28. Niedziela Zwykła, 15 października 2017, nr 33 (146)

Refleksja ewangeliczna /Mt 22,1–14/
Przypowieść Jezusa jest alegorią. Wielka uczta królewska
symbolizuje „ucztę Królestwa Niebieskiego”, na którą zostają
zaproszeni wybrani. Do udziału w uczcie niebieskiej szczególne prawo posiadał Naród Wybrany. Jednak świadomie odrzucił, a nawet znieważał wysłańców Boga (proroków) łącznie z Największym z nich – Synem Bożym.
Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego
każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe. Najczęściej jest
to egoistyczne korzystanie z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny cel życia.
Wobec odmowy zaproszonych król każe zwołać na ucztę
ludzi przypadkowych. Zaproszenie ludzi z marginesu jest
nobilitacją dla nich. W zamkniętej społeczności Bliskiego
Wschodu nie było to możliwe. Zaproszenie dobrych i złych
wskazuje na powszechność zbawienia. W Kościele jest miejsce dla każdego.
Stanisław Biel SJ
Za: deon.pl

PODZIĘKOWANIE I POŻEGNANIE
W środę 4 października wieczorem w naszym kościele koncelebrowana była Msza św. przez naszego Księdza Proboszcza i jego rocznikowych kolegów licznie zgromadzonych pod przewodnictwem
abp. Grzegorza Rysia. Było to jednocześnie pożegnanie
Arcybiskupa na miesiąc przed jego ingresem do Archidiecezji Łódzkiej, połączone z podziękowaniem za rekolekcje
głoszone w naszej parafii, za drogę krzyżową prowadzoną
ulicami osiedla, za trzykrotne bierzmowanie naszej młodzieży. Życzymy Arcybiskupowi wszelkich łask Bożych
i życzliwego przyjęcia w nowej archidiecezji.

W czwartek 19 października
o godz. 19:30 zapraszamy do
sali teatralnej na koncert muzyki Gospel Around the World.
Wstęp wolny.
W dniach 20–21 października
w sali teatralnej odbędą się 19.
Warsztaty Gospel w Krakowie.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Kard. Karol Wojtyła w naszej parafii

Wizyta przedstawiciela Stolicy Apostolskiej na Krowodrzy.
Od lewej: Ks. Arcybiskup Luigi Poggi, Kard. Karol Wojtyła,
Ks. Biskup Jan Groblicki
Kard. Wojtyła nie tylko polecił ks. Janowi Dziaskowi
utworzenie parafii krowoderskiej (tak ją do końca
nazywał), ale też interesował się nią i bywał w niej
częstym gościem; sprawował Msze św., głosił rekolekcje, wizytował, a przy okazji odwiedzał rodziny
w ich mieszkaniach, przede wszystkim chorych i rodziny wielodzietne. Pp. Stanisław S. i Maria K. tak
wspominają wpływ Kardynała na wiernych:
– Kardynał Karol Wojtyła, ordynariusz Archidiecezji Krakowskiej, wystąpił do władz miasta Krakowa z prośbą o wydanie
zezwolenia na budowę kościoła na naszym osiedlu. Niestety,
odpowiedź władz przez wiele lat była wciąż negatywna.
Ksiądz Kardynał jednak wierzył nieugięcie, że jeśli Pana
Boga w słusznej sprawie będziemy prosić – otrzymamy, będziemy szukać – znajdziemy, będziemy kołatać – otworzą
nam. Jego głęboka wiara w zwycięstwo i w nas rozpalała wiarę i nadzieję, że wcześniej czy później zwyciężymy,
a zezwolenie na budowę świątyni uzyskamy.
W 1976 r. kard. Karol Wojtyła głosił rekolekcje
w naszej parafii. Przy tej okazji odwiedził chorych.
Tak wspominają tę wizytę mieszkańcy ul. Krowoderskich Zuchów 5/49, pp. Józefa Gruszczyńska, Halina
i Mark Drelowscy, Zofia Kuśnierz i Maria Koprowska:
– Na dwa lata przed objęciem najwyższej godności w Kościele Rzymsko-Katolickim kard. Karol Wojtyła odprawiał
rekolekcje w naszej parafii bł. Jadwigi. W okresie tym
spotykał się z młodzieżą akademicką oraz składał wizyty
w domach chorych ludzi.
Ciąg dalszy na str. 3 i 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 16.10
06:30 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy w dniu
imienin
07:00 Za Parafian
08:00 + Robert Polański – msza gregoriańska
18:30 + Maria i Andrzej, Józef, Ryszard Szubowie
18:30 + Władysława Stasiak (od rodziny Mazur)
18:30 + Władysława, Czesław, Jan, Józef, zmarli rodzice, Jan,
Tadeusz, Piotr, Władysław
18:30 + Cecylia Kłaput w 1. rocznicę śmierci
WTOREK 17.10
06:30 + Janina Kula – 6. rocznica śmierci
07:00 + Wincenty i Władysława
07:00 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
08:00 Dziękczynno-błagalna w 47. rocznicę ślubu Barbary i Ryszarda
18:30 + Renata Kozłowska, Anna i Józef, Franciszek Wojdała
18:30 + Robert Polański – msza gregoriańska
18:30 + Jacek Piątek w 12. rocznicę śmierci
18:30 + Henryk Madej i rodzice
ŚRODA 18.10
06:30 + Robert Polański – msza gregoriańska
06:30 + Józef Knapczyk (od rodziny Biedrom z Limanowej)
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 + Edward Dziadosz (od rodziny Wójtowiczów)
07:00 + Krzysztof Juszczak (od syna Janusza z rodziną)
08:00 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 19.10
06:30 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
07:00 + Robert Polański – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie dla męża Miłowita i syna Tomasza
08:00 W intencji Agnes i jej rodziny, o Bożą łaskę i błogosławieństwo
oraz opiekę Matki Bożej i świętych patronów
18:30 + Władysław Kucia w 16. rocznicę śmierci
18:30 + Zdzisław Rogóż (od syna Tomasza z żoną Anną i dziećmi)
PIĄTEK 20.10
06:30 + Andrzej Żelechowski
06:30 + Edward Dziadosz
07:00 + Elżbieta Tałach (od rodziny Wójcików z Osielca)
08:00 + Jadwiga Jakubowska (od sąsiadów)
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym
kościele
18:30 + Robert Polański – msza gregoriańska
18:30 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Raźny (od współpracowników z oddziału hematologii)
SOBOTA 21.10
06:30 + Wacława i Jan
07:00 + Edward Dziadosz (od rodziny Edwarda Gorgosza)
08:00 + Robert Polański – msza gregoriańska
08:00 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
08:00 + Zbigniew, Mieczysław i Maria oraz zmarli z rodzin
08:00 + Zdzisław Rogóż (od teściów syna Tomasza)
08:00 + Eufemia – 9. rocznica śmierci i Stanisław – 21. rocznica śmierci
18:30 + Karol – 24. rocznica śmierci, Władysław – 1. rocznica
śmierci oraz + Maria Owca i zmarli z rodziny
NIEDZIELA 22.10
06:30 Za Parafian
08:00 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
09:30 + Robert Polański – msza gregoriańska
10:00 + Stanisław, Leokadia Sroka, Stanisław, Konrad Karcz
11:00 + Jan – 21. rocznica śmierci, Józef, Karolina Szczepanowscy
12:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę MB w 50. rocznicę
ślubu Krystyny i Józefa
12:30 + Stanisława Szostek oraz Anna i Czesław Szostek, Maria
i Stanisław Węgiel oraz Genowefa Kuc

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
zdrowia i wszelkich potrzebnych łask Bożych. Dzisiaj najlepsze życzenia składamy panu Łukaszowi
organiście z racji przypadających w środę imienin.
Niech dobry Bóg błogosławi w pracy dla naszej
wspólnoty, rozwijaniu talentu i w życiu osobistym.

 Dzisiaj,

w ramach akcji Zatrzymaj aborcję, mającej poparcie Episkopatu, w tym abp. Marka Jędraszewskiego,
przed kościołem jest możliwość złożenia podpisu pod projektem zmiany w obecnej ustawie. Polega ona na ochronie
dziecka, gdy zachodzi podejrzenie niepełnosprawności
bądź choroby. Więcej informacji na ten temat możemy
znaleźć w internecie, w ubiegłotygodniowym biuletynie
oraz u osób zbierających podpisy.
 Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00. Zachęcamy wszystkich,
a szczególnie dzieci, do wspólnej modlitwy.
 Uczniom klas III gimnazjum przypominamy, że rozpoczęły się już spotkania w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Harmonogram spotkań jest
wywieszony przy wyjściach z kościoła. Prosimy o przyjście i zapisanie się na te zajęcia.
 Ks. Dariusz Oko organizuje pielgrzymkę na Islandię.
Informacje w gablocie przed kościołem oraz na naszej
stronie internetowej.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszego parafianina,
który w tym tygodniu odszedł do wieczności. Jest to
śp. Kazimierz Morga (l. 80) z ul. Stachiewicza 17.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 16.10
św. Jadwigi Śląskiej
Rz 1,1–7; Ps 98; Łk 11,29–32
WTOREK 17.10
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Rz 1,16–25; Ps 19;
Łk 11,37–41
ŚRODA 18.10
Święto św. Łukasza, ewangelisty
2 Tm 4,9–17a; Ps 145;
Łk 10,1–9
CZWARTEK 19.10
Rz 3,21–29; Ps 130;

Łk 11,47–54
PIĄTEK 20.10
Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera
Syr 3,30–4,10; Ps 112;
Jk 2,14–17; Łk 6,27–38
SOBOTA 21.10
bł. Jakuba Strzemię,
biskupa
Rz 4,13.16–18; Ps 105;
Łk 12,8–12
NIEDZIELA 22.10
Iz 45,1.4–6; Ps 96;
1 Tes 1,1–5b;
Mt 22,15–21

17:00 + Edward Cieślik w 9. rocznicę śmierci oraz + Arkadiusz
18:30 + Anna – 10. rocznica śmierci i Stanisław – 20. rocznica
śmierci Byrgiel
20:30 + Stanisława i Tadeusz Rup, + ks. Władysław Rup, + Ewa,
Teodor Rup, + Elżbieta i Stanisław Jachimowscy

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Ciąg dalszy ze str. 1
W tych uroczystych dla naszej parafii dniach kard. Wojtyła
w towarzystwie naszego proboszcza odwiedził i nasz dom,
gdzie udzielił sakramentu bierzmowania mojemu choremu
wujkowi. W trakcie bezpośredniej rozmowy Kardynał żywo
interesował się życiem codziennym naszego domu, z właściwym sobie humorem opowiadał także o swoich problemach. Ta
krótka wizyta pozostawiła w nas niezatarte wspomnienia.
Utwierdziła nas w przekonaniu, że kard. Karol Wojtyła to
człowiek bardzo inteligentny i bezpośredni, pełen poczucia
humoru, a przy tym niezwykle skromny. Jesteśmy dumni
z tego, że nasz dom mógł gościć człowieka, który w niespełna
dwa lata później został wybrany głową całego Kościoła.

Abp Luigi Poggi i kard. Karol Wojtyła w naszej kaplicy

– Wracam do Papieża w okresie, kiedy był kardynałem. NaPodobną wizytę wspominają mieszkańcy ul. Kluczwiedzał on regularnie dom naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów
borskiej 5/6 pp. Jolanta, Maria, Małgorzata i Franciz parafii, pp. Zawiszów, którzy mieli pięcioro dzieci. Pani domu
szek Wątorek oraz Maria Kalicka:
opowiadała o prostocie i serdeczności, z jaką wkraczał do domu
– Dzień 21.10.1976 był dla naszej rodziny dniem radosnym, jak najbliższy krewny, przygarniał dzieci, jadł skromny podwieniecodziennym i bardzo uroczystym, dniem, który zapewne nie czorek, rozmawiał ze wszystkimi i wszystkim się interesował.
powtórzy się już nigdy . Nikt z nas wtedy nie wiedział, że Pozostał przyjacielem na zawsze. Kiedy został papieżem, dalej
wchodzi w nasze progi człowiek, który za dwa lata wybrany pytał po imieniu o każdego i pamiętał o całej rodzinie.
zostanie najwyższą głową Kościoła Rzymsko-Katolickiego – Wspominam pewien dzień majowy czy czerwcowy, gdy Kardypapieżem. Jego Eminencja ks. kard. Karol Wojtyła odwie- nał Wojtyła miał błogosławić dzieci w naszej parafii po nadził nasze mieszkanie wraz z proboszczem ks. Dziaskiem
bożeństwie w ich intencji. Było to parę miesięcy przed wyw czasie rekolekcji, które odprawiał w naszej parafii. borem Kardynała na papieża. Położył każdemu z licznej
W czasie tej wizyty w naszym mieszkaniu Ksiądz Kardynał gromady dzieci rękę na głowie, a potem, gdy ucałowaudzielił błogosławieństwa naszej chorej babci, która od
łam jego pierścień biskupi, spojrzał mi głęboko i przenikilku już lat była całkowicie sparaliżowana, a z nami rozma- kliwie w oczy; niemal poczułam się nieswojo pod tym bawiał i dyskutował na różne tematy. Rozmowa prowadzona dawczym spojrzeniem.
w serdecznej atmosferze, której stworzenie zawdzięczyć
można samemu Księdzu Kardynałowi sięgała pamięcią Pewna osoba znająca blisko Papieża powiedziała mi, że on
w przeszłość nieco już odległą, kiedy należałam do Oazy zawsze patrzy tak poważnie i z uwagą w głąb człowieka.
przy klasztorze oo. cystersów w Nowej Hucie. Zawsze, Pomyślałam sobie, że jest to coś szczególnego – być ZOw każde imieniny Jego Eminencji odwiedzaliśmy tego wspa- BACZONYM przez drugiego nawet przez mgnienie oka.
niałego człowieka z naszym księdzem o. Piusem Filipkiem Pozostało to dla mnie, a pewnie i dla innych naszych paw rezydencji przy ul. Franciszkańskiej. Ksiądz Kardynał rafialnych matek i ojców niewypowiedzianą a jakże ważną
pamiętał te chwile, mówił o nich z radością, darząc spe- wskazówką i przesłaniem: patrzeć w głąb drugiego człocjalną serdecznością młodzież, którą zawsze kochał i dla wieka, do wnętrza własnego dziecka, ale i przygodnego
której poświęcał wiele swego jakże cennego czasu obdaro- bliźniego, tak uważnie i z szacunkiem. To, co pisze Papież
w swoich encyklikach i kazaniach, zawarło się w błysku
wując ją wielką sympatią.
jednego spojrzenia.
Rozmowa o naszych i Jego Eminencji sprawach i problemach
Dokończenie na str. 4
na długo pozostanie w naszej pamięci. Będziemy zawsze
wspominać i pamiętać Jego Eminencję jako osobę bardzo
inteligentną, wesołą, bezpośrednią i zarazem niezwykle
WYPOMINKI W NASZEJ PARAFII
skromną. Szkoda, że nie było czasu na dłuższą rozmowę,
bo czekali inni chorzy, których Ksiądz Kardynał chciał także
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
odwiedzić. Tak na zakończenie wizyty w naszym mieszkaW naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne
niu Kardynał Wojtyła udzielił nam błogosławieństwa Bożei jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła można zabierać
go. Cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni z tego, że w nado domu specjalnie przygotowane kartki, na których prosimy
szym mieszkaniu był gościem człowiek, który piastuje najwpisywać osoby zmarłe. Można je oddawać w zakrystii lub w
wyższą godność w Kościele Rzymsko-Katolickim.
kancelarii. Również przy głównym wyjściu z kościoła Siostry
Szczególne spotkanie z ks. kard. Wojtyłą opisuje przyjmują na wypominki. Pamiętajmy, że modlitwa jest najnasza parafianka p. Magdalena Sędziwy:
większym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym.

Dokończenie ze str. 4
Przytoczone spotkania wywarły wielkie wrażenie
na osobach, które brały w nich udział, ale żadne
nie może się równać z tym, które opisują nasi byli
parafianie Urszula i Andrzej Rychliccy:
– Wszystko zaczęło się od wizytacji w naszej parafii ks. kard.
Karola Wojtyły, obecnego Ojca Św. Jana Pawła II. Na dzień
przed wizytacją odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego w naszej parafii. Na tym spotkaniu postanowiono,
że ks. Kardynała powitają w imieniu grupy Urszula i Andrzej.
Obydwoje nigdy o sobie wcześniej nie słyszeli. Na tym
spotkaniu duszpasterskim widzieli się po raz pierwszy. Dzień
później – a przypomnijmy, że było to dokładnie dwa lata przed
wyborem na papieża (I6 X 1976 r.) – witaliśmy Księdza Kardynała w imieniu młodzieży studiującej, dziękując za opiekę
i wielkie zainteresowanie sprawami duszpasterstwa akademickiego i sprawami młodzieży. Tej trosce o duszpasterstwo akademickie dał wyraz Ks. Kardynał spotykając się
osobiście z naszą grupą w trakcie swej wizytacji. W czasie

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

tego spotkania uderzyła nas, chyba wszystkich, głęboka
wiedza i mądrość tak ściśle i naturalnie połączona z bezpośredniością, humorem i wielką życzliwością, którymi tak zachwycał i zjednywał sobie świat. W drugim dniu wizytacji,
w niedzielę, w trakcie Mszy św. odbywało się odnowienie
ślubów małżeńskich. Chociaż nie mieliśmy co odnawiać, podaliśmy sobie ręce i powtarzaliśmy słowa przysięgi.
I oto Pan Bóg zażądał od nas potwierdzenia i dotrzymania
przyrzeczeń składanych wtedy niezbyt serio. Nie przypuszczaliśmy, że ten żart (a może przeczucie lub marzenie)
tak szybko stanie się rzeczywistością: nasz ślub odbył
się 23 VII 1977 r. Ale często wspominając te nasze pierwsze
spotkania zastanawiamy się, która z tych uroczystości była
ślubem, a która jego odnowieniem... Jednak co do jednego
jesteśmy zgodni: gdyby nie wizytacja, wówczas Kardynała
a obecnie Ojca Św. w naszej parafii, być może zupełnie
inaczej potoczyłyby się nasze losy i uważamy, że to szczęście, które obecnie razem przeżywamy, w dużej mierze zawdzięczamy właśnie jemu.
Opracowała K.H.-Sz.

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

