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Salomea, córka księcia Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej, urodziła się
w 1212 roku w Krakowie. Mając zaledwie sześć
lat, zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem
została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem i zamieszkała na Węgrzech.
Przez krótki okres czasu zasiadała wraz z przyszłym mężem na tronie halickim. W wieku
trzynastu lat poślubiła Kolomana, który był
bratem św. Elżbiety Węgierskiej. Razem z mężem zdecydowali, że będzie to "białe małżeństwo", to znaczy bez podejmowania współżycia. W 1241 roku Koloman odniósł ciężkie rany
w walce z Tatarami i zmarł. Niedoszła królowa
Węgier powróciła do Polski pragnąc swoje
życie oddać Bogu oraz posłudze ubogim,
opuszczonym i chorym.
W Krakowie została na powrót serdecznie
przyjęta przez swego brata Bolesław Wstydliwego. Salomea zafascynowana była duchowością franciszkańską, dlatego sprowadziła do
Polski siostry klaryski z czeskiej Pragi i razem
z bratem założyła dla nich klasztor w Zawichoście k. Sandomierza. Zamieszkała w nim od
1245 roku, dołączając do grona sióstr przez
złożenie ślubów zakonnych. W roku 1257 klasztor został przeniesiony do Skały-Grodziska
koła Ojcowa, w miejsce bardziej bezpieczne,
bo nie zagrożone najazdami tatarskimi. Salomea założyła miasto Skałę i ufundowała kilka
szpitali.
Księżna zawsze z wielką starannością dbała o
wystrój kościoła, zaopatrzyła go w księgi liturgiczne, kielichy i szaty liturgiczne. Zakupiła też
wiele cennych książek do klasztornej bibliote-
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ki. Choć nie była ksienią, to właśnie jej powierzona została troska o materialne utrzymanie
wspólnoty sióstr. Zmarła w 1268 roku pozostawiając po sobie przykład wielkiej cierpliwości,
pokory, umartwienia i żarliwej modlitwy. Jej
relikwie zostały przeniesione do Krakowa do
kościoła św. Franciszka z Asyżu. W uroczystości tej m.in. uczestniczyła św. Kinga i być może
także błogosławiona Jolanta. Papież Klemens
X w 1672 roku ogłosił Salomeę błogosławioną.
W ikonografii atrybutem bł. Salomei jest
gwiazda uchodząca z jej ust w chwili śmierci.

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r.
w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej
w Sieprawiu pod Krakowem. Jej rodzice byli
bardzo pobożni, a matka mimo wielu zajęć
i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek
i czasopism religijnych. Aniela odznaczała się
niezwykłą urodą. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły elementarnej, ponieważ musiała
pomagać matce przy gospodarstwie. Mimo
wątłego zdrowia zawsze była bardzo chętna
do pracy.
Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała
się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca. W dwa lata później bardzo przeżyła śmierć
swojej dwudziestopięcioletniej siostry. Uświadomiła sobie wówczas, jak bardzo kruche jest
życie. Po głębokim namyśle zdecydowała się na
złożenie ślubu dozgonnej czystości. W 1900 r.
przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada” — powiada syn mar-

Naród wybrany obcho- notrawny. Dokładnie na tym polega sama istota grzechu. Pan Bóg chce dać
dzi pierwszą Paschę
nam wszystko, chce dać nam samego siebie, gdyż posiadając Go, mamy
w Ziemi Obiecanej

wszystko. My zaś często zachowujemy się jak syn marnotrawny i powiadamy:
Nie, Panie Boże, Ty nam nie jesteś potrzebny, nam wystarczą Twoje stworzenia.
Bóg pojednał nas
Otóż taka postawa, początkowo szalenie atrakcyjna, zawsze kończy się przez sobą w Chrystusie
graną i rozpaczą. Daleko od Boga człowiekowi nie może przecież być dobrze.
Łk 15,1-3.11-32
Przez jakiś czas człowiek może sobie tego nie uświadamiać, ale wcześniej czy
Przypowieść o synu
później musi to zauważyć, że jeśli w jego horyzoncie nie widać Boga, to jego
marnotrawnym
życie nie może mieć sensu ostatecznego.
Pierwsze myśli o powrocie do ojca były u tego syna naznaczone ciężkim egocentryzmem. Nie obchodzi go to, że zranił ojca, że może ojciec z jego powodu cierpi. On rozumie tylko
tyle, że jeśli wróci do ojca, to będzie mu lepiej. Zupełnie inaczej ojciec. On kocha swojego syna, mimo że
ma z jego powodu tyle zgryzoty. Niecierpliwie wypatruje jego powrotu i nie ukrywa radości, kiedy syn
wraca. Przyjmuje go nie jako marnotrawnego, tylko jako syna. Każe go tak wystroić, żeby nikt nie miał
wątpliwości, że to jest jego ukochany syn. Zapewne w tamtym momencie spadł z syna jego egocentryzm i
pokochał ojca miłością prawdziwą. Już nie egocentrycznie, ale jako swojego ojca. [..]
2 Kor 5, 17-21

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Ten precyzyjny rysunek stanu duszy
marnotrawnego syna pozwala nam
z podobną precyzją zrozumieć, na
czym polega miłosierdzie Boże. Nie
ulega wszak wątpliwości, iż w tej prostej, a tak wnikliwej analogii postać
ojca odsłania nam Boga, który jest
Ojcem. Postępowanie tego ojca z przypowieści, cały
sposób zachowania się, który uzewnętrznia wewnętrzną postawę, pozwala nam odnaleźć poszczególne
wątki starotestamentalnej wizji Bożego miłosierdzia
w zupełnie nowej syntezie, pełnej prostoty i głębi
zarazem. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny
swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą
obdarzał go jako syna. Ta wierność wyraża się w przypowieści nie tylko natychmiastową gotowością przyjęcia go do domu, gdy wraca roztrwoniwszy majątek.
Wyraża się ona jeszcze pełniej ową radością, owym
tak szczodrym obdarowaniem marnotrawcy po po-

wrocie, że to aż budzi sprzeciw i zazdrość starszego
brata, który nigdy nie odszedł od Ojca i nie porzucił
jego domu.
Ta wierność samemu sobie ze strony ojca — znany
już rys starotestamentalnego hesed — znajduje równocześnie szczególny wyraz uczuciowy. Czytamy, że
skoro tylko ojciec ujrzał wracającego do domu marnotrawnego syna, „wzruszył się głęboko, wybiegł
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował
go” (Łk 15,20). Ów ojciec niewątpliwie działa pod
wpływem głębokiego uczucia i tym się również tłumaczy jego szczodrość wobec syna, która tak oburzyła starszego brata. Jednakże podstaw do owego
wzruszenia należy szukać głębiej. Oto ojciec jest
świadom, że ocalone zostało zasadnicze dobro:
dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Co
więcej, zostało ono jakby odnalezione na nowo.
Dives in misericordia, 6
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich parafian i gości, polecając opiece Maryi i św. Józefa. Dzisiaj wprowadzenie relikwii
bł. Salomei i bł. Anieli Salawy. Dziękujemy o. Piotrowi
Cuber OFMConv Gwardianowi z Krakowa. Ofiary dziś
składane to nasze podziękowanie dla księdza rekolekcjonisty. Dziękuję naszym kapłanom wigierskim,
spowiednikom, kościelnemu, organistce, kuchni
klasztornej.
2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w
piątek o godz. 18:00 potem Msza św.; Gorzkie Żale w
niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00. Za udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Dzieci prosimy o przynoszenie podpisanych postanowień
na serduszkach, które potem zostaną złożone przy
grobie Pana Jezusa i jednocześnie będziemy losować
figurę Chrystusa, którą dzieci zabiorą do domu na
tydzień do następnej Drogi Krzyżowej. Rozważania
Drogi Krzyżowej poprowadzą przedstawiciele wspólnot z parafii: (V-Dzieci, VI-Młodzież, VII-Kapłani). Możemy do skarbonki składać ofiary na jałmużnę wielkopostną oraz dekorację i kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy dla Koła Róż. z Remieńkinia za ofiary 220
zł na kwiaty.
3. Zapraszamy w tygodniu na różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji pokoju o godz. 17:30
(czwartek-piątek 17:00), w niedziele po Gorzkich Żalach.
W dalszym ciągu możemy przynosić art. żywnościowe,
sanitarne, medyczne, ubrania, materace, śpiwory itp.
które zostaną przekazane na Ukrainę.
4. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa św.
Teresy od Dzieciątka Jezus modląca się o świętość
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne.
Informacje i zapisy pod tel. 696572707.
5. W tym tygodniu: czwartek nowenna do Niepokalanej. I piątek miesiąca odwiedziny chorych, adoracja
zakończona Litanią do NSJ (ofiary na fundusz misyjny). W sobotę Msza św. w apartamentach papieskich
o godz. 8:30.

Odszedł do wieczności:
+Marcin Żukowski

Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

6. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania za tydzień w niedzielę po Mszy o 12:00.
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 700
zł. Za tydzień ofiary na WSD w Ełku.
8. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy
adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin.
Zachęcamy aby również w domach modlić się o pokój
Litanią do Królowej Pokoju. Plan adoracji na kolejne
miesiące (kwiecień, maj, czerwiec) i lista do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św.
Romualda.
9. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (8 zł), IDZIEMY (5 zł), miesięcznik: MARTYRIA (3 zł), RÓŻANIEC (7,50 zł), TAK RODZINIE (7,50 zł),
MIŁUJCIE SIĘ (8 zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20 zł) i
prasa misyjna. Książki: Wielki Post. Nie zmarnuj szansy (3 zł), Symbolika ryby w Piśmie Świętym (10 zł).
10. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić
się do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje
i szczegóły pod tel. 789190068.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

św. Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy służącym. Miała więc okazję, aby bardzo
owocnie prowadzić apostolstwo w gronie koleżanek, dla których była przykładem chrześcijańskiego życia. Wywierała bardzo silny wpływ
na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się
do niej zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i przyjaciółką.
W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu
św. Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie
Ducha Świętego. Modlitwa umacniała ją w
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Janusz Domysławski 3 r.śm.
9:00 - +Otylia Krajewska (g.25)
12:00 - +Maria Moroz 8r. śm.
12:00 - +Lucjan Alboszta 7 r.śm.
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +r. Trockich, Trzcianowskich, Ko złowskich, Pietkiewiczów i d.w.c.ć.
7:30 - +Otylia Krajewska (g.26)
18:30 - +Zofia Andruszkiewicz 4 r.śm.
18:30 - +Janina Żukowska 12 r.śm.
7:30 - +Otylia Krajewska (g.27)
18:30 - o nawrócenie dla Pawła i Boże bł.
18:30 - +Jerzy Trocki 5 m. po śm.
7:30 - o pokój
18:30 - +Otylia Krajewska (g.28)
18:30 - +Stanisława Andruszkiewicz 3 m. po śm. (od
Koła Róż. Mikołajewa)

7:30 - +Tadeusz Bobrowski 15 r.śm.
18:00 - Nowenna do Maryi Niepokalanej
cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża.
Wszelkie urazy i poniżenia składała w ofierze
Bogu za grzeszników. Umiała przebaczać i
odpłacać dobrem za zło.
W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo
pogorszył się jej stan zdrowia, nasiliły się
dolegliwości płuc i żołądka - pomagała w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie
rannym żołnierzom. Opiekowała się także
jeńcami wojennymi. W 1916 r. podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się
hospitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie
mogła już podjąć pracy zarobkowej. Ostatnie
pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby. Swoje cierpienia

18:30 - +Otylia Krajewska (g.29)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Helena 4r. śm. Zygmunt, Fabian
2. +Maria Gościńska 30 dz. po śm.
3. +Marcin Żukowski (urodzinowa)
7:30 - o zdrowie, Boże bł. dla Krzysztofa
7:30 - w intencjach chorych
18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - +Otylia Krajewska (g:30)
7:30 - o pokój
8:30 - +Stanisław, Henryka, +z r. Kolon
10:00 - +Melania 2r. śm. i Czesław Pawlukiewicz
18:30 - za Marcina Janczulewicza o Boże bł. (ur.)
18:30 - za Janinę 70 ur. o Boże bł. op. Maryi
9:00 - +Ryszard Dębski z racji im. (od Sąsiada)
9:00 - +Henryk Szostakowski 1r. śm. i łaskę zdrowia dla Ilony
12:00 - +Marcin Żukowski (od rodziców, uczniów kl. VII)
12:00 - +Zofia w rocznicę śmierci
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Ryszard Krupiński (imieninowa)
ufnie ofiarowała Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele
też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzona została przeżyciami mistycznymi.
Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Umierała samotnie,
opuszczona przez wszystkich, wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z
Chrystusem jako tercjarka franciszkańska.
Beatyfikowana została 13 sierpnia 1991 r.
przez św. Jana Pawła II na krakowskim Rynku.
W ikonografii bł. Anielę przedstawia się w
pomieszczeniu kuchennym. Jej atrybutem jest
także szczotka do zamiatania.

