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sta Krakowa. Wystawa
jest opowieœci¹ o Krakowie i losach jego polskich i ¿ydowskich
mieszkañców w czasie
II wojny œwiatowej, ale te¿ o Niemcach – okupantach, którzy pojawili
siê tutaj 6 wrzeœnia 1939 roku i brutalnie przerwali wielowiekow¹ historiê polsko – ¿ydowskiego Krakowa.
Wielka historia II wojny Œwiatowej
krzy¿uje siê tu z ¿yciem codziennym,
¿ycie prywatne z tragedi¹, która dotknê³a ca³y œwiat. Wystawa cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem nie tylko
wœród Polaków, ale odwiedzaj¹ j¹
turyœci z wielu krajów, którzy pragn¹
znaleŸæ siê tam, gdzie Oskar Schindler uratowa³ ponad tysi¹c osób.
O bohaterskim czynie Oskara Schindlera przypomina jego gabinet szczêœliwie zachowany w budynku administracyjnym fabryki, w którym znajduje siê symboliczna „arka ocalonych” stworzona z tysiêcy garnków
przypominaj¹cych te produkowane
przez jego pracowników w czasie
wojny. Wystawa, której motto brzmi
– „Fabryka pamiêci” zrobi³a na nas
du¿e wra¿enie.

Z Zab³ocia pojechaliœmy do £agiewnik, tam
w dolnej czêœci bazyliki w najwiêkszej kaplicy œw. Siostry Faustyny
uczestniczyliœmy we mszy œw. odprawianej przez ks. infu³ata Jakuba Gila.
Dziêkowaliœmy Jezusowi Mi³osiernemu za peregrynacjê obrazu w naszej
parafii. Odmawiaj¹c Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego prosiliœmy o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata.
Dekoracja kaplicy œw. Faustyny
i bazyliki Bo¿ego Mi³osierdzia wed³ug projektu autora prof. Witolda
Cêckiewicza, stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ.
Tu, w kaplicy widzimy pieñ, wy¿ej
w bazylice znajduj¹ siê ga³êzie. Tu
pieñ jest mocny i niezachwiany, tam
ga³êziami miotaj¹ wichry ludzkich s³aboœci i ¿yciowych problemów. ¯ycie
cz³owieka jest mocno zakorzenione
w Bogu, dlatego mo¿e on z g³êbi serca wo³aæ: „Jezu, ufam Tobie”.
W kaplicy Wieczystej Adoracji
przed „Ogniem mi³osierdzia” modlimy siê, przypominaj¹c sobie s³owa
wypowiedziane przez b³. Jana Paw³a II
podczas poœwiêcenia bazyliki:
„Trzeba przekazywaæ œwiatu ogieñ
mi³osierdzia. W mi³osierdziu Boga
œwiat znajdzie pokój, a cz³owiek
szczêœcie”.
Maria Zadora

ISSN 1640-0607

13 listopada 2011r. Nr 46 (608) Rok 12

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
33. Niedziela Zwyk³a

Odszed³eœ utrudzony, umeczony Dobry Pasterzu, Ojcze ca³ego œwiata. Któ¿
po Dobrym, Kochajacym Ojcu nie zap³acze gorzkimi ³zami? Nie s¹ to ³zy rozpaczy, bo wierzymy, ¿e jak za ¿ycia orêdowa³ za wszystkimi, tak teraz, gdy
przechadza sie u boku Ojca Niebieskiego po komnatach nieba, to jeszcze wy-
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raŸniej widzi, co osierocony, dzieciom na ziemi potrzeba.
Rodzina Warzechów i Gawêdów

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
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Poemat o dzielnej niewieœcie

Dzieñ Pañski nadejdzie niespodziewanie

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwa³ bêdê.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA:

Mt 25, 14-30 Przypowieœæ o talentach

Jezus opowiedzia³ swoim uczniom
tê przypowieœæ: Pewien cz³owiek,
maj¹c siê udaæ w podró¿, przywo³a³
swoje s³ugi i przekaza³ im swój maj¹tek. Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, ka¿demu wed³ug jego zdolnoœci, i odje-

„

cha³. Po d³u¿szym czasie powróci³
pan owych s³ug i zacz¹³ rozliczaæ siê
z nimi. Wówczas przyszed³ ten, który otrzyma³ piêæ talentów. Przyniós³
drugie piêæ i rzek³: Panie, przekaza³eœ mi piêæ talentów, oto drugie piêæ
talentów zyska³em.

Oto S³owo Pañskie.

A s³ugê nieu¿ytecznego wyrzuæcie na zewn¹trz przepe³nione JEGO nauk¹, œwiat³em,
które ciê oœwieca³o. Prawd¹, któr¹ g³osi³eœ. Mi³oœci¹ czynn¹ i odwa¿n¹. Mi³oœci¹, która nie zna granic, „bez limitów.” Jeœli uda³o ci siê w ¿yciu
przezwyciê¿yæ swój egoizm i swój
interes, to nie musisz siê baæ.
Ks. St. Gorgol

Chrzest Œw.
Módlmy siê za te dzieci,
aby wzrasta³y w wierze
dla chwa³y Boga
i Koœcio³a powszechnego.

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Nadia Skobel, córka Paw³a i Ma³gorzaty
Jakub Górka, syn Jacka i Ireny
Sylwester Matusik, syn Miros³awa i Barbary
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w Twoim sercu ma, nasza Polska, Ojczyzna Twa......I zawierzy³eœ kraj
nasz Maryi, co Jasnej broni wci¹¿
Czêstochowy, wiêc strze¿ z Maryj¹
dziœ naszej wiary, i uproœ sumieñ
naszych odnowê”.
Wracamy odmawiaj¹c tradycyjny
ró¿aniec pielgrzyma. Dajemy œwiadectwa, czym jest dla mnie ró¿aniec.
Ksi¹dz Infu³at wspomina dom rodzinny, ranne œpiewanie godzinek,
wspólny ró¿aniec. M³ody cz³owiek
nie bardzo rozumie co mówi³, ale
w domu by³ przyzwyczajany do modlitwy. Ks. Krzysztof mówi o spotkaniu z ró¿añcem, o modlitwie ró¿añcowej, o nocy spêdzonej na kolanach, która by³a pocz¹tkiem pe³niejszego zrozumienia. Dla wielu
z nas to Jan Pawe³ by³ wzorem mo-

dlitwy. Modlitwy, któr¹ coraz bardziej
odkrywamy – je¿eli tylko cz³owiek
chce. Pielgrzymi odmawiaj¹ ró¿aniec
w ró¿nych chwilach. To ró¿aniec cz³owieka prowadzi i zarazem zobowi¹zuje. Ró¿aniec to drabina do nieba.
Dajemy œwiadectwa, jak prze¿ywamy
modlitwê ró¿añcow¹. Dawniej odmawiano ró¿aniec w czasie mszy œwiêtej. Od Soboru nie odmawia siê go
w czasie mszy, tylko uczestniczy w liturgii. Ró¿aniec niesie utulenie w ¿alu,
daje nadziejê. Dawanie œwiadectw
bardzo nas ubogaca, jest wa¿ne, zbli¿a do siebie ludzi. Niestety, czêsto
brak nam odwagi w wypowiadaniu
swojego pozytywnego zdania. O tê
odwagê modlimy siê, abyœmy potrafili stan¹æ w obronie wiary. Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie. Do zobaczenia
16-tego listopada.
Rozalia Borkowska

Dziêkczynna pielgrzymka do £agiewnik

w ciemnoœci! Tam bêdzie p³acz...”
Rozdawanie talentów to zapowiedŸ
S¹du Ostatecznego. PAN wróci. Powtarzamy to w wyznaniu wiary. Wróci, aby „s¹dziæ ¿ywych i umar³ych”.
Zrozum wreszcie, ¿e ¿ycie to talent.
Talent, który otrzyma³eœ od BOGA.
Jeœli twoje ¿ycie chrzeœcijañskie jest

(ci¹g dalszy ze str. 5)

16 paŸdziernika 2011 rozpoczê³a
siê w Archidiecezji Krakowskiej
peregr ynacja obr azu Chr ystu sa
Mi³osiernego. Obraz ten jest wiern¹
kopi¹ wizerunku Pana Jezusa Mi³osiernego z kaplicy klasztornej
w Krakowie – £agiewnikach. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI pob³ogos³awi³ Obraz podczas audiencji
generalnej w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego 14 wrzeœnia
2011 roku. Obraz wraz z relikwiami œw. Siostry Faustyny i b³. Jana
Paw³a II rozpocz¹³ peregrynacjê od
parafii urodzin i chrztu Karola
-7Wojty³y w Wadowicach.

Dziœ 24 paŸdziernika 2011 jechaliœmy do Œwiatowego Centrum Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, aby
dziêkowaæ Jezusowi Mi³osiernemu za
dar nawiedzenia naszej parafii.
Najpierw pojechaliœmy na krakowskie Zab³ocie, gdzie od 11 czerwca
2010 roku mo¿na zwiedzaæ wystawê
„Kraków – czas okupacji 1939 –
1945”, która mieœci siê w budynku
administracyjnym dawnej Fabryki
Naczyñ Emaliowanych Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4. Jest to nowy
oddzia³ Muzeum Historycznego Mia(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 14 listopada
6.00 Œp. Ryszard Bukowski
7.00 Œp. Teresa G³ogowska
7.30 Œp. Józef Niziñski
8.00 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Józef Odrzywolski
18.00 Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Julia Malinowska
Wtorek 15 listopada
6.00 Œp. Teresa G³ogowska
Œp. Danuta Szwed
7.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Ryszard Bukowski
8.00 Œp. Urszula Wisiorek
12.00 Dziêkczynno-b³agalna za 15 lat
ma³¿eñstwa z proœb¹ o opiekê oraz
o zdrowie dla córek
18.00 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Tadeusz, Zofia Popowicz
Œroda 16 listopada
6.00 Œp. Ryszard Bukowski
7.00 Œp. Jan Ciep³y
7.30 Œp. Magdalena i Tadeusz Pluta
8.00 Œp. Zofia Fidelus, m¹¿ Henryk oraz
jej rodzice Anna i Stefan Adamczyk
12.00 Œp. Józef Niziñski
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kubusia w 3. r. urodzin
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem
NMP i b³. Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Irena i Micha³ Œwitalscy
Œp. El¿bieta Ogieg³o
Œp. Stanis³aw Zaj¹c

Intencje mszalne:
Czwartek 17 listopada
6.00 Œp. Krystyna Matu³a w 1 r.œm.
Œp. ks. Kosydar
7.00 Œp. Urszula Wisiorek
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 Œp. Józef Odrzywolski
12.00 Œp. Ryszard Bukowski
18.00 Œp. Maria Lasek
Œp. Józef Lurka - 15 r.œm.
Pi¹tek 18 listopada
6.00 Œp. Teresa G³ogowska
7.00 Œp. Ryszard Bukowski
W 70 r.urodzin Andrzeja z podziêkowaniem
za otrzymane ³aski z proœb¹ o b³og.
7.30 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Janusz
8.00 Œp. Maria Miarka
12.00 Œp. Maria Krzemieñ
18.00 Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Józef Odrzywolski
Sobota 19 listopada
6.00 Œp. Teresa G³ogowska
7.00 Œp. Jan Ciep³y
7.30 Œp. Ryszard Bukowski
Œp. Stanis³aw Malczyk
8.00 Œp. Stefan Garlacz
12.00 Sp. Józef Odrzywolski
18.00 Œp. Halina Niewidok - 6 r.œm.
Œp. El¿bieta Ogieg³o
W 50 r. œlubu Marii i Janusza z podziêkowaniem
i proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e
Niedziela 20 listopada
6.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Jan, Maria Odrow¹¿
Œp. Jan, Rozalia Gibas
Œp. Maria Ba³os - 24 r.œm
9.00 Œp. Jan Ciep³y
10.00 Roków: Œp. Adam Korzeniowski
10.30 Œp. Maria Maryniarczyk
12.00 Suma odpustowa
13.15 Chrzty
18.00 Œp. W³adys³aw Sty³a -15 r.œm
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33. Niedziela Zwyk³a - 13 listopada 2011
1. Dzisiaj prze¿ywamy
dzieñ solidarnoœci z koœcio³em przeœladowanym –
zw³aszcza w Sudanie. Prosimy ofiary na ten cel sk³adaæ do koszyczków znajduj¹cych siê na o³tarzach.
2. Do £agiewnik oraz koœcio³a
oo. Franciszkanów Reformatów pojedziemy 25 listopada. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15 z³.
3. Na spotkania formacyjne zapraszamy: w czwartek cz³onków Rycerstwa Niepokalanej na godz. 17.00,
w sobotê grupê modlitewn¹
œw. o. Pio na godz. 10.00, Akcjê
Katolick¹ na godz. 16.30.
4. W przysz³¹ niedzielê jest Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Po mszy œw.
o godz. 10.30, wobec Najœwiêtszego
Sakramentu, odmówimy litaniê do
Najœwiêtszego Serca Bo¿ego i akt poœwiêcenia.
5. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP bêdziemy prze¿ywaæ w niedzielê 20 listopada. Mszê œw. o godz.
12.00 odprawi nasz Rodak,
ks. kanonik Pawe³ Potoczny, z okazji
25-lecia kap³añstwa, a kazanie wyg³osi Rektor Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. pra³at prof. Roman Pindel. Bêdzie to dzieñ modlitwy za kap³anów i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, oraz
o nowe powo³ania.
-3-

6. W okresie nadchodz¹cego Adwentu
msze œw. bêdziemy
odprawiaæ o godz.
6.00, 6.30 – roraty dla
dzieci i doros³ych,
7.30, 8.00, 12.00,
18.00. Nie bêdzie rorat o godz. 17.00.
Intencje mszy œw. z godz. 7.00 bêd¹
o godz. 6.30, a z godz. 17.00 na mszy
œw. o godz. 18.00.
7. Dom Pielêgnacyjny im. dr Edmunda Wojty³y przeprowadza
szczepienia przeciwko grypie
w swojej siedzibie przy ul. Barskiej
od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
od 14.00 do 16.00.
8. Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zakonnicy, w pi¹tek – wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i mêczennicy, w sobotê –
wspomnienie b³. Salomei, zakonnicy.
9. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
10. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask od
Jezusa bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Ten dzieñ da³ nam Pan

Jesieñ ¿ycia
W naszej polskiej przyrodzie s¹
cztery pory roku: wiosna, lato, jesieñ,
zima. Ka¿da z nich ma swoje niezaprzeczalne uroki. Niesie piêkno prze¿yæ. Ukazuje bogactwo czasu. Poszczególne pory roku przygotowuj¹
nastêpne. Bogactwo nastêpnej pory
czêsto zale¿ne jest od poprzedniej.
Jeœli wiosna jest przyjazna, to s¹ bogate, letnie ¿niwa, a tak¿e jesienne
zbiory. Gdy lato obdarzy w³aœciw¹
pogod¹, to jest sposobny czas na
odpowiedni wypoczynek, oraz chêæ
zbierania plonów. Ciep³a jesieñ, ze
swymi coraz krótszymi dniami, daje
okazje do zrealizowania bardzo wielu
prac polowych, a tak¿e dobrego
przygotowania do zimy. Ob³o¿ona
ziemia puchem œniegu, mo¿e w pe³ni wypocz¹æ. Ludzie mog¹ siê nacieszyæ zimowymi sportami.
O ka¿dej porze roku krajobraz jest
przejmuj¹co urokliwy. Nie mogê
obojêtnie przejœæ w jesieni obok lasów liœciastych. Jak one s¹ kolorowe. Z³oto w ró¿nych odcieniach.
Czym bardziej opóŸniaj¹ siê przymrozki jesienne, tym d³u¿ej z³ote liœcie utrzymuj¹ siê na drzewach. Gdy
przyjd¹ nocne przymrozki i zimne
wiatry – jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, opada piêkno naszych drzew.
W te dni intensywne myœlê o jesieni ¿ycia ludzkiego. Tak jak w przyrodzie jedna pora wp³ywa na drug¹, -4-

tak równie¿ w ¿yciu cz³owieka kolejne okresy ¿ycia s¹ od siebie zale¿ne.
M³odoœæ jest zale¿na od dzieciñstwa.
Starszy wiek od prze¿ytej dojrza³oœci.
Jesieñ jest zawsze nastrojowa i bardzo refleksyjna. Mo¿e byæ ona bardzo urokliwa, gdy towarzyszy jej
ludzka przyjaŸñ. Cz³owiek starszy têskni za bliskoœci¹ drugiego, a tak¿e
odczuwa wiêkszy g³ód Boga. Potrzebna mu jest serdeczna bliskoœæ.
W cieple bliskoœci ten wiek nabiera
kolorów. Dogodna staroœæ jest cen¹
serca rodziny i przyjació³.
¯ycie starszego cz³owieka jest jesieni¹ jego ¿ycia. Jeœli odczuwa brak
serca, nie ma bliskoœci, to przymrozki
uczuciowe obrywaj¹ piêkno, czyli
kolory jego ¿ycia. To tak¿e t³umaczy,
dlaczego ludzie starsi uwa¿aj¹ za
wielk¹ krzywdê, gdy musz¹ iœæ do
domów opieki. Boj¹ siê kolektywizacji. Rodzinny dom, gdzie s¹ bliskie
osoby, daje im chêæ i zapa³ do ¿ycia.
Jeœli o zwierzêtach, a zw³aszcza
psach mówi siê i pisze, ¿e schronisko jest smutn¹ koniecznoœci¹, bo
one najlepiej czuj¹ siê, gdy maj¹
swoj¹ pani¹ czy pana, to có¿ mówiæ
o cz³owieku, który ma o wiele bogatsz¹ psychikê. Mo¿e j¹ tylko zaspokoiæ Bo¿a mi³oœæ – odzwierciedlana przez ludzk¹ ¿yczliwoœæ.
ks. Infu³at

22 paŸdziernika to dzieñ, w którym
po raz pierwszy prze¿ywamy liturgiczne wspomnienie B³ogos³awionego Jana Paw³a II. 33 lata temu w tym
dniu, na Placu œw. Piotra w Rzymie
rozpocz¹³ siê Jego wielki pontyfikat.
Jedziemy podziêkowaæ Maryi za naszego Rodaka. Mija 10 lat naszych
comiesiêcznych Apeli Jasnogórskich. Jak zawsze jest z nami ks.infu³at Jakub Gil oraz zaproszony
przez Ks. Infu³ata – ks. Krzysztof
G³ówka, który zapocz¹tkowa³ nasze
wyjazdy.
16 paŸdziernika prze¿ywaliœmy
w naszej bazylice nawiedzenie kopii
obrazu Pana Jezusa Mi³osiernego
oraz relikwii œw. S .Faustyny i b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Ks. Infu³at przybli¿y³ nam bardziej postaæ
œw. Faustyny, która zosta³a wybrana
aby szerzyæ Bo¿e Mi³osierdzie, a tak¿e b³ogos³awionego ks. Micha³a Sopoæko, spowiednika Siostry Faustyny. S. Faustyna urodzona w 1905r.w
G³ogowcu, w wielodzietnej rodzinie,
chodzi³a tylko 3 lata do szko³y. PóŸniej posz³a na s³u¿bê, a w
1925r.wst¹pi³a do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia i po
oœmiu latach z³o¿y³a œluby wieczyste. W objawieniach otrzyma³a od
Jezusa wskazówki dotycz¹ce namalowania obrazu, modlitw Koronki do
Mi³osierdzia i Godziny Mi³osierdzia
oraz ustanowienia Œwiêta Mi³osierdzia w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, a tak¿e powo³ania do ¿ycia
nowego Zgromadzenia, które by -5-

podjê³o zadanie wypraszania mi³osierdzia dla œwiata. Rêkopis Faustyny, pisany z b³êdami, przez wiele lat
zniechêca³ teologów.
Pierwszy obraz Mi³osierdzia Bo¿ego by³ namalowany w Wilnie, wed³ug wskazañ s. Faustyny, przez artystê Eugeniusza Kazimierzowskiego. Przez d³ugi czas by³a obawa, ¿e
obraz ten zagin¹³ i dlatego powsta³
drugi obraz, tzw. „³agiewnicki”. Obraz zostaje namalowany przez Adolfa Hy³ê.
Pielgrzymuj¹c na Jasn¹ Górê odmawiamy ró¿aniec. Bardzo ciekawe rozwa¿ania o tajemnicach chwalebnych
prowadzi ks. Krzysztof G³ówka. Jest
to ró¿aniec wielkiego dziêkczynienia. Dziêkczynienia za Jana Paw³a II.
Za to wszystko, czego nas nauczy³.
O 19.30 uczestniczymy w mszy œw.
koncelebrowanej przez Ks. Infu³ata
oraz ks. G³ówkê w Kaplicy Matki
Bo¿ej, a potem uczestniczymy w Jasnogórskiej Modlitwie Ró¿añcowej
o Pokój dla Œwiata. W tym radosnym
dniu w Apelu uczestniczy ogromna
liczba ludzi. Wielka pielgrzymka
Maturzystów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Duszpasterstwo Powo³añ Ksiê¿y Pallotynów i wielu pielgrzymów. Radosny Apel w rocznicê
Jego ingresu. Dziêkujemy Ci Maryjo
za Jana Paw³a. Szerokim echem unosi
siê przepiêkna pieœñ: „Janie Pawle II
wspieraj nas! Janie Pawle II wspomó¿
nas! Wszak szczególne miejsce
(ci¹g dalszy na str. 7)

