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„Otwórz się! Natychmiast otworzyły się jego uszy
i zostały rozwiązane więzy jego języka”.
„Otwórz się!” to słowa kierowane do nas. Otwórz się
na słowo Boże. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” - wołał
św. Jan Paweł II. Każdy z nas jest głuchawy i niedosłyszący.
Wielu rzeczy nie słyszymy. Czy zawsze słyszymy jak ktoś
puka do naszych drzwi szukając pomocy? Potrzebujemy
Jezusa, który wkroczy w nasze życie. Nie bądźmy głusi!
Tylko Jezus może „natychmiast otworzyć” nasze uszy,
pozbawić nas duchowej głuchoty. Uwierzmy, że On może
to uczynić. Świadkowie cudu przedstawionego w dzisiejszej
Ewangelii „pełni podziwu mówili: Wszystko dobrze uczynił”
i wielu z nich uwierzyło. Jeżeli usłyszę pukanie Jezusa
do drzwi swego serca, to mam je otworzyć, aby On wraz
z Ojcem mógł wejść i tam zamieszkać. „Otwórz swoje
drzwi Temu, który przychodzi, otwórz twą duszę, rozszerz
wnętrze twego umysłu, abyś zobaczył bogactwo prostoty,
skarby pokoju, słodycz łaski” /św. Ambroży/. Zbawicielu,
uzdrów moją głuchotę na słowa życia wiecznego.
Daj moc, abym przyprowadził innych do Ciebie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZK A
„Gdy głosi się innym Jezusa, to przez dzieła i gesty trzeba wkraczać w codzienne ich życie,
skracać dystans, jeśli to konieczne – uniżać się aż do upokorzenia i brać na siebie ludzkie życie,
dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludziach.
W ten sposób ewangelizatorzy mają „zapach owiec”, a one słuchają ich głosu.”
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JUTRO O GODZ. 18:53
W POKOJU PRZY KANCELARII PARAFIALNEJ
WIELKA PROMOCJA „POMYSŁÓW I CHĘCI”,
CZYLI PIERWSZE POWAKACYJNE SPOTKANIE
REDAKCJI „MOJEJ PARAFII”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SYMPATYKÓW NASZEJ REDAKCJI,
A PRZEDE WSZYSTKIM NOWYCH – REDAKTORÓW,
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I POMYSŁOWYCH SYMPATYKÓW.

JESTEŚ NAPRAWDĘ ZAPROSZONY!
JEŚLI TYLKO CHCESZ ZROBIĆ COŚ DOBREGO...

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
CZYLI ŚDM WCZORAJ,
DZIŚ I JUTRO
KRAKÓW / 2016 III

miłością życie. O tym wszystkim mówi druga zwrotka
hymnu.

Trzecia część… parafraza Psalmu 130, od pierwszych słów
zwanego „De profundis” (Z głębokości). Przedziwny
jest człowiek – mimo, że zna drogę i wie, jak jej potrzebuje, tak często z niej zbacza. Jeśli Bóg zachowałby
pamięć o naszych grzechach, moglibyśmy tylko
„pomarzyć” o prawdziwym szczęściu. Jednak On jest
Dziś trochę więcej o hymnie ŚDM 2016…
miłosierny i wciąż przebacza, pokazując, że w świecie
Pieśń „Błogosławieni miłosierni”, jak już wiemy, została obecna jest miłość potężniejsza niż grzech, niż śmierć.
napisana przez krakowianina – Jakuba Blycharza. Jest W tym miejscu treść zwrotek mocno przenika się
on autorem muzyki i tekstu, chociaż ten ostatni był z refrenem. Skoro sami doświadczamy miłosierdzia,
modyﬁkowany tak, aby w możliwie najlepszy sposób powinniśmy być jego znakiem dla innych. Dopiero
oddać ideę najbliższego ŚDM. Od początku (o czym wtedy doświadczymy w pełni, czym ono rzeczywiście jest.
mówi często Kuba) tekst utworu przenikał klimat
Kiedy człowiek spotyka Miłość, nie może zostać
biblijny, praktycznie całość zaczerpnięta została właśnie
obojętny. Gdyby tak się stało, zaczęłoby w nim ginąć to,
z Pisma Świętego. To bardzo ważne, gdyż można
co może rozwinąć się we wspaniałą, niekończącą się
powiedzieć, że najważniejszym i pierwszym Autorem
„przygodę życia”. A jeżeli ziarno naprawdę zakiełkuje
„Błogosławionych” jest Ten, który w Kazaniu na Górze
w sercu, staje się człowiek świadkiem. Pragnie dzielić się
o błogosławieństwach nauczał. Utwór składa się
tym, co zrozumiał i czego doświadczył: że Bóg nas kocha,
z czterech zwrotek, ukazujących kolejne etapy drogi
nie zostawia samych w grzechu, ale dał swojego Syna,
miłosierdzia, kształtującej życie człowieka.
który przez śmierć i Zmartwychwstanie pokonał zło.
Na początku słyszymy werset z Psalmu 121 – pytanie, I pragnie człowiek całemu światu „wykrzyczeć” to
które zadaje sobie tak wielu z nas: Gdzie szukać ratunku, właśnie orędzie, nazywane kerygmatem. Tak, jak to
pomocy w życiowych trudnościach, sensu tego, co nas słychać w ostatniej zwrotce hymnu.
spotyka? Odpowiedź przychodzi szybko – sam Bóg
przez słowa Psalmu ją wskazuje: „Pomoc od Pana…” Pozostaje jeszcze jedna część, tzw. Bridge („łącznik”).
Właściwie nie trzeba jej omawiać. Może lepiej po prostu
Tak naprawdę to On sam, Miłosierny Bóg, pierwszy zacytować. Niech to będzie przesłanie dla każdego
do nas wychodzi. Jest Dobrym Pasterzem, który szuka z nas – „kerygmat miłosierdzia”, którego przyjęcie
każdej zagubionej owcy, gdy stanie się coś złego. Nie czyni cuda:
czeka, aż całkiem zginiemy, ale obmywa i leczy rany serc
„Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
z grzechów i tego wszystkiego, co przesłania drogę
Swe troski w Panu złóż
miłosierdzia. Jednak nie poprzestaje na oczyszczeniu.
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Serce czyste to nie serce puste. Miłosierny zabiera to,
Żyje Pan, Twój Bóg!”
ms
co boli, ale także daje nowe: piękne i wypełnione

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie”.
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TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Zanim w rozmowie z dzieckiem otworzysz usta, przemyśl to, co chcesz powiedzieć”.

SWEGO NIE ZNACIE …
KAPLICZKA MATKI BOŻEJ OD SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW
Nad jeziorem Morskie Oko w Tatrach jest mała kapliczka
Matki Bożej. Wisi na limbie przy ścieżce wiodącej ze
schroniska nad Czarny Staw, w miejscu, w którym
bardzo często zatrzymują się turyści, by spojrzeć na
panoramę szczytów od Kazalnicy aż po Miedziane.
Kapliczka zwrócona jest w stronę gór, a jednocześnie
znajduje się na początku morskooczańskich szlaków
turystycznych i wspinaczkowych, i z niewielkiego
wzniesienia zdaje się patronować tym, którzy wyruszają
w góry i tym, którzy z nich wracają. Turyści i taternicy
często w tym miejscu przystają i chwilę trwają w ciszy,
niektórzy się modlą.
To miejsce dla tych wszystkich, którzy lubią wędrować
po duchowych szlakach św. Jana Pawła II, a zwłaszcza
wytyczonym przez Niego „szlaku Maryjnym”. To miejsce
osobistej modlitwy, wymiany myśli i słowa, muzyki
i tatrzańskich wędrówek. Miejsce, w którym we Mszach
świętych, osobistej modlitwie, we wzajemnym obcowaniu i wspólnym muzykowaniu prosimy Matkę Bożą
o duchowe i życiowe szczęśliwe powroty.

Kapliczka Matki Bożej od Szczęśliwych Powrotów.
Jak kiedyś, tak i po dziś dzień przed wizerunkiem Matki
Bożej zaczęli zatrzymywać się przechodzący tą drogą
turyści i taternicy, a najczęściej chyba ci, którzy po
trudnych wędrówkach i niebezpiecznych wspinaczkach
powracali do schroniska. Kto wie, czy wśród nich nie
znajdowali się i tacy, którzy w tym miejscu dziękowali
Matce Bożej za coś więcej: za powrót – właśnie w górach
– do Boga. Zrodził się wtedy pomysł nadania ﬁgurce
wezwania Matki Bożej od Szczęśliwych Powrotów.

?

IE
N
TA ABA
PY
KR
Z
S

Stały się już tradycją coroczne Msze święte, odprawiane w maju i październiku na głazie pod Kapliczką
i gromadzą coraz większą ilość stałych i przygodnych
gości.
Wróćmy do miejsc. Miejsc, w których docenia się powrót.
Choćby bezpieczną dróżkę w górach, blisko schroniska.
Tam, gdzie już wiemy, że udało nam się wrócić szczęśliwie. Czyż szczęśliwy powrót z gór nie może nas
natchnąć myślą o innych, duchowych powrotach?
Może, jak najbardziej może. Zwłaszcza, gdy nieopodal
w naiwnie drewnianej kapliczce stoi Matka Boża.
Nie tylko stoi. POMAGA.
„Matko Boska od Szczęśliwych Powrotów,
królująca nad Morskim Okiem z maleńkiej kapliczki
w ołtarzu gór, wysłuchaj nasze modlitwy
i zanieś je do tronu Twojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.
Niech nas strzeże Twoja przemożna opieka,
abyśmy nie pobłądzili i nie zagubili się
na górskich szlakach,
lecz szczęśliwie powrócili do swych domów.

Nam grzesznym uproś, błagamy,
łaskę radosnych powrotów do domu
naszego umiłowanego Ojca,
a na ścieżkach codziennych spotkań z braćmi i siostrami
bądź nam przewodniczką, jak jesteś tu,
wśród tych tatrzańskich szczytów.
Amen”.
opr.
Bartłomiej Paduch

„Czy siostry zakonne mogą zbierać tacę?”
Mogą. Tacę na Mszy świętej może zbierać każdy człowiek,
który ma na to czas i wzbudza zaufanie Księdza Proboszcza.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
W S Z Y S T K I M O F I A R O D AW CO M ,
K TÓRYM LOSY NASZE J GAZE TKI NIE SĄ OBOJĘ TNE.
J E D N O C Z E Ś N I E P R O S I M Y O D A L S Z E W S PA R C I E
I FINANSOWY UDZIAŁ W JE J T WORZENIU.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
6 września 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Beata, Eugeniusz
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 4-7a
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10
Jk 2, 1-5
EWANGELIA: Mk 7, 31-37

7 września 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ryszard, Regina, Marek
LITURGIA SŁOWA:
Kol 1, 24 – 2, 3
PSALM 62, 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 6, 6-11

8 września 2015r. – WTOREK
Narodzenie Najśw. Maryi Panny
Imieniny: Nestor, Radosław, Maria
LITURGIA SŁOWA:
Mi 5, 1-4a
PSALM 13, 6
EWANGELIA: Mt 1, 1-16. 18-23

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W sierpniu do naszej Wspólnoty paraﬁalnej przybyły nowe siostry
zmartwychwstanki. Z Krakowa powróciła do nas s. Lidia Śpiewak CR,
która została Przełożoną Wspólnoty Sióstr i katechetką w Szkole
Podstawowej nr 9, a z Niskowej k. Nowego Sącza przybyła nasza nowa
zakrystianka – s. Paulina Fabia CR. Serdecznie witamy Siostry pośród nas
i życzymy dużo miłości, pokoju i zdrowego dystansu. S. Samuela podjęła
pracę w klasztorze w Kętach, a s. Katarzyna – w Warszawie. W tym roku
w naszej paraﬁi nie zaszły żadne zmiany personalne we Wspólnocie kapłanów.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza św. hospicyjna. Również dzisiaj o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
3. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
4. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne, a następnie Msza święta za zmarłych
poleconych w wypominkach.
5. We wtorek, 8 września, przypada Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej
Siewnej). Msze święte będą sprawowane jak w dni powszednie.

6. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za zaangażowanie w życie naszej paraﬁi
i zachęcamy nowe osoby do włączenia się w paraﬁalne grupy.
Oto terminy spotkań:
9 września 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Aldona, Piotr, Sergiusz
* kandydaci na ministrantów – poniedziałki, godz. 1700 w zakrystii
LITURGIA SŁOWA:
* ministranci – wtorki, godz. 1700 w zakrystii
KOL 3, 1-11
* lektorzy – wtorki, po Mszy świętej wieczornej w zakrystii
PSALM 145, 2-3. 10-11. 12-13AB
EWANGELIA: ŁK 6, 20-26
* Schola dziecięca – soboty, godz. 1400 w salkach paraﬁalnych
* Młodzieżowa Schola Pallottiego – soboty, godz. 1600 w salkach
10 września 2015r. – CZWARTEK
paraﬁalnych
Imieniny: Łukasz, Irma, Mikołaj
LITURGIA SŁOWA:
7. W przyszłą niedzielę, 13 września, o godz. 1530 zostanie odprawiona
Kol 3, 12-17
pierwsza w tym roku szkolnym Msza święta dla dzieci przygotowujących się
PSALM 150, 1-2. 3-4. 5
do
przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.
EWANGELIA: Łk 6, 27-38
8. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza
11 września 2015r. – PIĄTEK
święta dziękczynna za tegoroczną pielgrzymkę. Zapraszamy wszystkich
Imieniny: Jacek, Feliks
pielgrzymów z naszej „Białej 11”. Po Mszy świętej – w kawiarence
LITURGIA SŁOWA:
„jedenastkowy wieczór wspomnień”.
1 Tm 1, 1-2. 12-14
PSALM 16, 1-2a. 5. 7-8. 11
9. Panom Tomaszowi i Arturowi Hernik dziękujemy za udzielenie znacznej
EWANGELIA: Łk 6, 39-42
pomocy w postaci paliwa dla potrzeb „Białej 11”, a także za zorganizo12 września 2015r. – SOBOTA
wanie transportu młodzieży na wakacyjne rekolekcje oazowe. Państwu
Imieniny: Gwidon, Amadeusz
Danucie i Sylwestrowi Wojcieszek dziękujemy za dar pieczywa
LITURGIA SŁOWA:
dla Pielgrzymów.
1 Tm 1, 15-17
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5a i 6-7
10. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Pielgrzymów darem wody
EWANGELIA: Łk 6, 43-49
i oﬁarami do puszek. Zebraliśmy 2870 zł. Niech wszystkim Bóg udziela
potrzebnych łask.
11. Już dzisiaj zapraszamy dzieci i młodzież oraz rodziców na wspólne świętowanie dnia św. Stanisława Kostki
w piątek, 18 września. O godz. 1800 będzie Msza święta z indywidualnym błogosławieństwem dzieci i młodzieży.
12. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Świętym
Krzyżu. Wyjazd w poniedziałek, 14 września, o godz. 1730, powrót – 15 września rano. Koszt: 30 zł. Zapisać się
można pod numerami telefonów, które są umieszczone w gablotach.
13. W sobotę, 10 października, w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, kl. Sebastian Kołodziejski SAC,
nasz paraﬁanin, przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach.
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