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Refleksja ewangeliczna /J 10,27—30/
Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Muszę się przyznać, że

podczas pierwszej lektury dzisiejszej Ewangelii uległem przygnębieniu. Sam Zbawiciel przemawia do ludzi zatwardziałych
w niewierze i niczego nie osiągnął. Ich zatwardziałość idzie
w parze z zakłamaniem. Wobec Jezusa i samych siebie udają
ludzi obiektywnych, poszukujących prawdy. Jeśli Ty jesteś
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie – zwracają się do Niego,
a z góry wiedzą swoje, że On Mesjaszem nie jest. Było to
jakby preludium do tamtych okrzyków nienawiści, jakie podczas procesu Pana Jezusa rozlegały się w ślad za pytaniem
Kajfasza: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam:
czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? A przecież Kajfasza to pytanie w ogóle nie interesowało, on był dogmatycznie pewien
swojej niewiary.
Przygnębienie moje prysło jak bańka mydlana, kiedy sobie
uświadomiłem, że dokładnie w tym samym miejscu – w świątyni jerozolimskiej, w portyku Salomona – Apostoł Piotr wygłosił jedno z pierwszych w historii Kościoła kazań, a zebrany tam
tłum słuchał go z wielką otwartością i bardzo wielu ludzi uwierzyło wówczas w Chrystusa (Dz 3,11–4,4). Jest bardzo prawdopodobne, że było wśród nich sporo takich, którzy uczestniczyli w opisanej w dzisiejszej Ewangelii rozmowie z Panem
Jezusem i byli wówczas tak bardzo zatwardziali w niewierze
i zakłamani. Zatem byli zatwardziali i zakłamani na szczęście
tylko do czasu. Bardzo ważne słowa mówi nam dzisiaj Pan
Jezus o tym, co to znaczy należeć do Jego owczarni. Moje
owce słuchają mojego głosu, a Ja je znam. Po tym poznać,
żeśmy owcami Chrystusa, że wsłuchujemy się w Jego naukę
i w Jego przykazania, i nie chcemy ich przeinaczać ani dostosowywać do swoich wyobrażeń czy do mentalności kształtowanej przez niewiarę.

Ja moje owce znam – mówi Pan Jezus. Przypomnijmy, że
w języku biblijnym słowo znać jest zazwyczaj ogromnie nasycone słowem kochać. Tak, Zbawiciel swoje owce kocha tak
bardzo, że aby je uratować, poszedł na krzyż.

Moje owce idą za Mną i Ja daję im życie wieczne. Iść za Pa-

nem Jezusem to znaczy w taki sposób starać się nieść swój
krzyż, żeby to nas przybliżało do życia wiecznego. Ale iść za
Panem Jezusem to znaczy również budować miłość wzajemną,
na wzór tej miłości, jaka Jezusa łączy ze swoim Ojcem. Ja
i Ojciec jedno jesteśmy – tymi słowami kończy się dzisiejszy
fragment Ewangelii. To właśnie według tego wzoru w Dziejach
Apostolskich opisano idealną wspólnotę kościelną: Mnóstwo
wierzących miało jedno serce i jedną duszę (Dz 4,32).
Jacek Salij OP

Baranek i Pasterz
Raduj się, Matko Baranka i Pasterza
(z Akatystu do Bogurodzicy)

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa w dwóch
alegorycznych obrazach: w jednym piśmie Janowym przedstawiony jest jako baranek, w drugim jako pasterz. Obrazy
te wydają się przeciwstawne, ale symbole – a prawie cała
Biblia została napisana językiem symbolicznym – mają właśnie to do siebie, że nie odbijają, tylko w jakiś sposób przybliżają, przez analogię, rzeczywistość. Symbol nie jest fotografią rzeczywistości, lecz jakimś nawiązaniem. Nie można
go przenieść zupełnie na rzeczywistość, tylko bierzemy
z niego pewne elementy i one nam objaśniają, jaka jest rzeczywistość, o którą chodzi i która w tej mowie symbolicznej
jest przedstawiana. A niektóre elementy obrazu pasterza
bardzo pasują do Jezusa, który nas prowadzi, który zresztą
oddał za nas życie – ale właśnie oddał życie jako ofiara,
a zwierzęciem ofiarnym był baranek i dlatego baranek przedstawia nam tego Jezusa, dzięki któremu my mamy życie.
Widzimy dzisiaj w Apokalipsie tłum, który stoi przed tronem
i jeden ze starców mówi wizjonerowi wyraźnie: To są ci, któ-

rzy wyszli z prześladowania, opłukali swe szaty i wybielili je
we krwi Baranka. Co to znaczy opłukać szaty (oczywiście nie

chodzi o szaty, tylko o własną duszę) w krwi Baranka? To
jest po prostu – trzeba sobie na nasz język przełożyć – życie
sakramentalne. Człowiek opłukuje się w krwi Baranka, przystępując do sakramentów świętych. Pierwszym z nich jest
chrzest, w którym płynie woda – ale św. Jan nam pokazał
bardzo wyraźnie, że kiedy bok Chrystusa został przebity,
wypłynęła krew i woda. Woda i krew, jakoś razem połączone. Tam, gdzie działa ta woda, woda chrztu, tam działa krew
Chrystusowa. Woda jest krwią równocześnie. Woda ma moc
krwi Chrystusowej. Potem ta krew Chrystusowa działa nie
tylko w eucharystii, gdzie przyjmujemy krew Chrystusa jako
nasz pokarm, ale także w innych sakramentach, zawsze są
one dokonane mocą krwi Chrystusowej, bo są dokonane
mocą Jego śmierci i zmartwychwstania. A ta krew została
wylana właśnie w związku ze śmiercią i jeszcze po śmierci
ukazała się z boku Jezusowego, i płynie ona w Kościele coraz
większym strumieniem, jak to zapowiadał prorok Ezechiel,
widząc tę wodę, która wypływała z boku świątyni.
dokończenie na str. 3
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PONIEDZIAŁEK 9.05
06:30
06:30
07:00
08:00
18:30
18:30

+
+
+
+
+
+

Stanisław Gręda i zmarli z rodziny
Zofia i Stanisław Kudłacz
Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
Aniela, + Józef, + Feliks
Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa.


Dzisiaj wyrusza o godz. 9:00 z Wawelu coroczna procesja
na Skałkę ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Zakończenie na Skałce, po Mszy świętej, której
przewodniczy abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu
Stanu Stolicy Apostolskiej. Szczególną intencją tegorocznej modlitwy będzie błaganie o moc Ducha Świętego
dla tych, którzy walczą o wolność Ukrainy.



W naszym kościele dziś na Mszy św. o godz. 12:30 dzieci
z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 15 przystępują do
Pierwszej Komunii Świętej.



Również dzisiaj Fundacja Mleko i Miód oraz Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Nowej Hucie po
każdej Mszy św. w naszym kościele rozprowadza płyty
z piosenkami nagranymi przez osoby niepełnosprawne
wraz z krakowskimi artystami. Ofiara za płytę jest dobrowolna, a środki uzyskane ze sprzedaży płyt posłużą
rozbudowie domu dla najbardziej potrzebujących.



Spotkanie przed bierzmowaniem dla klas VII odbędzie
się we wtorek 10 maja o godz. 17:00 w kaplicy Matki
Bożej.



Zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe, które
odprawiamy o godz. 18:00.



Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo ku czci naszej
patronki św. Jadwigi Królowej o godz. 18:00,
połączone z nabożeństwem majowym. Jak co miesiąc
będziemy się modlić głównie o rozeznanie powołania
przez ludzi młodych. Odczytywać będziemy również
prośby indywidualne zapisane na kartkach, które przez
cały miesiąc można wrzucać do skrzynki przy figurze św.
Jadwigi. Serdecznie zapraszamy.



Natomiast w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00. W naszych modlitwach pamiętajmy
w tych dniach także o tegorocznych maturzystach.



W przyszłą niedzielę przypada trzecia niedziela miesiąca,
składka na tacę będzie kolejną składką inwestycyjną.
Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę lub
poprzez stojący przy wyjściu z kościoła bezgotówkowy
ofiaromat, a także wpłacane na konto. Są one przeznaczane na wymianę okien w kościele.



Parafialny Klub Sportowy Jadwiga bardzo dziękuje
wszystkim, którzy wsparli jego działalność 1% podatku.
W tym trudnym dla wszystkich czasie Klub jest bardzo
wdzięczny za pamięć i wsparcie. W intencji darczyńców
zostanie odprawiona Msza św. 23 maja o godz. 17.00.



Klub ogłasza także zapisy na wakacyjne półkolonie.
Pierwszy tygodniowy turnus rozpocznie się 27 czerwca,
drugi 4 lipca, a trzeci 11 lipca. Zapisy i informacje w biurze
Klubu w godzinach otwarcia. Szczegóły na ulotkach i plakatach.



Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Janusz
Siudek (l. 72) z ul. Wybickiego 1, Anna Wordliczek
(l. 84) z ul. Palacha 3 oraz Maria Wołowska.

WTOREK 10.05
06:30
06:30
07:00
08:00
18:30
18:30

Za Parafian
Zmarli z rodzin Curzytków
+ Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
+ Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
+ Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
+ Stanisława, Stanisław

ŚRODA 11.05
06:30
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30

+ Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
+ Jadwiga Rutkowska (od rodziny z Myślenic)
+ Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
+ Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
+ Julia i Andrzej Widerscy oraz syn Janusz (od rodziny)
Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP

CZWARTEK 12.05
06:30 + Tadeusz Cieplak – 29. rocznica śmierci i zmarli z rodzin Cieplaków i Kruszelnickich
07:00 + Jerzy Dępski i ++ rodzice
08:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
18:30 + Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
PIĄTEK 13.05
06:30
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30
18:30
18:30

+
+
+
+
+
+
+
+

Helena i Antonina
Krystyna Łatak (od przyjaciół syna ze Skawiny)
Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
Józef Kupka (od rodziny Kurków z Piekiełka)
Zofia Wachowicz (od sąsiadów)
Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
Natalia, Stanisław Wisińscy, + Stanisław (syn)

SOBOTA 14.05
06:30 + Jan Domagała (od Kazimiery i Józefa Domagałów z Łęgu z rodziną)
07:00 + Krzysztof Michalik – 1. rocznica śmierci
07:00 + Jan i Maria Meus, syn Stanisław i córka Maria
08:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Anny w dniu
urodzin
08:00 + Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
08:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
08:00 + Julia Widerska (od przyjaciółki Ani Szot)
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
NIEDZIELA 15.05
06:30 Za Parafian
08:00 + Józefa Kasprzak – msza gregoriańska
09:30 + Renata, Stanisława i Lech Siudek, + Małgorzata, Mieczysław Skrzypek
10:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
11:00 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 W intencji dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św.
Jadwigi Królowej przystępujących do Pierwszej Komunii
Świętej
17:00 + Eugeniusz Brożek – msza gregoriańska
18:30 + Wincenty i Władysława (żona)
20:30 + Zofia i Ryszard

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

Baranek i Pasterz
dokończenie ze str. 1
Ciało Chrystusa było świątynią, jest świątynią dla nas, miejscem spotkania z Bogiem i z tej świątyni, z boku tej świątyni
wypłynęła krew i woda, jak o tym świadczy św. Jan. Płynęła
krew i woda i płynie, i płynie przez całe wieki. Staje się wielką wodą, nad którą, jak mówi prorok Ezechiel, jest wspaniała
roślinność, czyli krzewi się życie. Ta woda, dokąd dopływa,
tam rodzi życie – życie nadprzyrodzone. I to jest to opłukanie
w krwi Baranka, i kiedy się szaty płucze w krwi Baranka, stają
się białe.

Opłukali swe szaty i wybielili je we krwi Baranka. Zazwyczaj
krew plami – robi czerwone plamy, które potem czernieją. Ta
krew wybiela! A co to znaczy wybiela? To znaczy daje nam
życie Boże. My, przyjmując sakramenty święte, wybielamy
swoje szaty, czyli swoje życie, siebie, swoją duszę wybielamy
w krwi Baranka. Bo ona jest tą rzeczywistością, która daje
moc Bożą, która czyni bliskimi Boga. Właśnie dlatego wybiela. Nie plami, tylko wybiela. I znowu wracamy do dzisiejszej
niedzieli – tak bardzo Kościołowi potrzeba tych, którzy będą
pośrednikami w tym wybielaniu, czyli mówiąc już bardziej
dzisiejszym językiem, będą sprawować sakramenty święte.
Bo dzisiejsza niedziela, która ukazuje nam Jezusa jako Dobrego Pasterza, jest również szczególną niedzielą modlitwy
o powołania kapłańskie, aby Kościołowi i ludziom nie brakło
pasterzy służących do tego wybielania, czyli do przekazywania życia Bożego w sakramentach. Nasz świat w wielu swoich
częściach odczuwa brak pasterzy. Jest drugi jeszcze problem,
który się dzisiaj pojawia w związku z tym właśnie pasterzowaniem: czy ktoś jest pasterzem, czy najemnikiem? Bo trzeba sobie dobrze zdać sprawę, że wśród tych, którzy są pasterzami w Kościele, nie brakowało nigdy w historii Kościoła
i dzisiaj nie brakuje najemników; ale trzeba na tę sprawę
popatrzeć bardzo rozsądnie i z właściwej perspektywy. Bo na
pewno zdarzają się tacy, którzy niegodnie sprawują ten urząd
pasterzy. Ale przecież jest o wiele więcej tych, którzy są dobrymi pasterzami! A wystarczy, że jeden z tych pasterzy
gdzieś się załamie, zdradzi, odstąpi, dokona jakiegoś haniebnego czynu i potem już przenosi się to na wszystkich.
Pan Bóg o swoją sprawę dba, ale chce, żebyśmy Mu w tym
pomagali, zwłaszcza przez modlitwę, przez pamięć, a także
i przez pozytywne myślenie i pozytywne mówienie o kapłanach. Bo trzeba tworzyć klimat szacunku dla kapłaństwa. Nie
dla kapłana jako człowieka, tylko dla kapłaństwa, które ten
człowiek w sobie nosi. Kapłan może czasem upaść, może
czasem być naprawdę złym człowiekiem jako człowiek, ale on
nosi w sobie coś nie swojego, bo nosi kapłaństwo Chrystusowe i mocą tego kapłaństwa może działać. I to kapłaństwo
trzeba w tym człowieku uszanować. Nie jego wady, nie jego
słabości, nie jego grzechy – oczywiście nikt nie będzie tego
pochwalał; ale jeżeli dostrzega się takie rzeczy, trzeba się za
tego kapłana modlić, a nie potępiać.
My jesteśmy ludźmi, słabymi ludźmi. Pan Bóg nie wysłał na
pracę pasterską w swoim Kościele aniołów, ale ludzi. Ludzi,
którzy są obarczeni różnymi trudnościami, słabościami, którzy
muszą nieraz bardzo walczyć, żeby nie ulec, ale którzy przecież, jak historia Kościoła o tym świadczy, nieraz stawali się
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i stają się, także na naszych oczach, bohaterami, którzy potrafią tę ludzką słabość przezwyciężyć do tego stopnia, że
przez ich słabość prześwieca wielkość łaski i miłosierdzia Bożego.
Na podst.: ks. Tomasz Jelonek, Homilie loretańskie
oprac. M.Sz.

Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za
mało się modlą.

św. Jan Vianney

Dobre słowo
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali.
św. Jan Paweł II

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
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Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II

SKŁADKA INWESTYCYJNA

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
nadaremno

Od początku 2020 roku wprowadzona została w naszej parafii tzw. składka inwestycyjna. Nie jest to
żadna dodatkowa zbiórka, ale jedna taca w miesiącu.
Najbliższa taka składka będzie za tydzień, czyli 15.05.

Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa
Sebastiana Józefa Pelczara w Rzeszowie 2 czerwca 1991
[…]

Zasady składki inwestycyjnej

Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej
drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie –
tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu swego
ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje
budowali na skale, na opoce, jak to głosi psalm dzisiejszej
liturgii: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 31[30],3-4).
Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na
Górze, w ośmiu błogosławieństwach.

1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc.
3. Wysokość – dowolna.
4. Formy wpłat do wyboru:
• na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty są ewidencjonowane w parafii i dają możliwość odliczeń podatkowych. Niezbędnym jest
określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na
cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).

Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego
słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy,
którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już
w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego.
Drugie przykazanie Boże powiada: Nie będziesz brał Imienia
Pana Boga twego nadaremno. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie
bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który Mi mówi:
„Panie, Panie!” (...), lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca.

• na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca,
którego składka dotyczy. Wpłaty te są również ewidencjonowane w parafii, ale nie dają możliwości odliczeń podatkowych.

Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej: Tak niech świeci wasze światło przed ludź-

mi – mówi do nas Chrystus Pan – aby widzieli wasze dobre
czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16).

• na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia
– są ewidencjonowane zbiorczo i nie dają możliwości odliczeń
podatkowych.
5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji
darczyńców jest prowadzone przez Radę Ekonomiczną parafii.
W okresach półrocznych w biuletynie parafialnym publikowana
jest wysokość wpływów z tej składki oraz jej wydatkowania.
6. Przeznaczenie środków:

Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego życia. O takim domu mówi Chrystus: Spadł deszcz,

• Dotąd finansowaliśmy z tej składki: pierwszy dźwiękoszczelny

Jednakże skała – to nie tylko słowo Boże, nie tylko Dekalog
czy Kazanie na Górze, przykazania czy błogosławieństwa.
Skała – to nade wszystko Chrystus sam. Józef Sebastian Pelczar budował dom swego ziemskiego życia i powołania nade
wszystko na Chrystusie. Na Nim samym, w Nim bowiem objawiła się do końca sprawiedliwość Boża, o której Apostoł
mówi, że chociaż jest poświadczona przez Prawo i Proroków
(Rz 3,21), to jednak od tego Prawa jest niezależna (tamże).

• Pozostałe środki są zbierane na wkład własny do otrzymanej

wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,25).

Tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka
przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie sprawiedliwym – jest Chrystus sam. Człowiek buduje dom
swego życia ziemskiego na Nim: buduje na Odkupieniu, które
jest w Chrystusie, buduje na krzyżu, w którym przez swoją
śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata
własną krwią: śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią. Buduje więc człowiek ów dom królestwa niebieskiego
w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę. Tak właśnie budował Józef Sebastian. I dlatego dom jego życia ziemskiego
ostał się wśród wszystkich burz i doświadczeń. Dojrzał do tej
chwały, jaką człowiek-stworzenie może odnaleźć tylko w żywym Bogu. To właśnie jest owa pełnia, do której wszyscy
zostaliśmy wezwani w Jezusie Chrystusie.

konfesjonał, a także wykonanie rzeźby św. Jana Pawła II
i okładzin kamiennych wokół oraz wprowadzenie figury wraz
z relikwiami Ojca Świętego do naszego kościoła.
dotacji NFOŚiGW na termomodernizację kościoła, wymianę
świetlików w dachu i witraży.
• W dalszej kolejności planujemy także inne duże remonty.
• Kolejność realizacji tych i innych zadań będzie zależała od

wysokości wpływów oraz pojawiających się innych pilnych
potrzeb. Zawsze na bieżąco informujemy nie tylko o wysokości składki i jej przeznaczeniu, ale także co w danej chwili
jest ważniejsze i możliwe, a co musimy odłożyć na później.

• Serdecznie dziękujemy za życzliwość parafian i gości i za

każdą złożoną ofiarę.
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REKLAMA na pokrycie kosztów druku

