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LIPIEC 2019 R.
01. 07. - ŚWIĘTO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI
CHRYSTUSA
05.07. - ŚW. MARIA GORETTI – 12-letnia włoska
męczennica, która w 1902 r. poniosła śmierć w obronie
swego dziewictwa.
06.07. - BŁ. MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA – polska
założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera, (+ 1922 r.),
misjonarka, zwana Matką Czarnej Afryki”.
08.07. - ŚW. JAN Z DUKLI - polski franciszkanin, pustelnik,
(XV w.), ojciec duchowy katolików, Ormian
i prawosławnych.
11.07. - ŚW. BENEDYKT – włoski opat, (VI w.), założyciel
Opactwa Benedyktynów na Monte Cassino, patron Europy.
13.07. - ŚW. ŚWIERAD I ŚW. BENEDYKT – pustelnicy,
(XI w.), związani z zakonem benedyktyńskim.
16.07. - WSPOMNIENIE NMP SZKAPLERZNEJ
18.07. - SZYMON Z LIPNICY – krakowski bernardyn (XV
w.)
20.07. - BŁ. CZESŁAW – wrocławski kapłan, dominikanin,
(+1242 r.)
22.07. - ŚW. MARIA MAGDALENA – pokutnica, świadek
Męki Chrystusa.
24.07. - ŚW. KINGA – polska księżna i klaryska, (XIII w.) –
fundatorka klasztorów i zakonów, zwana Świętą Panią Sądecką.
25.07. - ŚW. KRZYSZTOF - męczennik, (III w.). Patron kierowców i podróżnych.
26.07. - ŚW. ANNA I JOACHIM – Rodzice Najświętszej
Maryi Panny.
31.07. - ŚW. IGNACY LOYOLA – kapłan, (+1556 r.), założyciel Zakonu Towarzystwa Jezusa – jezuitów.

01.08. - ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI – hiszpański biskup, doktor Kościoła, (XVIII w.); misjonarz, kaznodzieja, wielki
pisarz, założyciel zakonu Najświętszego Odkupiciela – redemptorystów.
04.08. - ŚW. JAN MARIA VIANNEY – francuski kapłan,
proboszcz z Ars, uznany za wzór proboszczów i ich patron.
07.08. - BŁ. EDMUND BOJANOWSKI – świecki apostoł
ludu, (XX w.)- założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP i ich patron.
09.08. - ŚW. EDYTA STEIN – karmelitanka, zw. Teresą Benedyktą od Krzyża. Ofiara holokaustu 1942r.
13.08. - UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
14.08. - ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE – polski
kapłan, misjonarz Japonii, wielki czciciel NMP; założyciel Niepokalanowa redaktor i twórca gazetek ku czci Niepokalanej. Ofiara
holokaustu – 1941 r.
15.08. - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII
PANNY – Uroczystość Zaśnięcia Maryi.
17.08. - ŚW. JACEK ODROWĄŻ – krakowski kapłan, dominikanin, (XIII w.). Patron Krakowa.
22.08. - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – KRÓLOWEJ.
23.08. - BŁ. WŁADYSŁAW FINDYSZ – polski kapłan, męczennik komunizmu (XX w.)
26.08. - UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
29.08. - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
30.08. - ŚW. MAŁGORZATA WARD – angielska, świecka
męczennica, (XVI w.) – oddała życie na znak protestu powstania
kościoła anglikańskiego.
MTW

Najważniejsze wydarzenia w Kościele – Lipiec - Sierpień 2019
LIPIEC 2019
12-13 lipca – Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium
św. Piotra i Pawła w parafii Chrzanowo
19 lipca – Pielgrzymka grekokatolików z Polski i Słowacji
na Górę Jawor
21-22 lipca – 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa,
Akcja Św. Krzysztof – zbiórka ofiar na środki transportu dla
misjonarzy – MIVA Polska
31 lipca – W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na stołecznym Placu Krasińskich zostanie odprawiona
Msza św.
SIERPIEŃ 2019 (miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
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6 ̶ 11 sierpnia -XXXIX Piesza Pielgrzymka Archidiecezji
Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę.
15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz
państwowych (katedra polowa WP)
18 sierpnia – Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich
18-19 sierpnia – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików
do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu
26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
26-28 sierpnia –Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni modlitw za pojednanie polsko-ukraińskie
27 sierpnia –Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych – Jasna
Góra
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POD OPIEKĄ MARYI

„Jak szczęśliwa Polska cała// W niej
Maryi kwitnie chwała// Od Bałtyku po
gór szczyty// Kraj nasz płaszczem Jej
okryty//… Dla całego Narodu jest rzeczą
oczywistą, że ma w Maryi szczególną
Orędowniczkę. Swoją miłość do Niej
wyrażamy przez nadawanie Jej licznych
tytułów, poddawanie całego narodu jej
opiece, odmawianie modlitw za wstawiennictwem lub pośrednictwem Maryi
(różaniec, Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny i Nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy); obchodzenie świąt maryjnych, odprawianie
nabożeństw ku czci Matki Boskiej, pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych.
Okres wakacyjny upływa pod szczególną
opieką Maryi, bo oddając jej cześć pod
różnymi Imionami na ten okres przypadają najważniejsze święta Jej poświecone.
Mamy więc wyjatkowa okazję, aby korzystając odwiedzamy sanktuaria w których Ona szczodrze darzy swych czcicieli
obfitością łask, które wyprasza u swego
Syna.
16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Kult ten powstał od objawienia się Matki
Bożej, tego właśnie dnia 1257 r. – generałowi zakonu karmelitów św. Szymonowi
Stockowi na górze Karmel. Życzeniem
Maryi było, aby szkaplerz. Który trzymała w ręku, stanowił szczególny znak
Jej łaski dla karmelitów. Wiara w skuteczność noszenia szkaplerza i jego czci
głosi, że każdy umierający z nim uniknie
potępienia wiecznego. Święto to przyjęło
się w całym zakonie karmelitów w XIV
w. a papież Benedykt XIII zatwierdził
go dla całego Kościoła w 1726 r. Odpust Matki Bożej Szkaplerznej odbywa
się corocznie w pobliskiej Czernej i tam
w czasie wakacji możemy przyodziać się

„w szatę miłą Maryi”, jako znak szczególnej do Niej przynależności. W Krakowie odpust podczas uroczystości Matki
Bożej z Góry Karmel (16 lipca) Głównej
Patronki Zakonu karmelitow. Łaskami
słynący obraz MB Szkaplerznej znajduje się kaplica Matki Bożej Szkaplerznej,
którą opiekuje się istniejące od XVI w.
Bractwo Szkaplerza.

obraz Matki Bożej Śnieżnej cudownie
odnaleziony po latach. Wizerunek ten
pojawił się w opactwie w I poł XVII w.
i od początku darzony był czcią i kultem.
Podobnie jak rzymski obraz przedstawia
Madonnę Salus Populi Romani (Ocalenie
Ludu Rzymskiego).

05 sierpnia – Matki Bożej Śnieżnej

13 sierpnia – Matki Bożej Kalwaryjskiej
Sanktuarium Kalwaryjskie położone na

Święto to ma związek z Bazyliką Matki
Bożej na Wzgórzu Eskwilińskim w Rzymie, wybudowanej przez papieża Sykstusa III w V w., dla uczczenia zatwierdzenia dogmatu o Boskim Macierzyństwie
Maryi, na soborze w Efezie. Nazwa ta
powstała później; zaczerpnięta z podania, jakoby w dniu 5. sierpnia, w upalny
dzień, na Wzgórzu Eskwilińskim padał
śnieg. Cudowny obraz Madonny Bazyliki pochodzi z XII wieku. Corocznie,
w dzień 5. sierpnia, w uroczystość Matki
Bożej Śnieżnej, z kopuły kaplicy zrzuca
się płatki białych róż. Są one symbolem
niezliczonych łask Śnieżnej Madonny,
zwanej Ocaleniem Ludu Rzymskiego,
gdyż panuje powszechne przekonanie,
że obraz ten wiele razy uratował wieczne
miasto. W Krakowie kościół pw. Matki
Boskiej Śnieżnej znajduje się przy klasztorze sióstr dominikanek na Gródku przy
ul. Mikołajskiej 21. W głównym ołtarzu
barokowego kościółka czczony jest siedemnastowieczny,słynący łaskami obraz
Matki Boskiej Śnieżnej. Legenda głosi,
że podczas pożaru w 1638 roku widziano
nad kościołem Matkę Boską, która okryła swoim płaszczem świątynię i klasztor,
chroniąc je przed płomieniami. W grudniu 2016 r. w benedyktyńskim opactwie
w Tyńcu w kaplicy tzw. Ciemnej ponownie uroczyście zawieszono cudowny

Pogórzu Wielickim, nad rzeką Cedron,
uważane jest drugim po Jasnej Górze
miejscem szczególnego kultu Maryi.
Pochodzenie zawdzięcza wojewodzie
krakowskiemu: Mikołajowi Zebrzydowskiemu, który pod natchnieniem Ducha
Świętego postanowił ufundować w 1600
r. kalwarię na wzór jerozolimskiej. Jego
fundację kontynuowali syn i wnuk. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej słynie z cudownego obrazu Matki Bożej
Anielskiej z pucułowatym Dzieciątkiem
Jezus na rękach. Kalwaria, to łacińska
nazwa Golgoty, miejsca Męki i Ukrzyżowania Chrystusa. Kompleks świętych stacji składa się z 41 obiektów sakralnych,
związanych z ostatnimi godzinami życia
Chrystusa, a także życiem jego Matki.
Na te pokutne pagórkowate ścieżki Jezusa i Maryi ściągają corocznie, od pięciu
wieków liczni pielgrzymi. Szczególnym
uwielbieniem, Kalwaria była obdarzona
przez metropolitę krakowskiego księcia
Stefana Sapiehę oraz przez kardynała
Karola Wojtyłę. Nasz umiłowany rodak – Ojciec święty Jan Paweł II bywał
w Kalwarii od małego chłopca, przyprowadzany tutaj pieszo przez niezwykłe
religijnego Ojca z rodzinnych Wadowic,
odległych o 14 km. Później przybywał
tutaj jako student, ksiądz, biskup i kardynał, by obmodlić swoje trudne i odpowiedzialne sprawy, w obliczu Wielkiej
Tajemnicy, jaką Kalwaria kryje w sobie.
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Brał także udział w różnych uroczystościach Maryjnych: Wniebowzięcia, Misterium Męki Pańskiej w Wielkim Tygodniu; niejednokrotnie przemierzał dróżki
kalwaryjskie. Każdorazowo, przybywając do Ojczyzny jako Papież odwiedzał
Sanktuarium. Ostatni raz był w Kalwarii – 19. sierpnia 2002 r., kiedy wygłosił
znamienną, wzruszającą homilię i dokonał zawierzenia Maryi całego narodu,
wszelkich Jego działań, owoców życia,
posługi oraz losy Kościoła. „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”
– powiedział Jan Paweł II podczas jednej
z wygłoszonych homilii u stóp Anielskiej
Madonny.

kultu, zgodnie z wielowiekową tradycją
są przyozdabiane koronami.

"schronieniem i drogą, która zaprowadzi
nas do Boga".

W Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają
się inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej
Wniebowzięcia. Na Jasną Górę zmierzają
pielgrzymki z całej Polski właśnie na to
święto. W Krakowie bazylika Mariacka
jest archiprezbiterialnym kościołem pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ołtarz główny to poliptyk Wita Stwosza z centralną sceną Zaśnięcie i Wniebowzięcie Panny Marii.

26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej
Uroczystość ta łączy się z cudownym

Nr 07-08 (411-412)

22 sierpnia – NMP Królowej
Święto NMP Królowej obchodzimy za-

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia Maryi ob-

chodzono już w V wieku w Jerozolimie,
od VII wieku w Rzymie a od VIII/IX
w. w całym Kościele. Czczono je jako
najważniejsze święto Maryjne z wigilią i oktawą, nawiązując do przyjętego
w Kościele przekonania, że dzień śmierci
Świętego jest dniem Jego narodzin dla
nieba. Dlatego ojcowie wschodni nazywają ten dzień „Zaśnięciem Maryi”,
gdyż panuje wiara i przekonanie, że Maryja podczas snu została wzięta do nieba.
W Polsce, święto to ma również nazwę
Matki Bożej Zielnej. W ten dzień poświęca się ostatnie kwiaty lata, owoce
pól i drzew, zioła, ułożone w misterne
bukiety i artystyczne wieńce. Po ich poświęceniu, zabrane do domów zwiastują
wiarę w opiekę Maryi. Odbywają się też
uroczystości dożynkowe, jako szczególne podziękowanie Bogu za wszelkie
dobra i plony ojczystej ziemi. Od bardzo
dawna, lud chrześcijański, ze względu
na wyjątkową godność Maryi, zwykł Ją
nazywać Królową. Ten piękny i dostojny tytuł potwierdzają Ojcowie Kościoła
i liturgia, która to święto ustaliła na tydzień po Wniebowzięciu. Bowiem jest to
dzień koronacji Maryi na Królową Nieba
i Ziemi. Dla podkreślenia Jej królewskiej
godności, czczone i wielbione wizerunki

wsze osiem dni po uroczystości Wniebowzięcia. Ustanowił je Ojciec Święty Pius
XII w 1954 r. W 1942 r. dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi
i zwrócił się do całego Kościoła w następujących słowach: "Naszą Apostolską
Władzą WYZNACZAMY I USTANAWIAMY ŚWIĘTO MARYI KRÓLOWEJ, które cały świat winien obchodzić
corocznie w dniu 31 maja (dziś jest to
dzień 22 sierpnia).
Równocześnie ZARZĄDZAMY, aby
w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala
żywić niepłonną nadzieję, że nadejdą
czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem
religii i chrześcijańskim pokojem" (Ad
caeli Reginam 1954, Pius XII). Bądźmy
wszyscy apostołami Maryi, by tego dnia
zjednoczyła nas wspólna modlitwa, przez
którą ponownie oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi - Sercu, które jest nam

obrazem Jasnogórskiej Madonny, sprowadzonym w 1382 r. na Jasną Górę przez
księcia Władysława Opolczyka. Ojcowie
paulini zabiegali w Stolicy Apostolskiej
o zezwolenie na obchodzenia święta, jako
„Przeniesienie obrazu na Jasną Górę”.
Dla całej diecezji, takie zezwolenie otrzymano dopiero w 1904 r. Na petycję prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda,
papież Pius XI dekretem watykańskim
rozszerzył to święto dla całej Polski, jako
uroczystość patronalną. Obecnie Jasna
Góra jest duchową stolicą Polski z cudownym obrazem MB Częstochowskiej
i należy do najbardziej znanych i nawiedzanych sanktuariów maryjnych w Polsce i na całym świecie. Niemal przez cały
rok przybywają tu liczne pielgrzymki do
swej Królowej. Przez wieki Częstochowa,
dzięki Jasnej Górze była bastionem polskości, opoką wiary i patriotyzmu. „Tutaj
zawsze byliśmy wolni”.
MTW
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Ks. Krzysztof Biros

KIERUNEK NA DZIŚ, CZYLI O POTRZEBIE
TRZEŹWEGO MYŚLENIA

1. Walka o kształt rzeczywistości
Świat absurdem. Absurd światem.
Zwykła gra słów? Językowa zabawa?
Czy koniec to początek czegoś nowego?
Jednoznaczność w znaczeniu słów – jak
coraz częściej sami przekonujemy się
o tym – wcale nią być nie musi. Analizując różne wypowiedzi, przekazy, relacje
wydaje się, iż przestają one już być jednoznaczne. Pierwsze z zaprezentowanych
wyrażeń określa rzeczywistość,
kryjącą w sobie ogrom ludzkiego kosmosu. Drugie – dowolność
w kolejności istoty pozornego
absurdu czasu i sceny jego teatru. Wszystko to, to nic innego
jak otaczająca nas codzienność
– ta, w której tkwimy, mocno
zakorzenieni i którą też żyjemy.
Rzeczywistość ta – minione
dni, tygodnie – mimo piękna
powiosennej a przedletniej zieleni trawników, łąk, pół i drzew
oraz jakże pięknych barw różnokolorowych kwiatów, które je
przyozdobiły – stała się, o dziwo, mocno poszarzała. Zamiast
radować i cieszyć człowieka,
przygnębia go ostrością czarno-białego cienia, który rzuca
mocno poszarzała gama szarości
problemów: wszechobecna niepewność aksjomatów, polityczna
gra wartościami, próba sił w kreowaniu autorytetów, demaskowanie „niewinnej” obyczajności,
ataki depczące świętość szyderstwem, słuszność niesłusznych
racji i niesłuszność racji słusznych. Na tym nie koniec, wszak
ostra batalia o kształt rzeczywistości wciąż się toczy i wcale nie widać
jej końca.
2. Potrzeba trzeźwego myślenia
To co widzimy i to co słyszymy – po
prostu przyjmujemy i tym żyjemy. Nieliczni tylko analizują. Większość, bez jakiegokolwiek zastanowienia się i krytycyzmu, przyjmuje gotowe – wypracowane
przez specjalistów od przeciągania liny
– mające rangę pewników, tezy. Zresztą
jaką wartość mają te analizy. Ich wyniki zalezą przecież od wcześniej przyjętych kryteriów, uprzedniego określenia
celów, od dobranych pod odpowiednim
kontem środków i co najważniejsze, siły

przebicia. Rodzi się w tym miejscu pytanie o rzetelność tych analiz i ocen, o ich
obiektywność, o słuszność i racjonalność.
Tak naprawdę, trudno jest dziś o dobre
i należyte ukazanie rzeczywistej prawdziwości tego co się dzieje i co zachodzi.
Jednak nie jest to niemożliwe. Potrzeba
tu mądrej i wyważonej wymiany zdań.
Dlatego też konieczna jest rzetelna i rzeczowa dyskusja. I co ważne: nie ma to

być narzucanie jakichś sformułowanych
i ustalonych już wcześniej poglądów, ale
we właściwy sposób zaprezentowanie argumentów. Pozwoli to bowiem wyprowadzić właściwą, nie przysłoniętą ideologią,
czy wręcz zafałszowaną ocenę danej sytuacji, zjawiska, czy wydarzenia.
Wolność prezentowania poglądów zakłada kulturę, nie zaś obrzucanie się błotem. Chyba że ktoś podchodzi do sprawy
w sposób, który można streścić odwołując się do tytuł czwartego sonetu polskiego poety przełomu renesansu i baroku,
Mikołaja Sępa–Szarzyńskiego (15501581), który brzmi: «O wojnie naszej,
którą wiedziemy z szatanem, światem

i ciałem». Jego treść da się ująć w wielki,
chociaż tragiczny tryptyk: życie z pokusami – świat kłębiących się tajemnic
– wyzwania (także i to, które stanowi
własna cielesność). W tym łuku nadziei
i trwogi, autor umiejscawia świadomość
wolności i ludzką ograniczoność.
3.Zachwiany porządek świata
Czy świat stoi w miejscu? Dokonujący
się chociażby w obyczajach „postęp” dowodzi, że nie, że świat
idzie na przód. Niektórzy mówią
więcej: Idącemu na przód światu,
kroku musi dotrzymać człowiek.
Nie może on być w tyle! – slogan, czy ideologia? Tylko, czy
aby na pewno tak jest? Czy to
„idzie na przód” nie jest fałszywie rozumiane? Czy to nie jest
fikcja, tylko jakaś jedna z interpretacji, może nawet i żałosna?
K iedyś cz y t a no, a pr zede
wszystkim wystawiano w teatrze
Williama Shakespeare’a między
innymi także i po to, by pokazać
ludziom skomplikowania wzajemnych relacji, które wikłają
zarówno człowieka jak i świat.
Unaoczniano w ten sposób ową
gmatwaninę i plątaninę, w których oba te powiązane ze sobą
podmioty tkwią i co ważniejsze,
muszą funkcjonować. Dzisiejsza
rzeczywistość okazuje się z goła
odmienna. W życiu, czyli mówiąc inaczej „praktycznie”, tamten szablon nie zdaje już egzaminu. Jest on postrzegany jedynie
jako coś obcego – narzucona
kalka, skostniały schemat, czy
sztywny szkic.
Taki grunt rodzi w świadomości światłych pytanie o porządek świata: Kto, lub
co go narusza? Przez kogo, albo przez co
jest narzucany? Jaki jest tego cel – co się
chce przez to osiągnąć, ugrać dla siebie?
Czy człowiek tylko i wyłącznie bezkrytycznie świadkuje odwiecznemu rytmowi
niekiedy pusto brzmiących słów, powtarzanych gestów, surowych paragrafów,
optymistycznych – jakby się mogło wydawać – obietnic, prostych i złożonych
czynów? Czy to tylko dyktat mojej, lub
naszej prawdy, której nadano imię: wolność, demokracja, wymóg sytuacji, chwilowa konieczność?
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4.Tragifarsa
Tragifarsa – jak widzimy – dotyka
świata, dotyka rzeczywistości, dotyka więc i nas. Wyraża się ona przede
wszystkim w tym, iż dialog przeradza się
w monolog. Oślizgłe sądy, jedyne i pewne
siebie oceny – subiektywne, rzecz jasna!
– niewinnie nazywane są interpretacjami,
nabierają znamion aksjomatów i przyjmują postać niepodważalnych oraz istniejących od zawsze pewników. Im głośniej
wykrzyczane, tym bardziej nie do obalenia. Oto stara sztuczka świata wobec
perwersji, którą staje się bezwzględna
żądza władzy.
Czas płynie. Swoim biegiem wyznacza
on człowiekowi różne sposoby i techniki
kreowania przez niego rzeczywistości,
przez co też świat przyjmuje różne oblicza. W sposobach i technikach człowieczego losu, świat – mimo upływu czasu
– staje się powtarzalny. Natomiast w teatrze, którego świat jest sceną, zmieniają
się – co sprawia czas – jedynie aktorzy.
Ubiegłe stulecie – wiek dwudziesty,
który nie tak dawno odszedł, stając się
kolejną kartą dziejów świata, rozpoczął

udowadnianie faktu, iż ważniejszą od
życia człowieka zaczyna być abstrakcja,
przedmiot i symbol – nie tylko świeckiej
tradycji, ale również kultu religijnego.
Chociaż i te dziś, w początkach dwudziestego pierwszego wieku – co okazało się
ostatnio – dla niektórych już nic nie znaczą. Ponieważ zabita w ludziach ich osobista wrażliwość – w tym co powszechnie święte – świętości już nie widzi. Jej
miejsce zajął humanizm – tak naprawdę
bardzo nie humanistyczny, ponieważ ideologiczny. Tymczasem historia dowodzi,
iż ideologie wcale trwałe nie są – przemijają, upadają, bywają obalone, wyparte.
5. Nie tkwić w kryzysie
Współczesna ludzkość: Ilu się pogubiło? Ilu jest okaleczonych? Ilu przerosły problemy? Ilu ma zasady? Ilu jest
wiernych? Ilu jest autorytetami? Ilu żyje
prawdą? Jest rzeczą niezmiernie ważną,
aby żyjący dziś człowiek potrafił, miał na
tyle cywilnej odwagi i wewnętrznej siły,
by pełną prawdą przeciwstawił się kłamstwu i półprawdom szatana: tak – jest
zło; tak – jest grzech w Kościele. Istnieje

Nr 07-08 (411-412)
jednak święty Kościół, który jest niezniszczalny. Ciągle są jeszcze ludzie, którzy pokornie wierzą, którzy Boga szczerze kochają, którzy się żarliwie modlą,
którzy pobożnie przystępują do Komunii
Świętej, którzy na co dzień cicho cierpią.
Są jeszcze ludzie, w których prawdziwy
i kochających Bóg pokazuje się nam.
«Iść przed siebie – mówił przed czterdziestu laty na krakowskich Błoniach Jan
Paweł II – to znaczy mieć świadomość
celu». Ten kierunek i cel na dziś trafnie
nam wskazuje emerytowany papież Ratzinger: «Nadrzędnym zdaniem, które
musi być wynikiem moralnych wstrząsów
naszych czasów, jest to, byśmy ponownie zaczęli żyć według Boga i ku Niemu.
Nade wszystko my sami musimy nauczyć
się ponownie uznawać Boga za fundament naszego życia, zamiast odsuwać Go
na bok jak jakiś pusty slogan».
Nie lękajmy się podążać tą drogą!
ks. Krzysztof Biros

13.06.2019 Fatima

ABY NASZE DNI WYPEŁNIONE BYŁY
SŁOŃCEM, ŚWIATŁEM I DOBREM

K

olejna, czerwcowa koncelebrowana Msza święta fatimska – z powodu burzowej pogody – odprawiona
została wewnątrz kościoła. Mszy św. przewodniczył
ks. prof. Robert Woźniak, a homilię wygłosił podobnie jak
w ubiegłym roku ks. Wiesław Pietrzak SCJ, kapłan ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, homileta
i wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Misyjnym
Księży Sercanów w Stadnikach. Obecnie głosi misje i rekolekcje w całym kraju, również dla sióstr zakonnych i kapłanów. 13
czerwca na nabożeństwie fatimskim o. Wiesław rozpoczął rozważania tajemnic światła, które podarował nam św. Jan Paweł
II. Będą one tematem przewodnim tegorocznej Fatimy. „Niech

światło, które płynie z kolejnych tajemnic, będzie tą drogą, która prowadzi do Boga – podkreślił o Wiesław. - W niepewności
codziennej potrzebne nam światło z nieba. W tajemnicy pierwszej Jan Paweł II każe nam udać się nad Jordan, gdzie Jezus
prosi św. Jana o chrzest. To ja powinienem być przez Ciebie
ochrzczony – mówi św. Jan do Chrystusa. Czego uczy nas ta tajemnica i o czym powinniśmy myśleć podczas jej odmawiania?
Po pierwsze - wdzięczności Bogu za pierwszy, najważniejszy
sakrament chrztu świętego, dar ludzkimi ustami niewypowiedziany. [..] To przez chrzest zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi rzeczywiście jesteśmy. Przez całą wieczność będziemy rozważać tę tajemnicę i pytać, czy żyję, czy postępuję jak
dziecko Boga? […]
Nawracajcie się – mówi św. Jan, co jest zbieżne z tym, do czego wzywa Maryja w Fatimie: pokutujcie, odmawiajcie różaniec,
podejmujcie czyn nawrócenia. Nawrócenie jest światłem. Tylko
w tym świetle, kiedy człowiek się zmieni, nawróci i o swoim
nawróceniu pamięta, kolejne dni będą wypełnione słońcem,
światłem, dobrem - tym, co jest nam tak potrzebne, a wszystko
to dlatego, że mamy w sercu moc chrztu świętego” – mówił o.
Wiesław.
W parny, upalny dzień czerwcowej Fatimy, gdy po południu
zanosiło się na deszcz, nabożeństwo zostało odprawione w kościele. Po czym nastąpiła procesja różańcowa, a następnie nocne
czuwanie.
MM

Lipiec - Sierpień 2019 r.

Nr 07-08 (411-412)

7

15 sierpnia – „Cud nad Wisłą”

POLSKA ZATRZYMAŁA OFENSYWĘ BOLSZEWICKĄ

P

o odzyskaniu niepodległości – 11 listopada 1918 r. –
zwolniony z magdeburskiej twierdzy, marszałek Józef
Piłsudski przybył do Warszawy. W nawale różnych
zmagań i chaosie wojennym, dzień ten przyjęto jako zakończenie I wojny światowej, kapitulacje zaborców czyli odzyskanie
niepodległości przez naszą Ojczyznę. Ale nie oznaczało to całkowitej wolności i spokoju w Europie, działania wojenne trwały jeszcze na sześciu frontach, głównie wschodnich, a państwa
zachodnie nie włączały się do zmagań, mimo zadeklarowanych
wcześniej zobowiązań. W odradzającej się z niebytu Polsce był
już zalążek Wojska Polskiego m.in. w postaci byłych legionistów
i tworzonych strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej. Kiedy
marszałek J. Piłsudski został Naczelnikiem Państwa, już wkrótce przyszło mu się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem, jakim stał
się najazd bolszewików w 1919 r. na ledwo co odzyskane spod
zaborów ziemie polskie. Za wycofującymi się wojskami niemieckimi, bezpośrednio podążały za nimi ze wschodu wojskowe hordy leninowskiej Rosji. Piłsudski, stojąc na czele, będącego wciąż
w organizacji wojska polskiego, stawił bohaterski opór i tę wojnę
w 1920 r. cudem wygrał. Tym samym uratował Europę zachodnią
przed widmem komunizmu. Historia nazwała to wydarzenie „cudem nad Wisłą”. Znając dobrze mentalność rosyjską, Naczelnik
wiedział, że komunistom nie można ufać. Uważał, że najlepszym
zabezpieczeniem dla Polski przed rosyjską agresją będzie utworzenie federacji Polski z jej bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami, myśląc o Finlandii i o Kaukazie. Były to strategicznie ambitne
plany, ale te zamierzania się nie powiodły. Upłynęło zaledwie

kilka lat od pogromu sowieckiego, gdy w Rosji zaczęły odradzać
się nowe zaborcze działania. Wysocy dygnitarze Europy zachodniej nie zdawali sobie sprawy do czego zmierza Stalin. Tymczasem, po tajnych układach, w 1939 r. Stalin wraz Hitlerem rozpoczęli II wojnę światową, która zmieniła oblicze Europy i świata
na pół wieku, a jej konsekwencje boleśnie odczuwamy i zmagać
się z nimi będziemy jeszcze długo.
Świat docenił wagę zwycięstwa Piłsudskiego. Polska zatrzymała ofensywę bolszewicką pod Warszawą, gdzie czuwała nad
Polakami Matka Boska Zwycięska – patronka Warszawy i uratowała Europę zachodnią przed rewolucją i komunizmem. Natomiast nasze dzieje wojenne i powojenne potoczyły się tragicznie.
Wspominamy gehennę wojny, obozów koncentracyjnych, zsyłki
na Sybir, miejsca masowych mordów w Katyniu, na Wołyniu
i w innych miejscach; straty sześciu milionów Polaków, ludzi
najbardziej wartościowych i bolesne przeżycia każdej polskiej
rodziny.
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Ojczyzna oddała należny hołd, składając jego doczesne szczątki w krypcie Srebrnych
Dzwonów na Wawelu, w 1935 r. w sąsiedztwie wielkich i zasłużonych monarchów, bo życiem i cierpieniem zasłużył na to
miejsce wiecznego spoczynku, zaś 15. sierpnia, dzień zwycięstwa
nad bolszewizmem, wolna Polska ustanowiła Dniem Wojska Polskiego.
MTW

Morawica. 40 rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

“ISKRA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI NARODÓW”

W

n ied z ielę, 2
czerwca 2019
roku, przy
pom nik u Niezłom nym-Ojczyzna w Morawicy
odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku “Iskra
solidar ności i wolności
narodów”, który upamiętnia pierwszą pielgrzymkę
Ojca Świętego Jana Pawła
II do Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Msza święta za
posługę i nauczanie św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Arcybiskup w homilii
mówiąc o wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. przypomniał, że pierwszym gestem Papieża było ucałowanie ziemi
i pozdrowienie wiernych w imię Chrystusa. "On przybywał
do swojej Ojczyzny, tak naznaczonej historią, tak dumnej ze
swojej tożsamości, tak ciągle cierpiącej i spragnionej autentycznej wolności, która płynie z wysoka i dlatego swoją homilię na placu Zwycięstwa w Warszawie kończył słowami, które
dzisiaj są szczególnie przypominane: Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!" – mówił abp Jędraszewski.
"Świadomi tego zobowiązania, które płynie do nas z pocałunku,

jakim wtedy Jan Paweł II obdarzył polską ziemię i w Warszawie, i w Krakowie zechciejmy przyjąć po 40 latach ciągle tak
samo aktualną już w innych realiach prawdę, która papież wyraził na Błoniach krakowskich: Drodzy Bracia i Siostry! Musicie
być mocni tą mocą, która daje wiara!" – powiedział arcybiskup.
Po Mszy świętej uczestnicy spotkania udali się pod obelisk
“Iskra solidarności i wolności narodów”, gdzie Arcybiskup dokonał poświecenia monumentu a przedstawiciele sejmu, senatu, euro deputowani oraz delegacje środowisk patriotycznych,
urzędów, instytucji państwowych, samorządowych, a także organizacji pozarządowych i kościelnych złożyły kwiaty. Obelisk
to głaz zwieńczony ażurowym globem z krzyżem i postaciami
symbolizującymi rodzinę. Na pomniku umieszczono słowa Jana
Pawła II wypowiedziane 9 czerwca w 1979 r. na krakowskich
Błoniach: "Proszę Was abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska przyjęli w ufności i miłości. Musicie
być mocni mocą wiary, nadziei, miłości". Pomnik ufundowali
parafianie, a zaprojektował prof. Czesław Dźwigaj. Proboszcz
parafii, ks. Władysław Palmowski na uroczystość przygotował
okolicznościowy medal "Opoka Solidarności" oraz album, którymi obdarował Metropolitę ks. abpa Marka Jędraszewskiego,
koncelebransów oraz osoby, które przyczyniły się do postawienia obelisku i innych dzieł na „Wzgórzu Pamięci” przy kościele
św. Bartłomieja w Morawicy.
taj
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Prymicje ks. Piotra Cempla

„NIE MOJA WOLA, LECZ TWOJA NIECH SIĘ STANIE!”. (ŁK 22,42)

26

maja 2019 roku wspólnota parafialna Arki Pana
przeżywała radosny dzień prymicji ks. Piotra
Cempla, który tego dnia odprawił swoją pierwszą Mszę świętą, podziękował Panu Bogu za dar powołania
i sakrament kapłaństwa oraz modlił się o dalsze powołania
do służby Bożej.
Homilię prymicyjną wygłosił ks. Rafał Cyfka, z Regionalnego Biura Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie” w Krakowie. Zwracając się do nowo wyświęconego neoprezbitera powiedział m.in.:
„Cieszymy się Tobą Piotrze Kapłanie i dzisiaj z pełnym miłości przejęciem towarzyszymy Ci, kiedy przewodniczysz nasze-

mu liturgicznemu zgromadzeniu. Ty Piotrze, syn, brat, przyjaciel, kolega, sąsiad, kiedyś ministrant przy tym ołtarzu, dzisiaj
stajesz tu w zupełnie inny sposób. Jesteś tym samym Piotrem,
którego znamy i kochamy - człowiekiem, tak jak my wszyscy,
niewolnym od ludzkiej słabości. Jednak stajesz dzisiaj przed
nami jako ktoś zupełnie inny, kto mocą Ducha Świętego nas naucza, a przede wszystkim będzie karmił Ciałem Chrystusa. […]
W ten wyjątkowy dzień, który przypada w Dzień Matki, wszyscy z ogromną wdzięcznością i miłością całujemy dłonie Twojej
Mamy. Dziękujemy Księże Piotrze Twoim bliskim , którzy Ci
towarzyszyli w Twoim wyborze i tym, którzy w latach formacji
seminaryjnej przygotowali Cię do tego dnia, ale nade wszystko
dziękujemy Tobie. Dzisiaj Jezus mówi szczególnie do Ciebie
„Pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję”. Chrystus
jest gwarantem wewnętrznego pokoju, jeśli będziesz na Nim
budował. Stałeś się Piotrze starszym w wierze, aby umacniać
innych, doprowadzać ich do przyjęcia zbawienia, które dał nam
Chrystus. Będą do Ciebie przychodzili ludzie jako do starszego

brata albo do ojca po radę, po światło, rozgrzeszenie, po Ciało
Chrystusa.
Zapamiętałem Piotra, gdy jako kościelny przed Mszą świętą w zakrystii na kolanach przygotowywał się do Eucharystii.
Widziałem, z jaką pieczołowitością przygotowywał ołtarz, co
świadczy o tym, że jest człowiekiem żyjącym w zjednoczeniu
z Chrystusem. Myślę, że parafianie potwierdzą, że Piotr zapowiada się jako dobry gospodarz, dbał o kościół jako kościelny,
żeby wszystko było czyste, dbał o obejście kościoła, ale zapisał
mi się w pamięci także Piotr prowadzący na spacer oślicę, która
była wystawiana w żywej szopce. Codziennie tę oślicę na spacer
wyprowadzał. I trzeci obraz to Piotr śpiewający. Nagrał płytę
ze swoim śpiewem, a kiedy chciałem zamówić 10 płyt, okazało
się, że została już tylko jedna, tak szybko się rozeszły. Życzę
Ci Piotrze, żebyś w nowej parafii, do której pośle Cię Pan Bóg,
nagrał nową płytę, byś rozśpiewał parafię, bo Twój śpiew nie jest
tylko śpiewem dla śpiewania, ale śpiewem, który wyraża miłość
i oddanie Panu Bogu, któremu zawsze chciałeś służyć.
Czego zatem życzyć naszemu Neoprezbiterowi? Drogi Piotrze, życzymy Ci doświadczenia Ducha Świętego w kapłańskim
życiu oraz kapłańskiej pokory, która sprawi, że nigdy nie będziesz budował na sobie i nie będziesz szukał swojej chwały,
a w czasie kapłańskich trudów ta pokora zaprowadzi Cię do
Pana Boga, który stanie się Twoją siłą tak, abyś mógł wypełnić
to, do czego zostałeś wybrany. Kapłanie Piotrze, idź więc z wiarą i ufnością jako napełniony Duchem Świętym, który uczynił
z Ciebie narzędzie, aby zmienić oblicze tej ziemi jako głosiciel

i orędownik pokoju!”.
Do tych życzeń dołączają się także parafianie Arki Pana, którzy przez lata Twej posługi przy ołtarzu jako ministranta i lektora, mieli okazję podziwiać Twoją charyzmę, poczucie humoru
i otwartość na drugiego człowieka. Życzymy Ci, Księże Piotrze,
aby doświadczenia z Arki Pana przynosiły obfite owoce w Twojej pracy duszpasterskiej, byś uśmiechem, radością i nadzieją
obdarzał ludzi, których będzie Ci dane prowadzić po ścieżkach
życia do Pana Boga.
Niechaj praca, która Cię czeka
Zawsze miłość Boga wzmaga
A opieka Matki Bożej Fatimskiej
całe życie Ci pomaga.
MM
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Rodzinny Dzień Dziecka

NIEDZIELA PEŁNA ATRAKCJI, ZABAW I ZAJĘĆ

2

czerwca 2019 r. po raz pierwszy nasza parafia wraz z Caritas i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr
Salezjanek zorganizowała Rodzinny Dzień Dziecka.
Piknik rozpoczął się Mszą świętą o godz. 11.00, po której przyszedł czas na rozliczne atrakcje zorganizowane na boiskach Liceum Sióstr Salezjanek. W piękną, słoneczną niedzielę każdy
mógł tu znaleźć coś dla siebie, począwszy od pysznego bigosu, waty cukrowej, ciast, ciasteczek, poprzez świetną zabawę::
wspólne tańce, konkursy, a nawet wizytę w wozie policyjnym

czy strażackim, jak również
udzielanie pierwszej pomocy
i wreszcie oglądanie bogatego programu artystycznego.
Hitem okazał się „Czerwony
Kapturek” w wykonaniu dorosłych , w którym dwie postaci s. Agnia jako wiewiórka
i ks. Michał jako myśliwy
wywołały prawdziwą furorę
na widowni.
W ten dzień wszystko wyjątkowo dopisało - pogoda,
humory, zainteresowanie rodziców i dzieci. Dzięki zaangażowaniu organizatorów,
a także dzięki hojnym sponsorom przygotowano wiele atrakcyjnych upominków i nagród.
Szkoły z dzielnicy mogły także tu się zaprezentować, przygotowując dla najmłodszych różne niespodzianki.
Pierwsza niedziela czerwca upłynęła zatem w naszej parafii
na radosnym celebrowaniu święta całych rodzin, które miały do
dyspozycji mnóstwo atrakcji, zabaw i zajęć.
MM

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W

ZNAK, KTÓRY ZOSTAWIŁ PAN JEZUS

e czwartek 20 czerwca br., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w jedno z najważniejszych świąt katolickich, zwane też Bożym Ciałem, w Arce Pana o godzinie 9.30 przy ołtarzu fatimskim została
odprawiona uroczysta Msza Święta. Po Eucharystii wyruszyła
procesja do czterech ołtarzy: pierwszego udekorowanego przez
młodzież; drugiego przez Wspólnotę Żywego Różańca; trzeciego
przez mieszkańców os. Bieńczyce; czwartego przez Straż Honorową Najświętszego Serca Jezusa.
W piękny, pogodny, słoneczny dzień wokół ołtarza fatimskiego
zgromadziły się tysiące wiernych, wśród nich dzieci w strojach
pierwszokomunijnych i w strojach krakowskich, wiele młodzieży oraz młodych małżeństw z maluchami, często jeszcze nawet
w wózkach., Kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Jerzy Czerwień,
w którym nawiązał do pierwszych Eucharystii sprawowanych
przez uczniów Chrystusa. „Tu mamy obraz bardzo prostego
spotkania, które uczniowie Jezusa nazywali łamaniem chleba –
spotkać się we wspólnocie wierzących, powtórzyć znak, który
zostawił Pan Jezus, połamać chleb, rozdać i wspólnie spożyć,
powtarzając Jezusowe słowa „To jest moje Ciało za was wydane,
to czyńcie na moją pamiątkę” - zaledwie kilka słów, ogromna
prostota tego znaku jest wprost niebywała.
Drugi obraz to choćby dziś wasze zgromadzenie, jest nas tutaj
dzisiaj w różnych miejscach, dobrze ponad 2 tysiące. Celebrujemy uroczystą Eucharystię, wiele osób jest w nią zaangażowanych; dzieci, ministranci, poczty sztandarowe i my wszyscy
przygotowani na to szczególne spotkanie. Używamy do tego
świętego obrzędu naczyń wyjątkowych. Na ten właśnie dzień

wyjmuje się i używa naczyń szczerozłotych. Pojawia się więc
dysonans: prostota znaku, który zostawił Jezus i to wielkie bogactwo, w którym nie zmieniono tego ciągle prostego znaku:
nie zamieniliśmy chleba na żaden inny materiał, dalej używamy
takiego samego jak Pan Jezus – niekwaszonego: odrobina mąki
i wody zapieczona w gorącej temperaturze. Połamany chleb, nawet niepokrojony tylko ręką połamany to znak, który Pan Jezus
zostawił w Eucharystii, znak całkowitego wydania - wszystko
oddał swoim uczniom i tym, którzy przez ich wiarę wierzyć będą
- nam, którzy jesteśmy w jedności z Jezusem Chrystusem. Ten
znak, który zostawił na ostatniej wieczerzy, wypełnił następnego
dnia, umierając na krzyżu, rzeczywiście oddając swoje życie.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby w naszym życiu
powtórzyć znak Eucharystii, wziąć nasze życie w swoje ręce,
pobłogosławić i rozdać tym, którzy nam towarzyszą, których
miłujemy, dla których żyjemy. To nie jest łatwe, bo połamać to
znaczy zniszczyć, to znaczy wydać tym, którzy go wezmą”.
MM
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XV Małopolski Konkurs Literacki i Plastyczny

10

NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ

czerwca w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa odbył się finał XV Małopolskiego
Konkursu Literackiego i Plastycznego „Mój szczęśliwy dzień”. Konkurs ten organizuje Szkoła Podstawowa Nr
101 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa,
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Konsula Królestwa
Danii i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz opieką
merytoryczną słynnego rzeźbiarza, profesora Czesława Dźwiga-

tym się bawiąc. Myślę, że to był najszczęśliwszy i najciekawszy
dzień w moim życiu”.
Oliwia Hałuszczak z SP 101 w Krakowie:
„Ten dzień na długo zapadnie w mojej pamięci (…), spędziłam
go z rodziną od rana do wieczora. To był mój szczęśliwy dzień,
gdyż nieczęsto mamy okazję być wszyscy razem poza domem
przez cały dzień”. – wspominała
Kuba Broś z SP 21 w Krakowie:
„Dzwonię do wszystkich, których znam,
Do których numery mam!
Dzwonię do wszystkich przysługi winnych,
Którzy to mają numery do „innych”,(…)
I dzwonię na końcu do reszty świata,
Żeby wiedzieli, że mam wreszcie brata!”.
Igor Soja z SP 101 w Krakowie:
„Chwyciłem szczeniaka, który pierwszy do mnie
przybiegł. Ważył 3,5 kg. Był małą, grubą, czarną kulką. Wiedziałem, że to ten jeden jedyny!”.

ja. Cieszy się on ogromną popularnością wśród uczniów małopolskich szkół podstawowych - w każdej z edycji organizowanej
co roku pod innym hasłem, uczestniczy od 700 do 1000 uczniów
z ponad 100 szkół, często z odległych miast, miasteczek i wsi.
W tym roku wzięło w nim udział 750 dzieci, spośród których
nagrodziliśmy 46.
To ogromne przedsięwzięcie, które profesor Czesław Dźwigaj
nazywa „pracą u postaw”, zainicjowane w 2005 roku w 200 –
lecie urodzin patrona SP 101 Hansa Christiana Andersena,. jest
marką Szkoły 101, a nadsyłane prace stanowią ważny głos młodego pokolenia na temat naszej współczesności. Finał konkursu, odbywający się w samym sercu Krakowa, pomyślany jako
biesiada literacka, jest połączony z czytaniem fragmentów nagrodzonych prac, wystawą oraz koncertem z udziałem szkolnego zespołu muzycznego nauczycieli „Trzy Światy” w składzie:
gitara – nauczyciel matematyki i fizyki Andrzej Kosiorowski ,
keyboard – nauczyciel muzyki Adam Czyżowski, perkusja – ks.
katecheta Michał Kania.
Tak było i w tym roku, w którym uczestnicy konkursu opisywali najpiękniejszy dzień w swoim życiu bądź w życiu wymyślonych bohaterów. Z nadesłanych prac wynika, że nie pieniądze
czy niespodziewana wygrana daje szczęście, lecz bliskość z drugim człowiekiem. To dziadkowie, rodzice, rodzeństwo i przyjaciele są źródłem radości dzieci, a sens ich życiu nadają wspólne
prace, zabawy, nauka, czytanie książek, nawet rodzinne smażenie naleśników czy robienie klusek śląskich. Osobną kategorię szczęścia stanowią narodziny rodzeństwa, adopcja zwierząt
i sens zwykłych rzeczy czynionych z bliskimi z miłością.
Oddajmy zatem głos kilkorgu z nagrodzonych dzieci:
Daniel Celej ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka
z Asyżu w Poskwitowie:
„Spędziłem czas z mamą i siostrą na gotowaniu, dobrze przy

Inga Idzikowska z SP 95 w Krakowie:
„Przez cały dzień wykonywali codzienne czynności, które były najzwyczajniejszą rutyną. Potem okazało się, że jego zakończenie może nadać ich życiu nowy sens,
wrócić im dawno utracone gdzieś w tej całej krzątaninie szczęście”…
Krystian Jagielski z SP 92 w Krakowie:
„Nie mogłem napisać o jednym najszczęśliwszym dniu
w swoim życiu, bo to po prostu niemożliwe. Moje życie składało się przecież z samych najszczęśliwszych dni, bo to miłość
i troska, którą otulają mnie ONI sprawia, że niczego innego do
szczęścia nie potrzebuję”.
Agnieszka Argasińska - z SP 95 w Krakowie:
„To chyba jest tak, że szczęście zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy się bać i milkną wszystkie niepokoje. Nigdy nie wiemy
do końca, kiedy ono nas odwiedzi. Bywa, że w samym dążeniu
do celu ukrywa się szczęście. Innym znowu razem przychodzi niezauważone i pęka jak bańka mydlana. Za szczęściem
nie warto gonić, wystarczy tylko otworzyć mu drzwi i czekać.
Odwiedzi nas w ciszy natury, w spojrzeniu bliskiej osoby, gdy
przezwyciężymy własną słabość lub po prostu uśmiechnie się
do nas los”.
Zuzanna Wróblewska z SP w Czułowie:
„Nie można żyć tylko dla siebie. Trzeba mieć wokół siebie
życzliwych ludzi, czuć, że jest się dla kogoś ważnym i samemu
też trzeba dawać. Bo dobroć i życzliwość do nas wraca w uścisku mamy, w uśmiechu nieznajomego, w pomocnym geście kolegi. (…) To, jakimi będziemy ludźmi i jakie będzie nasze życie,
zależy także od nas”.
Może warto wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia dzieci?
Małgorzata Modzelewska
Foto. Arch. SP101
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Zakończenie roku szkolnego

SZKOŁA JAK KOMBAJN

19

czerwca o godzinie 8.00 dzieci i młodzież ze szkół
naszej parafii zakończyły w Arce Pana rok szkolny
2018/19 uroczystą Eucharystią, której przewodniczył
proboszcz ks. Jerzy Czerwień w asyście wszystkich księży katechetów. Ks. Proboszcz zwracając się do licznie zgromadzonych
uczniów, nawiązał do czytania z Listu św. Pawła do Koryntian
„Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten
hojnie też zbierać będzie”. Swoje rozważania ks. Czerwień poświęcił czasowi siania i zbierania plonów. „Siejemy zboże zbieramy je kombajnem, a potem młócimy. Młócenie wcale nie jest
dla zboża przyjemne, ziarno wyskoczy, a słoma zostaje. Tak też
czasem bywa w szkole - trzeba się namęczyć, napracować, są
różne sprawdziany, kartkówki jak przy młóceniu – sprawdzamy,
czy zostały w głowie jakieś ziarna, czy tylko plewy. Nauczyciele

są po to, żeby wam pomóc, bo z ziarna będzie przyszłość dla
was na całe życie. Przy młóceniu zboża jest taki moment, kiedy
trzeba użyć wiatraka, wiatr wydmuchuje plewy, a zostawia ziarno. Myślę, że dzisiaj zaczyna się proces wywiewania z waszych
głów tego, co niepotrzebne. Ważne jest, aby w wakacje nie wywiało wszystkiego, czego się nauczyliście i żeby ten wiatr umocnił was w bliskości z Panem Bogiem – mówił ksiądz proboszcz.
Na progu wakacji także redakcja „Głosu Arki Pana” życzy
wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom dobrych wiatrów, poczujcie wakacyjny wiatr w żaglach, ale pamiętajcie, do
jakiego portu pragniecie zawinąć!
MM

XXXIX PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ

„W MOCY BOŻEGO DUCHA”

Kolejna XXXIX Piesza Pielgrzymka
Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu
na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się
tradycyjnie w sierpniu 2019 roku i jak
co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Motto tegorocznej pielgrzymki to równocześnie temat programu
duszpasterskiego na ten rok: „W mocy Bożego Ducha”.
Pielgrzymka Krakowska wzięła swój początek z idei „Białego
marszu”, jaki odbył się w Krakowie 17 maja 1981 roku. „Biały
marsz” był reakcją studentów i społeczeństwa Krakowa na wiadomość o zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Marsz
był wołaniem wypełnionego po brzegi Krakowskiego Rynku
o zwycięstwo cywilizacji miłości. Pamiętamy te długie majowe wieczory 1981 roku, przepojone modlitwą o zdrowie, cudem
uratowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Modliliśmy się też
o zdrowie dla umierającego w Warszawie Prymasa Polski Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Idea „Białego marszu” doprowadziła do zorganizowania I Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę – poszliśmy wtedy do Czarnej Madonny podziękować Panu Bogu za
cudowne ocalenie Jana Pawła II, pielgrzymując w Jego intencji

i w intencji umiłowanej Ojczyzny.
Po odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca studenci zorganizowali 7 kwietnia 2005 r. inny, kilkusettysięczny marsz – „Biały
Marsz Wdzięczności” z Rynku Głównego na Krakowskie Błonia,
jako dziękczynienie Bogu za Jego dar.
Każdego roku w dniach 6 – 11 sierpnia Piesza Pielgrzymka
Krakowska wyrusza z Wawelu na Jasną Górę w intencji Ojca
Świętego i Ojczyzny.
WSPÓLNOTA IV: NOWOHUCKA
PRZEWODNIK: KS. KRZYSZTOF POLEWKA
Parafia św. Judy Tadeusza, ul. Wężyka 6,
tel. 12 647 94 88 w. 15
tel. kom. 606 404 592,
e-mail: kpolew@interia.pl
Zapisy na pielgrzymkę odbywają się:
* od czerwca do lipca w kancelarii parafialnej ;
* od 1 do 5 sierpnia – w bazach poszczególnych Wspólnot.
Źródło: pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl
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Abp Stanisław Gądecki- Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
AKTÓW NIENAWIŚCI WOBEC
KATOLIKÓW W POLSCE

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania
Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą
się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych
duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii
próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia
w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy
pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek
Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety,
pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas
nie dotarło”.
Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą
konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża
z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady
historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu
na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony
z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.
Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie,
tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji
oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do
nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.
Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”,
to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie
można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet
gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co
w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą
jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34).
Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem
bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).
Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks.
Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być
świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków
(martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć
i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus
jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym

męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego).
Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze
zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez
którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi
tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.
2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród
duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować
fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów
profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach,
gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest
powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak
trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście
niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec
księży i wzrosła liczba profanacji.
Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania
seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce
seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest
tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby
dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są
wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem
na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.
3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie
ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi
prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga
jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym
oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie,
nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół
Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem,
dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele,
ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na
bok uprzedzenia.
Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na
celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także
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osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł
II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji
„stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga,
21.04.1990).
W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub
przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny.
Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy,

aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach
w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty
Boże, Święty Mocny…”.
Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św.
Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).
Abp Stanisław Gądecki

PRYMICJE RODAKA
K S . PIOT R A CEMPLA
Po sze ściu lat a ch od
świeceń naszych rodaków ks. Rafała Bobka
i ks. Michała Dziedzica,
nasza parafia doczekała
się następnej uroczystej
chwili, bowiem w dniu
25.maja br. w A rchikatedrze pw. Świętych
Stanisława i Wacława na
Wawelu, święcenia prezbiteratu z rąk metropolity krakowskiego
abpa Marka Jędraszewskiego przyjęło 14 diakonów, a wśród
nich nasz parafianin diakon Piotr Cempel. W niedzielę – 26
maja o godz. 12.30 odprawił Mszę świętą prymicyjną. Otaczamy modlitwą Księdza Neoprezbitera, prosimy Boga o następne
powołania kapłańskie w trudnym czasie wzmożonych ataków
na Kościoła i jego kapłanów.

eucharystyczna odbyła się wokół kościoła, w czasie której odmawiany był różaniec pokutny cz.IV – Tajemnice Światła, któremu przewodniczył O. Wiesław. W czasie nabożeństwa wystąpił chór parafialny. Bezpośrednio po nabożeństwie odbyło
się poświęcenie dewocjonaliów a następnie nocne czuwanie
fatimskie w Grocie.

CZERWCOWE NABOŻEŃSTWA
Miesiąc czerwiec poświęcony był szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Codziennie,
przez cały czerwiec uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Serca
Jezusowego, które odbywało się w dni powszednie po Mszy
świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 17.00.
RODZINNY PIKNIK PARAFIALNY
Na boisku szkoły sióstr salezjanek w niedzielę, 2 czerwca br.
w święto Wniebowstąpienia Pańskiego po zakończeniu Mszy
św. o godz. 11.00 do godz. 17.00 odbył się Parafialny Piknik
Rodzinny. W programie m.in. była prezentacja różnych grup
i organizacji, występy i koncerty, śpiew, muzyka oraz przedstawienia specjalnie przygotowane na tę okoliczność, a także
upominki dla dzieci. Piknik ten zorganizowany przy współudziale szkoły salezjanek, przeznaczony był przede wszystkim
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, ale także z okazji Dnia Matki,
40. rocznicy I-szej Pielgrzymki naszego papieża Jana Pawła II
do Ojczyzny. Dlatego były też atrakcje dla dorosłych, m.in. kulinarne. Była to pierwsza tego rodzaju impreza w naszej parafii;
wszyscy dobrze się bawili, pogoda dopisała.
CZERWCOWA FATIMA
Fatimskiej Mszy św. przewodniczył ks. prof. Robert Woźniak,
a homilię wygłosił, podobnie jak w ubiegłym roku, ks. Wiesław Pietrzak SCJ. Tematem kazania była pierwsza tajemnica
czwartej części różańca św.-Chrzest Jezusa w Jordanie. Procesja

Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA
We środę, 12 czerwca, jak co miesiąc, odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w Grocie. Dnia 1lipca jest święto Najświętszej Krwi Jezusa w sanktuarium w Częstochowie. Nasza
wspólnota organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Krwi Chrystusa i na Jasną Górę. Natomiast w sobotę, 15 czerwca Stowarzyszenie zorganizowało dzień skupienia w naszej parafii.
WSPÓLNOTA DUCHOWEJ ADOPCJI
Tradycyjnie w trzecią sobotę miesiąca, członkowie Wspólnoty
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o godz. 10.00 czuwali
na adoracji przed Najświętszym Sakramentem i modlili się
w intencji życia poczętych a zagrożonych dzieci. O godz. 11.00
uczestniczyli we Mszy świętej.
PIKNIK RODZINNY POD PAPIESKIM OKNEM
Metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski zaprosił
wszystkich krakowian w sobotę 15 czerwca br. pod Kurię Metropolitarną na godz. 14.30. W rocznicę słynnych wieczornych
spotkań pod „oknem papieskim” z odwiedzającym Ojczyznę
św. Janem Pawłem II, odbyło się uroczyste przypomnienie
tamtych wieczorów z Papieżem. Było szereg atrakcji dla dzieci
i całych rodzin, śpiewy słynnych pieśni i wiele wzruszających
wspomnień.
OGÓLNOKRAKOWSKI MARSZ DLA ŻYCIA
W niedzielę, 16 czerwca, zorganizowany został przez organizacje rodzinne i kościelne Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny.
Rozpoczął się o godz. 10.00 na Placu Matejki i zakończył piknikiem w Parku Jordana. Była to krakowska demonstracja rodzin
dla podtrzymania tradycji naszych przodków i nauki Ewangelii
o prawdziwej, chrześcijańskiej rodzinie, małżeństwie i wychowaniu dzieci.
DNI OTWARTE I NABÓR DO NOWOHUCKICH SZKÓŁ
Szkoły w naszej parafii oraz z innych części Nowej Huty
prowadziły rekrutację zachęcając absolwentów gimnazjów
i ósmych klas do odwiedzenia ich placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ
GASTRONOMICZNYCH NR 1 (obok naszego kościoła),
ogłaszał rekrutację do technikum, szkół branżowych oraz na
bezpłatne kursy kwalifikacyjne w branży gastronomicznej.
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POLICEALNA SZKOŁA SŁUŻB MEDYCZNYCH IM.
BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ na Os. Teatralnym zaprosiła na początku czerwca na dni otwarte i rekrutacje.
Przy tej okazji można było skorzystać z bezpłatnych badań medycznych. TECHNIKUM POLIGRAFICZNO-MEDIALNE Nr 20 oraz BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Nr 21 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21
(3 lata) na os. Tysiąclecia 38, w Krakowie oferuje zdobycie
atrakcyjnych zawodów w zakresie technik grafiki i poligrafii
cyfrowej; technik organizacji reklamy; technik fotografii i multimediów; technik procesów drukowania; technik procesów introligatorskich, a Szkoła Branżowa: drukarz offsetowy; operator procesów introligatorskich i fotograf.
OFIARY NA TACĘ
Tradycyjnie, w trzecią niedzielę miesiąca, ofiary z tacy przeznaczone są w całości na remonty kościoła i potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary składane na tacę oraz bezpośrednio przekazywane na konto parafii, Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje.
SPOTKANIE Z PROF. RYSZARDEM TERLECKIM
W niedzielę 16 czerwca br. o 17.00 w sali nr 8 odbyło się w naszej parafii spotkanie z prof. Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem sejmu połączone z promocją jego książki pod tytułem
„Solidarności 1980 -1989. Polska droga do wolności”.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
We środę 19 czerwca o godz. 8.00 na zakończenie roku szkolnego została odprawiona Msza Święta dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny. Nauczycielom, wychowawcom i katechetom
wyrazili wdzięczność za pracę w kończącym się roku szkolnym
biskupi podczas 383. Zebrania Plenarnego KEP. Jednocześnie
zaprosili na coroczną pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę
w dn. 2 lipca br. Hasłem pielgrzymki są słowa św. Jana Pawła II
„W imię przyszłości kultury”, które podkreślają misję nauczyciela i szkoły. Biskupi życzą wszystkim udanego odpoczynku
wakacyjnego przeżywanego w duchu chrześcijańskim.
BOŻE CIAŁO
Procesję do czterech ołtarzy w Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęła Msza Święta o godz. 9.30
przy ołtarzu fatimskim. Uroczystemu przejściu Pana Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie ulicami naszej parafii
towarzyszyły feretrony, sztandary, dzieci sypiące kwiaty, dzieci
komunijne, chór, orkiestra oraz setki wiernych. O godz. 17.00
zostały odprawione nieszpory eucharystyczne. Nabożeństwa
oktawy Bożego Ciała z procesją były odprawiane w dni powszednie o godz.17.30 a w niedzielę o 17.00.
KONCERT CHÓRU Z HAMPSHIRE
W piątek 21 czerwca br. po wieczornej Mszy Świętej wystąpił
w naszym kościele brytyjski chór Fleet Choral Society z Hampshire, który w dniach od 21 d0 24 czerwca dal w Krakowie 2
koncerty i zaśpiewał podczas jednego nabożeństwa. Fleet Choral Ensemble liczy około 30 członków i jest chórem kameralnym działającym od 1999 roku. Ma szeroki repertuar muzyki
chóralnej, w większości Capella, od wczesnych angielskich madrygałów po nowo skomponowaną muzykę.
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
								 ur.					 chrz.
01. Jakub Ludwik Bujak		 09.10.2018 r.		 19.05.2019 r.
02. Anna Agata Matykiewicz 20.10.2018 r.		 26.05.2019 r.
03. Franciszek Niedzielski		 08.03.2019 r.		 26.05.2019 r.
04. Franciszek Zbigniew Gałęski 10.12.2018 r.		 02.06.2019 r.
05. Aurelia Joanna Smolińska 06.02.2019 r.		 02.06.2019 r.
06. Filip Jan Lechowicz		 27.12.2018 r.		 02.06.2019 r.
07. Karolina Urszula Wrotna Miazga 16.09.2018 r.		 09.06.2019 r.
08. Zuzanna Barbara Wrotna Miazga 16.09.2018 r. 09.06.2019 r.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Dnia 01 czerwca 2019 r.
Małgorzata Anna Dusza i Daniel Marek Mystek
KRONIKA ŻAŁOBNA
								

ur.					

zm.

01. Zofia Banach				
02. Jadwiga Maria Samuś		
03. Tadeusz Józef Czajka			
04. Wincenty Płonka				
05. Marek Antoni Włodarczyk
06. Stanisław Henryk Skibka		
07. Józefa Antonina Gruszczak
08. Zenon Zdzisław Górski		
09. Zenon Andrzej Wilk			
10. Tadeusz Witold Dolicki		
11. Danuta Beata Malinowska
12. Urszula Oraczko				
13. Danuta Szeterlak				
14. Mirosław Trzaska			
15. Jan Bieda					
16. Ryszard Stanisław Pirowski
17. Józefa Niedziałek 			
18. Janina Rosół 				
19. Aleksander Antoni Migdał

18.11.1924 r. 		
12.06.1954 r.			
01.02.1056 r.			
20.04.1932 r.			
22.09.1935 r.			
15.05.1950 r.			
05.01.1932 r.			
13.10.1949 r.			
18.12.1936 r.			
01.11.1942 r.			
28.08.1964 r.			
04.04.1958 r.			
28.01.1948 r.			
08.09.1951 r.			
02.08.1946 r.			
17.04.1948 r. 		
05.03.1950 r. 		
27.12.1924 r. 		
11.01.1938 r. 		

11.05.2019 r.
11.05.2019 r.
14.05.2019 r.
16.05.2019 r.
17.05.2019 r.
20.05.2019 r.
21.05.2019 r.
22.05.2019 r.
24.05.2019 r.
27.05.2019 r.
27.05.2019 r.
31.05.2019 r.
01.06.2019 r.
02.06.2019 r.
02.06.2019 r.
03.06.2019 r.
03.06.2019 r.
03.06.2019 r.
07.06.2019 r.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA W ARCE PANA
Niedziele:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 (chrzty), 16:00, 17:30, 19:00
Święta Kościelne:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:00, 18:00
Dni Powszednie:
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00 (grota MB Fatimskiej), 11:00 (grota
MB Fatimskiej), 18:00
Spowiedź Święta - w Kaplicy pojednania:
Dni powszednie: 6:00-8:30; 16:30-18:00; w niedziele i święta:
przed Mszą św.
Pierwsze piątki:6:00-8:30;15:00-18:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o
godz. 7:00 i 18:00
Nabożeństwa Fatimskie: od maja do października 13 każdego
miesiąca o godz. 18:00
Nocne czuwania cały rok 13 każdego miesiąca od 20:00 do
5:00
Odpust: I. MB Królowej Polski - 3 maja; II. Matki Bożej Fatimskiej - 13 września
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„Głos Arki Pana” jest dostępny w:
- Grocie MB Fatimskiej
- na stoliku pod organami (w niedziele)
- redakcji Głosu Arki Pana (obok wejścia na plebanię)
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W NASZEJ PARAFII - FOTO. TADEUSZ PAŁKA
02.06.19 RODZINNY DZIEŃ DZIECKA

10.06.19 XV MAŁOPOLSKI KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY FOTO BEATA MAJEWSKA-WOJTAL

13.06.19 FATIMA

20.06.19 BOŻE CIAŁO

26.05.19 PRYMICJE KS. PIOTRA CEMPLA

