzo charyzmatyczny, ale też miał wspaniały dar organizacji i integracji
młodych ludzi.
– Co najbardziej lubisz w tej posłudze, a co jest w niej
najtrudniejsze?
W posłudze najlepszą dla mnie sprawą jest tworzenie świetInformacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

nej wspólnoty. Poznałem w ten sposób naprawdę wielu
wspaniałych ludzi oraz kolegów. Ciągłe pogłębianie swojej
wiary, poprzez przerabianie na spotkaniach różnych ciekawych tematów związanych z problemami współczesnego Kościoła oraz integracja poprzez np. wspólną grę w piłkę czy
uprawianie teakwondo. Najtrudniejsze jest znalezienie wśród
wielu obowiązków czasu na służbę i pomoc przy ołtarzu.
– Czy z twojej perspektywy dzisiaj trudniej być ministrantem/lektorem i dlaczego?
Moim zdaniem w dzisiejszych czasach trudniej być członkiem
służby liturgicznej. Ciężkie jest niesienie dobrego świadectwa
wśród tylu błędnych stereotypów na temat Kościoła. Przez
pandemię wiele osób zaprzestało służby przez brak motywacji oraz obozów czy spotkań, które w świetny sposób integrowały całą wspólnotę.
– Co twoim zdaniem zachęciłoby twoich rówieśników
do wstąpienia do grupy ministrantów i lektorów?
Poznanie nowych ludzi, wspólna integracja na różne sposoby
i spojrzenie na tę służbę z innej strony mogłoby zachęcić
innych do wstąpienia w szeregi służby liturgicznej.

Dobre słowo
Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju.
Benjamin Franklin
W ubiegły poniedziałek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nasza organistka pani
Patrycja Knapik prowadziła chór oraz akompaniament
liturgiczny podczas uroczystej Mszy świętej dyplomowej. Było to najważniejsze wydarzenie na zakończenie studiów i przed uzyskaniem stopnia magistra na
Akademii Muzycznej. Gratulujemy p. Patrycji pięknego
i bardzo wysoko ocenionego występu oraz życzymy
satysfakcji i dalszego rozwoju muzycznego talentu.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 4.04
Dn 13,41–62; Ps 23;
J 8,12–20

PIĄTEK 8.04
Jr 20,10–13; Ps 18;
J 10,31–42

WTOREK 5.04
Lb 21,4–9; Ps 102;
J 8,21–30

SOBOTA 9.04
Ez 37,21–28;
Jr 31;
J 11,45–57

ŚRODA 6.04
Dn 3,14–20.91–92.95; Dn 3;
J 8,31–42
CZWARTEK 7.04
Rdz 17,3–9; Ps 105;
J 8,51–59

NIEDZIELA PALMOWA 10.04
Iz 50,4–7;
Ps 22;
Flp 2,6–11;
Łk 23,1–49

