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KALENDARZ LITURGICZNY – MARZEC 2019 R.
04.03. Św. Kazimierz – polski królewicz, syn Kazimierza IV
Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, od 1481 namiestnik królewski w Koronie Królestwa Polskiego; święty Kościoła katolickiego (1602), patron Polski i Litwy.
06.03. – Popielec. Środa popielcowa to pierwszy dzień wielkiego postu, 46 dni przed Wielkanocą. W tym dniu na znak pokuty
kapłani posypują wiernym głowę popiołem ze slowami: " Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz".
08.03. Świętych Perpetuy i Felicyty - mężatki, męczennice (†
203). "Bohaterki wiary" Oskarżone o chrześcijaństwo zostały
pojmane i skazane na śmierć na arenie
09.03. Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat zakonny. †1550. Jest
patronem Granady gdzie spoczywają jego relikwie. Jest też patronem księgarzy, chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem
służby zdrowia.
10.03. - I Niedziela Wielkiego Postu – Odnowa. Kościół daje
nam program odnowienia naszego chrześcijańskiego życia.
Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu pierworodnego.
15.03. Św. Klemens Maria Hofbauer – kapłan, redemptorysta †15 marca 1820 r. Przez 21 lat był duszpasterzem Warszawy. Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych
oraz stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy religijnej. Utworzył
pierwszą placówkę redemptorystów w Polsce. Był wybitnym ka-

znodzieją. Patron Warszawy, kelnerów i piekarzy.
17.03. II Niedziela Wielkiego Postu – Przemiana. Kościół
przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze
Tabor.
17.03. Św. Patryk, biskup, apostoł i patron Irlandii †17 marca
461 w Armagh. Wprowadził m.in. zwyczaj dzwonienia na nabożeństwa. Mnisi iroszkoccy zwyczaj ten rozpowszechnili w całej
Europie. Jest także patronem fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz opiekunem zwierząt domowych.
19.03. Św. Józef - Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi
Panny, Opiekun Pana Jezusa. Patron Krakowa.
24.03. III Niedziela Wielkiego Postu - Trwanie w wierze. Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus.
25.03. Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia). Pamiątka zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, równocześnie święto obrony każdego
poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie.
31.03. IV Niedziele Wielkiego Postu- Radość. (laetare). Kościół zachęca do radości: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz
teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”

Najważniejsze wydarzenia w Kościele – Luty 2019
1 marca –Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskiego. W Krakowie Społeczny Komitet Budowy Pomnika i Zarządu Obszaru
Południowego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” w Krakowie, zaprasza na uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się przy kamieniu
węgielnym pomnika “Tym Co Stawiali Opór Komunizmowi
W Latach 1944-1956” oraz przy tablicy na budynku byłego
WUBP na Placu Inwalidów.
3 marca Towarzystwo Parku im.dr. Henryka Jordana
zaprasza na uroczystą Mszę św. do Katedry na Wawelu
o godz. 10.00, po której nastąpi przemarsz do Parku Jordana.
3-8 marca – 52. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu
8 marca – Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za
grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez
duchownych. Zgodnie z postanowieniem KEP z jesieni 2016
roku dzień ten obchodzony jest, we wszystkich polskich diecezjach, w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Decyzja KEP zapadła w odpowiedzi na apel papieża Franciszka do krajowych
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konferencji biskupich z 30 czerwca 2015 r.
12-14 marca –382. Zebranie Plenarne KEP odbędzie się
w Warszawie z udziałem gości z zagranicy.
13 marca –Święto Papieskie obchodzone w rocznicę wyboru kard. Jorge Bergoglio na papieża, w stołecznej Świątyni
Opatrzności Bożej zostanie odprawiona Msza św. z udziałem
Episkopatu, władz państwowych i korpusu dyplomatycznego
25 marca – Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. To święto, które obchodzone jest
w celu podkreślania nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Do
zainicjowania takiego święta zaapelował Jan Paweł II - w odpowiedzi Zebranie Plenarne Episkopatu Polski uchwaliło w 1998
roku datę obchodów na 25 marca.
26 marca – Dzień modlitw za więźniów Ojciec Święty Franciszek wyznaczył intencje na marzec 2019 roku: Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane
– odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
24 marca - zmiana czasu z zimowego na letni

Wydawca: Parafia Rzymsko–Katolicka pw. MB Królowej Polski Krakowie – Bieńczycach
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miłość, szacunek, uczciwość, ofiara, praca, uczciwość, prawda, Bóg etc. Powinność też sprawia, iż przez podejmowane
działanie uczestniczę w losie drugiego
człowieka.

1. Powinno się …
Wiele jest polskich przysłów, które
trafnie potrafią uchwycić rzeczywistość,
przeżywany stan, czy położenie, odnieść
się do jakiejś sytuacji. Jedno z nich – odwołujące się do warunków, w których
nie można czerpać zysków z jakiegoś
przedsięwzięcia, jeżeli wcześniej nie
poświęcało mu się należytej uwagi, ani
czasu – brzmi: Kto chce krowę doić, powinien ją paś. I jak sami widzimy, o aktualności nie przesądza nawet odwołanie
się tu do dawno przebrzmiałych realiów
nieistniejącej, bądź sporadycznie występującej dziś i tak rzadko już spotykanej
– codzienności wsi.
Święty Brat Albert zwykł był mawiać: „Powinno się być dobrym jak
chleb, powinno się być jak chleb, który
dla wszystkich leży na stole, z którego
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
Największy umysł średniowiecza –
święty Tomasz z Akwinu, rozpatrując
kwestię sumienia jednoznacznie stwierdza, iż człowiek powinien zawsze postąpić zgodnie ze swoim sumieniem, czyli
zgodnie z własnym szczerym przekonaniem, nawet wtedy, gdy jest ono błędne
– oczywiście przy założeniu, iż podmiot
nie jest tego błędu świadomy. Stąd wynika nakaz, co za Doktorem Anielskim
powtarza Kościół, iż człowiek zawsze
powinien słuchać swojego sumienia.
Wielki filozof doby oświecenia, Immanuel Kant, zauważył, iż dwie rzeczy
na świecie wywołują w nim zdumienie.
Pierwszą jest znajdujący się nad naszymi głowami firmament niebieski, usiane
gwiazdami. Drugą natomiast jest istniejące w nas – prawo moralne.
2.Powinnościowe „zniewolenie”
Jak już we wstępie mogliśmy się
o tym przekonać, otaczająca nas przestrzeń jest wypełniona powinnościami.
Oto bowiem dzieci powinny słuchać
rodziców i być grzeczne; powinniśmy
dbać o zdrowie i dlatego zdrowo się odżywiać; powinniśmy udzielić pomocy
choremu; powinniśmy mówić sobie nawzajem dzień dobry; powinniśmy osobie
starszej, kalekiej ustąpić miejsca w tramwaju; powinniśmy oddać to co pożyczyliśmy, nawet jeżeli osoba pożyczająca
dawno o tym zapomniała; powinniśmy

przykładać się do wykonywanej pracy,
niezależnie od tego czy szef nas obserwuje, czy tego nie widzi; powinniśmy
zawsze mówić prawdę; powinniśmy
być zdolni do wyrzeczeń i ponoszenia
ofiar; powinniśmy kochać naszych nieprzyjaciół – jak uczył nas Pan Jezus; powinniśmy trwać w dobrym i nie ulegać
pokusie – o czym każdy chrześcijanin
stara się pamiętać w swoich duchowych
zmaganiach ze złem i tak moglibyśmy
w nieskończoność mnożyć przykłady co
to ja powinienem.

3. Powinność etyczna
Przypatrując się zjawisku powinności i analizując je, możemy wyprowadzić następujący wniosek: powinność stanowi instynktowną odpowiedź
na wartość. Chodzi tu o wartości „dodatnie”, czyli takie, które są określonym
dobrem. One bowiem doskonalą człowieka, ubogacają go, w przeciwieństwie
do wartości „ujemnych”, które obniżają
doskonałość osoby, czy wręcz ją zubożają, degradują, deprecjonują.
Przeżycie przez nas powinności
jest również realizowaniem się istnieją-

Widzimy i przekonujemy się, iż człowiek zakorzeniony jest w przeżywaniu
różnego rodzaju powinności. Powinności
niejako określają nasze zachowanie.Poniekąd nawet je wymuszają. Są przyczyną, dla której tak a nie inaczej postąpię.
Skłania mnie do zrobienia czegoś, wykonania konkretnego czynu. Powinność
przeto mnie zobowiązuje. Ukierunkowuje moje działanie, uprzednio – czyli
„z góry” – wyznaczając jego cel. Tym
samym stanowi istotę moich przeżyć
i postępowania.
Powinność – taka czy inna, jedna lub
kilka, większa czy o mniejszym znaczeniu, nagła czy mniej pilniejsza – dotyka
każdego z nas bez wyjątku. Żartobliwie
rzec by można, iż człowiek niejako jest
uwikłany w sidłach powinności, staje się
niewolnikiem powinności. Innymi słowy: powinność zniewala nas do czegoś,
czyli wiąże nasze życie z jakąś konkretną wartością: rodzina, życie, zdrowie,

cej w nas wewnętrznej potrzeby udoskonalenia samego siebie, własnego wewnętrznego wzrostu, rozwoju, potrzeby
przemiany samego siebie, potrzeby stania się sobą, stania się jeszcze bardziej.
Po tym wszystkim, co już powiedzieliśmy sobie o powinności, czy
nie wydaje nam się być dziwnym samo
jej przeżycie – owo przeżycie powinności? Oto bowiem dla jednych staje się
ono źródłem osiągnięcia „czegoś” w wyniku ciężkiej pracy, włożonego wysiłku,
poświęconego czasu i poniesionego trudu. Bratu Albertowi jedynie wyznaczało
drogę codziennego postępowania – heroizmu miłości. Dla słuchających nauczającego Kościoła jest przypomnieniem, iż
wybierając dobro, staję się osobą prawą,
człowiekiem sumienia. Zaś Immanuela
Kanta po prostu wprawiło w zdumienie.
A my?
My, kochamy rodziców, jesteśmy
sprawiedliwi, oddajemy pożyczone
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pieniądze, odwołujemy rzucone oszczerstwa, pomagamy chorym, miłujemy nieprzyjaciół, ponosimy ofiary, cierpienia
i różnorakie trudy. Co ważne, nie postępujemy tak dla własnej wygody czy
przyjemności, nie szukamy też w tym
swoich korzyści. Właściwie, czynimy to
wbrew korzyści i na przekór przyjemnością. Tak czynimy i tak postępujemy,
ponieważ tak p o w i n n i ś m y. Dodatkowo – uczestniczymy też w losie drugiego człowieka . To właśnie godne jest
zdumienia. I to nas zdumiewa!
Ważna rzecz: Potrzeba nam tylko
jednego, a mianowicie, by nigdy nie
zapominać, iż w każdym najcichszym
„powinienem”, głośno rozbrzmiewa
zniewalające zaproszenie, bym wyzwolił się od tego co nieludzkie, bym to
wyeliminował z siebie i stał się pełnym
człowiekiem, czyli bym był jeszcze bardziej człowiekiem, jeszcze więcej człowiekiem.
4. Zadanie już na dziś
Po prostu: Bądźmy prawdziwymi
ludźmi! Nie patrzmy na innych. Miejmy
własne patrzenie na siebie i otaczającą
nas rzeczywistość. Umiejmy w niej zawsze dostrzec Boga i drugiego człowieka – niech to będzie wyznacznik naszych
powinności. Przez to uczestniczmy w losie drugiego.
Bą d ź my pr awd z iw y m i lud ź m i!
A czas ku temu teraz jest jak najbardziej
właściwy: wszak rozpoczyna się Wielki Post. Wejdźmy więc na wielkopostną
drogę naszej wewnętrznej przemiany
z przeświadczeniem, iż pragnę być prawdziwym człowiekiem; pragnę być jeszcze
bardziej człowiekiem. Podejmijmy ten
trud i starajmy się o to każdego dnia –
niech to będzie moje zadanie na tegoroczny Wielki Post. Niech to przygotuje mnie
na najbliższą Wielkanoc – moje spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Niech
w wielkanocny poranek przy pustym
grobie dokona się to wyjątkowe spotkanie
mnie – prawdziwego człowieka i Chrystusa Zmartwychwstałego – prawdziwego
Boga–Człowieka, Człowieka doskonałego, Mistrza uczącego mnie bycia w pełni
człowiekiem, prawdziwym człowiekiem.
Bądźmy prawdziwymi ludźmi! Jeśli
już nie teraz, nie dzisiaj, to za czterdzieści dni – w Wielkanocny Poranek, ale
bądźmy!
5. Naprawdę
Nie zawiedźmy!
Bądźmy prawdziwymi ludźmi!
ks. Krzysztof Biros

W

trzecim dniu po zakończeniu Soboru Watykańskiego
II, 11 grudnia 1965 roku,
Ojciec św. Paweł VI przyjął na audiencji
metropolitę krakowskiego ks. abp Karola
Wojtyłę - ojca Soboru Watykańskiego II,
ks. Józefa Gorzelanego - proboszcza parafii MB Królowej Polski w Bieńczycach
i towarzyszącego im ks. Jerzego Chmiela,
który w tym czasie tj. w latach 1961-1968
studiował w Rzymie m.in. biblistykę w Papieskim Instytucie Biblijnym i Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim. Podczas
audiencji poświęcił i wręczył im kamień
węgielny pod budowę pierwszego kościoła
w Nowej Hucie wypowiadając po polsku
zdanie: „Zabierz ten kamień z sobą do Polski, niech będzie on kamieniem węgielnym, na którym stanie kościół Królowej
Polski w Nowej Hucie”. Na zakończenie
audiencji Ojciec Święty ofiarował kwotę
10 tys. dolarów na budowę kościoła. (Błędnie niektórzy podają, że była to kwota 100
tys. dolarów USA). Sam kamień przekazany do Nowej Huty, to fragment z bazyliki konstantyńskiej, wydobyty na prośbę
Papieża. Mówi o tym akt erekcyjny Arki
Pana, który rozpoczyna się od słów: „Kamień węgielny Kościoła Królowej Polski
w Nowej Hucie, dla uczczenia Tysiąclecia
Chrztu Polski budowanego, ofiarowany
przez Ojca Świętego Pawła VI , a z grobu
Św. Piotra w Bazylice Rzymskiej wyjęty,
wmurowany został wraz z tym aktem erekcyjnym na wieczną rzeczy pamiątkę dnia
18-go maja Roku Pańskiego 1969 w fundament głównego ołtarza”.
Przypomnijmy, że rzymski cesarz

Konstantyn Wielki zbudował bazylikę
nad grobem świętego Piotra w latach
319-337. W XV w. ze względu na zły stan
techniczny tej świątyni papież Mikołaj V
podjął decyzję o budowie nowej bazyliki,
którą - z zachowaniem niektórych fragmentów starej bazyliki - rozpoczął budować w 1506 r. papież Juliusz II. Budowa
całego kompleksu św. Piotra trwała ponad
150 lat, przez 22 pontyfikaty. Mało kto dziś
pamięta, że w Arce Pana mamy fragment
z historycznej, drogiej każdemu katolikowi, rzymskiej budowli, który ma ponad
1600 lat! „Ucałowaliśmy ręce następny św.
Piotra w imieniu wszystkich, którzy dobrze
rozumieją znaczenie czynu Ojca Świętego
Pawła VI w przededniu Tysiąclecia Chrztu
Polski i na progu nowego okresu dziejów
Kościoła i świata” – napisał o tym wydarzeniu ks. Józef Gorzelany.
Z odlanej w brązie, dużych rozmiarów
tablicy upamiętniającej budowę i budowniczych Arki Pana, ozdobionej portretami
papieży Pawła VI i Jana Pawła II, która
znajduje się na zewnątrz kościoła, po lewej stronie wejścia do kaplicy MB Fatimskiej (Groty) dowiadujemy się, że „Paweł
VI Ojciec Św. był opiekunem tej budowy”.
Po 50 latach od tych wydarzeń niewielu
zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę odegrał
papież, dziś już św. Paweł VI, w historii
kościoła w Polsce i tym samym jak ważne
było jego wsparcie da Arcybiskupa Krakowa i kościoła w Nowej Huty.
Pierwsze związki z Polską ks. Giovanniego Battisty Montiniego przyszłego
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papieża Pawła VI datują sie na maj 1923
r., kiedy podjął pracę w watykańskiej dyplomacji i został sekretarzem nuncjatury
apostolskiej w Polsce. Zajmował się miedzy innymi wypracowaniem konkordatu
między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą
Apostolską. Uczył się też języka polskiego, który w pamięci został mu aż do późnej
starości, o czym świadczy to, że już jako
papież w swoje przemówienia do Polaków
wplatał frazy w naszym języku. Kiedy 21
czerwca 1963 r. na konklawe po śmierci
Jana XXIII kard. Giovanni Battista Montini został wybrany papieżem, Kościół
w Polsce i jego duchowy przewodnik kard.
Stefan Wyszyński zyskali silnego sojusznika, który znał nasz kraj i dotykające go
problemy.
Papież od początku deklarował chęć
odwiedzenia Polski w ramach obchodów
milenijnych w 1966 r. W watykańskimi
skarbcu została zdeponowana złota róża,
którą Paweł VI zamierzał złożyć przed
Cudownym Obrazem Matko Bożej na
Jasnej Górze. Niestety, wroga postawa
władz, wynikająca z obawy przed wzmocnieniem roli Kościoła, uniemożliwiła ten
przyjazd. 3 maja 1966 r., w apogeum obchodów milenijnych, kilkaset tysięcy wiernych przybyłych na Jasną Górę patrzyło na
przygotowany papieski tron, na którym leżała wiązanka róż. Dopiero 40 lat później,
w maju 2006 r., różę Pawła VI przywiózł
dla Królowej Polski papież Benedykt XVI.
Paweł VI rozwiązał także niezwykle

Marzec 2019 r.

5

istotny problem zorganizowania struktur
administracyjnych polskiego Kościoła.
Dzięki zawartemu w 1972 r. układowi
o normalizacji stosunków między rzędem
PRL i RFN oraz uznaniu powojennych
granic zachodnich Polski, papież bullą Episcoporum Poloniae coetus (28 VI 1972 r.)
uregulował pod względem kanonicznym
stosunki kościelne na tym terenie. Ustanowił cztery nowe diecezje: opolską, gorzowską, szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską. Ustabilizował też sytuację
kościelną w diecezjach już istniejących:
Wrocławiu, Gdańsku, na Warmii.
Papież, św. Paweł VI kreował trzech
polskich kardynałów w 1967 r. – Karola Wojtyłę, metropolitę krakowskiego,
w 1973 r. – Bolesława Kominka, metropolitę wrocławskiego i w 1976 r. – Bolesława
Filipiaka, dziekana Roty Rzymskiej.
On też podczas Soboru Watykańskiego
II dostrzegł ogromny talent kard. Karola
Wojtyły i po soborze zaprosił go do wygłoszenia watykańskich wielkopostnych
rekolekcji w marcu 1976 r. Ujawniły one
po raz kolejny wielką intelektualną i duchową siłę metropolity krakowskiego. Na
marginesie trzeba dodać, że wydana przez
niemieckie wydawnictwo Herdera Droga
Krzyżowa z rekolekcji watykańskich Wojtyły ilustrowana jest obrazami stacji Drogi
Krzyżowej prof. Rudolfa Kolbitscha z Linzu, którą ofiarował do naszego kościoła.
(Obecnie w renowacji).

Papież Paweł VI wyniósł na ołtarze o.
Maksymiliana Marię Kolbego i s. Marię
Teresę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra
Klawera. Podczas przygotowań do beatyfikacji o. Kolbego po raz kolejny odżył
projekt przybycia papieża do Polski, który
miał podczas swej pielgrzymki odwiedzić
Oświęcim. Jednak i tym razem władze
sprzeciwiły się tej wizycie.
Te związki papieża św. Pawła VI z Polską i abpem Krakowskim zaowocowały
też poważnym wsparciem moralnym i finansowym dla budowy kościoła w Nowej
Hucie, a sam kamień węgielny pamiętający
początki chrześcijaństwa stał się potężnym
symbolem dla wszystkich, którzy chcieli
budować kościół pośrodku czerwonego
morza. Powiedział o tym ks. Jozef Gorzelany w zapisie filmowym Agnieszki Dzieduszyckiej i Magdaleny Wolnik, w reż.
Agnieszki Dzieduszyckiej „Na środku
czerwonego morza”:
Był rok 1965. Ojciec święty Paweł
VI zaprosił kardynała Wojtyłę i mnie na
audiencję. Kazał wpierw wyjąć kamień
z grobu św. Piotra położył na moich rękach i powiedział: zabierz ten kamień do
Polski i wybuduj na nim kościół w Nowej
Hucie. Przywiozłem ten kamień na pasterkę, a była zawsze pod gołym niebem. Ponad 20 tys. Ludzi przychodziło. Pasterkę
się rozpoczyna śpiewem „Bóg się rodzi,
moc truchleje”. A wtedy robotnicy Nowej Huty zaczęli krzyczeć: moc truchleje,
moc, truchleje, moc truchleje! Kilka minut
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to trwało. Kardynał siedział na tronie za
ołtarzem. Wstał, podniósł rękę żeby się
uciszyli i powiedział: moc truchleje, w Nowej Hucie stanie kościół! Od pierwszej
chwili miałem takie myśli, że to musi być
arka, musi być łódź, bo Nowa Huta stała
się czerwonym morzem. I powiedziałem
kard. Wojtyle, że musimy zbudować łódź
w środku czerwonego morza.
Abp Karol Wojtyła w konferencji
wygłoszonej przez Radio Watykańskie
poświeconej budowie kościoła w Nowej
Hucie o przekazaniu Kamienia Węgielnego przez papieża Pawła VI powiedział:
„Korzystając z tej szczęśliwej okoliczności, jaką była ostatnia sesja Soboru,
zwróciłem się do Ojca Świętego Pawła VI
z synowską prośbą, aby raczył pobłogosławić budowę kościoła w Nowej Hucie.
Ojciec święty był łaskaw udzielić tego
błogosławieństwa w szczególnie wymowny sposób: oto bowiem poświecił kamień
z grobu św. Piotra, przynależący do prastarej bazyliki Konstantyna. Kamień ten
ma być wmurowany jako kamień węgielny w fundament kościoła w Nowej Hucie,
wtedy, gdy będziemy je poświęcać na
miejscu oznaczonym. Zaprawdę, niezwykle czcigodny i niezwykle wymowny to
kamień węgielny . Wskazuje wprost na
całe dziedzictwo św. Piotra i prowadzi nas
do samych początków Kościoła. Wszystkie
świątynie chrześcijańskie na całym świecie
pozostają w łączności z katedrą św. Piotra,
czy to obecną, czy dawna – konstantyńską,
właśnie tą, z której pochodzi nasz kamień,
Każdy kamień węgielny w Dudowie świątyni oznacza Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym zbawienia ludzkości.
Ten będzie w sposób szczególny oznaczał
Chrystusa poprzez Piotra. Ojciec Święty nie poprzestał na poświęceniu kamienia węgielnego, ale na budowę kościoła
w Nowej Hucie przekazał mi szczodry dar
pieniężny. I sam był łaskaw powiedzieć,
że czyni to w tej myśli, aby kościół pod
wezwanie Królowej Polski i świętych Apostołów Piotra i Pawła, budować wspólnie
z Ludem Bożym na krakowskiej, na polskie ziemi. Żeby z wszystkimi. Którzy
w tę budowę włożą swój trud i swą ofiarę, dzielić ten trud i tę ofiarę w sposób nie
tylko duchowy, lecz i materialny. Żeby im
wszystkim błogosławić. Ucałowaliśmy
ręce następcy św. Piotra w imieniu wszystkich, którzy dobrze rozumieją znaczenie
czynu Ojca świętego Pawła VI w przededniu Tysiąclecia Chrztu Polski i na progu
nowego okresu dziejów Kościoła i świata”.
Tadeusz A. Janusz
Wykorzystano fragmenty tekstu : goo.gl/ocJyS8

H

istoria kultu św. Józefa w Kościele Zachodnim sięga VIII
wieku. W Polsce kult św. Józefa datuje się na XI/XII wiek. Już wtedy w Krakowie Jego święto obchodzone
było pod datą 19 marca. Nękane ciągłymi wojnami, epidemiami i różnymi nieszczęściami, którym towarzyszył głód,
zaraza i śmierć, miasto potrzebowało
patrona, który będzie dla jego mieszkańców ucieczką, pomocą i ochroną. Tym
bardziej, że w całej Europie wiele krajów
i miast oddało się pod opiekę św. Józefa
wybierając go za swego patrona. Uczynił
to również Kraków. W 1714 roku Rada
Miasta wybrała św. Józefa patronem Krakowa – jako wotum dziękczynne za opiekę w czasie wojny i epidemii. W związku
z tym magistrat Krakowa skierował do
Stolicy Apostolskiej prośbę o przyznanie
miastu szczególnego patronatu świętego
Józefa. Stolica Apostolska decyzją papieża Klemensa XI z dnia 21 marca 1715 r.
oficjalnie przyznała miastu patronat św.
Józefa
Obraz, przed którym Rada Miasta
zawierzyła Kraków świętemu Józefowi,
znajdował się w nieistniejącym już dziś
kościele karmelitów bosych pw. św. Michała i św. Józefa wtedy przy ul. Św. Józefa a dziś przy ul. Poselskiej, (obecnie
mieści się tam Muzeum Archeologiczne).
Obraz powstał na zamówienie krakowsk ich kar melitów w 1668 rok u
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w Rzymie, namalowany przez karmelitańskiego artystę br. Łukasza od św. Karola i został przewieziony do Krakowa,
a następnie umieszczony w lewej bocznej nawie kościoła św. Michała i Józefa.
Przedstawia św. Jozefa z Dzieciątkiem
Jezus znajdującym się w centralnym jego
punkcie. Na obrazie znajdują się też trzy
anioły, a nad całą kompozycją unosi się
Duch Święty. Obraz ten dzisiaj znajduje
się w klasztorze Karmelitów Bosych przy
ul. Rakowickiej 18.
Po kasacie klasztoru karmelitów bosych w roku 1798, kult świętego Józefa
skoncentrował się przy kościele pod wezwaniem świętego Józefa sióstr bernardynek przy ulicy Poselskiej. W kościele przy klasztorze Sióstr Bernardynek
w Krakowie znajduje się cudami słynący
obraz św. Józefa z Jezusem w wieku chłopięcym. Obraz umieszczony jest w ołtarzu głównym tego kościoła, wybudowanego w latach 1694-1702. Według tradycji
i przekazów kronikarskich papież Urban
VIII przekazał ten obraz w 1627 r. biskupowi krakowskiemu Zadzikowi, ten zaś
darował go swojej siostrze Teresie Zadzik
przełożonej klasztoru świętej Agnieszki,
która w tym czasie dążyła do założenia
nowego klasztoru sióstr w obrębie murów miejskich. Dowodem żywego kultu
św. Józefa w tej świątyni są liczne wota
umieszczone wokół obrazu i znajdujące się w skarbcu klasztornym. Kościół
należy do najbardziej nawiedzanych
w Krakowie. Do kościoła św. Józefa bernardynek lubił wstępować na modlitwę
metropolita krakowski ks. kard. Karol
Wojtyła: Dla mnie także kult św. Józefa
łączy się z doświadczeniami przeżywanymi w Krakowie. Blisko pałacu biskupiego są przy ul. Poselskiej siostry bernardynki. Mają w swoim kościele, pod
wezwaniem właśnie św. Józefa, stałe
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Chodziłem tam w wolnych chwilach
i modliłem się, a mój wzrok często wędrował w kierunku czczonego w tym kościele pięknego obrazu przybranego ojca
Jezusa”. (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004)
Przed uroczystością św. Józefa odbywa się tu nowenna, a w sam dzień
Patrona tradycyjnie Mszę św. odprawia
Metropolita Krakowski. W tym kościele, dziś pięknie odnowionym, czczony
jest również Pan Jezus w figurce tzw.
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w kolegiacie w Kaliszu (por. Kronika
Diecezji Włocławskiej, 1963, nr 3-4,
s. 66-77), ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego pontyfikatu pierścień
papieski dla podobnego przyozdobienia
obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim. Dar ten
przekazuję na ręce o. prowincjała Szczepana T. Praśkiewicza OCD”. W homilii wygłoszonej podczas uroczystości
Metropolita Krakowski powiedział, że
przyozdobienie dłoni św. Józefa w wadowickim obrazie jest radosną chwilą
dla całego Kościoła krakowskiego, a sam
Pierścień jest znakiem uznania, szczególnej miłości i związania Ojca Świętego z tą ziemią, znakiem przymierza, jakie człowiek zawiera z Bogiem podczas
chrztu św., oraz znakiem wierności.

„Dzieciątka Kaletańskiego”. Obecnie,
choć w Krakowie istnieje wiele kościołów pod wezwanie św. Józefa, to nadal
te dwa ośrodki stanowią główne miejsca
kultu Oblubieńca Najśw. Maryi Panny
w naszym mieście.
Na terenie diecezji krakowskiej znanym miejscem kultu św. Józefa jest jego
sanktuarium w Wadowicach „na Górce”
przy klasztorze karmelitów bosych. Kościół ten słynie ze związków z ks. Karolem Wojtyłą – św. Janem Pawłem II. Do
godności sanktuarium podniósł kościół
kard. Franciszek Macharskiego w uroczystość św. Józefa 19 marca 2004 r.
Podczas tej uroczystości kard. Macharski przyozdobił dłonie czczonego
w tym kościele Opiekuna Świętej Rodziny Pierścieniem Rybaka. Pierścień podarował dla sanktuarium Ojciec Święty Jan
Pawła II. W bulli z dnia 16 października
2003 r. Ojciec Święty, przekazując ten
pierścień „na wieczną rzeczy pamiątkę” pisał: „W moim rodzinnym mieście
św. Józef, drugi patron mojego Chrztu,
roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym
z kościoła Karmelitów Bosych «na Górce», w którym doznaje czci w obrazie
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znajdującym się w głównym ołtarzu.
Wdzięczny Przybranemu Ojcu Jezusa
Chrystusa za jego opiekę, inspirując się
gestem mojego poprzednika, bł. Jana
XXIII, który w roku inauguracji Soboru
Watykańskiego II podarował swój papieski pierścień dla przyozdobienia nim
dłoni św. Józefa na obrazie czczonym

Jak co roku, 19 marca w Bazylice Mariackiej Kraków uczci swojego
Patrona uroczystą Mszą św. w intencji Stołecznego Królewskiego Miasta
o godzinie 18:30 celebrowanej przez
Metropolitę z udziałem władz miasta i radnych, przedstawicieli Bract w a K u r k o w e g o i m i e s z k a ń c ó w.
TAJ

W

styczniu tego roku wykonano w naszym kościele dwa projekty remontowe. Dobrze widoczny remont posadzki oraz usprawnienie systemu ogrzewania kościoła.
Chcielibyśmy też wyremontować pozostałe posadzki w kościele. Nie wiemy kiedy będzie to możliwe, ale wydaje się potrzebne
naprawienie posadzki na antresoli, w grocie i w kaplicy pojednania.
Mamy nadzieję, że także poprawa ogrzewania jest odczuwalna.
W ogrzewaniu chcielibyśmy jeszcze poprawić czerpanie powietrza do nagrzewnicy. W tej chwili jest ono pobierane ze słupa
ognia. Mamy nadzieję, że uda się go pobierać z wnętrza kościoła, a wówczas łatwiej będzie powietrze podgrzać, bo będzie ono
cieplejsze już przed ogrzaniem.
Ufamy, że w nadchodzącym tygodniu zostanie jeszcze zainstalowana brakująca część witraża po prawej stronie kościoła nad witrażem „Pięć ran Chrystusa”. Witraż będzie
przedstawiał zaćmienie słońca w czasie śmierci Pana Jezusa.
Oczywiście nie zapominamy o najważniejszym remoncie jakim
jest elewacja ściany zachodniej. Prace przy tym zadaniu są częściowo wykonane. Przez elewację do ściany wykonano wiercenia, w których umieszczone są nierdzewne i kwasoodporne
kotwy na specjalistycznych chemicznych klejach. Te kotwy
mają zabezpieczyć elewację przed oderwaniem się od ściany.

Kolejnym etapem prac będzie usunięcie pęknięć w elewacji.
Szczególnie ważnym będzie zlikwidowanie szpecącej elewację rysy przy drzwiach głównych. W tym miejscu koniecznym
będzie wykonanie dylatacji (technicznego nacięcia, które pozwoli „pracować” materiałowi podczas upałów bez obrywania
elewacji). Na koniec przyjdzie czas na kosmetykę i zabezpieczenie. Elewacja zostanie umyta specjalnymi środkami i zaimpregnowana, aby już nie „piła” wody w czasie deszczu. Prace
będą kontynuowane, gdy ustabilizuje się wiosenna pogoda.
Wszystkie podejmowane prace są możliwe dzięki hojności parafian. Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę złożona na tacę,
w kopertach czy wpłaconą bezpośrednio na konto.
Ks. Jerzy Czerwień
Proboszcz
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a r ż yc i a u w a ż a ć
będ ziemy za największą Łaskę Ojca
wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 1956 r.)
Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego decyzją Episkopatu Polski ustanowiono Dniem
Świętości Życia. Powstanie tej
uroczystości łączy się z refleksją
nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich. Już w IV
wieku w Nazarecie zbudowano
bazylikę Zwiastowania. Święto obchodzono pod różnymi
nazwami, a ostatecznie przyjęła się jego obecna nazwa Zwiastowanie Pańskie. Jego treść ukazuje prefacja, która wysławia
Boga za narodzenie Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym
dziele uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą
Słowa Bożego i noszenie z miłością Jezusa w niepokalanym
łonie. Zwiastowanie Pańskie spełnia obietnice dane narodowi
wybranemu - Izraelowi.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce
z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi
Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym
świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział:
" Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej,
Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności
w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek
środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw
ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice
Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte
i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie
początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie
matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna,
tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec
dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze
żywota" (EV 61).
Każdy człowiek może powtórzyć za psalmistą, wysławiać Boga psalmem 139 i pod ziękować Mu za ż ycie: "Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie
mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył.
Godne podziwu są Twe dzieła". W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadało się między innymi wiele autorytetów zycia religijnego, społecznego, świata kultury i nauki:
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Pius XII - "Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej
matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie
od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej.
A więc żaden człowiek, żaden
autorytet ludzki, żadna wiedza,
żadne ´wskazania´ medyczne,
eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem
niewinnym życiem ludzkim".
Jan X X III - "Niech więc
wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga
działania Boga - Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych
Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy".
Jan Paweł II - "Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".
"Życie lud z k ie jest szczegól n ie słabe i k r uche, k ie dy pr z ychod z i na św iat or a z k iedy opu szcza docze sność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotn ie wz y wa do otoczen ia ż ycia opieką i szacu n k iem,
zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość" ( EV 44).
P r y m a s Ty s i ą c l e c i a S t e f a n K a r d y n a ł W y s z y ń ski - "W rodzinie, pod sercem matek kr yje się Naród".
Matka Teresa z Kalkuty - "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą
rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej
niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ
jeśli matka może zabić własne samemu Bogu. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna
modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np.
post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego
narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem
lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć
komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy
przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten "zapomniany"
dzień wydłużyć okres modlitwy.
oprac. ak
Źródło: Józef Rydzewski, Niedziela 14/2002
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Drodzy Czytelnicy Głosu Arki Pana!

Z

dniem 1 lutego 2019 roku zostałem poproszony o pomoc duszpasterską w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Zanim trafiłem do Arki Pana, przez długie
lata pracowałem jako ksiądz w Zgromadzeniu Salezjańskim.
Księża Salezjanie zostali założeni przez św. Jana Bosko, wielkiego przyjaciela młodzieży. Jan Paweł II ogłosił go w roku 1988
w setną rocznicę jego śmierci „Ojcem i nauczycielem młodzieży”.
Jako Salezjanin pracowałem między innymi w Przemyślu, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Oświęcimiu, Prato k/Florencji we
Włoszech a także w Rzymie przy Katakumbach św. Kaliksta.
We wszystkich miejscach zajmowałem się pracą z młodzieżą. Pełniłem funkcję Dyrektora Oratorium, byłem kilka lat Prezesem
SALOS-u (Salezjańska Organizacja Sportowa). Zajmowałem się
Oazą Nowego Życia. Prowadziłem również wiele zespołów muzycznych i scholi. Byłem na ponad 30 pieszych pielgrzymkach
na Jasną Górę. Sześć lat temu ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
poprosił Salezjanów o pomoc w diecezji krakowskiej. Zostałem
poproszony do pracy w Trzebini, gdzie pracowałem przez kilka
lat jako duszpasterz młodzieżowy, następnie w Krakowie w Parafii p.w. Pana Jezusa Dobrego Pasterza i w Bukowinie Tatrzańskiej. Od 1 lutego zostałem poproszony o pomoc w naszej Parafii
w Krakowie. Jestem katechetą w szkole. Mam nadzieję, że będę
mógł się włączyć w pracę na rzecz młodzieży i dzieci.
Chcę jak najlepiej służyć Panu Bogu oraz dzieciom,
młodzieży i wszystkim parafianom. Szczęść Boże.
ks. Janusz Rabiniak

zkoła Podstawowa Nr 101 zaprasza na koncert „Razem
dla Maćka”, połączony z kwestą na leczenie dziewięcioletniego Maćka Gębki z os. Jagiellońskiego, który
drugi rok dzielnie walczy z chorobą nowotworową.
Koncert zatytułowano RAZEM DLA MAĆKA, gdyż zaśpiewają w nim WSZYSCY RAZEM – obok uczniów Szkoły
101, rodziców, nauczycieli i zespołu "Trzy Światy", w koncert
obiecały włączyć się też dzieci z Przedszkola 113 i 116 wraz
z wychowawczyniami oraz seniorzy z klubu "Arka". Dla Maćka
zagra również kwartet smyczkowy Ecru, zaśpiewa Ola Pieczara,
Karolina Leszko, Mateusz Kluza, Marcel Wiercichowski i grupa
młodzieżowa Arki Pana .
KONCERT ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE 101, OS. JAGIELLOŃSKIE 9 11 MARCA 2019 ROKU O GODZ.17.00.
Serdecznie zapraszamy! Niech myślą przewodnią tego wyjątkowego wieczoru będą słowa Papieża Franciszka: „Jakże byłoby
pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj
zrobiłem gest miłości wobec drugiego"...
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Z

bliża się w Państwa rodzinach ważny moment, moment zakończenia przez Państwa dzieci pierwszego
etapu edukacji, czyli edukacji przedszkolnej. To ważne wydarzenie spowoduje, że staniecie Państwo przed decyzją
dotyczącą dalszej drogi, którą kroczyć będą Wasze pociechy.
Wybór Szkoły Podstawowej na pewno nie jest wyborem łatwym,
bo przecież przyjdzie Waszym dzieciom spędzić w jej murach
najbliższych 8 lat edukacji. Oczywistym jest, że rozmawiacie
Państwo ze swoimi dziećmi na temat ich szkolnej przyszłości,
odwiedzacie poszczególne placówki w czasie Dni Otwartych
i zastanawiacie się, co zrobić, aby dokonać najwłaściwszego wyboru. Najczęściej dzieci trafiają do szkoły rejonowej, najbliższej
Państwa miejscu zamieszkania i najbardziej znanej, ale może
warto zwrócić uwagę na ofertę innych placówek, które być może
w szerszym zakresie spełnią Państwa wyobrażenia o wymarzonej szkole dla Waszego największego skarbu.
Na osiedlu Niepodległości 19 znajduje się niedawno uruchomiona Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego, która serdecznie zaprasza w swoje podwoje.
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego jest bezpłatną szkołą publiczną, która stanowi doskonałą alternatywę dla
przepełnionych w wyniku reformy szkół rejonowych. Placówka oferuje skuteczną naukę w mało licznych klasach (liczebność klas do 24 osób), możliwość pracy w multimedialnych salach edukacji wczesnoszkolnej oraz profesjonalnie
wyposażonych pracowniach przedmiotowych (w każdej sali
tablice interaktywne oraz obfita baza pomocy dydaktycznych).
Uczniowie zajęcia informatyki odbywają w nowoczesnej pracowni komputerowej wyposażonej w 27 stanowisk, a na lekcje w-f przechodzą do wyremontowanej sali gimnastycznej,
bądź realizują zajęcia na basenie. Nabywane w czasie edukacji
umiejętności i zainteresowania dzieci mogą rozwijać korzystając z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki oraz czytelni. Każdy z uczniów może spełniać swoje pasje uczestnicząc
w wybranych zajęciach pozalekcyjnych. Spośród licznej oferty zajęć największą atencją dzieci cieszą się np. koło teatralne, klub dziennikarski, zajęcia z języków obcych (angielski,
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francuski, niemiecki itp.), zajęcia sportowe, klub gier planszowych
i wiele innych.
Nauka w Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego
odbywa się w godzinach od 8.00 do 16.00, w systemie jednozmianowym, w bezpiecznych, przyjaznych warunkach
i rodzinnej atmosferze. Uczniowie realizują podstawę programową zarówno w czasie zajęć dydaktycznych w szkole, jak
i uczestnicząc w atrakcyjnych lekcjach muzealnych, warsztatach
teatralnych i filmowych, wycieczkach krajoznawczych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego dysponuje również świetlicą szkolną, czynną codziennie od 7.00 do 17.30, oraz
jadalnią, w której dzieci mogą spożyć pyszny obiad. Każdy
z uczniów ma również do swojej dyspozycji zamykaną szafkę,
w której może pozostawić osobiste rzeczy.
Dzięki swojemu charakterowi i wysoko wykwalifikowanej
kadrze pedagogicznej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego mają zapewnione efektywne wychowanie, wysoką jakość kształcenia oraz całkowite bezpieczeństwo.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą serdecznie zapraszamy na spotkanie w czasie Dnia Otwartego Szkoły, który
odbędzie się 16 marca 2019 r. (w sobotę) w godzinach od 9.00 do
13.00. Chętnie wówczas zaprezentujemy naszą placówkę, przedstawimy kadrę nauczycielską, odpowiemy na ewentualne pytania
i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Jesteśmy również
otwarci na Państwa sugestie i propozycje, które być może wpłyną na poszerzenie naszej oferty.
Zapraszamy do spotkania i jednocześnie życzymy Państwu,
aby szkoła, w której Wasze dziecko spędzi najbliższe lata swojej
edukacji, spełniła wszystkie Państwa i Dziecka potrzeby i oczekiwania.
Dyrektor mgr Mariusz Stachnik
tel. kontaktowy – 668 487 743
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zkoła 101 jest jedyną placówką w Nowej Hucie, która
otrzymała certyfikat „Szkoły Niepodległej” w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Certyfikat mogły zdobyć szkoły, które zarejestrowały się
na przygotowanej platformie i wykonały siedem wybranych
przez siebie zadań w terminie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018 r. W Stojedynce w realizację tematów konkursowych,

popularnością zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców. Jest
to wyjątkowa lekcja historii.
W grudniu, przed 151 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego podsumowano przedostatnie konkursowe zadanie „Złóż
życzenia Marszałkowi”. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII napisali życzenia urodzinowe dla Komendanta – było ich ponad
dwieście, spośród których wybrano 101 najpiękniejszych – „101
kartek urodzinowych od Szkoły 101” i wysłano je do Muzeum
w Sulejówku.

których celem było kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; upowszechnienie wiedzy o miejscach, wydarzeniach
i osobach związanych z walką o niepodległość, włączyli się
wszyscy uczniowie, a koordynatorem programu została Małgorzata Modzelewska. To był bardzo pracowity czas!
W Szkole 101, gdzie od lat przywiązuje się wielkie znaczenie
do tworzenia wspólnoty, kultywowania tradycji i wychowania
patriotycznego, na 50 dni przed setną rocznicą Niepodległości
odbyło się „Narodowe Czytanie” pod hasłem „Tęsknota za Ojczyzną’, w którym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in.
ks. proboszcz Jerzy Czerwień, seniorzy z Arki i przedstawiciele Rady Dzielnicy XVI. Było to pierwsze zrealizowane konkursowe zadanie. Natomiast w październiku, który tradycyjnie
w Stojedynce jest miesiącem szkolnej pielgrzymki śladami św.
Jana Pawła II, podjęto też kolejne wyzwanie – wędrowanie drogami Żołnierzy Niepodległości. Wzięli w nim udział wszyscy
uczniowie SP 101. Powstała szkolna mapa takich miejsc i każda klasa wyruszyła na swój „Krakowski Szlak Niepodległości”,
aby następnie przedstawić wyniki wędrówki całej społeczności
szkolnej. Z kolei w listopadzie zorganizowano wieczór pieśni
patriotycznej z udziałem ponad 200 gości oraz konkursy piosenki, recytatorski, literacki i plastyczny poświęcone „Ziemi
Ojczystej”. Kolejne zadanie konkursowe „Patroni naszych
ulic”, realizowane jest w Stojedynce już od półtora roku w
cotygodniowych internetowych quizach wiedzy o Patronach.
Każdorazowo bierze w nich udział kilkadziesiąt osób. Konkurs
doczekał się prawdziwego fan clubu. Cieszy się on ogromną

Niezwykle wzruszającym działaniem było nawiązanie kontaktu z Polonią Amerykańską i wysłanie do Cinncinati upominku na grób Marcina Rosienkiewicza, zapomnianego powstańca
listopadowego, dzięki czemu w Stulecie Odzyskania Niepodległości na jego mogile znów powiewała biało – czerwona flaga.
W tym samym czasie uczniowie klasy IV b wybrali się na Cmentarz Wojenny w Mogile, gdzie w zbiorowym grobie pochowani są austriaccy i węgierscy żołnierze, którzy zginęli w czasie
I wojny światowej. Ich prochy, podobnie jak prochy polskiego
wygnańca, pozostały w "obcej ziemi". Dzieci zaniosły im biało
- czerwony wianuszek, zapaliły znicze i wspólnie się modliły.
Marcin Rosienkiewicz podobny gest nazywał „złożeniem gałązki mirtowej na grobie bohaterów”. Taka też idea przyświecała
wszystkim konkursowym zadaniom, którym sprostało 215 szkół
z całej Polski spośród 400, jakie zgłosiły się do projektu.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 8 lutego 2019
roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. W gali uczestniczyło ponad 300 osób – dyrektorów, nauczycieli i uczniów
wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz
zaproszonych gości.
Uroczystość uświetnili m.in. Premier Mateusz Morawiecki,
Marszalkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska,
Senator RP prof. Jan Żaryn i wielu innych znakomitych gości.
W imieniu Szkoły Podstawowej Nr 101 certyfikat odebrała Małgorzata Modzelewska.
MM
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NIEDZIELA, 07.04.2019
Msze Święte z kazaniem rekolekcyjnym:
6.30; 8.00; 9.30; 12.30; 17.30; 19.00
11.00 (dla dzieci)
16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
po nich Msza bez kazania
PONIEDZIAŁEK, 08.04.2019
Msze święte z kazaniem rekolekcyjnym
o 6.30; 8.00; 9.30; 18.00
19.30 nauka rekolekcyjna dla studentów
i pracujących do późna
11.00 nauka rekolekcyjna dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjum im. Jańskiego
(w 2 grupach równocześnie)
WTOREK, 09.04.2019
Msze święte z kazaniem rekolekcyjnym
o 6.30; 8.00; 9.30; 18.00
19.30 nauka rekolekcyjna dla studentów
i pracujących do późna

N

arodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” –
polskie święto państwowe obchodzone corocznie
1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto
upamiętnia wszystkich żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Zostało uchwalone w 2011 r., jednak inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie podjął jeszcze śp.
prof. Lech Kaczyński. 1 marca w całym kraju odbywają się uroczyste apele pamięci, wystawy, msze święte, koncerty, przemarsze, pokazy filmowe oraz spotkania historyczno-patriotyczne.
Święto, czytamy w ustawie, zostało ustanowione w hołdzie
bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został
uchwalony przez parlament i jest obchodzony od 2011 roku.
Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku przez bezpiekę 7 przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" – kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej
konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie śmierć ponieśli:
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11.00 nauka rekolekcyjna dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjum im. Jańskiego
(w 2 grupach równocześnie)
ŚRODA, 10.04.2019
Msze święte z kazaniem rekolekcyjnym
o 6.30; 8.00; 9.30; 18.00
19.30 Msza Święta dla studentów i pracujących do późna
11.00 Msza Święta dla uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjum im. Jańskiego
Rekolekcje prowadzą Księża Misjonarze
św. Wincentego a Paulo
telefon: 606 465 338,
E-mail: jczerwien@post.pl

pułkownik Łukasz Ciepliński, major Mieczysław Kawalec, major Adam Lazarowicz, kapitan Józef Batory, kapitan Franciszek
Błażej, kapitan Józef Rzepka i porucznik Karol Chmiel.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są żołnierze tworzący powojenną konspirację. Byli najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy - podaje IPN w Rzeszowie. - W 1945 r. działało
w nim nawet 200 tys. konspiratorów. 20 tys z nich walczyło
w oddziałach partyzanckich, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy
zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność. Propaganda komunistyczna w PRL nazywała żołnierzy konspiracji
niepodległościowej „zaplutymi karłami reakcji”. Bohaterowie
podziemia antykomunistycznego za swoje działania skazywani byli na śmierć, wieloletnie więzienie lub pobyt w obozach.
Wśród ofiar byli m.in. rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, generał
August Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Kuraś
„Ogień”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy mjr
Władysław Koba „Żyła”, ppor. Leopold Rząsa „Wacław” i ppor.
Michał Jan Zygo „Szymon” z Podkarpacia.
Źródło: Beata Terczyńska, https://nowiny24.pl/
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nia 12 lutego uczniowie klas III pojechali wraz
z nauczycielami do MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU , byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady.
Podróż minęła nam szybko i spokojnie. Kiedy dotarliśmy na
miejsce, opiekunowie podzielili nas na mniejsze grupy i, idąc
za przewodnikiem, rozpoczęliśmy zwiedzanie. Po przekroczeniu bramy obozu zobaczyliśmy ogromną przestrzeń, ogrodzoną
drutem kolczastym oraz ceglane bloki. Oglądaliśmy w nich wiele przerażających zdjęć, filmów i przedmiotów, które należały
do więźniów. Uświadomiły nam one grozę tego, co działo się
w tym miejscu. Tragiczne warunki bytu, nieznaczne porcje posiłków oraz praca ponad siły, były tam na porządku dziennym.
W trakcie zwiedzania weszliśmy też do bloku numer 11
– Bloku Śmierci. Zobaczyliśmy sale, w których dokonywano
egzekucji oraz piwnice, gdzie w bestialski sposób karano więźniów. Poza tym widzieliśmy celę, w której Maksymilian Maria
Kolbe spędzał ostatnie chwile swojego życia. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Ściana Śmierci, pod którą złożyliśmy
kwiaty i mogliśmy się w ciszy pomodlić. Udaliśmy się również
do jedynego krematorium, które pozostało na terenie obozu.
Weszliśmy do komory gazowej oraz oglądaliśmy piece, w których palono ciała więźniów.
Następnie pojechaliśmy do drugiej części obozu – Birkenau. Przewodnicy pokazali nam ogromne baraki mieszkalne
oraz później wybudowane budynki sanitarne. Opowiadali nam
tragiczne historie z życia więźniów. Po zakończeniu zwiedzania pożegnali się z nami, a my skierowaliśmy się do autokarów
i wróciliśmy do Krakowa.
Wycieczka była bardzo ciekawa. Dzięki niej mogliśmy na
żywo zobaczyć i poczuć to, co się tam wydarzyło. Zdarza się,
że oglądamy programy telewizyjne, opowiadające o zbrodniach
dokonanych w Auschwitz, ale doświadczenie tego na własnej
skórze, to wyjątkowe przeżycie. Mimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej, do dnia dzisiejszego można tam
odczuć grozę minionych wydarzeń i wszechobecną śmierć. Tak
naprawdę, nikt nigdy nie zrozumie ani nie pojmie, jak człowiek
człowiekowi mógł zgotować taki los.
Uczennica klasy III

13

SPOTKANIA RODZIN
W niedzielę 26 stycznia o godz. 14.00 odbyło się spotkanie wspólnoty rodzin naszej parafii. Rozpoczęła je adoracja Najśw. Sakramentu w Kaplicy Pojednania. Po adoracji rodziny spotkały się w sali parafialnej.
Natomiast o godz. 17.30 na wspólnej Eucharystii modlili się
członkowie Rodziny Radia Maryja. Po Mszy św. w sali nr 4
odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja.
OPŁATEK PIELGRZYMÓW
W niedzielę – 26 stycznia o godz. 15.00 w sali duszpasterstwa
akademickiego – „DZIUPLA” odbyło się spotkanie opłatkowe
28 grupy pielgrzymkowej Pieszej Krakowskiej Pielgrzymki na
Jasną Górę. W ub. roku 28 grupę pielgrzymki poprowadził ks.
Krzysztof Piechowicz obecnie wikariusz parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Luborzycy. Wraz z nim do pielgrzymki
dołączyli jego parafianie. Ze swoim duszpasterzem wzięli też
udział w opłatku organizowanym co roku w Arce Pana przez
duszpasterza pielgrzymów którym w naszej parafii aktualnie
jest ks. Michał Kania.
KONCERT KOLĘD
W niedzielę 27 stycznia br. o 16.00 w naszym kościele wystąpił
chór „Dobra energia” z Koniuszy, który śpiewał podczas Mszy
Świętej, a po niej dał koncert kolęd.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
W dniu 2 lutego obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, które u nas jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Przed
każdą Mszą świętą odbyło się poświęcenie gromnic. Świeca
wykona z pszczelego wosku, zwana gromnicą w katolickich
domach była ze czcią przechowywana i często zapalane – gdy
nadciągały gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały
pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich
do wieczności. Jest ona znakiem obecności mocy Chrystusa –
symbolem Światłości, w której blasku patrzymy na wszystko
oczyma wiary.
Po Mszy św. o godz. 16-tej chór parafialny „Arka” wystąpił z
koncertem kolęd. W tym dniu przed południem kapłani odwiedzili chorych z posługą sakramentalną.
POMOC DUSZPASTERSKA DLA PARAFII
W niedzielę 3 lutego br. proboszcz ks. Jerzy Czerwień ogłosił,
że decyzją ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do pomocy
w naszej parafii został skierowany ks. Janusz Rabiniak. (Więcej
wewnątrz numeru)
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INTENCJE MSZALNE
Od poniedziałku 4 lutego br. w kancelarii parafialnej były przyjmowane intencje mszalne na drugie półrocze tego roku. Zainteresowani wierni od rana ustawiali się w kolejce, aby zamówić
Mszę św. na wybrany termin.

w sali nr 7.
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego spotkała się
na adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę o godz. 10.00,
a o godz. 11.00 została odprawiona Msza Święta w intencji
obrony życia.

ROCZNICOWA MSZA ŚW. SP 101
W poniedziałek 4 lutego br. o godz. 9.00 Szkoła Podstawowa
nr 101 z racji 54 rocznicy swego powstania zgromadziła się w
Arce Pana na Mszy Świętej w intencji Uczniów, Nauczycieli,
Pracowników, Rodziców i Absolwentów.

ZAPROSZENIA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
Zespół Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 zaprosił dzieci wraz z rodzicami na dni otwarte w sobotę 16.lutego
oraz w środę 20.lutego. Szkoła obejmuje edukacją uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi nabór do Szkoły
Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Szczegóły
na plakacie w gablocie przy kościele i na stronie szkoły. Także
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 na os.
Złotego Wieku zaprasza na dni otwarte i zajęcia adaptacyjne .
Rekrutację na rok szkolny 2019/20 ogłasza Katolicka Szkoła
Podstawowa Ruchu Światło-Życie na os. Kościuszkowskim.
Dni Otwarte oraz rekrutacje ogłosiły: Szkoła Podstawowa nr 86
na os. Jagiellońskim; Szkoła Podstawowa ss. salezjanek na os.
Kościuszkowskim 7; Szkoła Podstawowa nr 101 na os. Jagiellońskim; Szkoła Podstawowa nr 100 na os. Albetryńskim 36.

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA KRWI CHRYSTUSA
W poniedziałek 5 lutego br. o 18.00 Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprosiło parafian na Mszę Świętą z okazji rocznicy urodzin św. Marii De Mattias (1805-1866), która w 1834 r. w Acuto
we Włoszech przy współudziale św. Kaspra del Bufalo założyła zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Głównym
celem życia i działalności sióstr jest kult Męki Pańskiej i adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Siostry podejmują pracę katechetyczną w szkołach, posługę w parafiach,
prowadzą rekolekcje i dni skupienia, pomagają osobom potrzebującym. Po Mszy można było zapisać się do Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa, którego członkowie uczestniczą w dziedzictwie duchowym Adoratorek i wspólnie z nami oddają swój czas,
modlitwę, pracę, zdolności, zdrowie... na rzecz całego Kościoła
włączając się w studium duchowości, w aktualizację nowych
metod ewangelizacji, w pomoc w programowaniu i prowadzeniu rekolekcji oraz duchowych spotkań.
ZAPROSZENIE DO POGŁĘBIENIA WIEDZY RELIGIJNEJ
Od czwartku 8 lutego br. Zostały wznowione spotkania pogłębienia wiedzy religijnej. Ks. Proboszcz Jerzy Czerniak na
te spotkania zaprasza wszystkich zainteresowanych Pismem
Świętym, historią Kościoła, Katechizmem Kościoła Katolickiego i wspólną modlitwą. Spotkania odbywają się we czwartki po
wieczornej Mszy św. w sali nr 8.
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
W poniedziałek 12 lutego br. Kościół obchodził XXVII Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w naszej parafii o godz. 11.00
została odprawiona Msza św. podczas której osobom chorym i
starszym kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych.
Sakrament chorych ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu,
być może uzdrowienie fizyczne, ale przede wszystkim ma
otworzyć go na Ducha Świętego, który obdarza chorego mocą
do walki z chorobą. Mówi o tym formuła sakramentu namaszczenia chorych: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha
Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i
łaskawie podźwignie. Amen. Sakrament chorych też sprawia,
że w rzeczywistości ciężkiej choroby czy niebezpieczeństwa
śmierci chory nie utraci wiary w Boga, jedynego dawcę i Pana
życia.
SPOTKANIA MODLITEWNE
We środę 13 lutego br. o godz. 20.00 odbyło się całonocne czuwanie pokutne w kaplicy pojednania z Mszą św. północy, Czuwanie zakończyło się o 5.00 rano we czwartek.
We czwartek 14 lutego br. Na godz. 16.00 Stowarzyszenie Krwi
Chrystusa zaprosiło wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu. Po adoracji członkowie Stowarzyszenia spotkali się

POŻYTECZNY 1% PODATKU
1% podatku przekazany na rzecz Hospicjum św. Łazarza,
to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum
im. św. Łazarza” Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000048149

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
									
Urodz.			

01. Marcel Kacper Fulara		
02. Nela Wadowska				
03. Michał Mariusz Stec			
04. Antoni Tworzydło				

Chrzest

28.09.2018 r. 05.0.01.2019r.
11.10.2o18 r. 27.01.2019 r.
12.10.2018 r. 03.02.2019 r.
08.10.2018 r. 03.02.2019 r.

KRONIKA ŻAŁOBNA
									

Urodz.			

Zgon

01. Adrian Wiesław Waleryś		
02, Elżbieta Bożena Szot 			
03. Kazimierz Bodura				
04. Jan Ludwik Bartusik			
05.Wiesława Elżbieta Kwaśniewska
06. Józefa Pazdur 					
07. Stanisław Kazimierz Podobiński
08.Władysława Kosiba			
09.Elżbieta Janisz					
10. Stefan Skałka					
11. Leszek Machera				
12. Kazimierz Małota				
13. Kazimierz Kuligowski		
14. Zbigniew Józef Niedośpioł

06.12.1984 r.
09.11.1954 r.
19.01.1952 r.
01.03.1942 r.
29.05.1951 r.
19.03.1934r.
24.02.1942 r.
29.07.1932 r.
19.11.1955 r.
18.07.1942 r.
19.07.1962 r.
18.02.`1929 r.
23.03.1945 r.
12.04.1959 r.

05.01.1019 r.
12.01.2019 r.
16.01.2019 r.
17.01.2019 r.
21.01.2019 r.
29.01.2019 r
29.01.2019 r.
04.02.2019 r.
04.02.2019 r.
31.01.2019 r.
07.02.2019 r.
08.02.2019 r.
07.02.2019 r.
09.02.2019 r.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.
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„Głos Arki Pana” jest dostępny w:
– Grocie MB Fatimskiej,
– kiosku parafialnym przy Arce Pana,
– Pracowni cukierniczej „DOROTKA”
Kameccy s.c. 1957, os. Teatralne 28, tel. 644 89 08
– Redakcji Głosu Arki Pana, która znajduje się obok
wejścia na plebanię.
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W NASZEJ PARAFII - FOTO. TADEUSZ PAŁKA
27 STYCZNIA 2019 ADORACJA WSPÓLNOTY RODZIN

27 STYCZNIA 2019 OPŁATEK 28 GRUPY PIELGRZYMKOWEJ

27 STYCZNIA 2019 OPŁATEK RODZINY RADIA MARYJA

2 LUTY 2019 - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

27 STYCZNIA 2019 KONCERT CHÓRU DOBRA ENERGIA Z KONIUSZY

