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ROK C

Czytanie z Księgi Syracydesa
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw
biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy
Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda
słuszny wyrok.
(Syr 35, 12-14. 16-18).

Psalm responsoryjny (Ps. 34(33), 2-3. 17-18. 19 i 23).
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Czytanie z Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął,

ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie
policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie
i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło
głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi
mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego;
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
(2 Tm 4, 6-9. 16-18).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie,
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz
stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści,
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego,

co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się
w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem,
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony».
(Łk 18, 9-14).
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„Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki”
(s. Łucja z Fatimy).

Miesiąc październik w kościele katolickim poświęcony
jest modlitwie różańcowej. 7 października w kalendarzu liturgicznym uroczyście obchodzimy wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej. Dzięki istniejącej wspólnocie parafialnej „Żywego Różańca” modlitwa różańcowa odmawiana jest w naszej świątyni nie tylko w październiku, ale każdego
dnia, przez cały rok.
„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób,
które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają
modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa
Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana
przez Papieży, zyskała popularność dzięki
wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot
w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią
Stowarzyszenie „Żywego Różańca” zatwierdził Papież Grzegorz XVI konstytucją „Benedicentes Domino” w 1832 r. W Polsce praktyka „Żywego Różańca” stała
się znana już pod koniec XIX wieku. W naszej parafii wspólnota „Żywego Różańca” powstała w 1980 r. Jej opiekunem został
ówczesny Proboszcz, ks. Józef Jakubiec, a od 2011 r. opiekę
duchową nad wspólnotą objął ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic. Obecnie w naszej parafii istnieje XII Róż Żeńskich
i III Róże Męskie. Każda Róża ma swoją Patronkę lub Patrona.
I tak, Patronką I Róży Żeńskiej jest M.B. Częstochowska
(zał. 1980 r.), II – M.B. Anielska (1980 r.), III – M.B. Nieustającej Pomocy (1980 r.), IV – św. Maksymilian Maria Kolbe
(1985 r.), V – Najświętsza Rodzina (1985 r.), VI – św. Siostra
Faustyna (1996 r.), VII – św. Jadwiga Królowa (1999 r.),
VIII – M.B. Fatimska (2000 r.), IX – M.B. Szkaplerzna
(2001 r.), X – M.B. Kalwaryjska (2001 r.), XI – M.B. Fatimska
(2001 r.) i XII – M.B. Królowa Różańca Świętego (2002 r.).
Natomiast Patronem I Róży Męskiej jest św. Józef (1985 r.),
II – św. Krzysztof (1997 r.) i III – św. Andrzej Bobola (2000 r.).
Od Roku Jubileuszowego (2000 r.) wspólnota „Żywego Różańca” prowadzi modlitwę różańcową w naszej świątyni przed
Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie,
za co jesteśmy wdzięczni Najświętszej Rodzinie i wszystkim
świętym z naszego sanktuaryjnego Ołtarza. Codziennie inna
Róża prowadzi rozważania różańca świętego i przedstawia intencje Bogu Miłosiernemu, za wstawiennictwem Matki Bożej

Różańcowej. Modlimy się m.in. za Ojca Świętego Franciszka o zdrowie i potrzebne łaski w posłudze na Stolicy Piotrowej,
jak również o siły i zdrowie dla Papieża emeryta – Benedykta
XVI. Naszą modlitwą obejmujemy kapłanów, siostry zakonne
oraz misjonarzy. Modlimy się o wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, o pokój na świecie, o poszanowanie życia od poczęcia,
aż do naturalnej śmierci, o przyjęcie Jezusa za Króla i Pana
w życiu naszych rodzin i całej Ojczyzny oraz za cały lud Boży.
Matce Bożej Różańcowej polecamy w modlitwie naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. W Roku
Różańca Świętego (2002 r.) wspólnota zapoczątkowała „szturm
modlitewny” poprzez „Wędrujący Różaniec” w rodzinach
członków „Żywego Różańca”. Istnieją więc także Róże Rodzinne oraz Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, których celem
jest wypełnianie wezwania do modlitwy różańcowej, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie w 1917 r., objawiając się trójce
dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To wezwanie Maryi
członkowie PKRD realizują poprzez zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca, w wyznaczonych intencjach: za Ojca Świętego, za Kościół Święty, za biskupów, kapłanów i siostry zakonne, za Ojczyznę, za Radio Maryja i dzieła
przy nim powstałe, za misje, za dzieci nienarodzone, za rodziny, o pokój na świecie
oraz o nawrócenie grzeszników.
Każdego roku z naszym różańcem procesyjnym uczestniczymy m.in. w procesji
św. Stanisława Biskupa Męczennika
z Wawelu na Skałkę, bierzemy udział
w uroczystościach i nabożeństwach w naszej parafii (Uroczystość Bożego Ciała,
nabożeństwa Fatimskie), w sierpniu pielgrzymujemy do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby dziękować
za wszystkie otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę i Boże
błogosławieństwo dla nas i naszej parafii. Moderator świecki
„Żywego Różańca”, pan Stefan Domin jest wykonawcą kilkunastu różańców procesyjnych, które zostały ofiarowane parafiom nie tylko w Polsce, ale także poza granice naszej Ojczyzny, m.in. na Ukrainę i do Kazachstanu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia
w szeregi naszej wspólnoty. Spotykamy się na wspólnej modlitwie różańcowej codziennie o godz. 17.00, a w niedziele
po Mszy św. o godz. 17.00.
E. G.
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I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny - „Życiu TAK!”
Inicjatywa marszu zrodziła się w czasie spotkania pani prezes Zarządu DIAK z panem dr inż. Antonim Ziębą, prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia w Krakowie. Poprzedzając marsz 4 czerwca br. zorganizowano wspólnie konferencję na tematy dotyczące życia, jego wartości i ochrony –
„AKCJA – ŻYCIU TAK!”. Ponieważ wielkim obrońcą życia
był i jest św. Jan Paweł II, więc postanowiono połączyć uroczystość dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II
z I Marszem dla Życia i Rodziny „Życiu TAK!” 9 października 2016 r.,
co z radością zaakceptował ks. Kard.
Stanisław Dziwisz. I tak się stało.
W Dniu Papieskim, w Sanktuarium
św. Jana Pawła II na Białych Morzach
w Krakowie została odprawiona Msza
święta dziękczynna za pontyfikat
św. Jana Pawła II i w intencji obrony
życia. Po jej zakończeniu uformował
się i wyruszył I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny – „Życiu
TAK!”. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Kard.
Stanisław Dziwisz i wygłosił homilię. W swojej homilii m.in.
zaapelował, aby modlić się szczególnie o dar pokoju dla narodów dotkniętych bratobójczymi konfliktami i wojną. Następnie
podkreślił, że mamy za co Panu Bogu dziękować, gdyż jesteśmy
świadkami w naszym pokoleniu wielkich wydarzeń. Jakże,
po trzydziestu ośmiu latach nie dziękować za wybór Jana Pawła
II i za jego pontyfikat! Kościół zapamiętał Jana Pawła II jako
wielkiego obrońcę życia człowieka i jego niezbywalnej godności. Powiedział również, że Ewangelia życia głoszona przez
św. Papieża docierała do najdalszych zakątków świata, budząc
ludzkie sumienia, uwrażliwiając je na szacunek dla każdego
poczętego pod sercem matki dziecka.
Dzisiaj ta święta sprawa jest nadal
aktualna w naszej Ojczyźnie. Dlatego
dziękujemy wszystkim, którzy stają
w obronie życia. Mówca nawiązał także do obchodzonego XVI Dnia Papieskiego w Polsce, podkreślając niezwykle mądrą i trafną inicjatywę wspierania edukacji młodych Polek i Polaków,
wywodzących się najczęściej z małych
miejscowości i wielodzietnych rodzin.
W Mszy świętej wziął udział Wojewoda Małopolski Józef Pilch, posłowie
oraz inni przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych z całego województwa, a także przedstawiciele wielu stowarzyszeń. W darze ofiarnym m.in. przedstawiciele organizatorów podarowali wyprawki niemowlęce, które
przeznaczone są do Domu Samotnej Matki w Wadowicach
i Okna Życia w Krakowie. Pod koniec liturgii została poświęcona figurka Matki Bożej, która w swoich dłoniach trzyma relikwie św. Jana Pawła II. Ta uroczysta Msza święta z udziałem
wielu wiernych oraz młodzieży zrzeszonej w Fundacji Trzeciego Tysiąclecia była transmitowana przez TVP1.
Po Mszy świętej z Sanktuarium św. Jana Pawła II wyruszył
I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny – „Życiu TAK!”
pod patronatem Metropolity ks. Kard. Stanisława Dziwisza.
W marszu wzięły udział współdziałające stowarzyszenia: Akcja
Katolicka, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, NSZS Solidarność, Caritas, Służba

Liturgiczna, Jeden z Nas, Wydział Katechetyczny, Mężczyźni
św. Józefa oraz liczni uczestnicy – zwolennicy obrony życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. W wielkiej
wdzięczności Bogu za Osobę i Dzieło św. Jana Pawła II,
w trosce o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
wołając o poszanowanie rodziny i godność małżeństwa szedł
pochód ulicami Królewskiego Krakowa, by wspólnie opowiedzieć się
za tymi wartościami. Pochód przeszedł ulicami: S. Faustyny, Fredry,
Tischnera, Wadowicką, Kalwaryjską,
na której dołączył drugi człon uczestników, następnie Krakowską, Stradomską i Grodzką na Rynek Główny.
Uczczono św. Jana Pawła II odwołując się do jego nauki i postawy wobec
życia i jego dawcy, jakim jest Bóg.
Poprzez udział w marszu składaliśmy
świadectwo naszej wiary, przywiązania do ponadczasowych wartości, Boga i Kościoła. Na czele
pochodu była niesiona duża figurka Matki Bożej, która w swoich dłoniach utrzymuje relikwie św. Jana Pawła II. Także były
niesione duże obrazy - św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy
z Kalkuty – wielkich współczesnych obrońców życia i godności
człowieka. Niesiono również liczne sztandary na początku marszu, a w całym pochodzie liczne chorągwie i baloniki opatrzone
okolicznościowymi napisami. Przygrywały nam orkiestry Kopalni Węgla „Janina” z Libiąża i Kopalni Soli w Wieliczce.
Krakowscy aktorzy - Maciej Małysa i Lidia Jazgar - czytali
teksty świętych, których obrazy niesiono. Także odmawiano
Różaniec i śpiewano pieśni, które prowadziła Teresa Bury.
W czasie przemarszu nad kolumną, przeleciał samolot ciągnący
za sobą duży transparent z napisem:
„ŻYCIU TAK!”. Po dojściu na krakowski Rynek, na przygotowanej scenie, zabrali głos wyrażając wdzięczność zebranym za wzięcie udziału
w marszu i podkreślając jego merytoryczny sens: prezes Zarządu DIAK pani Grażyna Kominek, ks. Kard. Stanisław Dziwisz, poseł i wieloletnia
prezes KIAK - pani Halina Szydełko,
prezes Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia - pan Paweł Wosicki
i prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia w Krakowie - pan
Antoni Zięba. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz powiedział m.in.:
są różne marsze. Marsz, który dziś wyruszył z Sanktuarium
św. Jana Pawła II i dotarł do serca historycznego Krakowa –
ten marsz nie jest przeciw komuś. Ten marsz nie jest protestem.
Dzisiejszy, I Małopolski Marsz jest dla życia i rodziny.
Ten marsz jest dla człowieka. Ten marsz jest dla naszych najmniejszych braci i sióstr, którzy jeszcze nie mogą mówić,
ale mają święte prawo ujrzeć światło dzienne i przyjazną ludzką
twarz. Mają prawo stać się obywatelami ziemi. Naszej polskiej
ziemi. Na zakończenie wystąpił zespół „Jakubowe Muszelki”,
śpiewając radośnie budujące piosenki. Krakowscy cukiernicy
częstowali uczestników zebranych na Rynku Głównym swoimi
wypiekami.
Jan Wilk
Foto: Adam Stawiarski
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SREBRNY JUBILEUSZ SIOSTRY PRZEŁOŻONEJ
Z okazji Jubileuszu 25-lecia
życia zakonnego, pragniemy złożyć naszej Siostrze Anicie najlepsze życzenia na dalszą drogę posługiwania, aby było ono radosne, wytrwałe i przynosiło błogosławione owoce. Życzymy zdrowia i sił do dalszych dokonań
w pracy apostolskiej. Niech Jezus
Eucharystyczny będzie w życiu
wsparciem i umocnieniem, Matka
Najświętsza opiekunką, a Święty
Michał Archanioł obrońcą i pocieszycielem w trudach ludzkiego
pielgrzymowania. Szczęść Boże!

Kto raz skosztował owoc
Trwania przy Tobie, Panie,
Wie czym jest szept miłości
I czym jest Powołanie.
Kto w sercu swym rozpoznał
Bożego głosu drżenie,
Na zawsze pozostanie
Swojego Mistrza cieniem.
I choćby sił już brakło
I drogi szlak się kończył,
Pójdzie po wydmach życia,
Kto z Tobą raz się złączył.
Na szarych drogach życia,
Ostoją bądź nam Panie,
Tym, którym powierzyłeś
Swój dar - Twe Powołanie.

Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj przypada Niedziela Misyjna. Z tej racji gościmy w naszej wspólnocie parafialnej misjonarza
ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Tydzień Misyjny przypomina nam, że każdy, kto przeżył
prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań
Ewangelii, chce również dzielić się swoją wiarą z innymi. Dzieło rozkrzewiania misji możemy wesprzeć
kupując kalendarz misyjny.
2. W dniu dzisiejszym wystąpią w naszym Sanktuarium
połączone chóry Katedry Radomskiej, które usłyszymy na Mszy św. o godz. 12.30 i bezpośrednio po niej
w koncercie na cześć Matki Bożej.
3. Przyjmujemy wypominki na rok 2017 w zakrystii
lub w kancelarii. Wypominki jednorazowe będą czytane w oktawie Wszystkich Świętych, a wypominki
roczne w trzecie niedziele miesiąca. Kartki na wypominki można zabierać ze stolika. Przyjmujemy także
intencje mszalne na zbiorową GREGORIANKĘ z wypominkami listopadowymi. Jest to 30 Mszy św. w li-

4.

5.
6.

7.

stopadzie codziennie o godz. 18.00, a w niedziele
o 17.00. Zwracamy uwagę, że zbiorową gregoriankę
ofiarujemy tylko za jedną lub dwie osoby zmarłe
z rodziny, za które bliscy nie mogli zamówić gregorianki indywidualnej.
Wspólnota Mężczyzn św. Józefa zaprasza na spotkanie
w czwartek, 27 października po Mszy św. wieczornej
w Domu Parafialnym w sali nr 1.
Przypominamy, że w przyszłą niedzielę, 30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
Już w grudniu odbędzie się kolejna ogólnopolska
edycja Szlachetnej Paczki. W związku z tym
serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne
do czynnego udziału w wolontariacie. Zapisy
można dokonywać przez stronę internetową:
www.szlachetnapaczka.pl.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• piątek: Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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