Pielgrzymka do Doliny Koœcieliskiej.

Sobota 19 paŸdziernika po deszczowym pi¹tku okaza³a siê cudownym dniem babiego lata. Jedziemy w góry. Poranne mg³y szybko
ustêpuj¹ nam miejsca. Resztki barwnych liœci mieni¹ siê rudoœciami
i z³otem na zgromadzonych w leœne zak¹tki drzewach. Idziemy przepiêkn¹ dolin¹. Droga jest ³agodna. Zachêca do pokonania nawet ludzi o kulach i tych maleñkich w wózkach. Wszyscy id¹ bli¿ej Boga. Ale On
siê ukry³. Jest niewidoczny, Dlaczego Bo¿e, gdy jesteœmy tak blisko
Ciebie, Ty chowasz siê przed
nami? „Bóg ukry³ siê dlatego,
by œwiat by³o widaæ. Gdyby
siê ukaza³ – sam by³by tylko. Kto by œmia³ przy nim zauwa¿yæ mrówkê” . Piêkno
dzie³a stworzenia ukazuje
siê, gdy zbli¿amy siê do
schroniska.
Bialuteñkie
szczyty, a na nich iskrz¹ce
siê w s³oñcu drobinki œniegu b³yszcz¹ i oœlepiaj¹ srebrem. Lecz jeszcze piêkniej
jest nad Smreczyñskim Stawem. Tu¿ przy powierzchni
przykrywa je tañcz¹ca walca bia³a mg³a, której z czasem jest coraz wiêcej i wiêcej. A s³oñce przygrzewaj¹c mocno opala nam radosne twarze.
Wracamz. Z drogi zbieramy górskie kryszta³y. Idziemy górska alej¹, a na bokach le¿¹ liœciaste dywany. Z góry patrz¹ na nas ciekawskie ska³y. „Bóg Wszechmog¹cy a taki pokorny. Wszêdzie jest a nigdzie nie widaæ”. Zastanawiaj¹c siê
nad wdziêcznoœci¹ dla Pana dochodzimy do koñca naszej trasy. Dusze mamy
przepe³nione, lecz ¿o³¹dki puste. Dostarczamy i im radoœci – oscypków na ciep³o
z ¿urawin¹, boczkiem, rydzami. W powrotnej drodze ¿egna nas panorama Tatr
i zachód s³oñca. Piêkno niech bêdzie teraz w nas, „bo mi³oœæ której nie widaæ nie
zas³ania sob¹”.
Jolanta Brózda
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34. N i e d z i e l a Z w y k³ a
Królu wiecznoœci
i czasu
Stwórco Niebiosów i ziemi
Panie gwieŸdzistych przestworzy
B¹dŸ pochwalony na wieki
Królu ludzkiego istnienia
ród³o m¹droœci
i ³adu
Pe³en dobroci dla ma³ych

W tekœcie wykorzystano poezjê Ks. Jana Twardowskiego.
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B¹dŸ pochwalony na
wieki

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN
Kol 1, 12-20
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

KSIĘGI SAMUELA
2 Sm 5, 1-3 Namaszczenie Dawida na króla

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

EWANGELIA: Łk 23, 35-43 Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady
drwi¹co mówili: «Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli On jest
Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym». Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówi¹c: «Jeœli Ty jesteœ królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie». By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: «To jest Król ¯ydowski». Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: «Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas».
Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹
karê ponosisz? My przecie¿ - sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê
za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³». I doda³: «Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju».
Oto s³owo Pañskie
Ci¹g dalszy okolicznoœciowego kazania wyg³oszonego przez ks. proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca podczas uroczystoœci Z³otego Jubileuszu ks. inf. Jakuba
Gila w Krakowie na Wzgórzach Krzes³awickich 10 listopada 2013r.
cz.II

Gdy osiedli przybywa³o, ludzie
wbrew propagandzie zaczêli dopominaæ siê o nowe koœcio³y. Nie oby³o
siê i bez krwawych demonstracji.
W kwietniu 1960 roku tysi¹ce mieszkañców Nowej Huty protestowa³o
przeciwko usuniêciu krzy¿a z planowanego wczeœniej placu budowy koœcio³a w s¹siedztwie dzisiejszego Teatru Ludowego. Pierwsz¹ now¹ œwi¹tyniê wzniesiono tam dopiero 17 lat
póŸniej w Bieñczycach. PóŸniej powsta³ koœció³ w Mistrzejowicach
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i wreszcie najbardziej oddalony od
centrum Krakowa ten, w którym jesteœmy, i w którym siê modlimy… na
Wzgórzach Krzes³awickich.
Dziêki wieloletnim wysi³kom kap³anów, krakowskich metropolitów –
ks. kardyna³a Karola Wojty³y i ks. kardyna³a Franciszka Macharskiego –
oraz tysiêcy samych mieszkañców
zasiedlaj¹cych nowe osiedla, którzy
niez³omni wielu przeszkód i trudnoœci jakie stwarza³y im ówczesne w³adze, powsta³a nowa parafia i wybudowano ten piêkny koœció³.

(ci¹g dalszy ze str.5)

stowej radoœci jest bli¿sze poznanie
parafian – choæby z okazji czêstszych pielgrzymek i s³uchanie ich
wyznañ. S³yszê niejednokrotnie, jak
rodzice, a tak¿e babcie i dziadkowie
– wiele starañ dok³adaj¹, by dzieci
czy wnuków dobrze wychowaæ. T¹
wa¿n¹ spraw¹ bardzo siê przejmuj¹.
Po takich rozmowach myœlê z satysfakcj¹, ¿e w naszej parafii, któr¹
dumnie okreœlamy jako papiesk¹, s¹
rodzice, którzy starannie otwieraj¹
swoje latoroœle na Ewangeliê. S¹
przekonani, ¿e ten wymiar wychowawczy bardzo siê ich dzieciom
przyda. Przez takich ludzi wspó³czesny œwiat jest piêkniejszy.
Trzecia radoœæ. Na Apel jasnogórski w sobotê 16 listopada pielgrzymowaliœmy dwoma autokarami. Do
Czêstochowy, w ten sobotni wieczór,

wiod³a 106 osób Najœwiêtsza Matka Bo¿a Ostrobramska, jako Matka
Mi³osierdzia. Na Jasnej Górze uczestniczyliœmy we mszy œw., œpiewie
Akatystu i w Apelu. To by³a 145 apelowa wizyta. Staj¹c w cudownej kaplicy oko w oko z Królow¹ Polski
wyra¿amy wdziêcznoœæ za B³ogos³awionego Rodaka, który okreœla³
siebie jako Totus Tuus. Przez Niego
uczymy siê w ¿yciu naszym przynale¿eæ do Maryi. W ten sobotni wieczór na Jasn¹ Górê przynieœliœmy
wielk¹ radoœæ, i¿ nasz Rodak, ks.
Rektor Roman Pindel zosta³ przez
papie¿a Franciszka desygnowany na
Pasterza diecezji bielsko-¿ywieckiej.
Wielki zaszczyt i ogromne zobowi¹zanie. Za naszego nowomianowanego Biskupa prosimy Matkê Bo¿¹, by
realizowa³ styl ¿ycia i pracy B³ogos³awionego Wadowiczanina.
ks. Infu³at

Chrzest Œw.

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

Leon Miko³ajczyk, syn Adama i Marty
Wojciech Jêdrocha, syn £ukasza i Katarzyny
Oliwier Sarach, syn Roberta i Anny
Kacper Mlak, syn Aleksandra i Anny
Pawe³ Wiœniewski, syn Jaros³awa i Eweliny

Pogrzeb
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Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Œp. Kazimierz Kolber, ur. 1935r., zam. Inwa³d
Œp. Jerzy Mirowski, ur. 1946r., zam. ul. Podstawie
Œp. Józef Warmuz, ur. 1949r., zam., ul. Jasna
Œp. Krzysztof Kurek, ur. 1969r., zam. Os. XX-lecia

Poniedzia³ek 25 listopada
6.00 Podziekowanie Panu Bogu za ³aski
z proœb¹ o b³. Bo¿e i zdrowie w 80 r.
urodzin Heleny
Œp. Józef Wiktor
6.45 Œp. Józef Lurka - 17 r.œm.
7.30 Œp. Klara, Rajmund i Janusz Chmieliñœcy
8.00 Œp. Za zmar³ych z rodziny Widrów
i Cholewów
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Genowefy
i rodziny
18.00 Œp. Adam Gawlik
Œp. Melania i Józef Drwal, syn Andrzej
Wtorek 26 listopada
6.00 Œp. W³adys³aw Madyda
Za Parafian
6.45 Œp. Gra¿yna Cholewa
7.30 Œp. Anastazja Biel
8.00 Œp. Julia Malarz
12.00 Œp. Rozalia Kwarciak - 5 r.œm.
Œp. Bronis³awa Kwarciak
18.00 Œp. Stefania i Franciszek Walczak
Œp. Halina Guzdek
Œroda 27 listopada
6.00 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
6.45 Za zmar³ych z rodziny Kantorków
O b³. Bo¿e w rodzinie, w domu,
w dobytku
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
8.00 Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora z dzieæmi
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie, zgodê i b³. Bo¿e w rodzinie
Za zmar³ych:
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Janina Leœniak
Œp. Teresa Simoni
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Teresa Beck
Œp. Stanis³aw Kajdas
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Jerzy Mirowski
-6Œp. Danuta Wcis³o

Intencje mszalne
Czwartek 28 listopada
6.00 Œp. Zofia Studnicka
6.45 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
7.30 Œp. Józef i Józefa Majtczak
8.00 Œp. Stanis³aw Banaszewski
12.00 Œp. Teodor ¯ak - 11 r.œm.
18.00 Œp. Albina Baran - 7 r.œm.
Œp. W³adys³aw Witek, syn Krzysztof
Pi¹tek 29 listopada
6.00 Œp. Zofia Studnicka
6.45 Œp. Kazimiera Bizoñ
7.30 Œp. Julia Malarz
8.00 Œp. Andrzej Staszczyk
12.00 Œp. Maria i Józef
18.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Józef Czopek
W 80 r. urodzin Heleny, dziêkczynna,
o b³. Bo¿e dla rodziny
Sobota 30 listopada
6.00 Œp. W³odzimierz Tetmajer
6.45 Œp. Maria Mrowiec
7.30 Œp. Gra¿yna Cholewa
8.00 Œp. Halina Guzdek
12.00 Œp. Andrzej Czarny
18.00 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Zbigniew Pietruszka
Niedziela 01 grudnia
6.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Za Parafian
9.00 Œp. Zygmunt £udzik
9.00 Roków: O b³. Bo¿e dla Tomasza i Marii
10.30 Œp. Irena Fr¹czek
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Filipa,
Nikoletty i Oliwii
30
13.
Chzrty
18.00 Œp. Krzysztof Trzpiot

nych dniach stanu wojennego oraz
transformacyjnego rozgardiaszu.
Z mozo³em, dzieñ po dniu, na bagnistym terenie wznoszono mury jak¿e
okazale prezentuj¹cego siê dziœ
Domu Bo¿ego. Czy dziwi wiêc, ¿e
zosta³ on ofiarowany w³aœnie Bo¿emu Mi³osierdziu? Jest przecie¿ Jego
symbolem! Zaœwiadcza równie¿
o zwyciêskiej walce Bo¿ego Ludu
z wszelkimi przeciwnoœciami losu,
w walce o sw¹ to¿samoœæ, wiarê
i wolnoœæ.
Dzisiaj te s³owa brzmi¹ mo¿e a¿ nazbyt patetycznie i nie ma co ukrywaæ
wiele straci³y na swej ostroœci. Ci¹gle jednak ¿yj¹ œwiadkowie tamtych
zmagañ z bezduszn¹, totalitarn¹ rzeczywistoœci¹.
cdn

Warto i trzeba przypomnieæ, ¿e inicjatorem utworzenia duszpasterstwa
by³ ówczesny proboszcz z parafii pleszowskiej, nie¿yj¹cy ju¿ dzisiaj ks.
pra³at Jan Hyc, którego z wielkim szacunkiem wspominamy. To w decyduj¹cej mierze dziêki jego staraniom
rozpoczêto katechizacjê kilku tysiêcy dzieci i m³odzie¿y. Z czasem –
w jak¿e skromnych i mizernych warunkach odprawiono pierwsz¹ Mszê
œw., a¿ wreszcie stan¹³ ten koœció³.
D¹¿eniom niezliczonych ludzi dobrej woli, wspomnianemu ks. Hycowi, a nastêpnie pierwszemu proboszczowi ju¿ nowej parafii na Wzgórzach Krzes³awickich – ks. Jakubowi Gilowi towarzyszy³o Bo¿e Mi³osierdzie. Nie opuszcza³o ich w najtrudniejszych momentach, w czasach
pustych pó³ek sklepowych, w mrocz-

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.

34. Niedziela Zwyk³a - 24 listopada 2013
U r oc z y s t oœ æ J ez us a Chr ys t us a Kr ó l a W s z e chœ w ia t a
3. Jutro rocznica œmierci ks. Micha³a Pioska, budowniczego koœcio³a œw.
Piotra Aposto³a, a 27 listopada 1. rocznica œmierci ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
4. Spotkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II jutro po
mszy œw. wieczornej.
5. W œrodê 27 listopada,
w ramach przygotowañ do kanonizacji b³og. Jana Paw³a II,
na mszy œw. o godz. 18.00 po-

1. Prze¿ywamy dzisiaj w naszej
parafii uroczystoœæ odpustow¹ ku
czci Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny.
2. Niedziela dzisiejsza jest
ostatni¹ niedzielê roku koœcielnego, obchodzimy uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata. Dziœ koñczy siê, og³oszony przez papie¿a Benedykta XVI, Rok
Wiary.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

8. Parafia organizuje
pielgrzymki do Rzymu na
kanonizacje b³og. Jana
Paw³a II i Jana XXIII. S¹
do wyboru trzy pielgrzymki: 5-dniowa dla m³odzie¿y i chêtnych pielgrzymka
od 25 do 29 kwietnia
2014r. Cena 700 z³. Zapisy u ks. Janusza. Kolejna 6-dniowa
od 24 do 29 kwietnia. Cena 1350z³.
lub kolejna od 25 do 02 maja z rozszerzonym programem. Cena 1750
z³. Zapisy u ks. Stefana. Zapraszamy równie¿ do Ziemi Œwiêtej od
8 do 15 lutego, w ferie zimowe.
Cena 750 euro. Zapisy u ks. Janusza. Mo¿na równie¿ zapisywaæ siê
w kancelarii.

(ci¹g dalszy ze str.3)

lecaæ Bogu bêdziemy
zmar³ych kap³anów, którzy
pracowali w papieskich
Wadowicach. O godz.
16.30 jest spotkanie Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego. Wszystkich, którzy gorliwie czcz¹ Matkê Bo¿¹,
prosimy na spotkanie, w œrodê 27 listopada po rannej nowennie do Nieustaj¹cej Pomocy.
6. Przysz³a niedziela rozpoczyna
nowy rok liturgiczny – Adwent. Jest
to czas radosnego przygotowania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Postaramy siê czas ten wykorzystaæ na pog³êbienie wiêzi z Bogiem i cz³owiekiem przez lepsz¹ modlitwê, oraz
czytanie Pisma Œwiêtego. Jest to czas
do realizowania wiêkszego mi³osierdzia. Niech powstrzymanie siê od
picia napojów alkoholowych, a tak¿e palenia papierosów, bêdzie pomoc¹ zaoszczêdzenia pieniêdzy na
cele charytatywne. W okresie nadchodz¹cego Adwentu msze œw. roratnie w ci¹gu tygodnia bêdziemy
odprawiaæ o godz. 6.00 oraz 18.00.

9. Œwiêci tego tygodnia: w sobotê
– œwiêto œw. Andrzeja, Aposto³a.
10. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy zawierzamy parafian i pielgrzymów. Niech Patron naszego
miasta, b³ogos³awiony Jan Pawe³ II
wyprasza potrzebne ³aski dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. Szczególnej modlitwie polecamy ks. pra³ata Zdzis³awa
Ka³wê, który w najbli¿szy czwartek
obchodzi imieniny.

7. Do kopalni soli w Wieliczce
wraz z nawiedzeniem sanktuarium
Ksiê¿nej Wielickiej, pojedziemy
w sobotê 7 grudnia. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt 65 z³.

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.
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T rzy

klêka. Czyni rytualne przygiêcia.
Dziwna, bezmyœlna maniera opanowa³a wchodz¹cych i wychodz¹cych
ze œwi¹tyni. Koñcz¹cy siê dzisiaj
Rok Wiary jest przypomnieniem
wci¹¿ aktualnego wezwania b³og.
Jana Paw³a II: „Na oœcie¿ otwórzcie
drzwi Chrystusowi”. Wci¹¿ otwierajcie. Wiara jest skarbem podobnym do
zdrowia. O jedno i drugie trzeba dbaæ.
£atwo mo¿na je straciæ. Ile¿ trzeba
zachodu, by z powrotem je odzyskaæ.
Najw³aœciwsz¹ drog¹ jest zapobieganie przed szkodnikami, a tak¿e codzienna troska o rozwój.
Druga radoœæ. Prze¿ywamy parafialny odpust. Patronk¹ jest Maryja
w Tajemnicy Jej Ofiarowania. Dok³adnie nie wiemy, czy chodzi
o Ofiarowanie Maleñstwa w Œwi¹tyni, czy te¿ przekazanie Maryi jako
Dziecka do œwi¹tynnej szko³y – na
wychowanie. Obydwa aspekty
wskazuj¹ na znaczenie Boga w ¿yciu
Maryi. Dojrza³e wypowiedzi przy
zwiastowaniu – nie wziê³y siê znik¹d.
M³oda ¯ydówka z Nazaretu by³a starannie wychowana. Przyczyn¹ odpu-

radoœci

Pierwsza zwi¹zana jest z zakoñczeniem Roku Wiary. Ten czas bardzo mnie mobilizowa³, bym pokornie prosi³: „Panie, przymnó¿ mi wiary”. Ilu¿ ludzi, zachêconych przez
papie¿a Benedykta XVI, czêœciej
czyta³o Pismo œwiête. Rozwa¿a³o
S³owo Bo¿e. Bardziej poznawa³o
katechizm wiary katolickiej.
Z wiêksz¹ starannoœci¹ przygotowa³o siê do spowiedzi, a tak¿e na przyjêcie komunii œw. Spotka³em cz³owieka, który mi wyzna³, ¿e w tym
Roku Wiary zmobilizowa³ siê do
wykonywania czytelnych znaków
wiary. Postanowi³ starannie siê
¿egnaæ. Skoñczy³ z magiczn¹ gestykulacj¹. Patrz¹c na wchodz¹cych do
œwi¹tyni i ich nonszalanck¹, wejœciow¹ postawê – podj¹³ zobowi¹zanie, ¿e bêdzie œwiadomie, dok³adnie przyklêka³. Poniewa¿ jest zdrowy, wiêc jego kolano bêdzie dotyka³o posadzki. Z pewnym za¿enowaniem mówi³, jak teraz wielu ludzi wchodz¹c do koœcio³a nie przy-

(ci¹g dalszy na str.7)
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