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KALENDARZ LITURGICZNY – KWIECIEŃ 2019 R.
02.04. Św. Franciszek z Pauli, pustelnik, (1416 – 1507).
Założyciel zakonu Braci Minimów czyli braci najmniejszych.
03.04. Święty Ryszard de Wyche, biskup (1197 – 1253), bojownik o niezależność Kościoła od władzy świeckiej w Anglii.
04.04. Św. Benedykt z Nursji. (ok. 480 – 547). Założyciel
klasztoru na Monte Cassino i twórca reguły zakonnej, która stanowi podstawę wszystkich benedyktyńskich wspólnot zakonnych. Jego kult na dobre zakorzenił się w wielu krajach.
05.04. Św. Wincenty Ferreriusz, prezbiter, ( 1350 – 1419).
Dominikański teolog, filozof i słynny kaznodzieja, który przemierzał Europę pracując na rzecz jedności podzielonego przez
schizmę Kościoła.
07.04. V Niedziela Wielkiego Postu - Przygotowanie na
śmierć. Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw.
Okres Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie
Pana Jezusa do śmierci.
13.04. Św. Marcina I, papież i męczennik. Żył około 650
r. zm. 655r. Był 74 papieżem, walczył z herezją monoteletyzmu.
Uwięziony przez egzarchę Teodora Kalliopasa w 653 przewieziony do Konstantynopola został skazany na karę śmierci
zamienioną na wygnanie. Po ogłoszeniu wyroku został poddany publicznej chłoście. Również później był przetrzymywany
w bardzo ciężkich warunkach. Przez Kościół jest uznawany za
ostatniego świętego papieża męczennika.
14.04. VI Niedziela Wielkiego Postu (Palmowa) – Zwycięstwo nad szatanem. Niedziela Palmowa przedstawia nam
w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od męki do
zmartwychwstania. W tę niedzielę śpiewana jest męka Pańska –
warto zauważyć jaki ona ma charakter.
21.04. WIELKANOC, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest
świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
22.04. PONIEDZIAŁEK WIELK A NOCNY

- Śmigus-dyngus to w rzeczywistości połączenie dwóch obyczajów, wywodzących się z tradycji słowiańskiej. Śmigus polegał na delikatnym biciu wierzbowymi witkami lub oblewaniu
wodą w celu wiosennego oczyszczenia z brudu i chorób, a także
z grzechu. Osoba, która chciała uniknąć podwójnego oblewania,
mogła przekupić oblewających pisankami lub innymi drobnymi
podarunkami – to właśnie tę osobliwą formę wymuszenia nazywano dyngusem.
23.04. ŚW. WOJCIECH SŁAWNIKOWIC, BISKUP
I MĘCZENNIK, (956 – 997) – czeski duchowny katolicki, męczennik i święty Kościoła katolickiego, główny patron Polski.
Zaproszony przez Bolesława Chrobrego przybył do Polski, by
nawracać na chrześcijaństwo Prusów. Już na początku swej misji
poniósł męczeńską śmierć z rąk niewiernych. Chrobry wykupił jego ciało i mając relikwie Męczennika w roku 1000 mógł
zorganizować szczyt w Gnieźnie, dokąd pielgrzymował sam
cesarz Otton III. W ten sposób powstała metropolia kościelna
w Gnieźnie i trzy polskie biskupstwa, jak również niezwykła
przychylność cesarza wobec planów Chrobrego uczynienia ziemi Piastów królestwem.
25.04. ŚW. MAREK EWANGELISTA - autor Ewangelii
uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św.
Piotra, apostoł z grona siedemdziesięciu dwóch. Zgodnie z relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Według
tradycji św. Marek został umęczony ok. 68 roku.
28.04. II NIEDZIELA WIELKANOCNA- NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Święty Jan Paweł II ogłosił to
święto dla całego Kościoła.
29.04. ŚW. KATARZYNA SIENEŃSKA, (1347 – 1380),
dziewica i doktor kościoła, patronka Europy.

Najważniejsze wydarzenia w Kościele – Kwiecień 2019
13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- w katedrze polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona
Msza św. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów
politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do
niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939.
27-28 kwietnia – Ogólnopolskie uroczystości odpustowe
św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, wręczenie Krzyży
misyjnych
28 kwietnia – Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości
centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach; Święto patronalne Caritas.
ISSN 1642–6045

28 kwietnia – Niedziela modlitw za kierowców i innych
użytkowników dróg
28 kwietnia – 4 maja – Tydzień Miłosierdzia
29.04. – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
w czasie II wojny światowej. Podczas II wojny światowej
z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie
3 tys. polskich duchownych. Było to 20 proc. przedwojennego
duchowieństwa. 29 kwietnia przypada wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Od 2002 data ta jest dla
Kościoła w naszym kraju Dniem Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego.
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WIELKANOC 2019
Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać.
Alleluja!
Gdy nad grobem stały,
Rzekł im anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
Zmartwychwstał Pan i żyje!
Alleluja!
Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja!

Wszystkim naszym Czytelnikom
i całej Wspólnocie Parafialnej
składamy serdeczne życzenia
aby Wielkanocne Święta przyniosły radość, pokój oraz wzajemną
życzliwość. By stały się źródłem
wzmacniania ducha i czasem odradzania się wiary . Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas
swoją łaską i da siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Zespół Redakcyjny Głosu Arki Pana

Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2019

TAK PRZETO
ODPRAWIAJMY
ŚWIĘTO NASZE

K

wietniowy numer „Głosu Arki Pana”
ukazuje się jeszcze w wielkim poście,
ale z bliską już perspektywą Wielkanocy. Przed nami dni najbardziej doniosłe
w całym roku liturgicznym. Życie Kościoła toczy się
według rytmu świąt i okresów liturgicznych. Szczytem każdego roku jest Triduum Sacrum – Święte Trzy
Dni. Rozpoczynają się one Mszą Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek wieczorem a kończą wraz z zakończeniem ostatniej modlitwy w Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Mówimy, że są to trzy dni,

[1KOR 5, 8].

dlatego że w liturgii posługujemy się taką rachubą czasu, jaką posługiwał
się Pan Jezus w czasie ziemskiego życia. A dla Niego, jak dla każdego
Żyda dzień zaczynał się o zachodzie słońca dnia poprzedniego. Dlatego
czwartkowy wieczór należał już do piątku. Tak oto czas od czwartku wieczorem do niedzieli wieczorem staje się czasem trzech dni. Mówi się też
niekiedy, że cały ten czas jest jednym dniem, bo w nim dokonało się jedno najważniejsze wydarzenie w dziejach świata – odkupienie spełnione
przez Syna Bożego. A całe to dzieło jest jednością i nie można oddzielać
poszczególnych jego części od siebie. Wszystko co Pan Jezus uczynił od
Ostatniej Wieczerzy po Zmartwychwstanie i objawienie się uczniom, jest
jednym dziełem. To jest jedno wielkie wyznanie miłości Boga do człowieka. To jest jeden nieprzerwany znak – dowód miłości Boga do Ciebie.
Czas świętowania Paschy – przejścia Pana Jezusa przez śmierć do
zmartwychwstania jest zaproszeniem dla każdego wierzącego, aby na
nowo przeżył prawdę, że Bóg tak nas ukochał, iż aby tę miłość udowodnić
pozwolił się dla nas zabić. Ale to byłoby mało. On ukochał nas jeszcze
bardziej, bo zabity pokonał śmierć i grzech, który tę śmieć spowodował.
Zmartwychwstał, aby nas ze śmierci i grzechu wybawić. Nie ma większego grzechu w dziejach świata jak ten, gdy ludzie w sposób okrutny zbili
Bogu jedynego Syna. Kiedy więc ten zabity Boży Syn zmartwychwstał,
to pokonał największe zło, a więc całe zło tego świata. On go unicestwił
i dał nam wszystkim, którzy przez nasze grzechy przyczyniliśmy się do
zabicia Syna Bożego możliwość uwolnienia do grzechu.
Jak przeżywać to wszystko? Pan Jezus dał nam narzędzie, dzięki
któremu możemy świętować pamiątkę naszego odkupienia i to świętować w taki sposób, że owoce odkupienia stają się dla nas dostępne. Tym
narzędziem jest Eucharystia – Msza Święta. Jezusowa Pascha – Męka
i Zmartwychwstanie – rozpoczęła się od Ostatniej Wieczerzy, w czasie
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której Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Na początku dzieła zbawienia dał uczniom a przez nich wszystkim, którzy w Niego
wierzą niezawodny sposób wspominania i przeżywania Jego
Paschy. Gdy z całego serca uczestniczymy w Eucharystii ona
pozwala nam przeżyć z Jezusem wszystko, co dokonało się
od Wieczernika Ostatniej Wieczerzy po spotkanie z uczniami
w Wieczerniku już po Zmartwychwstaniu. We Mszy Świętej
jest i Ostatnia Wieczerza, i Ogrójec, i Męka Jezusa, Jego Krzyż
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i Zmartwychwstanie oraz prawdziwe spotkanie z Nim żyjącym
na wieki. Te tajemnice przeżywamy i możemy ich doświadczać
w każdej Mszy Świętej. W okresie paschalnym szczególnie intensywnie jesteśmy do takiego ich przeżywania zachęceni.
Jeśli mogę życzyć wszystkim czegoś jednego na ten czas
kończącego się wielkiego postu i świętowania tajemnicy Odkupienia w obchodach Triduum Sacrum, to niech to będzie życzenie pogłębionego przeżywania Eucharystii. Niech uczestnictwo
we Mszy Świętej stanie się dla nas szczególnie bliskie i ważne.
Niech jego pogłębienie w okresie świątecznym pomoże nam
przez cały rok przeżywać każdą Mszę jako spotkanie z Jezusem
który daje nam dowód swej miłości przez śmierć i zmartwychwstanie dla nas i za nas. Wówczas spełnią się słowa życzeń
wielkanocnych, jakie zostały zapisane na końcu Listu do Hebrajczyków: „Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza
wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza
owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego
dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest
w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen” [Hbr 13, 20-21].
Ks. Jerzy Czerwień
Proboszcz

Duszpasterstwo młodzieżowe przy Arce Pana

ŻEBY SŁOWA BYŁY
ZGODNE Z CZYNAMI
Rozmowa
z ks. Michałem Kanią
odpow iedzialnym za
duszpasterst wo młodzieży w naszej parafii
- Jeden z biskupów dużej polskiej diecezji zorganizował szkolenie dla liderów młodzieżowych grup, ruchów
i stowarzyszeń katolickich i wysłał do proboszczów parafii
swojej diecezji prośbę aby wydelegowali po dwie osoby na
ten kurs. Efekt był taki, że tylko niektórzy proboszczowie
wysłali dwie osoby, kilku po jednej, a bardzo wielu wcale,
tłumacząc się tym, że w jego parafii nie ma żadnych grup
młodzieżowych. Czy Ksiądz miałby kogo wysłać z naszej
parafii na taki kurs, gdyby metropolita zorganizował dla
młodych szkolenie?
- Oczywiście, każdą ilość!
- Pytamy nie bez przyczyny, bo w naszym kraju obserwujemy odchodzenie młodych ludzi od religii, wiary i Kościoła. Duża część młodych pragnie swoje życie oprzeć na
wartościach chrześcijańskich, przeżywać swoje spotkanie
z Chrystusem i angażować się w życie Kościoła, ale spora
część młodzieży porzuca swoją wiarę, a nawet oficjalnie
odchodzi z Kościoła. Zatem czy młodzież traci Kościół, czy
Kościół traci młodzież?
- Myślę, że i jedno i drugie stwierdzenie jest prawdziwe.
Obecne czasy są trudne i wymagające, a młodzież XXI wieku jest bombardowana różnymi propozycjami, wśród których
propozycje Kościoła są mało atrakcyjne w świetle tego co proponuje im współczesny świat. Z drugiej strony wielu młodych

podejmuje pracę nad sobą korzystając z różnych form rekolekcji
i spotkań formacyjnych. Moim zdaniem podstawową propozycją dla młodych powinna być formacja. Nie sztywny program
przyciąga młodych do Kościoła, ale świadectwo wiary, które
jest swoistym programem formacji człowieka. Nie można iść
tą drogą, że stworzymy program, zrobimy wielką rewolucję, to
tak nie funkcjonuje. Młodzi ludzie potrzebują świadectwa, ja to
widzę w pracy w szkole w HTS – ie. Bardzo się cieszę, że uczę
w tej szkole. Jest tam młodzież, która mnie czasami zdumiewa.
Jeśli w podstawówce w trzeciej klasie, przygotowując dzieci
do I Komunii Świętej, pytam, ile było w niedzielę w kościele
i podnosi mi rękę 5 uczniów, a w szkole średniej wszyscy, to
znaczy, że jest pragnienie Boga. Młodzi ludzie cały czas poszukują, stawiają pytania i oczekują odpowiedzi.
- Dzisiaj słowo „Formacja” jest na ustach wszystkich
odpowiedzialnych za przygotowanie do życia i wychowanie
młodego pokolenia. Co ona oznacza w wymiarze religijnym?
- Formacja ma wymiar wieloaspektowy. Nie może się
zamykać w określonych ramach, gdyż powinna zmierzać
do formowania pełnego człowieka. Formacja religijna jest
pewnego rodzaju pomocą w samookreśleniu się i identyfikacji siebie jako osoby religijnej. Poprzez formację człowiek
ciągle poszukuje, zadaje pytania, rozeznaje wolę Bożą. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko
jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz
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miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.
To pytanie: "Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" pewnie często pojawia się w głowach wierzących w Chrystusa. Dobrze wiemy, że należy czynić dobre
rzeczy, ale jakie? Na pewno jakimś ukierunkowaniem będą
przykazania, choć one bardziej mówią o tym, co jest złe,
czyli czego nie czynić, niż o tym jakie dobro czynić należy.
Aby dowiedzieć się co jest owym dobrem, którego czynienie
przygotowuje nas do życia w Niebie, trzeba najpierw pozbyć
się posiadanych rzeczy, czyli osiągnąć wewnętrzną wolność
od wszelkich przywiązań do tego, co materialne i doczesne,
a następnie pójść za Tym, który jest samym Dobrem i jedynym
naprawdę Dobrym. To w Nim, w Jezusie, znajdziemy te dobre
czyny, które prowadzą nas do Nieba. I właśnie owocem formacji w wymiarze religijnym powinno być odkrycie wielkiego
pragnienia nieba. Jeżeli nie położymy nacisku na formację, to
wejdziemy w tzw. duszpasterstwo akcyjne, co dzisiaj zdaje się
być coraz bardziej modną sprawą. Formacja wymaga czasu, bo
to długotrwały proces.

- Zatem jak Ksiądz jako duszpasterz młodzieży w naszej
parafii, rozumie swoje zadanie?
- Dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie.W naszej diecezji
jest wiele formacyjnych propozycji dla młodzieży : Ruch Światło Życie, Grupy Apostolskie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Każda z tych grup ma wyznaczoną drogę, którą powinna iść. Jeżeli popatrzymy na naszą parafię, w Arce Pana nie ma
Grup Apostolskich, ani Ruchu Światło Życie czy Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Przychodząc tutaj, wiedziałem, że
mam prowadzić grupę młodzieżową. Jej zręby istniały -to były
osoby, które tak naprawdę zostały po ŚDM, pracujące wcześniej
jako liderzy czy wolontariusze. Nie chciałem od razu rzucać ich
na głęboką wodę, narzucać im formacji Ruchu Światło Życie
czy Grup Apostolskich. Wydawało mi się, że nie są na to jeszcze
gotowi, dlatego pomyślałem, że stworzymy grupę młodzieżową,
która nie będzie ściśle związana z jakąkolwiek inną wspólnotą, tylko będzie grupą młodzieżową działającą przy Arce Pana.
Mieliśmy na początku spotkania tematyczne. Ja sam przygotowywałem i prowadziłem te spotkania. Starałem się wejść na
drogę formacji. Zależało mi, żeby to była grupa modlitewno –
śpiewająca. Szukaliśmy kogoś, kto by mógł nam grać na gitarze.
Gdy przyszła s. Ewa, zachęciłem ją, żeby nam pomogła i ona
z radością odpowiedziała na zaproszenie. Staramy się skupiać
na śpiewie, ale nie jest tak, że tylko śpiewamy, a później idziemy z tym do kościoła. Na naszych spotkaniach podejmujemy
różne tematy, staramy się wydobyć przesłanie z tekstów pieśni
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czy piosenek religijnych, odkryć ich piękno, aby przez to doświadczyć też Pana Boga w życiu. Ze strony młodzieży jest także zapotrzebowanie, żeby podejmować różne tematy związane
z Kościołem, Panem Bogiem, czy życiem społecznym. Takie też
tematy podejmujemyi to jest cenne.
- Jak liczna jest ta grupa?
- Ta grupa jest bardzo ruchoma, liczy ok. 15 osób, od ósmoklasistów ze szkoły podstawowej do studentów. Jest więc spora
rozpiętość wiekowa, dlatego pracowaliśmy nad tym, żeby wszyscy dobrze dogadywali się ze sobą, by w tej małej grupie nie
tworzyć podgrup, co nam się udało. Mamy nawet swoją grupę
na FB.Stale też powtarzam na każdym spotkaniu, że jesteśmy
grupą otwartą, że nie możemy się zamykać w swoim gronie.
Czekamy i zapraszamy inne osoby, aby do nas dołączyły.
Niedawno przyszedł do nas ks. Janusz Rabiniak, który również uczestniczy w naszych spotkaniach. Ostatnio ks. Janusz
na spotkaniu ewangelizacyjnym do bierzmowania z siódmymi
klasami zachęcał młodzież do działalności w naszej grupie. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi.Spotykamy się w piątki o godz.
18.30. Na razie w Wielkim Poście skupiamy się na Męce Pańskiej i na Drodze Krzyżowej. Wyznaję
zasadę, że jeśli coś się dzieje w kościele,
to grupa nie może wtedy mieć spotkania,
bo najważniejsze jest to, co w kościele.
Ostatnio przygotowaliśmy inscenizację Drogi Krzyżowej, która dotyczyła
zdejmowania masek i pokazania swojej
prawdziwej twarzy.
Poza tym chcemy korzystać z innych
propozycji formacyjnych takich jakrekolekcje czy uczestnictwo w pielgrzymce.
Dużo młodych idzie w grupie pielgrzymkowej do Częstochowy. Dla nich jest to coś
bardzo ważnego, oni cały rok czekają na
tę pielgrzymkę.Jest to też forma szukania
swojego miejsca w Kościele. Ja bym się
nie odważył powiedzieć, że nie mamy młodych ludzi w Kościele, bo oni są, tylko nie zawsze tam, gdzie my byśmy chcieli ich
widzieć.Przychodzą do Arki, ale i do innych kościołów, np. do
Dominikanów, dlatego że tam jest coś, co ich zaciekawia albo
są zaangażowani w jakieś duszpasterstwo lub działają w jakiejś
wspólnocie. To jest naprawdę spora grupa młodzieży. Oczywiście, są i tacy, którym jest wszystko obojętne, ale cizawsze byli
i będą. Najważniejsze, żeby coś po prostu robić. Ja na kręgu
biblijnym mam 6 osób, z których się bardzo cieszę. Spotykamy
się raz w miesiącu w trzecią sobotę miesiąca i mam nadzieję, że
ten krąg będzie się rozszerzał…Dużą grupę młodzieży stanowi
Służba Liturgiczna, bo jest ich pięćdziesięciu dwóch i też mają
swoją formacje religijną i liturgiczną.
- Ktoś powiedział, że do pracy z młodzieżą trzeba mieć
czas i pieniądze…
- To też jest potrzebne, ale ja uważam, że potrzebne jest
przede wszystkim świadectwo. Papież Paweł VI napisał, że jeżeli chcemy mówić o ewangelizacji, to musimy zacząć mówić
o świadectwie. Dopiero później gdzieś tam dalej są inne rzeczy.
Dla młodego człowieka trzeba być świadectwem, oni bardzo
patrzą, żeby słowa były zgodne z czynami. Jeśli to im się nie
zgadza, bardzo dużo się u nich traci.
- Dziękujmy za rozmowę
Małgorzata Modzelewska, Tadeusz A. Janusz
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50- lecie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Arki Pana, cz.II

BUDUJEMY JEZUSOWI DOM, DOM CHLEBA!

K

amień Węgielny pod budowę Arki Pana, któr y
met ropolita k rakowski
abp. Karol Wojtyła wraz
z proboszczem bieńczyckiej parafii ks.
Józefem Gorzelanym otrzymali na specjalnej audiencji od papieża Pawła VI
w dniu 8 grudnia 1965 r. nie od razu
został wmurowany w fundamenty kościoła. Parafia bowiem w dalszym ciągu borykała się z problemami uzyskania
pozwolenia na budowę kościoła. Ciemne moce komunistycznej władzy nie
truchlały – jak skandowali mieszkańcy
Nowej Huty podczas pasterki w 1965
r. na wieść o uzyskaniu pozwolenia na
budowę. Był to efekt „Drogi krzyżowej”
długotrwałych starań, którą już podczas
poświecenia pierwszego placu budowy
zapowiedział pierwszy proboszcz ks.
Kościelny. Stało się to dopiero pod naporem pism, petycji i różnorakich zabiegów w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektu i budowy kościoła „na środku
czerwonego morza” w Nowej Hucie Bieńczycach. Starania te podjęto już
w 1956 r. Ale dopiero powołany na stanowisko proboszcza w 1965 r. i zatwierdzony przez komunistów ks. Józef Gorzelany, wspierany przez Metropolitę,
ostatecznie uzyskał zatwierdzenie przez
Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa Wydział Budownictwa Urbanistyki
i Architektury projektu podstawowego
i podpisanie pozwolenia na budowę
fundamentów i podpiwniczenia kościoła
9 października 1967 r. Decyzję podpisał
z-ca Głównego Architekta Krakowa mgr
inż. arch. Janusz Ingarden. Dokument ten
został wydany – o czym dowiadujemy się
z notatki Leona Króla kierownika Urzędu do Spraw Wyznań w Krakowie z dnia
11 kwietnia 1968 r., „w sytuacji wytworzonej, bytnością w Polsce abpa Casaroli
i ks. prał. Deskura, który wyjechał z Polski z opóźnieniem, by się upewnić, jak
została załatwiona sprawa zatwierdzenia
projektu wstępnego budowy kościoła
w parafii Bieńczyce, w której jest honorowym wikariuszem”. Pozwolenie budowlane, które uzyskał ks. Gorzelany, jednak
nie dotyczyło budowy nowego kościoła,
ale przebudowy kaplicy w bieńczyckim
dworu.
Decyzje tę ks. Jozef Gorzelany otrzymał 13 października1967 r. o godz.10.00
w magistracie m. Krakowa. Oznaczało
to faktyczny początek budowy kościoła.

Tego samego dnia podczas nabożeństwa
fatimskiego ks. Gorzelany ze wzruszeniem ogłosił wiernym tę decyzje. Wszyscy – pisze ks. Gorzelany - odczuli „ulgę
i radość” po dziesięciu latach starań.

Projekt kościoła miał być pomnikiem
Tysiąclecia Chrztu Polski. Projektant
mgr. inż. arch. Wojciech Pietrzyk wymóg
ten chciał ująć w taki rzeźbiarski kształt
kościoła, który swoją architekturą będzie
się wyróżniał w monotonnym krajobrazie
szarych bloków mieszkalnych i hal produkcyjnych. Kościół w swej symbolice
zarówno w wymiarze konstrukcyjnym
jak i wystroju wewnętrznego w zamyśle inwestora i projektanta miał przede
wszystkim przywoływać prastary kult
Krzyża Mogilskiego, a przede wszystkim
bohaterską obronę Krzyża Nowohuckiego
przez mieszkańców Nowej Huty.
Następnego d nia po ot rz y maniu
zezwolenia – 14 października 1967 r.
o godz. 8.00 rano przybył do Bieńczyc
ks. kard. Karol Wojtyła i odprawił Mszę
św. w intencji pomyślnego rozpoczęcia
tego świętego dzieła. Powiedział wówczas między innymi: „Te pierwsze grudy

ziemi które dzisiaj wykopiemy, kosztowały wiele cierpliwości, cierpień, wytrwałości pracy. (…) Trzeba, aby te grudy złożone były na ofiarę Bogu. Buduje z nami
sam Ojciec Święty (Paweł VI – przyp.
redakcji). Przyzywam go aby pobłogosławił tę budowę, tak jak 11 grudnia 1965
r. poświęcił kamień węgielny, wyjęty
z bazyliki Konstantyna i przeznaczył
go jako kamień węgielny pod budowę
kościoła Królowej Polski w Nowej Hucie”. A zwracając się do wiernych ks.
Kardynał powiedział: „Tak jak Pan Jezus oparł na św. Piotrze Kościół swój,
tak na nas jest oparty ten kościół, nasze
wysiłki minione i przyszłe”. Podczas
Mszy św. modlono się także za tych,
którzy tęsknili za kościołem, ale nie
dożyli tej chwili. Komunia św. ofiarowana była w intencji budowniczych
kościoła i wspomagających budowę nowohuckiej świątyni. Po pobłogosławieniu placu budowy ks. Kardynał wziął
do ręki kilof i solidnymi uderzeniami
odrzucił pierwsze grudy ziemi. Następnie rydel powędrował do rąk kapłanów,
sióstr zakonnych i parafian. Entuzjazm
i radość ogarnęły wszystkich. Nareszcie rozpoczęła się budowa kościoła, na
który tak długo oczekiwano. Gorzelany wspomina: Kardynał Wojtyła przyjechał. Odprawił Mszę św. odszedł od
ołtarza, wziął do ręki kilof i pierwszy
raz uderzył w tę ziemię nowohucką.
Właściwie to praca szła dzień i noc. Po
pracy w kombinacie tysiące ludzi szło na
budowę kościoła. Wykop pod fundamenty ludzie wykonywali własnymi rękami.
15 października bieńczycki proboszcz
ogłosił, że budowa została rozpoczęta, co
bardzo wielu przyjęło ze łzami w oczach
i z wielkim wzruszeniem. Następnego
dnia gospodarze z Bieńczyc przybyli na
budowę z furmankami by wywozić ziemię z wykopów. Ludzie przychodzili do
pracy z poszczególnych osiedli po południu gdy skończyli pracę na kombinacie,
czy w innych zakładach. Zenon Błażejewski, mieszkaniec Nowej Huty tak
wspomina ten moment: „Wchodziłem na
dach jednego z bloków mieszkalnych i patrzyłem urzeczony. Ze wszystkich stron
szli ludzie z łopatami, łopatkami, wiadrami; nawet dzieci i osoby starsze. Szli
z nieukrywanym entuzjazmem! Jakże
inaczej wyglądali niż na obowiązkowych
pochodach 1-majowych – tutaj nikt ich
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do tego nie przymuszał. Ks. proboszcz
Józef Gorzelany chodził nad wykopami
niczym ks. Kordecki po walach obronnych w czasie najazdu szwedzkiego, taki
dostojny, ale z każdym potrafił zamienić
chociaż słowo, błogosławiąc przy tym
pracujących”. Praca przy kopaniu ziemi
odbywała się w systemie gospodarczym.
Posługiwano się tylko kilofami, łopatami,
wiadrami, taczkami i furmankami. Wiadra z ziemią podawano sobie z rąk do
rąk i wywożono furmankami. Do mieszkańców Nowej Huty często na budowie
dołączały różne zorganizowane grupy
z Krakowa, innych miejscowości a także
z zagranicy i pracowali
razem z innymi na wyznaczonym odcinku.
Praca trwała zazwyczaj
od 15 do 21 mimo że
to była już pora późnej
jesieni. Wykopy rozpoczęto od północnej
ściany kościoła i tak
organizowano budowę,
żeby ludzie równocześnie mogli się modlić
podczas niedzielnych
Mszy św. i nabożeństw.
Kierownictwo budowy objął mgr inz.
Jan Norek. Mistrzem
na budowie został Antoni Pietraszko. Do nich
należała cała organizacja pracy. Jan Norek
wspomina ten pierwszy
okres na budowie kościoła: „Praktycznie pracował, kto chciał.
Dziennie przychodziło na budowę 100
i ponad 100 osób. Trzeba było mieć dla
wszystkich przygotowana pracę, w miarę
możliwości narzędzia, tak by każdy czuł,
że robi coś sensownego. Nigdy jednak
nie wiedziało się ile osób przyjdzie. Np.
ks. Gorzelany mówił mi: wie pan, to takie mocne osiedle, dziś przyjdzie więcej
ludzi do pracy. A tu akurat przychodziło
mniej; lub odwrotnie – ludzie pracowali
do późna i trzeba było być z nimi”.
Prace przy fundamentach trwały do
połowy grudnia. Z powodu mrozów przerwano je do wiosny. W 1967 r. został zagospodarowany plac budowy i wykonano
30% fundamentów. Podczas pasterki ks.
Gorzelany podkreślił, że rok 1967 otwiera nowe tysiąclecie, a Nowa Huta podejmując budowę kościoła składa Bogu hołd
swej wierności Semper Fidelis . A ks.
kard. Karol Wojtyła w kazaniu zwracając się do wiernych podkreślał.: „Wszyscy jak tu jesteśmy chcemy wybudować
Jezusowi dom. Chcemy, żeby ten dom
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stanął na tym miejscu, gdzie my stoimy;
żeby zasięgiem swoim objął te wszystkie
miejsca, na których my się znajdujemy.
I chcemy, żeby ten dom był prawdziwym
Betlejem. Betlejem, to znaczy Dom Chleba. (…) Chleba, którym Chrystus będzie
nas karmił, a my nakarmieni tym chlebem będziemy mocni duchem i mocni
duchem będziemy mogli budować przyszłość. Przyszłość naszej Ojczyzny, przyszłość ludzkości”.
W 1968 roku stawiano fundamenty
pod kolejne ściany, budowano piwnice,
kanały wentylacyjne, grzewcze, itp. Ze

względu na coraz to bardziej skomplikowane roboty na budowie zatrudniono na
pełne etaty fachowców, którzy stanowili podstawową grupę pracowników i od
nich zależało tempo wznoszenia świątyni. O postępie na budowie decydowała
siła ich mięśni i pomysłowości, bo nie
można było liczyć na maszyny budowlane. Od początku bowiem budowa objęta
była ścisłą kontrolą władz, które użyły wszelkich możliwych sposobów aby
cofnąć zezwolenie na budowę kościoła
w Nowej Hucie, a dyrektorzy zakładów
pracy, które mogły by służyć swoją pomocą w budowie kościoła dostali absolutny zakaz jakiegokolwiek wsparcia budowy. Z powodu tych prześladowań ks.
Gorzelany żył pod presją obaw o swoje
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo budowy, bo nie było nigdy wiadomo z której
strony władza zaatakuje. Jednak brutalne
represje władz wobec inwestora i budowniczych nie były w stanie powstrzymać
raz rozpoczętej budowy kościoła. Ks.
Gorzelany podsumował to w ten sposób:

7
„Mimo ustawicznej ingerencji władz,
piętrzenia najróżnorodniejszych formalności i niekończącej się szarpaniny o najdrobniejszą rzecz – budowa posuwała się
naprzód, niczym łódź, w której coraz to
trzeba naprawiać dokonane uszkodzenia”.
W obronie tej „łodzi” wystąpił już po raz
kolejny, metropolita krakowski ks. kard.
Karol Wojtyła w liście do wicemarszałka
Sejmu Zenona Kliszki z dnia 16 marca
1968 r. Władze Centralne, choć wcześniej
poparły projekt budowy kościoła w parafii Bieńczyce, teraz nabrały wody w usta
i Kliszko nie odpowiedział na list kard.
Wojtyły, a represje się nasiliły.

13 maja 1968 r. z w parafii odbyła
się uroczystość nawiedzenie obrazu MB
Częstochowskiej, a właściwie samych
ram, bo obraz komuniści zaaresztowali.
Mimo iż władze gorączkowo szukały
sposobów wstrzymania lub hamowania
budowy, kościół w Nowej Hucie przybierał realne kształty. 16 maja 1969 r. doszło wreszcie do zatwierdzenia projektu
podstawowego „rozbudowy kaplicy wraz
z plebanią w Bieńczycach, przy ul. Złotej
Jesieni w Krakowie Nowej Hucie”. Decyzję podpisał główny Architekt Krakowa
mgr. inż. arch. Stanisław Hager.
Stało się to w przededniu uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego podarowanego i poświeconego przez Papieża
Pawła VI w grudniu 1965 r. Uroczystość
wieńcząca pierwszy etap budowy odbyła
się 18 maja 1969 r.

TAJ
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Klasztor Krzyża Świętego

MIEJSCE, W KTORYM WYROSŁO
DRZEWO KRZYŻA

W

dolinie na wschód od wzgórza, na którym znajdują się
Kneset i Muzeum Izraela
w Jerozolimie położony jest
klasztor, a właściwie monaster, Krzyża Świętego, przy którym wyrosło drzewo z którego wyciosano Krzyż, na którym umarł Jezus
Chrystus. Zabudowania klasztorne otoczone
są potężnymi murami obronnymi, przypominającymi twierdzę. Wynika to z faktu, że aż
do końca XIX wieku monaster znajdował się
na pustkowiu poza Jerozolimą i był narażony
na ataki rabusiów. Wejściem do monasteru jest
niewielka furta w murze, która otwiera się na
zasadzony wiekowymi drzewami dziedziniec,
otoczony celami mnichów. Cerkiew monasteru jest podzielona rzędami kolumn na 3 nawy,
podłogi zdobią wspaniałe mozaiki (częściowo
z V wieku), wyobrażające zwierzęta, motywy
geometryczne i roślinne. Ściany wewnątrz cerkwi pokrywają barwne freski, przedstawiające
świętych. Ołtarz oddziela od nawy murowany, ozdobiony freskami ikonostas.
To tutaj w klasycznym biblijnym krajobrazie, pośród oliwek,
wedle tradycji rosło drzewo z którego wyciosano krzyż i na
którym umarł Jezus Chrystus. (Krzyż, ten według naukowców
został wykonany z czarnej sosny - Pinus nigra). Ten gatunek
drzewa miał być zasadzony przez Adama, pielęgnowany przez

Abrahama, Lota i częściowo wykorzystany przez Salomona
przy budowie Świątyni jerozolimskiej. Klasztor w stylu typowym dla epoki wypraw krzyżowych powstał w VII wieku i należał do Cerkwi gruzińskiej. Gruzini ufundowali także klasztor
Petricioni (dziś Baczkovo) w Bułgarii, a wcześniej Iviron na

górze Atos. Swoje klasztory mieli też na górze Synaj oraz na
Cyprze. Po upadku państwa gruzińskiego, nie będąc w stanie
utrzymać tych dóbr, wszystkie stopniowo utracili. W XIX wieku, z powodu kłopotów finansowych monaster Krzyża Świętego
w Jerozolimie zmuszeni byli przekazać Cerkwi greckiej.
Jego historia łączona jest także z odkryciem przez Świętą
Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego w 324 r. (lub
326 r.), tuż obok Golgoty w Jerozolimie, w pustym zbiorniku na wodę,
kilku drewnianych krzyży. Jeden
z tych krzyży wykazywał cudowną
moc uzdrawiania chorych. Uznano,
że to ten, na którym ukrzyżowano
Chrystusa. Drzewo Krzyża Świętego podzielono na kilka części
i jedna z nich przechowywana jest
w Klasztorze Krzyża Świętego. Najznaczniejsze części relikwii znajdują się w ufundowanej przez cesarza
Konstantyna Bazylice Grobu Świętego, trzecią wysłano do Rzymu
i umieszczono w Bazylice Santa
Croce del Gerusalemme, ufundowanej przez papieża Sylwestra I.
Czwartą relikwię przekazano do
Konstantynopola i tymczasowo ulokowano w pałacu cesarskim. Cesarz
Justynian Wielki wystawił w Konstantynopolu wspaniałą świątynię
Hagia Sophia, którą ukończono
w 537 roku. Do tej świątyni przeprowadzono najświętszą relikwię. Kościół wschodni corocznie obchodził uroczyście dzień
przeprowadzenia relikwii.
Źródło: goo.gl/eRVzBy
Foto: o. Jerzy Kraj OFM
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Ekstremalna Droga Krzyżowa

PRZEŻYJ WIELKI POST
INACZEJ NIŻ ZWYKLE

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
W ARCE PANA
07 - 10.04 2019 R.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach
od 07 do 10 kwietnia 2019 r.
Przeprowadza je Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo.

Czas Wielkiego Postu to czas szczególny, w którym jeszcze
bardziej chcemy się upodobnić do Jezusa i przygotować do jego
Zmartwychwstania. Jednym ze sposobów na przeżycie Wielkiego Postu jest podjęcie wyzwania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, podczas której w ciszy, modlitwie i w skupieniu pokonujemy trasę, która liczy kilkadziesiąt kilometrów i w oparciu
o przygotowane specjalne rozważania, przeżywamy XIV stacji
męki Chrystusa. Po drodze nie ma miejsca na pikniki. Jest ona
wymagająca: ścieżki polne, bezdroża, odcinki leśne i wały. Idzie
się nocą, niezależnie od tego czy pada deszcz, czy jasno świeci
księżyc, sypie śnieg czy brnie się po błocie. To wszystko przygotowane jest w jednym w celu - spotkanie człowieka z Bogiem.
Podczas tej drogi spotkać się z nim możemy w wielu miejscach,
między innymi: podczas Mszy rozpoczynającej EDK, w zmaganiu ze słabościami własnego ciała i ducha, a nawet w kryzysie,
który może nas spotkać na trasie. Zwykle nad ranem uczestnicy
dochodzą do celu.
W tym roku 12 kwietnia już po raz trzeci EDK wyruszy z parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego z Mistrzejowic. Całość
rozpocznie się uroczystą Mszą Św. o godz.: 20: 00. Uczestnik
będzie miał do wyboru jedną z 7 tras (w tym 3 pętle rozpoczynające i kończące się w Mistrzejowicach).
•
•
•
•
•

trasa pętla na wzór EDK - Św. Jakuba prowadzi przez
Sanktuarium Św. Jakuba do Więcławic (25 km)
pętla - Sługi Bożego Józefa Kurzei - prowadzi przez
klasztor w Staniątkach (48 km) najpopularniejsza trasa
w 2017 roku.
pętla - Brata Alberta - prowadzi przez kaplice na wodzie
(49 km) - najpopularniejsza trasa w 2018 roku.
Jana Pawła II - prowadzi do pierwszej parafii Karola
Wojtyły - Niegowić (41 km).
Św. Maksymiliana - prowadzi do Stadnik (seminarium
księży Sercanów w Stadnikach 42 km).
Emilii Wojtyły - prowadzi do Wadowic (60 km)
Matki Bożej Częstochowskiej - najtrudniejsza - do Częstochowy (123 km).

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
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
Tel. 606465338; e-mail:jczerwien@post.pl

Zachęcamy do podjęcia wyzwania i wyruszenia na EDK.
Więcej informacji na naszym facebooku www.fb.com/edk.mistrzejowice. Chętne osoby zapraszamy do zapisów na poszczególne trasy poprzez stronę www.edk.org.pl

Serdecznie zachęcamy do wielkopostnej spowiedzi. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie tygodnie. Wówczas może być
nam trudno przyjąć wszystkich proszących
o spowiedź. Gdy jest wielu penitentów trudno też znaleźć odpowiedni czas dla każdego.
Spowiedź w kaplicy pojednania w dni powszednie od 6.00 do 8.30 i od 16.30 do 18.00;
w niedziele kwadrans przed każdą Mszą.

Piotr Ząbkowski
Foto: Arch.EDK

Ks. Jerzy Czerwień
Proboszcz

•
•
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Koncert charytatywny „Razem dla Maćka”

…NIE JESTEŚMY SAMI

11

marca 2019 roku w Szkole 101 odbył się koncert
charytatywny „Razem dla Maćka”, zorganizowany dla dziewięcioletniego Maćka Gębki z naszej parafii, od dwóch lat dzielnie walczącego
z chorobą nowotworową. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, informację o nim na Facebooku SP 101 przeczytało
ponad 12 tysięcy internautów i cała sala gimnastyczna Stojedynki, odświętnie udekorowana tego dnia, wypełniła się po brzegi
ludźmi, którzy chcieli pokazać najbliższym Maćka, że w tej
trudnej walce nie pozostają sami, dodać im wiary, nadziei i siły.
Wśród gości byli m. in. proboszcz Arki Pana ks. Jerzy Czerwień, siostry Służebniczki Dębickie, radni Dzielnicy XVI
z przewodniczącym Zbigniewem Bińczyckim, s. dyrektor Liceum Salezjanek Magdalena Szlachcic, dyrektor Przedszkola
113 Beata Kiczorowska oraz dyrektor
Przedszkola 116 Elżbieta Pańszczyk.
Szczególnie wzruszający był moment,
kiedy na początku koncertu na scenie
pojawił się sam Maciek z rodziną. Mama
chłopca dziękując za zorganizowanie imprezy powiedziała krótko: „Błogosławię
wam!”.
Koncert połączony z kwestą na dalsze
leczenie chłopca, został pomyślany jako
sztafeta pokoleń – od przedszkola do seniora.
Obok dzieci z Przedszkola 113 i 116
wystąpili w nim bowiem uczniowie Szkoły 101 – od klasy pierwszej do ósmej,
a także seniorzy z klubu Arka, parafialna grupa młodzieżowa
Arki Pana oraz goście specjalni: aktor Teatru Bagatela Marcel
Wiercichowski z synem Tobiaszem, piosenkarki Ola Pieczara
i Karolina Leszko oraz kwartet smyczkowy Ecru. Śpiewającym
artystom towarzyszył zespół muzyczny nauczycieli „Trzy Światy” w składzie Andrzej Kosiorowski, nauczyciel matematyki i fizyki - gitara, Adam Czyżowski, nauczyciel muzyki - keyboard

i ks. Michał Kania - perkusja.
Razem z nimi na organkach grali
Kazimierz Gruca, na gitarze Małgorzata Bisek - rodzice uczniów.
Jeszcze nigdy w jednym czasie
tyle gwiazd nie zabłysło na firmamencie Stojedynki – Bezinteresowna chęć włączenia się tylu
osób w dzieło pomocy dla Maćka
przerosła najśmielsze oczekiwania
organizatorów. To był niezwykły
koncert, wyśpiewany sercem, łączący elementy muzyki poważnej
z piosenkami dziecięcymi, harcerskimi i religijnymi oraz popularnymi przebojami. Licznie zebrani
goście mieli okazję posłuchać muzyki Abby, tanga „La Cumparsita”
i melodii z filmu „Piraci z Karaibów” w w ykonaniu kwar tet u
smyczkowego Ecru, „Despacito"
na dwie wiolonczele Marcela i Tobiasza Wiercichowskich, piosenek „Zacznij od Bacha”, „Co może mały człowiek”. „Uśmiechaj się rano, uśmiechaj wieczorem””, „Wróżką być”, „Deszczowej piosenki”, „Bluesa bujanego”, „Alleluja” Leonarda Cohena
wyśpiewanych przez uczniów SP 101. Do koncertu dołączyły
przedszkolaki ze „113” z piosenką „Cztery słonie” oraz ze „116”
z piosenką „Dobry dzień”. Ks. Michał Angela Kubala – pedagogSP 101 i ósmoklasistka Oliwia Gruca brawurowo zaśpiewali „Oczyszczenie”, Karolina Leszko„What a wonderful Word”
i „Valerie”, a Ola Pieczara „Pogodę ducha” Hanny Banaszak.
Grupa młodzieżowa Arki Pana pod wodzą ks. Michała i s. Ewy
zaprezentowała „Psalm 150”, Klub Seniora prowadzony przez
s. Janę „Stokrotkę” i „Kwiaty polskie”.

Na finał wieczoru przygotowano „Dobrą piosenkę” z jakże
znamiennym refrenem: „W swym pokładzie dobra jest ofiarność
szczodra w każdym z nas. Trzeba tylko umieć bliźniego zrozumieć w trudny czas”…
Wy n i k p r z e p r ow a d z o n e j p o d cz a s ko n c e r t u k we s t y p r z e r ó s ł w s z e l k i e o c z e k i w a n i a o r g a n i z a t o r ów
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Święto Miłosierdzia Bożego

UCIECZKA
I SCHRONIENIE DLA
WSZYSTKICH DUSZ,

– zebrano 7992 złote, które zostały przelane na konto Maćka w Fundacji „Kawałek Nieba”, Myślą przewodnią tego
wyjątkowego wieczor u były słowa Papieża Franciszka:
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego". Tak
też się stało. A pomysłodawcą i koordynatorem koncertu była
Małgorzata Modzelewska.

Po koncercie mama Maćka napisała:
„Jestem głęboko wzruszona sercem, jakie okazaliście w czasie koncertu. Dziękuję bardzo wszystkim: pomysłodawcom,
którzy bardzo nas zaskoczyli, organizatorom za ogrom zaangażowania i pracy oraz wykonawcom za serce włożone w występy.
Walka z chorobą nowotworową to długotrwały i bolesny proces.
Nie bylibyśmy w stanie przejść przez to, gdyby nie Bóg, wiara
i ludzie tacy jak Wy. Sama Wasza obecność była dla nas ogromnie ważna, bo pokazała nam, że w tej walce o życie i zdrowie
naszego syna nie jesteśmy sami. Ogromnie Wam dziękujemy.
Będziemy pamiętać o Was w naszych modlitwach i prosimy
także o modlitwę za nas. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych”.
Koncert w Stojedynce zainaugurował cykl koncertów „Razem dla Maćka” – następny planowany jest w czerwcu pod hasłem: „Dobro powraca”!
Pomóc Maciejowi można również dokonując wpłaty na konto:Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek
Nieba” Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 tytułem : 1240 pomoc dla Maćka Gębki
   MM   

Ś

więto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek
kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził
to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji
Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto
dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział
do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia,
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym
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Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą
z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana
z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej
spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności
wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks.
prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten
polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za
popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże
win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa
niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu:
albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach
Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją
do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma
być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając
od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto
Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry
Faustyny. (…)
W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także nowenna do
Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia przyprowadzamy do Boga inną
grupę dusz. Tę nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie
można na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego. (…)
Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu
tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga
i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam
czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego
święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).
Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga
w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski,
ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I.
Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten
polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za
popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże
win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa
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niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu:
albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach
Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą
przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia
święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna,
ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj
wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta
Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza
była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Pan
Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie
żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają,
mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to
święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres
nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko
dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą
Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo
Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus
oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot,
byleby o nie prosili z ufnością.
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
Źródło: goo.gl/uNQNi2

22 edycja akcji Pola Nadziei

RAZEM MOŻEMY
UCZYNIĆ WIELE

W

n i e d z i e l ę , 10 m a r c a b r . To w a r z y st wo P r z y jació ł Chor ych „ Hospicju m
i m. św. Ła za r za” roz poczę ło 22 edyc ję a kc ji Pol a Na d z ie i . Z t e j o k a z ji
o godzinie 11.00 w hospicyjnym domu przy ul. Fatimskiej 17
została odprawiona Msza św. inaugurująca akcję. W niedzielę
rozpoczęły się także pierwsze kwesty przy kościołach. W następnych dniach w mieście, w wielu punktach usługowo-handlowych wolontariusze umieścili puszki, ulotki i żonkilowe
broszki. Żonkile "zakwitły" także na plakatach, które przypominają o trwającej akcji. Widnieje na nich hasło: "Pola Nadziei
składają się z Nas! Przygotowany został też program współpracy ze szkołami i liczne konkursowe propozycje. Będą także
koncerty, Żonkilowy Tramwaj i podsumowanie szkolnej akcji w Nowohuckim Centrum Kultury. W tym roku Pola Nadziei będą trwały do 26 maja br. Patronem honorowym akcji
jest Metropolita Krakowski, JE Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. Partnerem głównym od 1997 roku firma BP w Polsce.
Pola Na d z iei t o n ie t yl ko a kcja zbie r a n ia f u nduszy, to kampania społeczna mająca na celu propagowanie opieki hospicyjnej w społeczeństwie, a także edukację dzieci i młodzieży. Zwracamy się z serdecznym
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zaproszeniem do nauczycieli i uczniów przedszkoli oraz szkół.
Zachęcamy do udziału w konkursach, pośród kliku propozycji jest jeden szczególny, to konkurs plastyczny pt.
„Nowa Huta z żonkilem w tle” nawiązujący do Nowej Huty
– jublitaki, obchodzącej w tym roku swoje 70 lecie, ponieważ Nowa Huta jest kolebką Hospicjum św. Łazarza.

KONCERT DLA PÓL NADZIEI

ŚWIAT WEDŁUG HANNY CHRZANOWSKIEJ

Pola Nadziei, to ludzie gotowi nieść pomoc potrzebującym:
przyjaciele, darczyńcy, wolontariusze i personel Hospicjum św.
Łazarza. Każdy jest ważny. Pola Nadziei składają się z Nas!

W sobotę 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 19.00 w Arce
Pana będzie miał miejsce koncert z cyklu "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!". Koncert jest dedykowany Hospicjum św. Łazarza.
Pierwszy w 2019 r. koncert z cyklu Nowa Huta. Dlaczego
Nie?!, tradycyjnie dedykowany Polom Nadziei, odbędzie się 6
kwietnia 2019 o godz. 19.00 w Kościele Arka Pana (ul. Obrońców Krzyża 1).
Przed i po koncercie odbędzie się kwesta na rzecz Hospicjum
im. Św. Łazarza w Krakowie.
Bezpłatne zaproszenia na koncert dostępne będą od 19 marca
2019 r. w siedzibie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os.
Zgody 1), Biurze Poselskim Posła Ireneusza Rasia (os. Złotej
Jesieni 6/34) oraz Punkcie Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2).
Ilość zaproszeń jest ograniczona!
Wystąpią: Agata Bernadt, Lidia Jazgar, Marzena Florkowska, Dariusz Kowalski, Grzegorz Dowgiałło, Michał Ziomek, Ryszard Brączek, Tomasz Grzybowski, Joachim Mencel, Grzegorz Piętak, Przemysław Pacan, Adam Prucnal.
Organizatorami wydarzenia są: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich - Dzielnice: XIV Czyżyny, XVI Bieńczyce, XVII
Wzgórza Krzesławickie, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta,
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Hospicjum im. Św.
Łazarza.
Więcej informacji o cyklu można znaleźć na stronie projektu:
www.nhdn.pl.; www.arkapana.pl

Renata Połomska
Koordynator Pól Nadziei
kom. 531 529 223
Foto: www.polanadziei.pl
Więcej informacji na stronie:
www.hospicjum.krakow.pl; www.polanadziei.pl

GODZINA ŚWIĘTA
We czwartek 28 lutego br. o godz. 17.00
odbyło się czuwanie Godziny Świętej.
Historia tego nabożeństwa ma początek już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jezus powracając z modlitwy
w Ogrodzie Oliwnym zastał uczniów

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.
Łazarza” zostało założone w 1981 roku. To tutaj, w wybudowanym przez Towarzystwo domu przy ul. Fatimskiej 17
w Krakowie oraz w domach chorych, pracownicy i wolontariusze ofiarowują pacjentom życzliwą i profesjonalną pomoc:
medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową. Wsparciem otaczają również rodzinę chorego. Specjalistyczna opieka, choć kosztowna, dzięki ludziom dobrej woli,
sol id a r n ie i of ia r n ie ws pie r ają cy m Hos picju m , p o zost aje nieodpłat na dla pacjent a i jego najbliższ ych.
RAZEM możemy uczynić wiele dobra, a nasz wkład choćby
najskromniejszy staje się istotną częścią całości. Wiedzą o tym
wolontariusze, którzy, co roku, na wiosnę włączają się w działania na rzecz nieuleczalnie chorych pacjentów Hospicjum
św. Łazarza. Ofiarowany przez nich czas, trud i zaangażowanie składają się na wyjątkową akcję POLA NADZIEI. Akcję
dla chorych otrzymujących w Hospicjum św. Łazarza wsparcie w najtrudniejszych chwilach swojego życia - u jego kresu.
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śpiących i powiedział do nich z wyrzutem: "Potem przyszedł
do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak,
jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?" (Mt 26, 40). Zachęcił również Apostołów, aby "czuwali i nie ulegli pokusie".
Chcąc wynagrodzić Jezusowi ten smutek, pierwsi pustelnicy
praktykowali nocne czuwanie z Jezusem. Kult Świętej Godziny umocnił się na dobre po objawieniach w Paray-le-Monial
w Paryżu 1674 roku. Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque tajemnicę swojego Najświętszego Serca. Godzinę Świętą
odprawia się w każdy czwartek od godz. 23:00 do północy.
Szczególny wymiar ma ona w Wielki Czwartek, gdy wspominamy pojmanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Właśnie wtedy
dobrze jest nawiedzić Najświętszy Sakrament w tzw. Ciemnicy.
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE JUŻ W KOŚCIELE
Od pierwszej niedzieli 3 marca br. Msze św. i nabożeństwa
z kaplicy pojednania w dni powszednie na powrót będą odprawiane w kościele i grocie MB Fatimskiej.
W pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 8.00 odbyło
się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, a po każdej Mszy
św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
W poniedziałek i wtorek 4-5 marca br. w naszym kościele odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo w intencji dobrego
przeżycia wielkiego postu, prawdziwego nawrócenia, owocnych rekolekcji wielkopostnych. Od 8.30 do 18.00 adoracja
Pana Jezusa w kościele. o godz.11.00 została odprawiona Msza
Święta przy głównym ołtarzu, a o17.30 nieszpory przed Najświętszym Sakramentem.
POPIELEC
We środę 6 marca br. podczas każdej Mszy św. odbywał się obrzęd posypania głów popiołem. Znak, że rozpoczął się Wielki
Post, czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych.
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
W niedzielę 10 marca br. Msza Święta o 17.30 była ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja
W pierwszy czwartek Msza św. o 18.00 była ofiarowana w
intencji jedności Kościoła oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.
W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16.30 dla dzieci, o
17.15 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży.
We wszystkie niedziele wielkiego postu o godzinie 16.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Bezpośrednio po nich
Msza Święta.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza w każdy wtorek
Wielkiego Postu na Różaniec do Przenajdroższej Krwi Chrystusa a we czwartek 14 marca na adorację o 16.00 i spotkanie
w sali nr 9 po adoracji.
NABOŻEŃSTWO STACYJNE
W piątek 22 marca br. o godzinie 18.00 w naszym kościele
przeżywaliśmy nabożeństwo stacyjne pod przewodnictwem ks.
bpa Jana Szkodonia. Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w
Rzymie, gdy papież, biskup Rzymu nie miał swojej katedry i
nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich
uroczystą Eucharystię. Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów: pokutnego, dzięki któremu
można głębiej przeżyć Wielki Post. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się
na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy.Trzeci aspekt to
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przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników
Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.
GRUPA AA "BEZ NAZWY"
Przy naszej parafii funkcjonuje także Grupa Anonimowych Alkoholików. Przekornie nazywa się ona „Bez Nazwy”. Mitingi
tej grupy odbywają się w każdy trzeci czwartek o 18.30 w sali
obok świetlicy parafialnej (parterowy budynek od strony szkoły gastronomicznej).
Tak Grupa „Bez Nazwy” jak i każda inna Grupa Anonimowych
Alkoholików funkcjonuje w oparciu o wypracowany program
12 kroków uwolnienia. Wspólnoty AA są grupami wsparcia
dla osób uzależnionych od alkoholu, które chcą zerwać z nałogiem i wrócić do życia w prawdziwej wolności. Serdecznie
zachęcamy każdego kto doświadcza problemu alkoholowego,
aby skorzystał z pomocy jaką jest Grupa Anonimowych Alkoholików, nie opracowano bowiem lepszego programu wsparcia w wychodzeniu z nałogu niż ten który prezentuje AA. Kto
chciałby dołączyć do grupy jest zaproszony, aby przyjść na
spotkanie – miting w każdy trzeci czwartek o 18.30. Miting ma
charakter otwarty, może więc wziąć w nim udział każdy, nawet
jeśli nie jest osobą uzależnioną, ale chciałby poznać metodę
pracy AA bądź chciałby dowiedzieć się więcej, aby pomóc
osobie uzależnionej ze swego środowiska.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
									
Urodz.			

Chrzest

1. Szymon Damian Wyka			
2. Damian Łukasz Augustyn		
3. Franciszek Jakub Stachnik
4. Wiktoria Dąbrowska			
5. Bruno Mikołaj Pulchny		
6. Milena Hanna Wolańska		
7. Filip Czuła						

17.02.2019 r.
17.02.2019 r.
17.02.2019 r.
17.02.2019 r.
24.02.2019 r.
03.03.2019 r.
03.03.2019r.

30.08.2018 r.
20.09.2018 r.
20.09.2018 r.
13.11.2018 r.
07.12.2018 r.
19.10.2018 r.
27.11.2018 r.

KRONIKA ŻAŁOBNA
									

Urodz.			

Zgon

1. Cecylia Śmietana				
2. Władysław Kaczor				
3. Janina Cecylia Wilk			
4. Małgorzata Maria Łukasik
5. Kazimierz Stanisław Nowicki
6. Kazimiera Puchalska			
7. Maria Dłuszczyk				
8. Monika Paulina Brej			
9. Adam Permus					
10. Edward Zygmunt Stachyra
11.Dariusz Dominik Nowak		
12. Stanisław Pajor				
13. Stanisław Andrzej Wójcik
14. Wicenty Szymański			
15. Filip Krzysztof Kwaśniewski
16. Kazimierz Józef Lizak		
17. Barbara Strojek				
18. Krystyna Zgrzebny			
19. Lidia Teresa Pająk			

02.06.1933 r.
07.11.1928 r.
14.06.1934 r.
30.12.1964 r.
11.06.1942 r.
31.01.1938 r.
17.12.1934 r.
05.05.1989 r.
20.05.1939 r.
05.12.1947 r.
05.04.1978 r.
23.11.1934 r.
01.11.1940 r.
30.01.1929 r.
05.12.2003 r.
14.02.1947 r.
06.11.1951 r.
27.05.1952 r.
13.01.1953 r.

14.02.2019 r.
17.02.2019 r.
17.02.2019 r.
17.02.2019 r.
22.02.2019 r.
24.02.2019 r.
26.02.2019 r.
27.02.2019 r.
27.02.2019 r.
28.02.2019 r.
02.03.2019 r.
01.03.2019 r.
04.03.2019 r.
02.03.2019 r.
04.03.2019 r.
05.03.2019 r.
06.03.2019 r.
11.03.2019 r.
13.03.2019 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
4-5 03.2019 CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO

06.03.2019 ŚRODA POPIELCOWA

08.03.2019 MŁODZIEZOWA DROGA KRZYŻOWA

10.03.2019 GORZKIE ŻALE

11.03.2019 KONCERT W SP 101 RAZEM DLA MAĆKA

