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Liturgiczne wspomnienie

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mk 10,35–45/

św. Jana Pawła II,

Nie tak będzie między wami

papieża – 22 października

W tym dniu w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie
odbędą się główne uroczystości
odpustowe poprzedzone Triduum
przed odpustem ku czci świętego
Jana Pawła II (18-20.10).
Mszę św. o godz. 8.00 sprawował będzie ks. biskup Jan Zając,
a o godz. 10.00, z udziałem górali
z Podhala, ks. biskup Jan Szkodoń. Po Mszy nastąpi uroczyste
poświęcenie kaplicy Matki Bożej
Ludźmierskiej – Patronki Podhala,
której Jan Paweł II w szczególny
sposób zawierzył swoją kapłańską
drogę. Kaplica znajdująca się
w dolnej części krakowskiego
sanktuarium została ufundowana
przez Sanktuarium Maryjne w
Ludźmierzu jako wotum wdzięczności za osobę Jana Pawła II.
Tego dnia, o godz. 12.00 zostanie także odprawiona Msza św.
pod przewodnictwem o. dra Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia
Maryja i Telewizji Trwam.
Odpust zakończy się uroczystą
sumą o godz. 17.00, której przewodniczył będzie Metropolita
Krakowski ks. kard. Stanisław
Dziwisz.

Jezus odbywa ostatnią podróż, której uwieńczeniem będzie Jego męka,
śmierć i zmartwychwstanie. W drodze
przepowiada mające nastąpić wkrótce wydarzenia. I w tym dość niestosownym kontekście, gdy On myśli
o swoim cierpieniu i śmierci, a być
może oczekuje współczucia i pociechy, dwaj bliscy uczniowie proszą
o przywileje dla siebie.
Jezus nie niszczy ambicji uczniów, tylko
nadaje jej właściwy kierunek. Nie ma nic
złego w tym, że ktoś ma wielki temperament, jest człowiekiem ambitnym albo zapobiegliwym. Problemem jest, czy temperament, ambicje, pragnienia kieruje na właściwe tory. Potencjał, energię, miłość można
skierować na Boga, ale można również wykorzystać jako siłę niszczącą. Dlatego wielu
świętych miało świadomość, że jedyną ich
alternatywą jest bycie świętym albo wielkim
grzesznikiem (A. Pronzato).
Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa,
być z Nim, w Jego chwale. I tego samego
chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, by dzielili

z Nim Jego życie. Ale Jezus rozumie to inaczej. Dlatego mówi do uczniów: „Nie wiecie,
o co prosicie”. Uczniowie proszą o pierwsze
miejsca. Ale nie są świadomi, że w hierarchii
Jezusa bycie pierwszym oznacza podjęcie
trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać
obok Jezusa oznacza być ukrzyżowanym
razem z Nim.
Uczniowie są niecierpliwi, chcą być już
u celu, w chwale, a Jezus pragnie, by Mu
towarzyszyli w drodze, w trudzie. Dlatego
stawia pytanie: „Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” – i otrzymuje
(moglibyśmy rzec bezczelną) odpowiedź:
„Możemy”.
Jan i Jakub nie odwracają się od trudności, od cierpienia, okazują zdecydowanie
i lojalność, która musiała ucieszyć Jezusa.
Dlatego nie wypomina im zarozumiałości.
Wie przecież dobrze, że niedługo wobec
próby sprawdzą się. Jan będzie stał pod
krzyżem i wraz z Maryją doświadczy męczeństwa serca. Jakub będzie pierwszym
z Apostołów, który odda życie za Jezusa.
Na podstawie: „Deon”

„Kto naprawdę idzie za Jezusem,
musi stać się misjonarzem”
Misje to nie prozelityzm, ale dzielenie się naszą miłością do Chrystusa, człowieka i Ewangelii. Papież
Franciszek pisze o tym w Orędziu na 89. Światowy Dzień Misyjny, który jest obchodzony
w Kościele 19 października, a ustanowiony został
w 1926 r. przez Piusa XI. W przesłaniu opublikowanym w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
które naznacza początek misyjnego Kościoła, Ojciec
Święty wskazał na potrzebę większego zaangażowania
ludzi świeckich w dzieło misyjne, a osoby konsekrowane wzywał do odważniejszego pójścia
na misyjne peryferie, wszędzie tam, gdzie Ewangelia wciąż jeszcze nie dotarła.

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 19.10
06:30 Za parafian
07:00 + Teresa Mirochna
07:00 + Janina Mazur
08:00 + Wiesław Lisowski – 3. rocznica śmierci
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 + Maria i Józef Pałka oraz zmarli rodzice
18:30 + Witold i Zofia
18:30 + Władysław Kucia – 14. rocznica śmierci
WTOREK 20.10
06:30 + Teresa Kowal (od syna Grzegorza, synowej Anny i
wnuczki Milenki)
07:00 + Kazimierz Szatan
07:00 + Kazimierz Palmiński w 12. rocznicę śmierci
08:00 + Teresa Mirochna
18:30 O zdrowie, łaskę, błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla
Andrzeja, Beaty, Marysi, Ani i Wojtka, Jarka i Artura
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Kazimierza
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
ŚRODA 21.10
06:30 + Teresa Mirochna
06:30 + Michalina Gurbiel
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Ewy
07:00 + Urszula Zbroja
07:00 + Jan – 2. rocznica śmierci
08:00 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 22.10
06:30 + Teresa Kowal (od swatów – Stanisława i Władysławy Lasoń)
07:00 + Franciszka i Józef
08:00 + Teresa Mirochna
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 + Józef Jarosz
PIĄTEK 23.10
06:30 + Krzysztof Magdziarz (od Adama z rodziną z Aleksandrowic)
06:30 + Henryk Kiełkucki, Janina i Tadeusz Sośniccy, Maria,
Katarzyna Sermak
07:00 + Teresa Mirochna
08:00 + Krzysztof Żarczyński (od Leszka Woszczka z rodziną)
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
18:30 + Piotr i Wojciech Wójtowicz
18:30 + Czesław Grabski – 10. rocznica śmierci
SOBOTA 24.10
06:30 + Władysław Wolak – 55. rocznica śmierci
07:00 Niech Pan błogosławi, strzeże i obdarza swą łaską i pokojem Julię i Oliwię
08:00 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
08:00 + Teresa Mirochna
08:00 + Krzysztof Żarczyński (od sąsiadów)
08:00 + Idzi i Józefa Małobłodzcy – 15. rocznica śmierci
08:00 + Tadeusz, Maria, Hilary Radny
18:30 + Anna Micek – 18. rocznica śmierci
NIEDZIELA 25.10
06:30 Za Parafian
08:00 + Władysław i Janina Jaśko oraz Maria Szostak i Stefan Guzik
09:30 + Tadeusz Dąbrowski
10:00 Dziękczynno-błagalna w 30. rocznicę ślubu Doroty i Henryka
11:00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława Rutkowskich w 65. rocznicę ślubu
11:00 + Jan, Karolina, Józef Szczepanowscy
12:30 + Tadeusz Chlipała
12:30 + Krystyna Fugiel – 11. rocznica śmierci oraz Irena Tworzydło – 7. rocznica śmierci
17:00 + Helena Szymczykiewicz – 4. rocznica śmierci oraz Anna Draus
18:30 + Daniel Sobolewski – msza gregoriańska
20:30 Dziękczynna w pierwszą rocznicę ślubu Małgorzaty i Józefa
z prośbą o dalsze błogosławieństwo

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.
 Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny – czas szczególnej
modlitwy za misjonarzy i wspierania misji katolickich na całym świecie.
 W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła –
na Mszy świętej o godz. 12:30 odśpiewamy po Komunii uroczyste „Te Deum”, dziękując Bogu za naszą świątynię.
 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza dzisiaj w godzinach od 9:00 do 18:00 przy kościele od strony północnej
wszystkich Parafian i gości na kiermasz przeczytanych książek. Na kiermaszu są dostępne książki o różnej tematyce
w cenach od 1 do 5 zł.
 W niedzielę 25 października po każdej mszy świętej przed
wejściem głównym kościoła będą sprzedawane książki
autorstwa p. Dawida Czaickiego. Serdecznie zachęcamy
do zapoznania się z tymi pozycjami.
 Parafialny Klub Sportowy zaprasza wszystkich na Mszę
świętą klubową, która odbędzie się w poniedziałek 19
października o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej. Po Mszy
świętej będzie uroczyste wręczanie legitymacji klubowych
dla naszych zawodników.
 Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00. Zachęcamy wszystkich,
a szczególnie dzieci, do wspólnej modlitwy.
 Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny.
W naszym kościele przyjmujemy na wypominki „roczne”
i „jednorazowe”. Przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu specjalnie przygotowane kartki, na których
prosimy wpisywać osoby zmarłe. Są one także wydrukowane w dzisiejszym biuletynie. Można je oddawać w zakrystii
lub w kancelarii. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę Siostry przyjmują na wypominki także przy głównym wyjściu z kościoła.
Pamiętajmy, że modlitwa jest największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Maria Maślona z ul. Krowoderskich Zuchów 19, Joanna
Stokłosa z ul. Krowoderskich Zuchów 11, Maria Sierakowska z ul. Rusznikarskiej 1, Andrzej Huk z ul. Stachiewicza 31, Krystyna Maćkowska z ul. Krowoderskich Zuchów 13 oraz Emilia Olszańska z ul. Rusznikarskiej 7.

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

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
19.10 PONIEDZIAŁEK
Rz 4,20–25; Łk 12,13–21
20.10 WTOREK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA
KANTEGO, KAPŁANA,
PATRONA KRAKOWA
I ARCH. KRAKOWSKIEJ
Syr 3,30–4,10; Jk 2,14–17;
Łk 6,27–38
21.10 ŚRODA
BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ,
BISKUPA
Rz 6,12–18; Łk 12,39–48

22.10 CZWARTEK
ŚW. JANA PAWŁA II,
PAPIEŻA
Rz 6,19–23; Łk 12,49–53
23.10 PIĄTEK
Rz 7,18–24; Łk 12,54–59
24.10 SOBOTA
Rz 8,1–11; Łk 13,1–9
25.10 NIEDZIELA
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA
Iz 56,1.6–7; Ps 84;
Ef 2,19–22; J 4,19–24

Kto gra na organach w naszym kościele parafialnym?
List od Księdza Proboszcza
Od kilku lat organistą w naszym
kościele jest nasz parafianin Robert
Grabski. Z pewnością wielu parafian zauważyło od wakacji jego nieobecność. Otóż Robert poprosił
o roczny urlop i podobnie jak wielu
młodych ludzi w naszych trudnych
czasach, wyjechał za granicę, żeby
poprawić swoją sytuację materialną. Ostatnio mi napisał, że pracuje
już w dwóch miejscach jako organista, poza tym koncertuje i przyzwyczaja się do życia na emigracji.
W związku z tym stanąłem przed koniecznością znalezienia rocznego zastępstwa. Pierwszy wybór padł na p. Patrycję
Knapik. To niezwykle zdolna młoda osoba, choć dopiero u początku swojej edukacji muzycznej. Rozpoczęła ostatni rok
szkoły organistowskiej i ma nadzieję za
rok zacząć studia. Jednocześnie jest już
laureatką wielu nagród na ogólnopolskich konkursach dla organistów. Niestety z powodu innych ważnych obowiązków nie może pracować w pełnym wymiarze godzin. Dlatego została zatrud-

niona w naszej parafii na pół etatu,
a drugą połowę powierzyliśmy p. Łukaszowi Sanderze, który w tym roku skończył studia na Akademii Muzycznej i uzyskał tytuł magistra. Oboje mają bardzo
dobre rekomendacje od osób odpowiedzialnych za kształcenie organistów
w naszej diecezji.
Sądzę, że mamy wyjątkowo udany duet muzyków. To bardzo wartościowe
i sympatyczne osoby o wielkiej wrażliwości muzycznej. Mam nadzieję, że wkrótce na łamach biuletynu powiedzą o sobie nieco więcej.
Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie naszych organistów. Choć mają mnóstwo
dobrej woli, to potrzebują czasu, żeby
przyzwyczaić się do naszego kościoła
i gry w naszej wspólnocie. My także potrzebujemy czasu, by docenić ich pracę.
Mam nadzieję, że pomoże ona w dalszym podnoszeniu poziomu muzyki liturgicznej w naszym kościele, na czym bardzo mi zależy.
Ks. Proboszcz Marek Hajdyła

ZAPISY NA DWULETNIE STUDIUM TEOLOGII RODZINY NA ROK 2015 – 2017
Organizowane są przez Wydział Duszpasterstwa
Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy współpracy Instytutu Nauk o Rodzinie UPJP II

***
Pierwsze zajęcia odbędą się 24 października 2015 r.
i rozpocznie je Msza święta w kaplicy biskupów
krakowskich w Krakowie, o godzinie 9.00,
na ulicy Franciszkańskiej 3.

 Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty.
Rozpoczynają się Mszą św. o godz. 9.00, natomiast wykłady,
ćwiczenia i seminaria mają miejsce w budynku UPJPII
(Kraków, ul. Franciszkańska 1) i trwają do 17.00.
 Każdy rok zaliczany jest na podstawie egzaminów.
 Po ukończeniu STR słuchacze otrzymują dyplom,
uprawniający ich do posługi w Duszpasterstwie Rodzin na
terenie Archidiecezji Krakowskiej.

Informacje pod numerem telefonu: 12/628-81-50

Papieskie orędzie na
Światowy Dzień Misyjny
W swym przesłaniu, które wpisuje się
w obchody Roku Życia Konsekrowanego, Ojciec Święty wskazuje na ścisły
związek między misją a konsekracją
zakonną przypominając, że „kto naprawdę idzie za Jezusem, musi stać się
misjonarzem”. Zarazem zachęca do
dobrego rozeznania misyjnego powołania przypominając, że „nie ma w nim
miejsca na żadne kompromisy”. Franciszek zwraca się też bezpośrednio do
młodzieży i ludzi świeckich. Wskazując,
że są oni zdolni do odważnego świadectwa i mężnych wyborów prosi, by nie

pozwolili ukraść sobie marzeń. Marzeń
pójścia pod prąd, pójścia za Jezusem.
Te marzenia, jak podkreśla Franciszek,
zakładają totalny dar z siebie.
„Powołanie misyjne wypływa z Chrztu
i dotyczy wszystkich” – zaznacza Franciszek. W swym przesłaniu wskazuje również na konieczność respektowania potrzeb ludów, do których jesteśmy posłani. Przypomina, że każda kultura ma
prawo wspomagać się własną tradycją
w rozumieniu tajemnicy Boga i przyjęciu
Ewangelii. Zachęca zarazem misjonarzy,
by nie zapominali o ubogich, chorych,

najsłabszych i odrzuconych. Jako warunek jedności Kościoła wskazuje ścisłą
współpracę między Biskupem Rzymu
a instytucjami i dziełami misyjnymi.
Podkreśla również powszechny charakter misyjnego zaangażowania, które, jak
pisze, zarówno u papieża, biskupów,
kapłanów, zakonnic, jak i świeckich musi wynikać z osobistego spotkania
z Jezusem.
(źródło: Opoka)

