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Wejdź do radości twego pana
Dwaj pierwsi słudzy dobrze zrozumieli
intencje właściciela talentów. Powierzony majątek wykorzystali stuprocentowo
i otrzymali nagrodę. Trzeci wiele się
natrudził, wykonał ciężką pracę, by
ukryć w ziemi powierzone dobro, jednak
efekt wysiłku okazał się daremny, bezowocny, nieproporcjonalny do zaangażowania. Jego praca z musu i lęku okazała się porażką.
Błąd trzeciego sługi polegał na tym, że
nie podejmował działań proporcjonalnych do wiedzy. Znał właściciela talentu;

Jak co roku, w
Niedzielę Świętej
w jego oczach był surowy i wymagający,
Rodziny, czyli 28
a jednak nie podjął trudu spełnienia jego
grudnia o godz.
oczekiwań. Dlatego został osądzony stosownie do wiedzy i działania.
12:30 odprawiBóg nie jest surowy, nie „chce żąć
my Mszę św. w
tam, gdzie nie posiał", nie wymaga wię- intencji wszystkich małżeństw z naszej
cej niż potrafimy, pragnie relacji osobi- parafii, które w roku 2013 obchodziły
stej, opartej na zaufaniu i miłości, a nie
dwudziestopięciolecie lub pięćdziesięciolelękowej, daje wolność w korzystaniu
z darów, pozostawia inicjatywę i możli- cie Sakramentu Małżeństwa. Prosimy już
wość uruchomienia własnej pomysło- dzisiaj, aby w najbliższym czasie zgłaszać
wości; oczekuje jednak stosownych w zakrystii lub w kancelarii Jubilatów,
owoców.
Na podstawie „Deon” którzy wezmą udział w tej uroczystości.

Święto Matki
Bożej Miłosierdzia
16 listopada przypada święto Matki
Bożej Ostrobramskiej czczonej w
cudownym obrazie znajdującym się
w Wilnie.

Dokończenie na str. 3

Jubileusze małżeńskie

Obraz św. Jadwigi
Spostrzegawczy parafianie z
pewnością zauważyli, że w sali
teatralnej na bocznej ścianie
przez lata wisiał nieco podniszczony portret św. Jadwigi, który
rok temu w nowej odsłonie ozdobił ściany dolnego kościoła…
„Obraz ten pędzla nieznanej autorki został namalowany w latach
1971‒1972, na wzór obrazu Piotra
Stachiewicza, dla księdza Karola
Wojtyły, który był wielkim czcicielem Jadwigi. Oryginał znajduje się
obecnie w podziemiach Muzeum
Narodowego w Sukiennicach –
opowiada prałat Jan Dziasek, poprzedni proboszcz parafii. – Kardynał Wojtyła posłał mnie tutaj w
1971 r., rok później w Kurii dał mi
ten obraz, wtedy bez ram, zwinięty
w rulon i powiedział: Może się

do kaplicy, która była wtedy pod
gołym niebem, i po oprawieniu
umieściliśmy go obok krzyża.
W 1983 r. uroczyście przenieśliśmy
Najświętszy Sakrament i ten obraz
do dolnego kościoła pw. bł. Jadwigi. Gdy wykończyliśmy górny
kościół, obraz pozostał w sali
teatralnej, na którą zamieniono
kaplicę, a patronką kaplicy dolnej
została Matka Boża Ostrobramska.
W górnym kościele zawiesiliśmy
kanonizacyjny obraz świętej Jadwigi pędzla krakowskiego artysty
Piotra Moskala.”
Proboszcz ks. Marek Hajdyła
dopisuje dalszy ciąg historii wizerunku świętej Królowej. „Akcja Katolicka zaproponowała, że pomoże
go odrestaurować. Został oddany
pani Agacie Skowrońskiej, naszej
przyda do kaplicy. Może uda się parafiance, która jest malarką
zbudować kościół pod wezwaniem i konserwatorką.
Dokończenie na str. 3
Jadwigi królowej. Wziąłem obraz
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PONIEDZIAŁEK 17.11
06:30 + Jakub Mirochna – msza gregoriańska
07:00 + Jan Sieja – 1. rocznica śmierci
+ Wincenty, Maria, Stanisław, Maria, Włodzimierz
08:00 + Jerzy, Zdzisław, Władysława, Edward i Kazimiera
18:30 + Józefa Mazurek (od Lidii i Jana Dyda)
+ Marian Odziemczyk – 26. rocznica śmierci
+ Teresa Tomkiewicz, Rozalia Kulikowska
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
WTOREK 18.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
07:00 + Franciszek i Teresa; + Maria i Franciszek
+ Karol i Magdalena Grochot
08:00 + Krystyna, Danuta, Władysław, Olga, Tadeusz
18:30 + Jakub Mirochna – ostatnia msza gregoriańska
+ Józefa Mazurek (od rodziny Orkiszów)
+ Franciszek i Jerzy
ŚRODA 19.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Stefan Kowalski (od rodziny Stefańskich)
07:00 + Stanisław Dzik – 11. rocznica śmierci
+ Andrzej, Antonina i Roman
+ Ludwik, Krystyna Laikiewicz, + Władysława i Bernard Szreder
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i jej rodziny
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 20.11
06:30 O dar uzdrowienia dla Teresy
07:00 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
08:00 + Maria i Antoni oraz Ryszard Mąka
18:30 + Józefa Mazurek (od wspólnoty Comunione e Liberazione)
+ Anna, Walerian, Czesław Węgrzyn
+ Anna i Helena
PIĄTEK 21.11
06:30 Dziękczynna w rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo
dla Tomasza
07:00 + Józefa Nowak – 5. rocznica śmierci
08:00 + Eufemia Kadylak w 6. rocznicę śmierci, Stanisław Woźniak
w 16. rocznicę śmierci
18:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
+ Józefa Mazurek (od rodziny Nowaków i Płaszewskich
z Racławic)
O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym
kościele
+ Celina Bodziony
SOBOTA 22.11
06:30 + Ludwika Turyk – msza gregoriańska
07:00 + Piotr Nowak
08:00 Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej oraz o trwanie w miłości i prawdzie dla Renaty Padło
W intencji Cecylii o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
+ Józefa Mazurek (od Beaty i Tomasza Tarnawskich z rodziną)
+ Józef Puto oraz Krystyna i Jan Ślósarczyk i zmarli z rodziny
18:30 + Marianna Kowalska – 27. rocznica śmierci
NIEDZIELA 23.11
06:30 Za Parafian
08:00 + Józef Mączka – 33. rocznica śmierci
+ Ludwika Turyk – msza gregoriańska
09:30 Msza św. dziękczynna za 40 lat pobytu Sióstr Nazaretanek w naszej parafii
+ Andrzej i zmarły syn Andrzej oraz rodzice Wiktoria i Teodo r
10:00 + Julian Permus – 8. rocznica śmierci i rodzice
11:00 + Krystyna – 9. rocznica śmierci,+ Kazimierz i Antonina
Beczniak
12:30 + Anastazja Kubacka – 1. rocznica śmierci
+ Andrzej First – 18. rocznica śmierci, + Stanisław
17:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karola
w 7. rocznicę urodzin
18:30 + Janina Ziółkowska – 4. rocznica śmierci
20:30 + Julian – 7. rocznica śmierci

Ogłoszenia Parafialne:
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych.
 Dzisiaj

przypada Święto Matki Bożej Miłosierdzia.
W naszej kaplicy, przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej odprawimy Mszę świętą o godz. 10:00, a także
odmówimy różaniec za zmarłych z wypominkami o
godz. 18:00. Zachęcamy do uzyskania dziś w naszej
kaplicy odpustu na zwykłych warunkach.

 Także

dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostry Katarzynki, które na Mazurach, w okolicach Świętej Lipki, prowadzą Ośrodek Terapii dla dziewcząt z uzależnieniami. Siostry zbierają przy kościele po Mszach świętych datki na
bieżące funkcjonowanie tego ośrodka.

W

tym roku mija czterdziestolecie pracy Sióstr Nazaretanek w naszej parafii. W przyszłą niedzielę o godz. 9:30
odprawimy Mszę świętą dziękczynną w intencji Zgromadzenia i wszystkich Sióstr, które pracowały i pracują dla
naszej wspólnoty.

 Składka

na tacę w przyszłą niedzielę, czyli 23 listopada,
będzie przeznaczona na organizację Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Bóg zapłać za dar
serca.

 Natomiast

przy kościele, także w przyszłą niedzielę, dobrowolne ofiary na działalność zbierać będą przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Klika.

 Zapraszamy

na różaniec za zmarłych z wypominkami,
który odmawiamy codziennie w kościele, o godz. 18:00.

 Dzisiaj

w naszym kraju odbywają się wybory samorządowe. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej poprzez
wzięcie w nich udziału. Dokonajmy wyboru zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą i wolą, i powierzmy odpowiedzialność za nasz Region, Miasto i Dzielnicę w dobre
ręce osób uczciwych i wiarygodnych.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
17.11

PONIEDZIAŁEK

ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

Ap 5,1–10; Łk 19,41–44
21.11

PIĄTEK

Ap 1,1–4;2,1–5 a; Łk 18,35–43

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

18.11

Ap 10,8–11; Łk 19,45–48

WTOREK

BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY,
DZIEWICY I MĘCZENNICY
Ap 3,1–6.14–22; Łk 19,1–10
19.11

ŚRODA

BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY
Ap 4,1–11; Łk 19,11–28
20.11

CZWARTEK

22.11

SOBOTA

ŚW. CECYLII, DZIEWICY
I MĘCZENNICY
Ap 11,4–12; Łk 20,27–40
23.11 NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, Ez 34,11–12.15–17; Ps 23;
1 Kor 15,20–26.28; Mt 25,31–46
KAPŁANA

Dokończenie ze str.1

Widok na nawę boczną dolnej kaplicy i obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu
W tym roku mija 40 lat,
odkąd w naszej parafii rozpoczęły swoją posługę Siostry Nazaretanki. Od 1974
roku angażują się na Krowodrzy w różne formy działalności apostolskiej, szczególnie poprzez niesienie
pomocy rodzinom i ubogim.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
jest międzynarodową wspólnotą zakonną, założoną przez
błogosławioną Marię od Pana
Jezusa Dobrego Pasterza –
Franciszkę Siedliską w 1875
roku w Rzymie. Jego duchowość i charyzmat ma swoje
źródło w tajemnicy życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Najpiękniejszym owocem tego
nazaretańskiego charyzmatu
jest męczeńska śmierć jedenastu Sióstr z Nowogródka, które
świadomie oddały swoje życie
za ojców rodzin oraz kapłana,
którzy zostali zaaresztowani

przez hitlerowców.
Obecnie w naszej parafii posługują cztery siostry. Siostra
Grażyna pełni obowiązki Matki
Przełożonej oraz katechizuje w
Szkole Podstawowej nr 113
i Przedszkolu „Radość”. Siostra
Patrycja uczy w Szkole Podstawowej nr 21 oraz odpowiedzialna jest również za parafialną scholę dziecięcą. Siostra
Joanna pełni obowiązki zakrystianki oraz pomaga księdzu
Grzegorzowi w prowadzeniu
grupy lektorów i ministrantów.
Siostra Bożena odpowiedzialna
jest za funkcjonowanie Zespołu Charytatywnego i kuchni
św. Jadwigi dla ubogich.
Naszym Siostrom pragniemy
z całego serca podziękować za
te czterdzieści lat rzetelnej
i oddanej posługi dla dobra
krowoderskiej Wspólnoty oraz
życzymy dalszej owocnej pracy, wykonywanej na chwałę
Pana Boga.
A.T.

Maryja doznaje czci
w tym sławnym wizerunku jako Matka
Boża
Miłosierdzia,
Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska.
Patronuje Ona także
kaplicy w dolnym kościele w naszej parafii.
Pierwszy cud za
wstawiennictwem Matki Bożej Ostrobramskiej zanotowano w
1761 roku, a narastający przez lata kult
przyczynił się do tego, że Papież Pius X
zezwolił archidiecezji

wileńskiej na własną
modlitwę brewiarzową i Mszę św. o Najświętszej Pannie Matce Miłosierdzia, które
wprowadzono 16 listopada 1915 r. W 1920
r. nuncjusz papieski w
Polsce, Achilles Ratti,
odprawił Mszę św. w
Kaplicy Matki Bożej
Ostrobramskiej, a już
jako Papież Pius XI
udzielił pozwolenia na
koronację cudownego
obrazu, która miała
miejsce 2 lipca 1927 r.
I.K.

ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA
SIÓSTR NAZARETANEK
„Serce Twoje niech będzie Nazaretem przez udoskonalenie spraw codziennych. Niech będzie Kalwarią przez
znoszenie małych krzyżyków. Niech będzie Wieczernikiem przez wierność dobrym natchnieniom. Niech będzie
Niebem przez Ducha Adoracji, Czci i Wdzięczności.”
/bł. Franciszka Siedliska/
Franciszka Siedliska
Urodziła się 12 listopada 1842 r. w Roszkowej
Woli. W 1870 r. została
zakonnicą i przyjęła imię
Maria od Pana Jezusa
Dobrego Pasterza.
W 1875 r. założyła
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które zajmowało się
katechizacją w szkołach,
sierocińcach, ochronkach
i internatach. Zmarła 21
listopada 1902 r. w Rzymie, a w 1989 r. została
beatyfikowana przez Jana
Pawła II.

Dokończenie ze str.1

Odnowiła go i wtedy
stwierdziłem, że znajdziemy dla niego bardziej godne miejsce: w dolnej kaplicy nie ma wizerunku Patronki parafii, a na głównej
ścianie pozostaje sporo
pustego miejsca.

czyli obecnego
kaplicy.”

wystroju

Obraz został odsłonięty
uroczyście 16 X ubiegłego
roku ‒ w dniu wyboru Ojca
Świętego i w dniu imienin
św. Jadwigi, której nadano
imię po św. Jadwidze ŚląPostanowiłem zaprojekto- skiej, mającej swoje wspować i wykonać tło pod ob- mnienie właśnie 16 X.
I.K.
raz, w stylu nowoczesnym,

Katechezy dla dorosłych i młodzieży
Od 16 listopada rozpoczynają się Katechezy
Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych
i młodzieży. Spotkania
będą odbywały się
w niedziele i czwartki
o godz. 18:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła
II w Krakowie (w dolnym kościele). Serdecznie zapraszamy również
naszych parafian!

ROZSTRZYGNIĘTY!
Dziękujemy za liczny udział w konkursie, który ogłosiliśmy
w 5. numerze z 25 maja br., na tytuł biuletynu parafialnego. Zgłoszono ponad 60 rozmaitych propozycji, nad którymi
toczyły się burzliwe dyskusje w Redakcji. Niestety, żadna
z proponowanych nazw nie uzyskała wyraźnej większości
głosów i dlatego postanowiliśmy na razie nie dokonywać
zmian w tytule naszej gazetki.
Zgodnie z obietnicą spośród wszystkich uczestników
konkursu wylosowaliśmy 5 osób, które otrzymują nagrody
książkowe. Są to:
1. Janina B. z ul. Krowoderskich Zuchów
2. Wioletta B. z ul. Batalionu „Skała” AK
3. Karolina K. z ul. Stachiewicza
4. Janusz O. z ul. Łokietka
5. Krystyna P. z ul. Opolskiej
Gratulujemy i zapraszamy
po odbiór nagród do zakrystii!
Redakcja

