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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mt 17,1–9/

Zaprowadził ich na górę wysoką

W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas na dwie góry:
Tabor i Golgotę. Pierwsza oznacza nadzieję, radość
i pociechę. Druga cierpienie i krzyż. Obie wzajemnie
się uzupełniają. Bez radości Taboru trudno podjąć
krzyż Golgoty; natomiast bez krzyża nie ma radości
zmartwychwstania.
Wybierając drogę z Jezusem, musimy się zgodzić, że w naszym życiu będziemy czuli nie tylko obecność Jezusa Przemienionego, chwalebnego, ale również Jezusa cierpiącego,
upokorzonego. Jezus nie gwarantuje ciągłego pobytu na
górze Tabor. Przeciwnie, z całym realizmem podkreśla, że
Jego droga to także trud i krzyż. Jednak daje nam górę Tabor, byśmy w chwilach krytycznych wytrwali na krzyżu obok
Niego.
Pozostanie z Bogiem na górze może być piękne, napawające
radością, miłością i nadzieją. Ale potem trzeba zejść w dolinę. Z kontemplacji, bliskości Boga trzeba przejść do szarego
życia, zwykłych zajęć, nużącej rutyny, codziennego trudu.
Ideał, który poznajemy na górze Tabor, który nas fascynuje,
w codziennej rzeczywistości często się zamazuje i oddala.
Powoli, niepostrzeżenie pojawia się pokusa, by się przystosować, upodobnić do innych, powrócić do przeciętności.
By jej nie ulec, powinniśmy szczególnie mocno doświadczyć
spotkania z Jezusem Przemienionym na górze. To górskie
powietrze, poczucie bliskości i więzi z Jezusem pozwoli nam
wytrwać w cierpliwości i wierności mimo trudu i cierpienia,
wśród wszystkich pokus tego świata, pośród tłumu, który
depcze nam po piętach, często niewiele rozumiejąc...
Na podstawie: „Deon”

Siostro Bożeno, w imieniu
wszystkich parafian składamy Siostrze najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz wszelkich
potrzebnych łask. Niech
Najświętsza Rodzina z Nazaretu dodaje Siostrze siły i wytrwałości w prowadzeniu działalności charytatywnej w naszej parafii.
Z okazji imienin życzymy księdzu Grzegorzowi obfitości błogosławieństwa Bożego, by
Ksiądz podążał przez
życie z ufnością Chrystusowi, w wierności kapłańskiemu powołaniu, nie tracąc wewnętrznej radości i pogody ducha.
Parafianie

KWESTA DLA MATIO
Wolontariusze z Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO zbierają dzisiaj
przy naszym kościele datki na cele fundacji.
W imieniu ich podopiecznych prosimy o wsparcie
i dziękujemy za każdy dar płynący z serca.
Fundacja MATIO została
założona w Krakowie przez
grupę ludzi dobrej woli znających specyfikę tak trudnej, nieuleczalnej choroby genetycznej,
jaką jest mukowiscydoza.
Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu
niesienie pomocy dzieciom
i chorym dorosłym dotkniętym
mukowiscydozą oraz ich rodzinom.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.mukowiscydoza.pl

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 13.03
06:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny
07:00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla
Bożeny i jej rodziny
07:00 + Krystyna Tomal
08:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Krystyny
z racji imienin oraz za rodzinę Cyganek, Zębala i Bubak
18:30 + Henryk Deka – msza gregoriańska
18:30 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Nowak – 6. rocznica śmierci
WTOREK 14.03
06:30 + Leszek Grucel (od kuzynki Haliny z rodziną z Dobrej)
07:00 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
07:00 + Kazimierz Jędrzejowski – 35. rocznica śmierci
08:00 + Matylda Szubarga
18:30 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Barbary Wytyszkiewicz
(od Radia Maryja i TV Trwam)
18:30 + Henryk Deka – msza gregoriańska
18:30 + Helena Nowicka – 5. rocznica śmierci oraz Zygmunt Nowicki

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa.
W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
o godz. 8:30, o 17:00 dla
dzieci oraz o 17:45 i 20:00.
Natomiast w każdą niedzielę
Wielkiego Postu odprawiamy
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.



Prosimy o składanie datków na kwiaty i budowę
Bożego Grobu do skarbonek wystawionych przy balaskach z przodu kościoła. Bóg zapłać za pomoc
w udekorowaniu kościoła na zbliżające się Święta.



Od przyszłej niedzieli Zespół Charytatywny rozprowadzać będzie baranki wielkanocne Caritas.



Od jutra w kancelarii lub w sali przy kuchni zapisywać
będziemy osoby potrzebujące na paczki świąteczne.



Jak w poprzednich latach, rekolekcje wielkopostne
dla dorosłych w naszej parafii rozpoczną się drogą
krzyżową ulicami osiedla w piątek przed Niedzielą Palmową, czyli 7 kwietnia i potrwają do wtorku 11 kwietnia. W tym roku wygłosi je biblista ks. Stanisław Witkowski.



Nasi zaprzyjaźnieni pszczelarze sprzedają dzisiaj koło
kościoła miód.



Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek,
które w tym tygodniu odeszły do wieczności. Są to
śp.: Elżbieta Molicka (l. 51) z ul. Opolskiej 31 oraz Halina Jarosz (l. 90) z ul. Opolskiej 61.

ŚRODA 15.03
06:30 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
06:30 + Maria Gawęda – 2. rocznica śmierci
07:00 + Bolesław Zagajewski
07:00 + Jerzy Pohrebny – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Józefa Pitala
08:00 + Henryk Deka – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 16.03
06:30 + Teresa Nowak – rocznica śmierci
07:00 + Wincenty i Władysława
08:00 + Jerzy Pohrebny – msza gregoriańska
18:30 + Henryk Deka – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
PIĄTEK 17.03
06:30 + Leszek Grucel (od kuzyna Marka z rodziną z Jodłownika)
06:30 + Kazimiera Jankowska
07:00 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
08:00 + Maria Hytroś – 5. rocznica śmierci
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym kościele
18:30 + Jerzy Pohrebny – msza gregoriańska
18:30 + Bogumiła Permus
18:30 + Józefa Serafin w 9. rocznicę śmierci
SOBOTA 18.03
06:30 + Józef, Irena i Krzysztof Wcisło
07:00 + Józefa i zmarli z rodziny Nowaków, Kwaśnych, Wilków
08:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla ks. Jacka
i członków Róży Różańcowej św. Józefa
08:00 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
08:00 + Franciszka, Józef, Jan, Janusz, Ryszard, Stanisława
Łach oraz zmarli z rodziny
08:00 + Zbigniew Kubas i zmarli z rodziny
18:30 + Jerzy Pohrebny – msza gregoriańska
NIEDZIELA 19.03
06:30 + Józef i Józefa Milewscy
08:00 O zdrowie i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Józefa
Prochal z okazji urodzin i imienin
09:30 + Marianna Stopka – msza gregoriańska
10:00 ———————————————————————————–
11:00 + Józef, Włodzimierz, Zuzanna, Marian
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Józef Czepiec
17:00 ———————————————————————————–
18:30 + Władysław Chorwat – 6. rocznica śmierci
20:30 + Jerzy Pohrebny – msza gregoriańska

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA
13.03 PONIEDZIAŁEK

Łk 16,19–31

Dn 9,4b–10; Ps 79;

17.03 PIĄTEK

Łk 6,36–38

Rdz 37,3–4.12–13a.17b–28;

14.03 WTOREK

Ps 105; Mt 21,33–43.45–46

Iz 1,10.16–20; Ps 50;

18.03 SOBOTA

Mt 23,1–12

Mi 7,14–15.18–20; Ps 103;

15.03 ŚRODA

Łk 15,1–3.11–32

Jr 18,18–20; Ps 31;

19.03 NIEDZIELA

Mt 20,17–28

Wj 17,3–7;

16.03 CZWARTEK

Ps 95; Rz 5,1–2.5–8;

Jr 17,5–10; Ps 1;

J 4,5–42

Gdzie jest dzisiaj… Ks. Józef Wróbel
– W naszej parafii zapadł mi w pamięć
ksiądz Wróbel, skromny i niepozorny,
w dodatku fałszował śpiewając. Jego
lekcje religii były porywające. Wszystkie
dzieci były cały czas aktywne, przejęte.
Swobodna rozmowa z dziećmi wprowadzała niepostrzeżenie w niełatwe teologiczne problemy. Po prostu mówił
z głębi serca. (Ksiądz Wróbel był też
znany z tego, że co dostał w czasie kolędy, oddawał biednym parafianom
w którymś z następnych mieszkań).

Ks. Józef Wróbel w naszej parafii
(pierwszy)
Wyświęcony w 1975 roku, w naszej
parafii był wikarym w latach 19801987. Prócz katechizacji w szkole podstawowej nr 21 opiekował się kręgami
rodzin. Był to najlepszy okres w ich
działalności, ale o tym napiszemy
w stosownym czasie. Tym razem przytoczę wspomnienie jednej z naszych
parafianek, p. Magdaleny Sędziwy
sprzed 20 lat; dodam, że wspomnienie
to pochodzi z czasów, kiedy lekcje religii odbywały się w salkach katechetycznych i rodzice młodszych dzieci
mogli w nich uczestniczyć.

Ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży
po raz kolejny sprawiły, że świat usłyszał o Krakowie, a i dla
Polski na kilka dni stolica przeniosła się
znów do miasta królów, na którym skupił się wzrok całego świata. Choć na co
dzień dzieje się tu więcej wydarzeń niż

Z naszej parafii przeniesiony został do
Bielska-Białej, a w listopadzie 1988 r.
objął parafię św. Mikołaja w Witanowicach niedaleko Wadowic i pozostaje
tam proboszczem do dziś. Ze stron
internetowych związanych z parafią
widać, że jest świetnym gospodarzem.
Parafia obejmuje 4 wsie: Witanowice,
Babicę, Lgotę i Wyźrał – w sumie około 2500 parafian. Erygowana została
w XIII w. W XVII stuleciu na miejscu
zniszczonego kościoła wzniesiono kościół drewniany o konstrukcji zrębowej. Stale ozdabiany i wyposażany,
uchodził za najładniejszy kościół
w okolicy. Niestety, w 1963 r. spłonął
doszczętnie, łącznie z dzwonami. Uratowało się tylko tabernakulum. Zaraz
przystąpiono do starań o pozwolenie
na budowę nowego kościoła, który
został konsekrowany w 1975 r.
W parafii kwitnie życie religijne. Działa
kilka grup duszpasterskich oraz chór,
przeprowadzane są różne akcje, m.in.
intronizacja Pisma Św. w rodzinach,
peregrynacja obrazu Jezusa Miłosier-

nego, nawiedzenie obrazu MB Królowej Polski, organizowane są coroczne
pielgrzymki do różnych sanktuariów
w kraju i za granicą, także do Ziemi
Świętej. Zadziwia liczba przeprowadzanych corocznie remontów i wzbogacanie wyposażenia kościoła oraz
plebanii nowej i starej. A już ewenementem jest powstała w 2013 r. przy
parafii Izba Regionalna. Głównym celem jej utworzenia było zachowanie
dziedzictwa historycznego i kulturowego mieszkańców. Największym chyba
skarbem jest figura św. Anny Samotrzeć ze szkoły Wita Stwosza, cudem
uratowana z pożaru. Izba posiada bogatą galerię zdjęć m.in. poświęconą
spalonemu kościołowi drewnianemu,
galerię obrazów olejnych, oleodruków,
ręcznie wyszywanych i edukacyjnych.
Obejrzeć również można historyczne
pamiątki miejscowej społeczności oraz
ręcznie haftowane ornaty z XVIII i XIX
w. Izba Regionalna to też miejsce
tworzenia wydarzeń kulturalnych związanych z promocją wsi i regionu. Organizowane są w niej okolicznościowe
wystawy prac twórców ludowych
(wikliniarstwo, koronczarstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo sztalugowe i na szkle, wyroby z siana i z bibuły), a także promocja poetów. Otwarta
jest zwykle w niedziele w godzinach
południowych. Warto ją obejrzeć,
a przy okazji odwiedzić naszego dawnego wikarego.
K.H.-Sz.

w jakimkolwiek innym mieście, propozy- edukacyjno-kulturalnego niosącego relicja dla młodych o nazwie Projekt gijne przesłanie prezentowane w przyM&M2 jest nietypowa.
stępny i ciekawy sposób dla wszystkich
uczestników. Program tego wydarzenia
Spotkanie odbywające się 28 i 29 mar- to nie tylko możliwość słuchania, ale
ca 2017 roku na TAURON Arenie i też okazja do odpowiedzi na wezwania,
Kraków jest skierowane do krakowskiej jakie przed uczestnikami postawią Orgamłodzieży i ma charakter wydarzenia nizatorzy.
www.diecezja.pl

WIELKOPOSTNE
KOŚCIOŁY STACYJNE
KRAKOWA
3. tydzień Wielkiego Postu
20.03 Kościół św. Józefa (ss. Bernardynek na Poselskiej)
abp Jędraszewski
21.03 Kościół św. Brata Alberta (oś. Dywizjonu 303)
bp Muskus
22.03 Sanktuarium Krzyża Świętego (Opactwo w Mogile)
bp Zając
23.03 Sanktuarium św. Jana Pawła II (Białe Morza)
kard. Dziwisz
24.03 Kościół NMP z Lourdes na Miasteczku (ul. Misjonarska)
abp Jędraszewski
25.03 Bazylika oo. Franciszkanów
bp Ryś
4. tydzień Wielkiego Postu
27.03 Kościół św. Mikołaja (ul. Kopernika)
bp Muskus
28.03 Kościół św. Anny
bp Szkodoń
29.03 Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła (Stradom)
bp Szkodoń
30.03 Kościół św. Jana Chrzciciela (Prądnik Czerwony)
bp Zając
31.03 Kościół MB Różańcowej (Piaski Nowe)
bp Ryś
01.04 Kościół MB Pocieszenia (ul. Bulwarowa)
bp Szkodoń

„BÓG PRZEMÓWIŁ W LEGNICY”
Duszpasterstwo Akademickie przy parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie
serdecznie zaprasza na spotkanie
pt. „Bóg przemówił w Legnicy” z panią
dr Barbarą Engel, kardiologiem, członkiem komisji badającej Cud Eucharystyczny w Legnicy. Spotkanie odbędzie
się w sobotę 18 marca o godz. 19:00
w sali teatralnej przy naszym kościele.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO
W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie, która przypada 25
marca, Kościół przeżywa
Dzień Świętości Życia.
Został on ustanowiony
przez Episkopat Polski
w 1998 r. jako odpowiedź
na wezwanie św. Jana
Pawła II w Evangelium
Vitae, aby „kształtować
i uwrażliwiać sumienia na
niewymierną i nienaruszalną wartość każdego
ludzkiego życia”.
Tego dnia w całej Polsce odbywają się uroczyste Msze
św., podczas których można podjąć Duchową Adopcję
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.
Matka Boża w Fatimie wzywała nas do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które ranią Jej
serce. Największą raną, którą może zadać człowiek nie
tylko Matce Bożej, ale także samemu sobie, jest zabójstwo bezbronnego, nienarodzonego dziecka. Stąd inicjatywa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która zrodziła
się w Londynie, a w 1992 r. została przeniesiona do naszego kraju. Do jej rozpowszechnienia w Polsce przyczynił
się O. Stanisław Jarosz OSPPE, a w naszej diecezji Państwo Halina i Czesław Chytrowie.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka,
którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy
i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy
umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców.
Zazwyczaj rozpoczynamy ją od uroczystego złożenia przyrzeczenia w kościele, właśnie w święto Zwiastowania. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Zachęcamy wszystkich do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, tak jak czynimy to od kilkunastu lat w naszej parafii, w dniu 25 marca br.
(w sobotę) na Mszy św. o godzinie 18:30. Deklaracje można otrzymać w zakrystii.
Celina Wojtas

informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

