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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

Psalm responsoryjny

(Iż 35, 16-18)
-7-4a)
( Syr 35, 12-14.

jego dosięgnie obłoków.
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż
dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
OTO SŁOWO BOŻE

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła Do Tymoteusza
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Najdroższy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej
rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary 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

Alleluja, allelluja, alleluja

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.
OTO SŁOWO BOŻE

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą
Nam zaś przekazał słowo jednania

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli
w siebie, 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
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem
jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy

(2 Tm 4, 6-9. 16-18)

(Por. 2 Kor 5, 19)

Alleluja, allelluja, alleluja
(Łk 18, 9-14)

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „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».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Z seniorami w Mrzeżynie
W sobotę 7 września 2019 r. o szóstej rano Seniorzy wyjeżdżają autokarem z Krakowa Nowego
Bieżanowa i po drodze w Chrzanowie przygarniają nas, grupkę trzebińsko - jaworznicką. Po jedenastu godzinach dotarliśmy do Ośrodka Wypoczynkowego
SUS
w Mrzeżynie. Zostaliśmy ciepło przywitani przez właściciela ośrodka. Każdy
z uczestników otrzymał kartę pobytu z
niezbędnymi informacjami.
A może ktoś zapyta, co to za wczasy? Ksiądz prałat Jozef Jakubiec dba o
seniorów. Ze swoją
załogą Klubu Seniora z Nowego Bieżanowa
organizuje
t u rnu sy
wyp o c z yn k o wo -re ha bi l i t a cyjn e
„Seniorów z wnukami”. Tym razem wnuczuś był
jeden – Sławuś z Babcią Bronią.
Jak wyglądały nasze dni nad Morzem? Rano
była Jutrznia i błogosławieństwo, potem śniadanie, zabiegi rehabilitacyjne i własne plany wypoczynkowe. Byli z nami trzej wspaniali kapłani:
organizator Ks. Prałat Józef Jakubiec, Ks. Infułat
Franciszek Kołacz i Ks. Prałat Władysław Gil.
Dzięki ich obecności, doświadczeniu, posłudze kapłańskiej i kierowanemu do nas słowu Bożemu
każdy dzień przeżywaliśmy w łączności z Panem
Bogiem i umacnialiśmy się duchowo. O godzinie
17.00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego mieliśmy
Mszę św. koncelebrowaną przez naszych kapłanów.
W SUS-ie serwowano nam trzy obfite posiłki,
a jedzenie, trzeba przyznać, było naprawdę

smaczne, tak więc trudno było sobie odmówić. I tu
pewien fakt, tak dobrze dają jeść, a nasi dwaj koledzy z grupy nie przychodzą w piątki na żaden
z posiłków. Dlaczego? Ponieważ poszczą w ten
sposób w każdy piątek. A może warto by też spróbować czasem…

Dobra kuchnia, to nie wszystko. Tu serwują
jeszcze przez dziesięć dni po dwa zabiegi rehabilitacyjne każdemu według jego potrzeb. Każdy
z nas codziennie staje się zdrowszy! A skoro tak,
to idziemy na wieczorek zapoznawczy z muzyką
na żywo i tańcami.
Seniorzy potrafią się
bawić i
cieszyć!
Wśród nas są Jubilaci. 50 lat Kapłaństwa jest okazją, by
złożyć życzenia naszemu Czcigodnemu
Księdzu
Prałatowi
Józefowi. Ależ było
pięknie! Cieszyliśmy
się również Złotym
Jubileuszem Małżeństwa jednej pary
Seniorów. W połowie turnusu jest też
wieczorne ognisko
z kiełbaskami przy muzyce z tańcami w księżycowej poświacie. I jeszcze wieczorek pożegnalny.
Trzeba przyznać, że właściciele ośrodka dbają
o aktywne spędzenie czasu kuracjuszy. Chętni jadą na wycieczki do Szczecina, Kołobrzegu, Trzebiatowa, do
Gospodarstwa
Pszczelarskiego
w
Dygowie. Jest rejs statkiem „Czerwony
Szkwar”, koncert ballad i piosenek itd.
Mrzeżyno to nadmorska miejscowość w gminie
Trzebiatów u ujścia rzeki Regi wpadającej do
Bałtyku. Są tu miejsca, które warto zobaczyć.
I oto pięknie wznoszący się na wzgórzu neoromański kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła,
zbudowany z czerwonej cegły w roku 1912, wnętrze zdobią mozaiki z tłuczonego szkła. Blisko kościoła jest Pomnik Zaślubin z Morzem. Tutaj 17
marca 1945 roku żołnierze I Warszawskiej Brygady Kawalerii i Armii Wojska Polskiego dokonali zaślubin Polski z Morzem poprzez wrzucenie
zaślubinowych pierścieni. W Mrzeżynie jest również port morski, będący jedną z baz rybołówstwa morskiego. Tu można zobaczyć, jak mozolna
i ciężka jest praca rybaków, a zacumowane
w porcie kutry rybackie poruszane falami kołyszą się na wodzie. Cóż zatem dzieje się, kiedy te
kutry jak „małe skorupki” znajdą się na wzburzonym morzu? Dlatego, kiedy zobaczyłam uniesioną w pożegnalnym geście rękę rybaka wypływającego na połów, modlitwa sama cisnęła się na
usta: „Boże prowadź ich bezpiecznie, spraw, by
morze było spokojne, miej ich w opiec, daj im
szczęśliwy połów i powrót do rodzinnego domu”.
Wydmowe wybrzeże i nadmorski pas porośnięty
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kłaniającym się borem sosnowym zachęcały do
długich spacerów wzdłuż morza. Te piękne spacery, często przy wzburzonym morzu i silnych
powiewach wiatru skłaniały do refleksji i zachwytu nad ogromem otaczającego i darowanego nam piękna. Stąd myśli biegły ku Temu, od
Którego wszystko otrzymaliśmy. „Nie umiem

dziękować Ci Panie, Bo małe są moje słowa, Zechciej przyjąć moje milczenie. I naucz mnie życiem dziękować”.
Szybko kończył się czas wypoczynku i 21
września powrót do naszych rodzin i wnuków.
I tu moje spostrzeżenie, kiedy rozmawiałam
z córką przez telefon, w sposób żartobliwy powiedziała do mnie: „Niech wam dni miło płyną,
odpoczywajcie ku waszej radości, a naszemu

smutkowi”. Te żartobliwe, ale w rzeczywistości
bardzo prawdziwe słowa uzmysłowiły mi jeszcze
bardziej, co znaczy „instytucja: babcia i dziadek”.
Czas rozłąki łączy i jeszcze bardziej pozwala docenić siebie nawzajem.
A teraz kilka refleksji związanych z naszym
pobytem w grupie seniorów. Pogoda nas nie rozpieszczała, to fakt, a mocny, porywisty wiatr niejednokrotnie uniemożliwiał dojście do morza, ale
to nie pogoda była najważniejsza. Najważniejsi
byli Ci, z którymi przyszło nam przeżyć ten
wspólnie darowany czas. Każdy dzień pozwalał
na lepsze poznawanie siebie nawzajem. Były osoby, które ofiarnie i życzliwie pomagały innym,
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gdyż w grupie byli seniorzy jeszcze młodzi, ale i ci
nieco starsi w wieku prawie 90 lat. Dało się nieraz słyszeć słówko narzekania, ale przecież taka
jest ludzka natura!
Mimo, że z mężem po raz pierwszy dołączyliśmy do wypoczynku organizowanego dla seniorów i nie znaliśmy na początku nikogo z grupy, to

z powrotem wracaliśmy jak z gronem starych
znajomych. Łączył nas wspólny śpiew, modlitwa,
świadectwa. Słowa podziękowania w drodze powrotnej były bardzo szczere. Też były serdeczne
uściski na pożegnanie.
Dziękujemy za trud, organizację i wspólny
pobyt. Jeżeli są wspaniali Kapłani, którzy myślą
o innych i wciąż jeszcze chce im się czynić dobro,
to jesteście Nimi właśnie Wy Czcigodni: Księże
Prałacie Józefie, Księże Infułacie Franciszku

i Księże Prałacie Władysławie. Oby nigdy nie zabrakło Wam sił i chęci życzliwego dawania siebie
innym! Serdecznie dziękujemy wszystkim Seniorom za miłe przeżycie wspólnych dni w Mrzeżynie
i może, do zobaczenia znów za rok! Bóg zapłać.
Heryka i Kazimierz z Jaworzna Byczyny
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY KOLPINGOWSKIEJ
W niedzielę 27 października 2019 r. jest dziękczynieniem za 50. lat Międzynarodowego Dzieła Kolpinga na
rzecz rozwoju społecznego:
„DZIAŁAĆ SOLIDARNIE NA
CAŁYM ŚWIECIE”. Ks. Adolph
Kolping beatyfikowany w Rzymie
27 października 1991 roku „w połowie XIX wieku pomagał młodym
ludziom i uczył brać życie we własne ręce, aby praca pozwoliła im
żyć i brać odpowiedzialność za
siebie i za rodziny, państwa, społeczeństwa i za Kościół na całym świecie”.
Międzynarodowe Dzieło Kolpinga od 1969 roku
wspiera rozwój ludzi, rodzin i społeczeństw na wszystkich
kontynentach świata. Jest to 8035 Rodzin Kolpinga zrzeszonych w diecezjalne i narodowe związki, w których jest
400 000 członków w ponad 60 krajach. My w Polsce dziękujemy za nasz Związek Centralny tworzony przez 40 Rodzin Kolpinga i Związek Diecezjalny Pelpliński.
Włączamy się w ŚWIATOWY ŁAŃCUCH MODLITWY. W sobotę 26 października Rodziny Kolpinga
z Polski Południowej spotykają się w Sanktuarium NMP
z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. O godzinie 11.00

w Grocie Sanktuarium Msza św. koncelebrowana przez
Księży Prezesów, Różaniec wdzięczności za 50 lat pomocy
rozwojowej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i braterska agapa.
Braci i Siostry Rodziny Kolpinga, (którzy nie pojadą
do Porąbki Uszewskiej,) proszę o ofiarowanie Różańca w
tej intencji w parafii lub w domu w niedzielę 27 października. ŚWIATOWY ŁAŃCUCH MODLITWY potrzebny jest
naszym rodzinom, Ojczyźnie, Narodom Europy i Świata.
Jako członkowie Rodziny Kolpinga w Polsce codziennie włączamy się w Apostolstwo Modlitwy wszystkich
wierzących - odmawiając Akt Codziennego Ofiarowania
i Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Papież Franciszek w każdym miesiącu poleca MODLITWIE WSZYSTKICH WIERZĄCYCH intencję ewangelizacyjną albo intencję powszechną. W tych intencjach odnajdujemy palące potrzeby Kościoła i świata oraz inspirację
do naszych działań, aby coraz lepiej „Działać solidarnie na całym świecie.”
Wierzymy i ufamy, że w dobrych dziełach jakie podejmujemy Bogu na chwałę i ludziom na pożytek będą nas
wspomagać Bł. Ks. A. Kolping i Św. Jan Paweł II, który
zachęca i mobilizuje naszą wyobraźnię miłosierdzia:
WSTAŃCIE. CHODŹMY! NIE LĘKAJCIE SIĘ!
Ks. Jozef Jakubiec, prezes krajowy Dziela Kolpinga

1. W dniu dzisiejszym serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież
w kościele rozpoczniemy po Mszy św. o godz. 18.00. Ostatnia
z bliskimi na Korowód Świętych Holy wins: Święty wygrywa.
stacja tej procesji będzie w katakumbach.
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 17.00, a następnie przejdziemy 5. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny możemy
osiedlowym deptakiem niosąc relikwie świętych i kończąc na
uzyskać odpust zupełny (raz w ciągu dnia) i ofiarować go za
drobnym poczęstunku w Domu Parafialnym. Zachęcamy do
zmarłych. Zyskuje go ten, kto w stanie łaski uświęcającej nawieprzebrania się za świętych i błogosławionych i odważnego wyradzi kościół lub kaplicę publiczną, odmówi pobożnie „Ojcze nasz”
żenia naszej wiary w świętych obcowanie.
i „Wierzę w Boga” oraz w poczuciu żalu i zerwania z grzechem
2. W czwartek odprawimy ostatnie nabożeństwo różańcowe. Zachęprzyjmie Komunię św. Ponadto należy pomodlić się w intencjach
camy, aby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed
Ojca św. Odpust zupełny w dniach Oktawy Wszystkich Świętych,
Wszystkimi Świętymi. Okazja do spowiedzi w najbliższą środę
czyli do 8 listopada zyskuje i ofiaruje za dusze w czyśćcu cierpiąi w czwartek od 6.30 do 7.30 i od 17.00 do 18.30.
ce ten, kto pobożnie odwiedzi cmentarz i przynajmniej w myśli
3. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki, a także intencje
pomodli się za zmarłych. W listopadzie w środy Mszę św.
mszalne na zbiorową GREGORIANKĘ z wypominkami listopao godz. 18.00 koncelebruje dwóch księży: jeden odprawia
dowymi. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
„wspólną gregoriankę listopadową”, a drugi ksiądz odprawia
Msze św. będą w tym dniu odprawione tak jak w niedzielę. Na
Mszę św. w pilnych intencjach nowennowych tylko dla żyjących
cmentarzu bieżanowskim o godz. 14.00 zostanie odprawiona
i nie przyjmuje intencji za zmarłych!
Msza św. i procesja żałobna trzech parafii: Bieżanowa, Nowego
6. Katakumby, gdzie pochowano już 174 osoby są również miejscem
Bieżanowa i Rżąki, a wypominki będą tam przyjmować nasze
zyskiwania odpustów zupełnych. W listopadzie, w dniach proceSiostry. Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzesji za zmarłych z wypominkami jednorazowymi wejście
mięźliwość od pokarmów mięsnych.
do katakumb jest możliwe w ciągu dnia od godz. 8.00 do 19.00.
4. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)
W pozostałe dni roku od godz. 8.00 do 17.00. Przypominamy,
będziemy obchodzić w sobotę, 2 listopada. Msze św. w tym dniu:
że nie palimy tam zniczy. Zastępują je lampki wotywne.
6.30, 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 19.30. Jest to dzień modlitwy
7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
Kościoła za dusze w czyśćcu cierpiące. Oktawa Wszystkich Świę• poniedziałek: Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy
tych to w naszej parafii Rejonowe Dni Modlitwy za Zmarłych
Tadeusza;
z wypominkami jednorazowymi. W sobotę 2 listopada zaprasza• piątek: Uroczystość Wszystkich Świętych;
my parafian z rejonu I, w poniedziałek 4 listopada z rejonu II, we
• sobota: wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszwtorek 5 listopada z rejonu III, w środę 6 listopada z rejonu IV
i z ul. Mała Góra 8b, 8c oraz w czwartek 7 listopada z rejonu V
ny).
i z ul. Aleksandry 4, 4a,c,d. Nabożeństwa za zmarłych z procesją

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: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 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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