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„Gdzie jest dziewięciu?”
Pan Bóg nie potrzebuje naszej wdzięczności. Pan Bóg nie
potrzebuje naszego podziękowania. Jemu to nic nie przydaje. To my potrzebujemy podziękowania Bogu. Bo w podziękowaniu kryje się stwierdzenie miłości. Gdy dziękujemy
Bogu, po raz któryś odkrywamy, że jesteśmy kochani.
Ks. Mieczysław Maliński

O idei Dnia Papieskiego
i krakowskiej wspólnocie FDNT
Żywy pomnik
Do tego, abyśmy stali się świadkami miłosierdzia, zachęca nas hasło dzisiejszego, XVI
Dnia Papieskiego (DP). Za jego organizację
odpowiedzialna jest Fundacja Dzieło Nowego
Tysiąclecia, która działa od 2000 r. Pomysł na
jej utworzenie zrodził się po pielgrzymce do
Polski Ojca Św. Jana Pawła II w 1999 r., kiedy
– wobec chęci oddania hołdu Papieżowi,
a z drugiej strony istnienia wielu obszarów
bezrobocia, z utrudnionym dostępem dzieci do
edukacji – dzieci te i młodzież postanowiono
wspierać stypendiami edukacyjnymi, z założenia próbując wyrównać ich szanse. Program
stypendialny – aby mógł się rozwijać i obejmować coraz większą liczbę osób (obecnie 2300
osób i 3500 absolwentów) – potrzebuje jednak wsparcia i ofiarności ludzi dobrej woli.
Poniekąd stąd wzięła się idea obchodów DP,
czyli święta, w którym z jednej strony w sposób szczególny przypomina się papieskie nauczanie, a z drugiej – zbierane są datki, przeznaczane następnie na stypendia. Co ciekawe,
w każdym roku DP organizowany jest w niedzielę poprzedzającą 16 października, czyli
rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża
Polaka.
Owoce w Krakowie
Stypendyści krakowskiej wspólnoty Fundacji
na co dzień starają się nie zapominać o przyświecającej im idei. Bycie stypendystą to najpierw chluba, ale też obowiązki. Pierwszym

z nich jest to, aby dbać
o rozwój swego człowieczeństwa w rozumieniu nauczania Kościoła. Kolejnym – troska o rozsiewanie wokół siebie dobra. To tu
mają swoje korzenie
liczne wolontarystyczne inicjatywy stypendystów, m.in. pomoc ludziom starszym czy dzieciom mającym problemy w nauce.
W każdą rocznicę urodzin Świętego Papieża
– 18 maja – organizujemy happening.
W roku 2014 chodząc Plantami w żółtych koszulkach FDNT rozdawaliśmy przechodniom
baloniki i krówki. Z kolei każdego 16 października gromadzimy się na krótkiej wieczornej
modlitwie pod Oknem Papieskim i zapalamy
znicze. Bierzemy czynny udział w Orszakach
Trzech Króli, przebierając się za różne postacie. Podczas ŚDM stanowiliśmy dużą grupę
wolontariuszy, zabezpieczających głównie pobyt w Krakowie biskupów z całego świata.
Każdego miesiąca można spotkać nas w kościele pw. św. Floriana, gdzie w niedziele staramy się aktywnie włączać w liturgię, a dodatkowo co jakiś czas prowadzimy adoracje
i modlitwy. W Internecie jesteśmy aktywni na
Facebooku („FDNT Kraków”) oraz YouTube
(ogólny profil FDNT – DzieloTV), gdzie zachęcamy Was do bieżącego śledzenia naszej działalności.
Dokończenie na str. 4

Wszystkim Nauczycielom
życzymy radości i satysfakcji z ich niełatwej pracy,
marzeń, które dają się
urzeczywistnić oraz
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
i młodzieży owocowała
sukcesami zawodowymi
i wychowawczymi.

RÓŻAŃCOWE
PRZYSŁÓWKI
Jak odmawiać różaniec?
Intencjonalnie:
zawsze
w jakiejś intencji, np. za
misje, o pokój itp.
Medytująco: rozważając
tajemnice w życiu Pana Jezusa i Matki Najświętszej.
Odruchowo: w wątpliwościach, w trudnościach, kiedy nie wiadomo co robić,
kiedy traci się głowę – odmawiaj różaniec.
Obiecująco: obiecuj znajomym różaniec w dowód
wdzięczności i pamiętaj
o obietnicy.
Ufnie: jeśli trudno jest pogodzić się z wolą Bożą –
odmawiaj różaniec.
Otwarcie: niech widzą, że
się modlisz, nigdy nie
wstydź się wyciągnąć różańca w autobusie czy na ulicy.
Dokończenie na str. 3

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 10.10
06:30 Za Parafian
07:00 + Natalia Bolsęga (od wnuków)
07:00 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
08:00 Dziękczynna w 6. rocznicę ślubu Małgorzaty i Sławomira, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich
i dzieci
18:30 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
18:30 + Aleksandra Włodek (od cioci Zosi)
18:30 + Marek Skwarczyński (od Aleksandry i Bogusława Skalskich
z rodziną)
WTOREK 11.10
06:30 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
07:00 + Maria w 12. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice
07:00 + Aniela Ulman w 33. rocznicę śmierci oraz mąż Stanisław i syn
Józef
08:00 ———————————————————————————————
18:30 Za Ojca Św., TV Trwam i Radio Maryja
18:30 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
18:30 + Aleksandra Włodek (od kuzynki Bogusławy z rodziną)
ŚRODA 12.10
06:30 Dziękczynna od Renaty za otrzymane łaski, za Annę i Wojciecha
Wronę o łaskę nieba
06:30 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
07:00 W 11. rocznicę ślubu Doroty i Wojciecha oraz w intencji Basi
i Kasi o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB
07:00 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
07:00 + Maria i Józef Krzyżak
08:00 + Agata Włoch w 30. rocznicę śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 13.10
06:30 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy
07:00 + Wanda i Jan
08:00 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
18:30 + Leszek Zając
18:30 +Stanisława i Stanisław, Mieczysław Chudzik, Emilia i Władysław
Adamiak
PIĄTEK 14.10
06:30 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
07:00 + Janusz Tokarzewicz (od Gminnej Spółdzielni z Myślenic)
08:00 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
18:30 + Jerzy w 16. rocznicę śmierci i + Henryka w 7. rocznicę śmierci
Kamionka
18:30 + Maria Kołodziejczyk (od rodziny Galusów)
18:30 + Wojciech Kurnik i zmarli z rodziny
18:30 + Wacława, Sergiusz, Maria, Andrzej Karaban
SOBOTA 15.10
06:30 + Czesława Chlebek w 16. rocznicę śmierci oraz + Józef i Jan
07:00 + Teresa Nowak – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Pawła w 1. rocznicę urodzin oraz Natalki i Piotrusia
08:00 Z wdzięcznością za wszelkie otrzymane dary i z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Antoniego w 1. rocznicę urodzin
08:00 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
08:00 + Maria Kołodziejczyk (od Heleny Krasuskiej)
08:00 + Henryk Deka
18:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Klaudii i Rafała
w 3. rocznicę ślubu
NIEDZIELA 16.10
06:30 + Julian Sieniarski – msza gregoriańska
08:00 + Marianna Wójtowicz w 1. rocznicę śmierci
09:30 + Wiesław Lisowski – 4. rocznica śmierci
10:00 + Stanisław i Leokadia Sroka, + Stanisław i Konrad Karcz
11:00 Dziękczynno-błagalna w 50. rocznicę ślubu Mariana i Romany
Bugajskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
na dalsze lata
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 Anna Draus, Helena Szymczykiewicz – 5. rocznica śmierci
18:30 + Wiktoria Mikłasz – 16. rocznica śmierci
20:30 + Teresa Nowak – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 Dzisiaj

obchodzimy w całej Polsce XVI Dzień Papieski.
Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II. Jak co roku, młodzież zbiera dziś po każdej Mszy świętej
datki na potrzeby fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Organizuje ona stypendia, wspomagające kształcenie
młodych ludzi. Dziękujemy za każdy dar na ten szczytny cel.
 Dzisiaj o godz. 18:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza
św. w kaplicy św. Jadwigi Królowej w Sanktuarium
św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
 Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.
 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza we wtorek 11 października na różaniec o godz. 18:00, a po nim na Mszę św.
i spotkanie koła.
 W przyszłą niedzielę gościem w naszej parafii będzie
ks. Krzysztof Dybał – misjonarz z Tanzanii w Afryce.
Ks. Krzysztof będzie głosił kazania na wszystkich Mszach św.,
a po nich będzie zbierał do puszki dobrowolne datki na misje.
 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.
 Wypominki to znana od wieków forma modlitwy Kościoła za
zmarłych. Polega na „wypominaniu”, czyli odczytywaniu imion
zmarłych i modlitwie w ich intencji. W ten sposób, przez regularne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy
za nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form
realizacji tajemnicy „Świętych obcowania”. W naszym kościele
przyjmujemy na wypominki „roczne” i „jednorazowe”. Już
dziś przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe.
Za tydzień kartki będą wydrukowane także w naszym biuletynie. Można je oddawać przez cały październik w zakrystii lub
w kancelarii. W następne niedziele będziemy zbierać wypominki także przy wyjściu z kościoła. Modlitwa za zmarłych to
jedna z najstarszych praktyk Kościoła, a „wypominki” obok
ofiary Mszy świętej i modlitwy „Anioł Pański” są piękną formą
naszej modlitewnej pamięci o tych, którzy odeszli.
 Zaprzyjaźnieni pszczelarze rozprowadzają dzisiaj przed
kościołem miód.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Lidia
Kałużny, Tadeusz Wojtuń oraz Zygmunt Markocki.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
10.10 PONIEDZIAŁEK
Ga 4,22–24.26–27.31–5,1;
Ps 113; Łk 11,29–32
11.10 WTOREK
Ga 5,1–6; Ps 119; Łk 11,37–41
12.10 ŚRODA
Ga 5,18–25; Ps 1; Łk 11,42–46
13.10 CZWARTEK
bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Ef 1,1–10; Ps 98; Łk 11,47–54

14.10 PIĄTEK
Ef 1,11–14; Ps 33; Łk 12,1–7
15.10 SOBOTA
św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła
Ef 1,15–23; Ps 8; Łk 12,8–12
16.10 NIEDZIELA
Wj 17,8–13;
Ps 121;
2 Tm 3,14–4,2;
Łk 18,1–8

się, bo ciężko było zdobyć
żywność, ale to, co się jadło,
było czyste, nieprzetworzone.

Czerpiąc z własnego doświadczenia, jaką wskazówkę na
dobre życie mogłaby Pani
przekazać młodszym pokoleniom?

O pięknym Wilnie, urokliwym Krakowie i miłości do
gór z Panią Anną Tomaszewicz rozmawiała Edyta Wilk.

Pani Aniu, czy możemy na piękna apteka już nie istnieje.
początku zdradzić, kiedy się W Wilnie w latach trzydziePani urodziła i skąd Pani po- stych XX w. mieszkała siostra
chodzi?
Faustyna. To właśnie tam
Urodziłam się 19 lipca 1914 r. spotkała księdza profesora
Jestem rodowitą Wilnianką Michała Sopoćko, a Pan Jezus
z dziada pradziada i w zupeł- przekazał jej słowa koronki.
ności zgadzam się z Piłsud- Czy Pani już wtedy zetknęła
skim, który twierdził, że Wilno się z kultem Bożego Miłosierto jedno z najpiękniejszych dzia?
miejsc na świecie. Natomiast
w Krakowie jestem zakochana z uwagi na piękny krajobraz i fakt, że jest równie
urokliwy jak Wilno. Kraków
przyjął mnie bardzo życzliwie
w 1949 r., ponieważ od razu
po przyjeździe tutaj dostałam
pracę.

Według mnie to właśnie Wilno było źródłem tego nurtu.
Wileńscy ojcowie franciszkanie już w tamtych latach rozpowszechniali kult Bożego
Miłosierdzia. My młodzi organizowaliśmy wtedy pod ich
przewodnictwem tzw. dyżury
w odmawianiu koronki do
Miłosierdzia Bożego, tak by ta
Gdzie Pani pracowała?
Jestem farmaceutką i przez modlitwa była nieustanna.
27 lat prowadziłam aptekę Jakie ma Pani pasje, Pani Aniu?
w szpitalu Jana Pawła II – W chwili obecnej najbardziej
wtedy ten szpital nazwany był lubię leniuchować (śmiech),
imieniem dr Anki (Heleny ale proszę sobie wyobrazić,
Wolff). Na początku to był że nie mam czasu na leniumały punkt sanitarny, ale chowanie. A moją prawdziwą
przez ponad ćwierć wieku miłością i pasją są góry. Przepracy udało się tam stworzyć szłam całe Tatry oprócz Zaaptekę znaną w całym Krako- wratu, którego nie udało się
wie. Niestety, obecnie moja zdobyć. A jak już sama pozna-

RÓŻAŃCOWE PRZYSŁÓWKI

łam góry, to organizowałam
dla innych wycieczki i różnego
rodzaju wyjazdy. Należałam
również do PTTK – do sekcji
opieki nad zabytkami.

Czy bardziej Pani lubi plany
czy wspomnienia?

Trzeba być sobie wiernym
i trzeba też być odważnym.
Społeczeństwo niestety nie
jest zbyt odważne, ponieważ
za szybko jest na kolanach –
ze strachu, nie z pobożności.
W życiu trzeba się kierować
wiarą, nadzieją i miłością.
I bardzo ważne, by godło
Polski nigdy nie zaginęło, by
było w sercach i umysłach
młodych ludzi, tak by wiedzieli, jakie zobowiązania ono
ze sobą niesie.

Zawsze wszystko planowałam,
choć nie wszystko udawało się
osiągnąć. A teraz już niczego Czego absolutnie nie życzyć
nie planuję, ponieważ to, co 102-latce?
najważniejsze zależy już nie
Gdyby Pani zapytała, czego
ode mnie, tylko od Boga.
życzyć, powiedziałabym, że
Tak piękny wiek to zasługa chciałabym jeszcze skakać,
dobrych genów czy jest jakaś zdobywać szczyty, podróżoinna tajemnica?
wać… A czego nie życzyć?
Opieka Boża przede wszyst- Złamania nogi, bo już w ogókim. Ale mam wrażenie, że to le nie mogłabym chodzić…
również zasługa odżywiania
wileńskiego. Dawniej jedzenie
było mniej wyszukane niż
teraz, ale też mniej przesiąknięte chemią, ulepszaczami –
wszystko było świeże, prosto
z ziemi. Nie było przejadania

Zatem, Pani Aniu, życzę prostych dróg oraz dobrych,
uczciwych ludzi na tych drogach. I tego, by udało się
jeszcze zobaczyć górskie
szczyty. Serdecznie dziękuję
za rozmowę.
DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Liturgicznie: odmawiaj tajemnice radosne, światła, bolesne nie tajemnic różańca i pozwoli głębiej zrozumieć prawdy Boże.
i chwalebne razem z całym Kościołem.
Apostołująco: bądź apostołem różańca – odmawiaj prywatnie
Podarunkowo: odmawiaj różaniec za innych jako dar, ofia- i z innymi, zachęcaj innych do tej modlitwy.
Organizacyjnie: zapisz się do róży Żywego Różańca, odmaruj różaniec jako podarek imieninowy lub na inną okazję.
Ciągle: nie marnuj ani chwili, na przystanku, czekając wiaj różaniec przed zebraniami, ważnymi chwilami w życiu itp.
w kolejce – odmawiaj różaniec. Lepsze pół dziesiątki niż nic. Spokojnie: modlitwa różańcowa pozwoli ci zachować pokój
ducha w zdenerwowaniu, w trudnościach, w pokusach, w przeDotrzymuj zawsze towarzystwa Matce Bożej.
Świadomie: bądź skupiony i świadomy, że jesteś w obecno- ciwnościach, w depresji i cierpieniu. Matka Boża napełni twe
serce pokojem.
ści Boga i Jego Matki.
Zrozumiale: czytaj o prawdach wiary, ułatwi ci to rozważa-

Dokończenie ze str. 1

Lata przygotowań i łzy szczęścia

By być bliżej

czyli ŚDM okiem członka Departamentu Wydarzeń Centralnych Komitetu Organizacyjnego

Dzisiejszy dzień jest
wspaniałą okazją do tego,
aby stypendyści mogli
wyrazić swoją wdzięczność
względem wszystkich Ofiarodawców.
Wychodzimy
dziś do Was, do Waszych
rodzin i dzieci, aby
wspólnie cieszyć się, bawić,
świętować. Krakowska
wspólnota Fundacji przygotowała w obrębie Rynku
Głównego liczne atrakcje:
od godz. 12:00 zapraszamy
do udziału w grze miejskiej
„Odkryj miłosierdzie”, do
słodkiego kącika z ciastami, punktu zabaw z dziećmi czy wreszcie na koncert
w piwnicach Arcybractwa
Miłosierdzia o godz. 17:00
na ul. Siennej 5 (szczegóły
na plakatach promujących
DP).
W najbliższym czasie spotkacie nas Państwo zapewne kwestujących w żółtych
chustach na ulicach miasta.
I choć skończy się DP,
pamiętajcie, że dzięki Waszej ofiarności procentuje
dobro, a młodzi ludzie
nie muszą martwić się
o fundusze niezbędne do
tego, by studiować. Na
skutek upływu czasu pamięć o Świętym Papieżu
będzie coraz bardziej niszowa, dlatego my – stypendyści jedynej prawdziwie
żywej formacji papieskiej –
stajemy dziś i jutro na jej
straży.

Z proboszczem Markiem Hajdyłą rozmawiała Magdalena Czarnota.
Jakie były najważniejsze zadania Komitetu Or- I jakimś dziwnym splotem okoliczności na jego
ganizacyjnego ŚDM?
miejsce znajdywaliśmy kogoś, kto okazywał się
Stały skład komitetu ukształtował się 2 lata
przed Światowymi Dniami Młodzieży. Wydzielono w nim wówczas najważniejsze sekcje.
Ksiądz biskup powierzył mi opiekę nad sekcją
wydarzeń centralnych. Mieliśmy wziąć odpowiedzialność za wszystkie pięć głównych spotkań:
Msza św. Otwarcia, powitanie Ojca Świętego,
Droga Krzyżowa, Czuwanie, Msza św. Posłania.
Wszystko to znaczy dosłownie: wszystko. Od
miejsc, projektów ołtarzy, szat liturgicznych,
liturgii, muzyki, po angażowanie wykonawców:
reżyserów, aktorów, kompozytorów, scenarzystów...

Co było największym wyzwaniem podczas
przygotowań do ŚDM?

o niebo lepszy.

Najlepsze wspomnienie z ŚDM?
Było takich wiele. Na przykład czwartek, kiedy
papież jechał tramwajem, czyli kiedy realizował
się nasz pomysł pomimo wielu głosów sprzeciwu, wielu problemów. I kiedy w czwartek zobaczyłem rozradowanego papieża, machającego
do kilku tysięcy ludzi na trasie, to było śliczne.
Na pewno dla nas, jako twórców, poruszające,
choć przecież znaliśmy te plany wcześniej, były
stacje drogi krzyżowej, szczególnie sceny
ukrzyżowania czy uwalniania się Jezusa z całunu. Także adoracja w sobotę, kiedy przy zachodzie słońca papież modlił się przed Najświętszym Sakramentem, kiedy wspólnie śpiewaliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. I to
ogromne uczucie ulgi w niedzielę, kiedy skończyła się Msza św., kiedy nie było nawet siły
zdjąć ornatu, tylko usiedliśmy na krzesłach i łzy
same leciały.

Połączenie rzeczy... trudnych do połączenia.
Z jednej strony ducha ŚDM, z drugiej strony
profesjonalizmu, jeśli chodzi o formę; połączenie młodości, radości z głębszą treścią, przekazem. Chcieliśmy, żeby każdy dzień miał swoje
hasło, swój kierunek. Stworzenie treści, a po- Jak papież Franciszek oceniał pomysły i przygotem znalezienie uniwersalnych form, by je prze- towania do ŚDM?
kazać.
Kilka koncepcji było mu przedstawianych wczeCo Księdza najbardziej zaskoczyło podczas śniej, np. pomysł z przejazdem tramwajem, do
przebiegu ŚDM?
którego papież, pomimo dezaprobaty współWielokrotnie doświadczyliśmy czegoś, czego pracowników, odniósł się bardzo pozytywnie.
właściwie się spodziewaliśmy. Bardzo liczyliśmy Zapoznawał się również ze świadectwami, rozna „Pomoc z góry” i nie zawiedliśmy się. Mieli- ważaniami Drogi Krzyżowej. Wiem też, że barśmy czasem jakiś pomysł na jakiegoś człowie- dzo mocno ją przeżywał. Ucieszyło go powitaka, reżysera, kompozytora, aktora. Potem nie. Wyjeżdżał z Krakowa szczęśliwy i kazał
z różnych powodów te plany się nie udawały. dziękować wszystkim realizatorom.

Ojciec, Syn i Duch
…tak brzmiało hasło naszej jubileuszowej krzyżówki. Spośród autorów poprawnych
rozwiązań wylosowaliśmy zwycięzców konkursu, którymi są: Czesława Wojtal,
Maria Konik, Piotr Milc i Paweł Korniak.

Marcin Rudzki

Gratulujemy i zapraszamy od dziś do zakrystii po odbiór nagród!

stypendysta Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Niestety do krzyżówki zakradł się błąd. Hasło nr 7 – wiara, jest jedną
z cnót boskich (razem z nadzieją i miłością), a nie kardynalnych (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo). Autorka krzyżówki serdecznie przeprasza.

