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Święto rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
Ewangelia według św. Jana (2,13-22)
„ZbliŜała się pora Paschy Ŝydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych,
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy
sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, takŜe
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, Ŝe napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to śydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykaŜesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.
Powiedzieli do Niego śydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, Ŝe to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”.
Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę
poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i Ŝywą
świątynią mamy być my sami. Niemniej jednak
chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, Ŝe w nim dostąpili
duchowego odrodzenia. (...) Najmilsi, przed
chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po
chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli
uwaŜniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej
duszy, zrozumiemy, Ŝe jesteśmy Ŝywą i prawdziwą
świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko „w świątyniach zbudowanych ręką ludzką”, nie tylko w domu
uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”.
Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana z
naszych serc, aby przygotować w nas świątynię dla
siebie. Ile tylko potrafimy, starajmy się z Jego
pomocą tak postępować, aby z powodu złych czynów świątynia ta nie doznała szkody. Kto bowiem

źle postępuje, wyrządza krzywdę Chrystusowi. A
zatem jak juŜ powiedziałem, zanim Chrystus nas
odkupił, byliśmy mieszkaniem szatana; potem
dostąpiliśmy łaski, aby stać się mieszkaniem Boga;
Bóg bowiem zechciał uczynić w nas mieszkanie dla
siebie. ToteŜ, najmilsi, jeśli chcemy obchodzić w
radości rocznicę poświęcenia świątyni, nie wolno
nam złymi czynami rujnować w sobie Ŝywych
świątyń BoŜych. Powiem tak, aby wszyscy mogli
zrozumieć: Jakim chcemy oglądać kościół, ilekroć
doń przychodzimy, tak teŜ powinniśmy przygotować nasze dusze. Chcesz, aby bazylika była piękna? Nie zaśmiecaj swej duszy brudem grzechów.
Jeśli chcesz, aby bazylika lśniła blaskiem, pamiętaj,
Ŝe i Bóg pragnie, aby twa dusza nie była mroczna.
Niechaj – jak mówi Pan – tak świeci w was światło
dobrych czynów, aby uwielbiony był Ten, który
jest w niebie. Podobnie jak ty wchodzisz do tego
oto kościoła, tak Bóg pragnie wejść do świątyni
twej duszy, zgodnie ze słowami obietnicy: „Zamieszkam i będę chodził pośród nich”.
św. Cezary z Arles († 543)
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Poniedziałek – 10 listopada 2014 – św. Leona Wielkiego, pap. i doktora K-ła
Łk 17,1-6
630
Za †† syna Piotra, Ŝonę Marię Zuber oraz pokrewieństwo Zuber i Matuszek
700
Za †† Gerharda Niestrój, Anzelma Kałus oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† rodziców: Kazimierza, Marię, Franciszka, Katarzynę, całe pokrewieństwo z obu stron i
za męŜa Stanisława
2. Za †† Martę, Antoniego, brata Janusza, siostrzeńca Leszka, †† z rodzin Myszor i Marcol
Wtorek – 11 listopada 2014 – św. Marcina z Tours, biskupa; Święto Niepodległości Łk 17,7-10
630
Za †† rodziców Anastazję i Dymitra, † brata i wszystkich †† z rodziny
800
W języku niemieckim: Za zmarłych zalecanych
900
Za †† rodziców Zofię i Piotra Kowalczyk, brata Jana i wszystkich †† z rodziny
Koncert Organowy w wykonaniu uczniów Studium Organistowskiego
1630
1800 1. W intencji Ojczyzny
2. Za †† rodziców Lasak i Busuleanu
Środa – 12 listopada 2014 – św. Jozafata, biskupa i męczennika
Łk 17,11-19
630
Za †† rodziców, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Aleksandrę Brzoską w 18. rocznicę śmierci, †† męŜa, córki,
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Marię Kuka w 7. rocznicę śmierci i za †† z rodziny z obu stron
2. Za †† brata Janusza, rodziców Martę i Antoniego i dziadków z obu stron
Czwartek – 13 listopada 2014 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Łk 17,20-25
630
Za †† mamę Katarzynę i siostrę Annę
700
Za † Franciszka Faliszka i †† z całej rodziny
Szkolna: Do Anioła StróŜa z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o dalsze prowadzenie przez
1630
Ŝycie Mateusza w dniu 14. r, ur, , a takŜe o dary Ducha Świętego i opiekę MB Fatimskiej
1800 1. Za † Jana Dapę i wszystkich †† z rodziny
2. Za † męŜa Władysława Mormula, †† rodziców z obu stron, Łukasza i Jarosława Glińskich,
siostrę Bronisławę, brata Michała, dziadków Jadwigę i Józefa śygała, Tadeusza Peszek
Piątek – 14 listopada 2014 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Łk 17,26-37
630
Za †† RóŜę i Józefa Czornik i †† z pokrewieństwa
900
Za †† rodziców Franciszka i Magdalenę Mertuszka, Marię i Helenę Mertuszka oraz †† z rodzin
Mertuszka, Warkocz i Kozimenko
1800 1. Za † Ŝonę Iwonę Kawalec w 9. rocznicę śmierci oraz † teścia Zbigniewa Skibę
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marty z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa Taizé
Sobota – 15 listopada 2014
Łk 18,1-8
630
Za †† rodziców i teściów Pawła i Annę, Jana i Annę, braci Gintra i Augusta oraz dusze w czyśćcu
700
Za † Krystynę Tomczyk (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 3)
1730
Nieszpory Maryjne
1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Joanny z okazji 74. r. ur.
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† męŜa Jana, rodziców, teściów i krewnych z rodziny, za † męŜa Jerzego i †† rodziców z obu stron, za † Marię Zając w 1. rocznicę śmierci, za †
Gertrudę Skroch, za † Katarzynę Niestrój i dusze w czyśćcu cierpiące (od rodziny Mikołajec),
za † Kurta Kreis (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Julię Bachryj (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za † Tomasza Klimas (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 – 47), za † Ninę
Kurkulonis (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 – 47), za †† Eleonorę Barszczow w 1. rocznicę
śmierci, męŜa Dymitra i syna Włodzimierza, za †† męŜa Stanisława, dwóch synów Zbigniewa,
Mieczysława i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa, ojca, dziadka Józefa Jaromin w 15. rocznicę śmierci, za † Łucję Delong (w 30. dzień), za † Stanisławę Rogalską (od sąsiadów z ulicy
Kossaka 41 – 47), za † Małgorzatę Jakubów (od współpracowników), za † Mariannę Wojtyla (w
30. dzień), za † brata Gerharda Wolek, †† z rodziny Wolek i Musioł, za † Jana Jedynak (od
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współlokatorów z ul. Katowickiej 23 i 23a), za † Janusza Wincera w 10. rocznicę śmierci, za †
Jana Golec (od rodziny Musielaków z Jarocina), za † Rutę Barabasz (w 30. dzień), za † Danutę
Oleksy
XXXIII Niedziela zwykła – 16 listopada 2014
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30
700
Za† męŜa Piotra Kwiatkowskiego w 1. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Z okazji urodzin syna Roberta Drastig, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie
2. Dziękczynna z okazji urodzin Edwarda o błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
1030
Za †† synów Tomasza i Bartosza Nowakowskich, rodziców Marię i Jana Rychlik, Wandę i
Aleksandra Nowakowskich oraz za †† z rodziny
W intencji Heleny i Michała w 50. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
1200
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Danuty w 60. rocznicę
1800
urodzin, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych zalecanych
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za zmarłych zalecanych.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi.
• We wtorek zapraszamy na godz. 1630 koncert
organowy w wykonaniu uczniów Studium Organistowskiego.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin
Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Spotkanie Marianek po Mszy szkolnej.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne
Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą
w duchu Taizé w piątek o godz. 1900.
• W sobotę w klasztorze Annuntiata od 1930 czuwanie dla młodzieŜy.
• W przyszłą niedzielę o 1545 RóŜaniec Fatimski.
• Dzisiaj dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W sposób szczególny chcemy poprzez
modlitwę i ofiary wspomóc chrześcijan w Syrii.
Przed kościołem zbiórka na ten cel.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień ostatnia dodatkowa zbiórka na pokrycie kosztów remontu organów.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
Władysława Urbas, lat 86, zam. na ul. Skłodowskiej 26

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
PrzeŜywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w
modlitwie z papieŜem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu. Jest ona
symbolem jedności i powszechności całego Kościoła.
Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i
jedności są Światowe Dni MłodzieŜy, które w lipcu
2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie
Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubile-

usz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i
otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć
ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich. Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i
męczenników – moŜemy oŜywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.
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1. Czym są Światowe Dni MłodzieŜy?
ŚDM to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu,
by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z
troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie
przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem
was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka
wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa
nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią
kolejne pokolenia młodych całego świata.
2. Dlaczego Kraków?
PapieŜ Franciszek zaprosił młodzieŜ do Krakowa,
gdzie bije źródło BoŜego Miłosierdzia, które jest
skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych
serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś,
drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet
najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, Ŝe w wielkiej
wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i
poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny,
róŜnorodny i fascynujący, i dla kaŜdego znajdzie się w
nim miejsce. Jesteście jego waŜną częścią. Światowe
Dni MłodzieŜy mogą stać się dla Was początkiem
niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni
apostołowie BoŜego Miłosierdzia – święta Siostra
Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, Ŝe tylko miłość wyzwala i
leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.
3. Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi
Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego
wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, róŜnorodności i bogactwa Kościoła to – jak
mówił święty Jan Paweł II – „powaŜne duchowe
zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest
przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w
diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach
oraz kościelnych wspólnotach młodzieŜowych” podkreślał. Główne spotkanie młodych z PapieŜem w
Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce
Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie
młodzieŜy świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś
razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych
całego świata dzielić się naszym doświadczeniem
wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.
4. Nie za dwa lata, tylko juŜ od dziś
W trosce o to, by przygotowania do ŚDM były dla
kaŜdego czasem odkrywania swojego miejsca we
wspólnocie Kościoła, juŜ dziś zachęcamy młodych
ludzi w całej Polsce do osobistego zaangaŜowania w
to dzieło i słuŜące mu programy duszpasterskie. Od
tegorocznej Niedzieli Palmowej przeŜywamy piel-
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grzymkę symboli ŚDM: KrzyŜa i ikony Matki BoŜej.
Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na
miejskie place, ale teŜ do szkół... To czas łaski dla
całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeŜyjemy, zaleŜą przyszłe owoce ŚDM w Krakowie.
5. Zaproszenie do współpracy
Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi
z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i
wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie
dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się
świadectwem Ŝycia i wiary. Zwracamy się do Was,
duszpasterze i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi
przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli w
pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni MłodzieŜy w Polsce i byli dumni z tego, Ŝe są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami na
drodze dojrzewania do tej roli. Stajemy przed Wami,
chorzy i cierpiący. Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyŜ jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc
uzdrawiania ich serc. Zwracamy się do Was, siostry i
bracia ze zgromadzeń zakonnych. Wspierajcie modlitwą dzieło ŚDM w Polsce. Otoczcie jej płaszczem
młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego
wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z
upadków i nadaje smak Ŝyciu. Prosimy Was, drodzy
młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych,
zaangaŜujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być
moŜe pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.
Pokornie prosimy teŜ wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne,
aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.
6. Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu
świętych patronów
Patronami międzynarodowego spotkania młodych
w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym Ŝarliwym Apostołom BoŜego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący
się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych.
Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Na czas przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

