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PIERWSZE CZYTANIE   Iz 43, 16-21 
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez po-
tężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne woj-
sko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 
dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. 
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na 
pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż 
na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud 
wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją 
chwałę».

DRUGIE CZYTANIE   Flp 3, 8-14 
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwo-
ści, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez 
wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na 
wierze – przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwych-
wstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając 
się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz 
pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez 
Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno 
czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co 
przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

EWANGELIA   J 8, 1-11 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świąty-
ni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego ko-
bietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono 
na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 
Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 
ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, 
pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-
nając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».
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Argentyński kardynał Jorge 
Mario Bergoglio, który od 13 mar-
ca jest 266. biskupem Rzymu, ma 
76 lat i przez ostatnie 16 lat był me-
tropolitą swego rodzinnego miasta 
- Buenos Aires. Do 2011 przed dwie 
trzyletnie kadencje był przewod-
niczącym episkopatu swego kraju. 
Jest pierwszym Argentyńczykiem i 
w ogóle mieszkańcem Ameryki, a 
także pierwszym jezuitą, który zo-
stał wybrany na najwyższy urząd w 
Kościele katolickim. Również jako 
pierwszy przybrał imię Franciszek

Jest człowiekiem bardzo skrom-
nym. Do pracy jeździł autobusem, 
mieszkał w skromnym mieszkaniu 
i podobno sam sobie gotował. W 
czasie wolnym odwiedzał ubogich. 
Jest też autorem książek na temat 
duchowości.

Obecny papież urodził się 17 
grudnia 1936 w Buenos Aires jako 
jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta - pracow-
nika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. 11 marca 
1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego - nowicjat odbywał w 
Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycz-
nych, a następnie w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San 
Miguel, gdzie uzyskał licencjat z fi lozofi i. Studiował następnie 
literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa 
Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.

13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym 
kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył 
śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju 
był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale 
teologicznym w swym dawnym kolegium w San Miguel, 
a w latach 1973-79 prowincjałem jezuitów w Argentynie. 
W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie na dłuższe 
lub krótsze pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był rek-
torem w San Miguel.

20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wów-
czas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos 
Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku 
z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Qu-
arracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa „Miseran-
do atque eligendo”. 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał 
hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem następ-
stwa, a w niecały rok później – 28 lutego 1998 mianował 
go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta. 30 
listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie 
ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w 

Nowy papież Franciszek I
Argentynie, niemających własne-
go biskupa.

Na konsystorzu 21 lutego 
2001 papież włączył go w skład 
Kolegium Kardynalskiego, przy-
znając mu jako kościół tytularny 
w Rzymie świątynię pw. św. Ro-
berta Bellarmina. Jako biskup i 
kardynał hierarcha uczestniczył 
w wielu ważnych wydarzeniach 
kościelnych z Synodami Bisku-
pów na czele. W latach 2005-11 
przez dwie 3-letnie kadencje był 
przewodniczącym Argentyńskiej 
Konferencji Biskupiej.

W dniach 18-19 kwietnia 2005 
wziął udział w konklawe, które 
wybrało Benedykta XVI, obecnie 
zaś w wyniku konklawe w dniach 
12-13 bm. zastąpił go na urzę-
dzie biskupa Rzymu. 23 lutego 
br. ustępujący papież mianował 
argentyńskiego hierarchę-jezuitę 

członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej 
w ramach Kongregacji ds. Biskupów.

Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a 
zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora 
stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał 
do jakiegoś zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (żył w latach 
1765-1846, papieżem był od 1831). Wybrano go na biskupa Rzy-
mu 2 lutego 1831, po konklawe, które trwało ponad 2 miesiące 
(poprzedni papież, Pius VIII, zmarł 30 listopada 1830).

Wiara.pl
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Pytania do Ewangelii: 

1. Gdzie udał się Jezus?

2. Kogo przyprowadzono do 
Jezusa? 

3. Jaką odpowiedź dał Pan 
Jezus oskarżycielom kobiety? 

Święty Józef Opiekun Pana Jezusa 

Święty Józefi e, mężu sprawiedliwy,
Patronie rodzin, Patronie Kościoła, 
Przy Twych ołtarzach lud klęka z podziwem,
Bo jesteś Bożym stróżem i Aniołem.

Rozpal nam serca świętą prawdą Bożą,
Tak blisko byłeś świata Zbawiciela,
Przyjdź w dniach udręki, gdy się serca trwożą
I błagającym pomocy udzielaj.

Serce Twe biło w ciszy Nazaretu,
Gdzie Matki Boga byłeś opiekunem,
Ty się cieszyłeś z Jezusa uśmiechów,
Bądź dła nas dzisiaj radości zwiastunem.

Rozpal nam serca świętą prawdą Bożą,
Tak blisko byłeś świata Zbawiciela,
Przyjdź w dniach udręki, gdy się serca trwożą
I błagającym pomocy udzielaj.

Święty Józefi e, na rozkaz anioła
Wyruszasz w drogę nieuznaną wśród nocy.
Naucz nas wszystkich , kiedy ktoś zawoła,
Służyć mu zawsze radą i pomocą.

Rozpal nam serca świętą prawdą Bożą,
Tak blisko byłeś świata Zbawiciela,
Przyjdź w dniach udręki, gdy się serca trwożą
I błagającym pomocy udzielaj.

Przy Tobie czuwał Jezus i Maryja, 
Gdy się żegnałeś już z tym ziemskim światem,
Przyjdzie i dla nas ta rozstania chwila,
Bądź naszym sercom wiecznej chwały blaskiem. 

Rozpal nam serca świętą prawdą Bożą,
Tak blisko byłeś świata Zbawiciela,
Przyjdź w dniach udręki, gdy się serca trwożą
I błagającym pomocy udzielaj.
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PEREGRYNACJA

13 II 2013 - KRAKÓW - BRONOWICE WIELKIE - PARAFIA STYGMATÓW
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II
w parafiach Dekanatu Kraków-Krowodrza

W dniach 13-24 II br. kopia ła-
skami słynącego obrazu Jezusa 
Miłosiernego z  Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach wraz z reli-
kwiami św. Siostry Faustyny i bł. 
Jana Pawła II nawiedzała parafie 
Archidiecezji Krakowskiej w De-
kanacie Kraków - Krowodrza. 
Poniżej zamieszczamy sprawoz-
danie z tego etapu peregrynacji. 

Proboszcz: o. Eligiusz Ryszard Dymowski OFM
Wikariusz: o. Marek Ryszard Ślewa OFM
Rok erygowania parafii – 1909. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1975-

1985, konsekrowany w 2002r.
Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: WSD oo. 

Franciszkanów, kaplica pw. św. Bonawentury; Dom 
Sióstr Franciszkanek Przemienienia Pańskiego.

Liczba mieszkańców – ok. 2100.
Tel. 637 55 96; kom. 662 380 402; mail: parafia.bron

owice@gmail.com; www.franciszkanie-bronowice.pl

 Umocnieni wiarą w miłosierdzie
Na dzień Peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miło-

siernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. 
Jana Pawła II, czekaliśmy z wielką radością w naszej 
wspólnocie parafialnej. Wcześniej, nasze serca zostały 
przygotowane poprzez katechezy biblijne o Bożym 
Miłosierdziu, które wygłosił o. Edmund Urbański 
OFM, wykładowca Pisma Świętego. 

Peregrynację Obrazu rozpoczynaliśmy w wyjątko-
wym czasie w liturgii Kościoła, a mianowicie w Środę 
Popielcową. Ponadto, od naszej franciszkańskiej para-

fii, Obraz Jezusa Miłosiernego rozpoczął ostatni etap nawiedze-
nia Archidiecezji, jakim jest królewskie miasto Kraków. Ten dar 
i wyróżnienie z pewnością zobowiązuje wszystkich, nie tylko na 
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czas Peregrynacji. Dzisiaj przecież tak 
bardzo potrzeba człowiekowi nowej 
nadziei, dającej poczucie duchowego 
bezpieczeństwa pośród zakusów ze-
świecczonego coraz bardziej świata. 

W swoim „Dzienniczku” św. Sio-
stra Faustyna zanotowała: „Kto ufa 
miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo 
wszystkie sprawy jego moimi są, a nie-
przyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka 
mojego”. Dlatego z wiarą pochylaliśmy 
się nad tym niezwykłym religijnym 
wydarzeniem.

 Podobnie jak i w innych dekana-
tach archidiecezji krakowskiej, tak i 
w naszym, wszyscy księża probosz-
czowie wraz z Księdzem Dziekanem 
Franciszkiem Motyką oraz Księżmi 
Biskupami, uczestniczyli w Peregry-
nacji ubrani w jednakowe ornaty, dla 
podkreślenia jedności pasterskiej wspólnoty Ludu Bożego. Tu, w 
Bronowicach Wielkich, był z nami o. bp Damian Muskus OFM, 
franciszkanin z bratniej prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, 
do niedawne jeszcze Kustosz  Sanktuarium maryjnego w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. 

Przez 24 godziny cała parafia licznie uczestniczyła w nabo-
żeństwach oraz w prywatnej adoracji i modlitwie. Z wielkim sza-

cunkiem i przejęciem wierni oddawali cześć Świętym Relikwiom 
Apostołów Miłosierdzia. Kiedy w 2009 roku obchodziliśmy 
100.lecie naszej parafii, powierzyliśmy ją właśnie Bożemu Miło-
sierdzi na kolejne lata. Teraz, wypowiedziane cztery lata temu sło-
wa Zawierzenia, znów zabrzmiały głośno i z ufnością, albowiem 
zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj tak łatwo obraża się Boga i Jego 
Kościół. Już w średniowieczu św. Franciszek z Asyżu wołał, do 

ludzi, że „Miłość nie jest kochana!” Potrzeba nawróconych 
serc, aby przylgnąć do Objawionej Prawdy. 

Żegnając uroczyście Obraz, odśpiewaliśmy dzięk-
czynne „Ciebie, Boga, wychwalamy”, a w niejednych 
oczach licznie zgromadzonych wiernych pojawiły się łzy 
wdzięczności. Niech Ten, który jest Źródłem wszelkiego 
Miłosierdzia i Sprawiedliwości, będzie dla każdego zna-
kiem pojednania i nieustannego osobistego nawrócenia na 
tym pielgrzymim szlaku ku wieczności. Dlatego z pokorą 
wołamy: JEZU, UFAM TOBIE!

       o. Eligiusz Dymowski, proboszcz

Historia parafii:
W roku 1909 Bracia Mniejsi z klasztoru św. Kazimie-

rza w Krakowie nabyli dom i ogród w podkrakowskiej 
wsi Bronowice Wielkie. Równocześnie za zgodą Kurii 
Biskupiej objęli pieczę duszpasterską nad wybudowaną 
w roku 1895 przez Jana Władysława Fischera kaplicą pw. 
Stygmatów św. Franciszka z Asyżu. W tymże roku, dnia 

7 października, biskup krakowski Jan kard. 
Puzyna utworzył przy kaplicy ekspozyturę 
parafialną, częściowo zależną od parafii św. 
Szczepana w Krakowie.

W roku 1912 zakonnicy rozpoczęli budo-
wę kościoła; dotychczasowa, murowana ka-
plica, wzniesiona w stylu neogotyckim, miała 
stanowić jego prezbiterium. Gdy w okresie I 
wojny światowej nie można było kontynuować 
budowy, do istniejącej kaplicy dostawiono 
prowizoryczny barak. Rozpoczętych prac 
nie podjęto również w następnych latach 
(głównie z braku odpowiednich funduszów), 
dlatego w 1933 r. rozebrano dotychczasową 
przybudówkę, wznosząc na jej miejsce nową, 
obszerniejszą. 
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W latach 1966-68 kościół otrzymał nowe 
wyposażenie wnętrza. Usunięto z prezbiterium 
dawny, neogotycki ołtarz, zastępując go nowym 
ołtarzem centralnym. Ścianę absydy ozdobiono 
ceramiczną mozaiką przedstawiającą Ostatnią 
Wieczerzę oraz trzema witrażami: Ducha Święte-
go, Stygmatyzacji św. Franciszka i św. Antoniego. 
Uporządkowano również plac przykościelny.

Dostawiona do kaplicy drewniana przy-
budówka służyła potrzebom kultu religijnego 
przez ok. 40 lat. Wymagała jednak gruntownego 
remontu, dlatego w 1973 r. rozpoczęto starania o 
pozwolenie na rozbudowę kościoła. Wbrew prze-
widywaniom władze miejskie stosunkowo szyb-
ko wyraziły zgodę i latem 1975 r. przystąpiono 
do właściwych prac. Rozbudowa kościoła według 
projektu magistra inż. arch. Antoniego Mazura 
prowadzona była systemem gospodarczym, przy 
czynnej pomocy parafian i zakonników. W nieca-
ły rok po jej rozpoczęciu, dnia 26 września 1976 r. 
Karol kard. Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, dokonał 
poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, przywiezio-
nego z góry Alwernia we Włoszech. Trzy lata później, 2 grudnia 
1979 r., arcybiskup metropolita krakowski Franciszek kard. Ma-
charski dokonał poświęcenia kościoła w stanie surowym. 

W następnych latach przybywały w nim stopniowo nowe 
elementy wystroju i wyposażenia: organy, posadzka marmurowa, 
nowe konfesjonały i stalle, ołtarze boczne z obrazami Matki Bożej 
Bronowickiej (mal. Włodzimierz Tetmajer, 1916), św. Franciszka 
(mal. Adam Suzin), św. Antoniego z Padwy oraz ołtarz Bożego 
Miłosierdzia; w oknach witraże, w tęczy nad ołtarzem central-
nym kopia krzyża z San Damiano w Asyżu oraz stacje Drogi 
Krzyżowej. W roku 2000 postawiono nową dzwonnicę. Kon-

sekracji kościoła dokonał ks. Kard. Franciszek Macharski. We 
wrześniu 2009 roku, parafia bronowicka obchodziła swoje 100.le-
cie istnienia. Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył J. 
Em. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

W latach 1982-1985 wzniesiono nowy klasztor według projek-
tu dra inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego. Tenże architekt 
opracował również projekt Wyższego Seminarium Duchownego 
pw. św. Bonawentury (połączonego z istniejącym klasztorem), 
którego budowę rozpoczęto w maju 1987 r. Dnia 17 września 
1992 ówczesny Minister Prowincjalny o. dr Wacław Michalczyk 
erygował tu studia filozoficzno – teologiczne dla Prowincji Matki 
Bożej Anielskiej w Polsce.

14 II 2013 - KRAKÓW -  AZORY - PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Proboszcz: o. Jacek Koman 
OFM, proboszcz parafii i wikary 
klasztoru

Wikariusz: o. mgr Klaudiusz 
Bartos - gwardian klasztoru i 
wikary parafii

Rok erygowania parafii – 1940.
Kościół parafialny wybudowany 

w 1975r., konsekrowany w roku 1979 
roku. 

Domy oraz kościoły i kaplice za-
konne: Dom Sióstr Nazaretanek.

Liczba mieszkańców – ok. 6000.

14 lutego 2013 roku, parafia pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Krakowie - Azorach  przeżywała 
nawiedzenie wizerunku Jezusa Mi-
łosiernego, relikwii św. s. Faustyny 
Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę 
Świętą rozpoczynającą czas nawie-
dzenia w parafii celebrował J.E. ks. 
bp Jan Szkodoń.



17 marca 20138  917 marca 2013

15 II 2013 - KRAKÓW -  KROWODRZA - PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

Proboszcz: ks. Marek Hajdyła R.M.
Wikariusz: ks. Jarosław Chlebda, wicedyrektor w Katolickiej 

Szkole im. Świętej Jadwigi Królowej, kapelan WP w stopniu 
ppor., kapelan Prowincji Polski Południowej Ruchu „Wiara 
i Światło”; ks. Kazimierz Foltyn E.c., katecheta w szkole im. 
Świętej Rodziny z Nazaretu; ks. Tadeusz Tokarz, moderator 
dekanalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie; ks. Paweł 
Włodarczyk

Na terenie parafii mieszkają: ks. Jan Dziasek, prałat, kanonik 
Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana, emeryt, od 2010 
roku w Radzie konsultacyjnej ds. starzenia się społeczeństwa 
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
honorowy kapelan NSZZ „Solidarność” przy MPL im. Jana Paw-
ła II w Krakowie-Balicach, 
ks. Tadeusz Legowicz; ks. 
Stanisław Molendys, R.M., 
wiceoficjał Sądu Metropoli-
talnego; ks. dr hab. Dariusz 
Oko, pracownik UPJP II

Rok erygowania parafii 
– 1981. 

Kościół parafialny wybu-
dowany w latach 1980-1990, 
konsekrowany w roku 1990.

Kościoły, kaplice oraz 
domy zakonne: Dom Sióstr 
Nazaretanek.

Liczba mieszkańców – ok. 
16500. 

Ks. proboszcz o pere-
grynacji:

Jeśli chodzi o dalsze 
przygotowanie do peregry-
nacji, dużo wcześniej zapo-
wiedziano ludziom, że jej 
termin się zbliża. Przez kilka 
tygodni codziennie przed 
Mszą świętą odmawialiśmy 
Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia; wraz z upływem 
czasu przychodziło na tę 
modlitwę coraz więcej osób. 
Oprócz tego głosiliśmy 
także kazania tematycznie 
związane z Bożym Miłosier-
dziem, historią jego kultu 
oraz postaciami Apostołów 
Bożego Miłosierdzia. Infor-
macje na temat nawiedzenia 
były przekazywane również 
przez katechetów w szko-
łach podczas lekcji religii. 
Najważniejsze jednak było 
przygotowanie modlitewne. 

 W związku z tym, że 
nawiedzenie wypadało w 
piątek, tuż po Środzie Po-
pielcowej, trochę nietypowo 

połączyliśmy rekolekcje wielkopostne z rekolekcjami mającymi 
przygotować wiernych z parafii do peregrynacji. Nauki prowadził 
ks. Krzysztof Musiałek, chrystusowiec z Poznania. Rekolekcje 
były ciekawe i owocne; cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Oprócz tego w dzień przed nawiedzeniem odbył się koncert „Gol-
gota Jasnogórska” Joanny Lewandowskiej i Marcina Stycznia z 
udziałem Ernesta Brylla. 

 Uroczystości związane z nawiedzeniem rozpoczęły w piątek 
po południu. Na wprowadzenie obrazu przybył do naszej parafii 
ks. bp Jan Zając. On też odprawił pierwszą Mszę świętą przy 
obrazie. Dzięki temu, że nasza świątynia jest naprawdę obszerna, 
w uroczystościach mogło wziąć udział wielu ludzi, a ponadto 
była możliwość adoracji przez wiernych relikwii i Pana Jezusa 
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Miłosiernego. Ustawiła się kolejka 
i parafianie mogli bez przeszkód 
uczcić relikwie przez ich ucałowanie. 
Właściwie, jak kolejka się ustawiła po 
Mszy na rozpoczęcie nawiedzenia, tak 
to trwało do następnego dnia. 

O godz. 21.00 była Msza w intencji 
powołań, którą odprawili księża 
rodacy, a adoracja trwała przez całą 
noc. W nocy ludzie przychodzili 
grupami według ulic, na których 
mieszkają i poszczególnych bloków. 
W drugim dniu nawiedzenia swoją 
adorację miały dzieci i Róże, i 
chór, i Akcja Katolicka oraz Zespół 
Charytatywny; każdy miał swój czas. 

Mszy świętej na zakończenie 
przewodniczył ks. prałat Jan Dziasek, 
poprzedni proboszcz, mieszkający 
tutaj emeryt. Kazanie wygłosiłem ja. 
Po pożegnaniu obraz i relikwie odwieźliśmy do parafii Chrystusa 
Odkupiciela Człowieka.

 
O parafii: 
Nasza parafia jest stosunkowo młodą 

wspólnotą. Wydzielona została z parafii św. 
Szczepana. 30 lat minęło od ustanowienia 
parafii, z tym, że ośrodek duszpasterski po-
wstał już 40 lat temu. Po ustanowieniu parafii 
ruszyła budowa kościoła. Było to wielkie dzieło 
księdza Dziaska, który był tu pierwszym dusz-
pasterzem - zaczął jeszcze jako wikary w para-
fii św. Szczepana, a później był tu proboszczem 
aż do 2010 roku. Ja jestem tu dopiero drugim 
proboszczem.

W parafii w tej chwili funkcjonuje tyle 
różnych dzieł, iż najważniejszą sprawą w tej 
chwili jest chyba utrzymanie tych inicjatyw, 
ich kontynuacja. Działa tu klub sportowy zrze-
szający 800 dzieci, działa kuchnia dla ubogich 

(wydająca 100 obiadów dziennie), funkcjonuje w parafii ponadto 
Centrum Kultury (z którego korzysta 200 dzieci), jest przy parafii 

szkoła katolicka ( rów-
nież na 200 dzieci). 
Wszystko to znajduje 
się w zespole budyn-
ków, który jest przy 
kościele. Mieszczą się 
tu: sala teatralna, sala 
gimnastyczne, boiska 
zewnętrzne. Pracuję 
tu od niespełna 3 lat 
i muszę  skupiać się 
przede wszystkim na 
tym, żeby to nadal 
funkcjonowało, żeby 
było zaplecze finanso-
we. Przy tym oczywi-
ście wykonuję drobne 
remonty, jakieś nie-
wielkie naprawy. 

Co do pracy 
duszpasterskiej, w 
tym momencie przy-
mierzamy się do roz-
poczęcia wydawania 

cotygodniowego biuletynu parafialne-
go i założenia dodatkowej grupy mo-
dlitewnej. Jednak przy tych wszystkich 
inicjatywach, już utrzymanie obecnego 
stanu rzeczy stanowi spore wyzwanie. 
Muszę podkreślić, że obecna dobra 
sytuacja jest przede wszystkim zasługą 
ogromnej pracy wykonanej w latach 
ubiegłych.

 Parafia składa się jakby z dwóch 
osiedli; pierwszym jest Krowodrza, a 
drugim (częściowo) Azory. Z pewno-
ścią jednak jest to wspólnota mocno 
zintegrowana. Myślę, że mamy to 
wpływ świeże jeszcze w pamięci ludzi 
wielkie dzieło budowy. Żyje jeszcze 
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wielu ludzi, którzy ten kościół budowali, którzy zakładali tę para-
fię z prałatem Dziaskiem. Możemy się poszczyć dużą liczbą ludzi 
świeckich, naprawdę mocno zaangażowanych w życie parafii i 
inicjatywy społeczne. Co ciekawe, przyjeżdżają do nas Msze na-
wet dawni mieszkańcy, którzy już tu nie mieszkają. Jest to pewien 
fenomen. 

 
Historia parafii: 
„Rozbudowa Krakowa w latach 50-tych rozpoczęła się od 

Nowej Huty, która miała być przeciwwagą dla starego miasta i 
jego tradycji, a szczególnie dla jego religijności. Nowa Huta mała 

być miastem bez Boga. W latach 60-tych i 70-tych powstały 
nowe osiedla takie jak Wzgórza Krzesławickie, Mistrzejowice, 
Prądnik i Krowodrza. Również na tych Osiedlach nie było 
kościołów, ani nawet nie było mowy o ich budowie. Według 
władz komunistycznych społeczeństwo socjalistyczne nie 
potrzebowało religii.

Ksiądz kardynał Karol Wojtyła zaniepokojony tą sytuacją 
podjął starania u władz o zezwolenia na budowę nowych kościo-
łów zarówno w Nowej Hucie, jak i na powstających osiedlach. 
Odpowiedziano mu, że w Krakowie jest wiele kościołów i miesz-
kańcy osiedli mogą chodzić do kościołów w centrum Krakowa.
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W tej sytuacji duszpasterze udawali się do środowisk osiedlo-
wych, aby tam prowadzić działalność katechetyczną skierowaną 
zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

Zaczęto powoływać punkty katechetyczne do nauczania re-
ligii, bo w ówczesnych szkołach nie było takiej możliwości. Stały 
się one zaczątkiem nowych wspólnot duszpasterskich, a później 
parafii.

Tak było na Krowodrzy, gdzie kardynał Karol Wojtyła mia-
nował księdza Jana Dziaska, aby zajął się opieką duszpasterską 
na powstającym osiedlu. Ksiądz Jan pracę duszpasterską rozpo-
czął w czerwcu 1971 r na terenie wybudowanej już wtedy część 
osiedla. Dość szybko udało się mu zorganizować naukę religii i 
ustanowić punkt katechetyczny przy szkole podstawowej nr 113, 
a później, w roku 1974, kolejny taki punkt przy ul. Kluczborskiej - 
dla dzieci z nowo powstałych szkół podstawowych. To był pierw-
szy krok. Później przy punktach katechetycznych wprowadzono 
nabożeństwa dla dzieci i młodzieży takie jak nabożeństwo majo-

we do NMP i nabożeństwo różańcowe - w miesiącu październiku. 
Pierwszą Mszę Świętą ksiądz Jan Dziasek odprawił 13 grudnia 
1971r., odbyła się ona w tajemnicy przed władzami, w punkcie 
katechetycznym przy ul. Pod Fortem 33, . Natomiast 1 września 
1974 uroczystą Mszę Świętą na rozpoczęcie nowego roku kateche-
tycznego odprawił kardynał Karol Wojtyła. W tym samym roku 
Metropolita Krakowski odprawił też słynną wówczas w Krakowie 
Pasterkę, która zgromadziła ogromną liczbę wiernych. 

To wszystko tworzyło nową wspólnotę, która coraz głośniej 
zaczęła się upominać o prawo do budowy świątyni. Te starania 
przyczyniły się nie tylko do wybudowania kościoła ale przede 
wszystkim zjednoczyły nowo powstającą parafię wokół Chry-
stusa. Efekty tego trudu i wysiłku tych, którzy stoją u początków 
naszej parafii są widoczne do dziś.”

(Źródlo: http://www.swietajadwiga.diecezja.pl)

16 II 2013 - KRAKÓW - PARAFIA CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA 

Proboszcz: ks. Kazimierz 
Kijas, R.M.

Rok erygowania parafii 
– 2004.

Kościół parafialny w bu-
dowie od 2006, pobłogosła-
wiony w 2007.

Liczba mieszkańców – ok. 
1900. 

16 lutego 2013 roku, pa-
rafia pw. Chrystusa Odkupi-
ciela Człowieka w Krakowie  
przeżywała nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosier-
nego, relikwii św. s. Faustyny 
Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. 
Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii 
celebrował J.E. ks. o. Damian 
Muskus.

17 II 2013 - KRAKÓW - TONIE - PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BM

Proboszcz: ks. Jan Urbański, od 
2006r. rektor rektoratu, od 2010r. 
proboszcz parafii, od 2012r. kapelan 
OSP powiatu krakowsko-grodzkiego

Rok erygowania parafii – 2010
Kościół parafialny wybudowany w 

1991, konsekrowany w roku 2012. 
Liczba mieszkańców – ok. 1550. 

17 lutego 2013 roku, parafia pw. św. 
Stanisława BM w Krakowie - Tonie  
przeżywała nawiedzenie wizerunku 
Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. 
Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła 
II. Mszę Świętą rozpoczynającą czas 
nawiedzenia w parafii celebrował J.E. 
ks. bp Jan Zając.
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18 II 2013 - ZIELONKI - PARAFIA NARODZENIA NMP

Proboszcz: ks. Andrzej Olszowski, R.M.
Wikariusz: ks. Robert Stanuszek
Na terenie parafii mieszka: ks. Alojzy Strączek, E.c.
Rok erygowania parafii –1260. 
Kościół parafialny wybudowany w I poł. XVI w., konsekrowany 

w 1885. 
Miejscowości należące do parafii: Garlica Murowana, Pękowi-

ce, Zielonki.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom Sióstr Najświętszej 

Duszy Chrystusa Pana.
Liczba mieszkańców – ok. 3150. 

Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
 Do peregrynacji przygotowywaliśmy się najpierw poprzez to, 

że się wspólnie modliliśmy i rozmawialiśmy na jej temat. Ponadto 
głosiliśmy kazania także pod kątem nawiedzenia, kazania tema-
tyczne. W późniejszym czasie przyjechał do nas ksiądz Zygmunt, 
saletyn, który przez prowadzenie rekolekcji miał za zadanie przy-
gotować całą parafię do tego ważnego wydarzenia. Rekolekcje 
trwały przez pięć dni - od Środy Popielcowej do I niedzieli Wiel-
kiego Postu. Ksiądz Zygmunt został z nami na nawiedzenie i czu-
wał nad jej przebiegiem; odjechał z Zielonek dopiero we wtorek.

 Na rozpoczęciu peregrynacji zaszczycił nas swoją obecno-
ścią Ksiądz Kardynał Stanisław 
Dziwisz, który przewodniczył 
uroczystej Mszy świętej otwie-
rającej czas nawiedzenia. 

 Muszę stwierdzić, że pa-
rafia bardzo się w nawiedzenie 
zaangażowała – tak w samo 
przygotowanie, jak i udział w 
uroczystościach. Zaangażowani 
byli i dzieci, i młodzież, i do-
rośli, których przedstawiciele 
oficjalnie i z przemówieniami 
witali Pana Jezusa Miłosier-
nego, relikwie oraz Księdza 
Kardynała. Stało to na bardzo 
wysokim poziomie. 

 W ciągu nocy trwała adoracja. Wcześniej parafia została 
podzielona na rejony i poszczególne grupy przychodziły do świą-
tyni w ustalonym porządku. Od godziny 24 trwało wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i całonocne czuwanie przebiegało w 
obecności Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramen-
cie (oprócz relikwii i oprócz obrazu Jezusa Miłosiernego). 

 O parafii: 
 W parafii pracuję od 17 lat. Ona sama powstała w 1260 roku; 

jej 750-lecie przeżywaliśmy trzy lata temu. Na tę okazję parafianie 
ufundowali ołtarz jubileuszowy, krzyż i ambonkę w prezbiterium. 
Przed obchodami jubileuszu wykonaliśmy szereg remontów i in-
westycji. Uroczystej Sumie jubileuszowej przewodniczył Ksiądz 
Kardynał; nawet zostawił nam swój ornat z herbem na pamiątkę 
tego wydarzenia. 

 
Historia parafii:
1260r. - Powstanie parafii w Zielonkach
1520r. - 1548r. - Przebudowa starego drewnianego kościoła na 

świątynię murowaną.
1531r. - Parafia Zielonki zostaje oddana pod Administrację 

Proboszcza Akademickiego Kościoła Św. Anny w Krakowie.
1878r. - Zielonki stają się ponownie samodzielną parafią.

1949r. - Przeniesienie 
z Kościoła Mariackiego 
w Krakowie do Zielonek 
Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

1950r.- Poświęcenie 
nowej Kaplicy bocznej w 
kościele parafialnym.

1954r. - Budowa drew-
nianej dzwonnicy.

1964r.- Założenie or-
kiestry parafialnej przez 
Pana organistę Zbigniewa 
Garstkę

1966r. - 1968r.- Roz-
budowa kościoła - budo-
wa przybudówki wraz z 
chórem.

1971r. - Zakup i 
montaż 31 - głosowych 
koncertowych organów 

kościelnych.
1997r.- Zakończenie budowy nowej plebani.
1998r. - Montaż ogrzewania podłogowego i 

nowej, marmurowej posadzki. Odsłonięcie i po-
święcenie pomnika Jana Pawła II dla uczczenie XX 
rocznicy Jego Pontyfikatu.  

2000-2001r - Malowanie kościoła – powstała 
zupełnie nowa polichromia, autorstwa Katarzyny 
Dobrzańskiej i Aleksandry Grochal, zastąpiła ona 
poprzednią wykonaną przez prof. J. Makarewicza 
w 1948 roku. Na przełomie 2000/2001 roku prace 
nad odnowieniem polichromii w kaplicy Matki 
Boskiej Zwycięskiej prowadzili Agnieszka Kawa z 
Zielonek i Piotr Korbiel.  Wszystkie te prace zakoń-
czyły się przed Wielkanocą 2001 roku.  
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2003r.- Prace związane z odwodnieniem kościoła i jego 
ociepleniem. Budynek zyskał nową elewację w ciepłych 
kolorach beżu i bieli. Odnowiony i zabezpieczony został 
zewnętrzny ołtarz „Ogrojec” znajdujący się we wschodniej 
części murów kościoła.

2010r. - Uroczystość 750 lecia Parafii w Zielonkach. 
Przez okres całego roku odbywały się związane z jubi-
leuszem wystawy w Bibliotece Publicznej w Zielonkach 
– wystawa Skarby Zieloneckiej Parafii i wystawa poświę-
cona ks. Adamowi Ziębie, oraz w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej od marca do czerwca prezentowano dorobek 
Parafii i Gminy Zielonki. Zwiedzających zachwycały do-
skonale zachowane dawne księgi mszalne, szaty liturgicz-
ne, feretrony, obrazy, haowane obrusy i zdjęcia wydobyte 
z głębokich szuflad naszych parafian.

8 września 2010 roku odbyła się uroczysta Msza św., 
którą sprawował ks. Stanisław Kardynał Dziwisz, celebro-
wało ją kilkunastu księży z Dekanatu i zaprzyjaźnionych 
parafii oraz wielu księży, którzy kiedyś w naszej parafii 
pracowali. We mszy uczestniczyły też Władze Gminy 
Zielonki, przedstawiciele samorządów gminnych, powia-
towych i wojewódzkich z Marszałkiem Województwa Markiem 
Nawarą.



17 marca 201314  1517 marca 2013

19 II 2013 - KORZKIEW - PARAFIA NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Proboszcz: ks. Zbigniew Płachta, E.c.
W duszpasterstwie pomaga: ks. Bolesław 

Karcz, E.c., prezes zarządu głównego Katolic-
kiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, pracownik 
UPJPII

Na terenie parafii mieszka: ks. Mirosław Win-
kowski, ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII, 
pracownik UPJPII, 

Rok erygowania parafii – 1386.
Kościół parafialny wybudowany w 1623r., kon-

sekrowany w roku 1640. 
Miejscowości należące do parafii: Brzozówka, 

Garliczka (część), Grębynice, Januszowice, Korz-
kiew, Owczary, Prądnik Korzkiewski, Przybysła-
wice. 

Liczba mieszkańców – ok. 1380. 

Ksiądz proboszcz o peregrynacji: 
W  dniach 19 i 20 lutego 2013 w nasza pa-

rafia przyjęła peregrynujący Obraz Pana Jezusa 
Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Faustyny 
i bł. Jana Pawła II. Obraz przyjmował o. Biskup 
Damian Muskus OFM wraz z gospoda-
rzem parafii ks. Kanonikiem Zbignie-
wem Płachtą, rezydującymi księżmi: 
ks. prof. Wojciechem Zyzakiem, ks. dr. 
Bolesławem Karczem, a także licznymi 
księżmi z dekanatu na czele z ks. Dzie-
kanem Franciszkiem Motyką.

Do peregrynacji przygotowywali-
śmy od dawna. Już od 25 marca 2012r. 
po naszej parafii wędruje od domu do 
domu obraz Miłosierdzia Bożego. Zo-
stał on poświęcony na zakończenie wi-
zytacji i do tej pory peregrynuje 
wśród kolejnych rodzin naszej 
wspólnoty. Ta wędrówka obra-
zu potrwa jeszcze przynajmniej 
rok. Bliższe przygotowanie do 
nawiedzenia stanowiły reko-
lekcje trwające od Środy Popiel-
cowej do I niedzieli Wielkiego 
Postu. 

Parafianie bardzo licznie i 
chętnie włączyli się w przygo-
towanie zewnętrzne parafii do 
peregrynacji. Zaangażowali się 
w dekorowanie trasy przejazdu 
samochodu-kaplicy, ozdobienie 
domów prywatnych i udekoro-
wanie świątyni. Nade wszystko 
cieszy jednak, że wierni bardzo 
chętnie przyjmują obraz, który 
wędruje po parafii; przekazują 
go sobie z domu do domu, a po-
nadto licznie uczestniczyli w re-
kolekcjach przed nawiedzeniem 
i głęboko przeżyli uroczystości 
peregrynacyjne. Jak na nasze 

warunki frekwencja w 
świątyni podczas doby 
nawiedzenia była wy-
jątkowo wysoka – nie 
tylko w czasie dnia, 
ale również podczas 
całonocnego czuwania. 
Przez cały czas kościół 
był wypełniony ludźmi. 

O parafii:
Korzkiew jest pa-

rafią, która – licząc od 
momentu erygowania 
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– ma już 627 lat. Pięć lat temu z 
naszej parafii została wydzielona 
całkiem nowa parafia – Wola Zacha-
riaszowska. Niegdyś w skład parafii 
wchodziło 11 wiosek; obecnie liczy 
ich już tylko osiem. Są to jednak 
małe miejscowości. 

Jeśli idzie o pracę duszpasterską, 
obecnie skupiamy się na remoncie 
kościoła i plebanii. Pierwszą palącą 
sprawą był remont organów, które 
już właściwie nie grały. Konieczna 
była także wymiana nagłośnienia. 
Odnowione zostały także stalle z 
XVII wieku., ołtarz Przemienienia 
Pańskiego, chrzcielnica. Przeprowa-
dziliśmy również remont zakrystii. 
Obecnie przymierzamy się do malo-
wania kościoła zewnątrz. W dalszej 

kalną rodu Zaklików 
do II połowy XV w. 
Kolejnymi właścicie-
lami byli: Szczepan 
Świętopełk z Irządz, 
kupiec Piotr Krupka, 
rodzina Zborowskich 
i Ługowskich. Pod 
koniec XV w. oraz 
1720 r. (właścicielami 
byli wówczas Jorda-
nowie), budowla zo-
stała przebudowana. 
Zamek znajdował się 
następnie w rękach 
Wesslów i Wodzic-
kich, a pod koniec 

XIX wieku popadł w ruinę. 
Od 1997 roku zamek jest stale zamiesz-

kany przez jego właścicieli – rodzinę Doni-
mirskich (architekt Jerzy Donimirski z żoną 
i dziećmi), który podjęli się odnowienia i 
odbudowania zamku. Obecnie ciągle trwają 
prace budowlane polegające na konserwacji i 
rekonstrukcji. Zagospodarowywane jest rów-
nież całe wzgórze zamkowe, a również podnó-
że warowni. Planowana jest także odbudowa 
mieszczącego się dawniej w pobliżu zamku 
dworu, odtworzenie stawów oraz stworzenie 
małego muzeum i skansenu.

W 1623 r. Aleksander Ługowski ufundo-
wał budowę barokowego kościoła pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela, który stoi do dziś. 
Powstał on na miejscu starego drewnianego 

perspektywie myślimy o elewacji 
zewnętrznej. 

O miejscowości:
Historia wsi związana jest 

bezpośrednio z historią zamku 
w Korzkwi. Prawdopodobnie 
powstała jako tzw. osada słu-
żebna. W XIX wieku Korzkiew 
zamieszkiwali głównie fornale 
dworscy, kilku włościan i ko-
morników, była również czynna 
karczma (z browarem).

Zamek w Korzkwi:
W 1352 r. Jan herbu Syro-

komla kupił wzgórze Korzkiew, 
gdzie wybudował zamek, który 
pełnił funkcję obronną i miesz-
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20 II 2013 - WOLA ZACHARIASZOWSKA - PARAFIA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

Proboszcz: ks. Michał Kowalski, E.c.
Rok erygowania parafii – 2008. 
Kościół parafialny – parafia korzysta z kaplicy pw. MB 

Częstochowskiej.
Liczba mieszkańców – ok. 1185.

20 lutego 2013 
roku, parafia pw. MB 
Częstochowskiej w 
Woli Zachariaszow-
skiej  przeżywała na-
wiedzenie wizerunku 
Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Fau-
styny Kowalskiej i bł. 
Jana Pawła II. Mszę 
Świętą rozpoczynają-
cą czas nawiedzenia w 
parafii celebrował J.E. 
ks. bp Jan Szkodoń.

21 II 2013 - KRAKÓW - WITKOWICE - PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY

Proboszcz: ks. mgr Mieczysław Działek, E.c.
W duszpasterstwie pomaga:  ks. Piotr Wróbel
Rok erygowania parafii 

– 2000.
Kościół parafialny w bu-

dowie od 2002 roku. 
Liczba mieszkańców – ok. 

1400. 

Ksiądz proboszcz o pere-
grynacji: 

 21 lutego 2013 roku, para-
fia pw. św. Marii Magdaleny 
w Krakowie - Witkowicach  
przeżywała nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosier-
nego, relikwii św. s. Faustyny 
Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. 
Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii 
celebrował J.E. ks. bp Jan 
Zając.

Przygotowanie do pere-
grynacji stanowiły dla naszej 
parafii stanowiły misje, które 

kościoła, wzniesionego w 2. połowie XIV w.

***

Obecnie w granicach Korzkwi znajduje się Nowa Wieś, nie-
gdyś będąca odrębną wsią, obecnie jako przysiółek utrwalony w 
topografii i w pamięci starszych mieszkańców.

31 października 2011 na miejscowym cmentarzu został po-
chowany Tadeusz Broś – polski dziennikarz telewizyjny, aktor, 
reżyser i prezenter.
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prowadzili ojcowie redemptoryści z Tuchowa aż przez 
osiem dni. Zaczęły się one w Środę Popielcową i trwały 
do środy w następnego tygodnia. Były to pierwsze misje 
w tej parafii. Jesteśmy młodą wspólnotą i wszystko tu 
jest pierwsze i nowe. Kościół również jest w tej chwili w 
budowie. Niedawno wybudowaliśmy ścianę ołtarzową, 
co było kolejnym krokiem na drodze do ukończenia 
świątyni. Co prawda nie ma jeszcze ołtarza zewnętrzne-
go, ale każdy nowy element sprawiał, że to nasze przy-
gotowanie i przeżycie doby nawiedzenia było jeszcze 
bardziej uroczyste, jeszcze głębsze. Budowa kościoła na 
pewno ma pozytywny wpływ na integrację miejscowej 
społeczności i sprawia, że ludzie czują tego ducha, mają 
świadomość, iż należą do nowej wspólnoty parafialnej. 

 Parafia św. Marii Magdaleny została erygowana w 
roku 2000. Już wcześniej mieszkałem i pracowałem w 
Zielonkach jako wikary z obowiązkiem tworzenia no-
wej parafii. Od tej pory buduję kościół. Obecna parafia 
wydzielona została częściowo z parafii w Zielonkach, 
częściowo z parafii Dobrego Pasterza. 

 Trzeba przy tej okazji pochwalić parafian, którzy od samego 
początku bardzo zaangażowali się w organizowanie, tworzenie 
parafii. Co ciekawe bardzo licznie przybywali na Msze święte na-
wet wówczas, gdy była tu tylko kapliczka czy namiot. W pewnym 
okresie Komunie święte rozdawane były na polu. Później korzy-
staliśmy także z kaplicy szpitalnej – dopóki jeszcze istniał szpital 
wojewódzki. Zorganizowanie i ofiarność ludzi sprawiła, że prace 
nad budową kościółka posuwają się szybko do przodu i nasza 

świątynia z każdym dniem nabiera kształtów. 
 Wezwanie św. Marii Magdaleny wzięło się stąd, iż kaplicz-

ka dworska z XVII wieku, która została obecnie włączona do 
nowego kościoła jako kaplica boczna miała również wezwanie 
św. Marii Magdaleny. Przy tej kapliczce rozkręcało się tu powoli 
duszpasterstwo i postanowiliśmy pozostać wierni tradycji kultu 
Marii Magdaleny. 

22 II 2013 - KRAKÓW - BIAŁY PRĄDNIK - PARAFIA NMP MATKI KOŚCIOŁA

Proboszcz: ks. prałat Franciszek Motyka, kapelan Ojca 
Świętego

Wikariusze: ks. Wiesław Czubernat, E.c., ks. Mieczysław 
Gawor

W duszpasterstwie pomaga: ks. Dominik Oliwa
Na terenie parafii mieszkają: ks. Adam Sroka, R.M., kapelan 

honorowy Wojska Polskiego w stopniu majora, emerytowany pro-
boszcz (od 2006 roku)

Rok erygowania parafii – 1983.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1983 – 1998, poświę-

cony w 1998 r., konsekracja – 11 XI 2013 r. 
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom i kaplica Sióstr Naj-

świętszej Duszy Chrystusa Pana, Dom Ojców Karmelitów Bosych. 
Liczba mieszkańców – ok. 8300.

O peregrynacji:
W wędrówce po krakowskich parafiach, obraz Jezusa Miło-

siernego przywędrował do nas od naszych sąsiadów – z parafii Św. 
Marii Magdaleny w Krakowie – Witkowicach.

 Do naszej świątyni prowadziły go udekorowane ulice od 
granic parafii, a przed kościołem szpaler lampionów w lutowym 
śniegu wskazywał Mu drogę. To wielkie wydarzenie zostało po-
przedzone codzienną modlitwą o bogate owoce Nawiedzenia, a 
przygotowanie zakończyły rekolekcje parafialne prowadzone w 
dniach 17-20 II przez OO. Oblatów. Świadectwem odnowy życia 
i przeżycia godnego Nawiedzenia był liczny udział parafian w 
naukach rekolekcyjnych, a także indywidualne spotkania z Miło-
siernym Panem w sakramencie pokuty i pojednania.

W dniu Nawiedzenia przybył do nas Ks. Bp Grzegorz Ryś, 
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który wraz z nami witał przybywający 
obraz Jezusa Miłosiernego wraz z reli-
kwiami Apostołów Miłosierdzia – św. 
Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. On 
też przewodniczył Mszy św. koncele-
browanej z kapłanami dekanatu Kra-
ków – Krowodrza, a w swojej homilii 
ukazał nam wielkość Bożego Miłosier-
dzia, jego skuteczność i znaczenie, a 
także ciągłą aktualność dla wiernych 
Kościoła w każdej chwili dziejowej.

 Po zakończeniu Eucharystii wierni 
oddawali cześć relikwiom św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II – wielu 
z wielką czcią całowało obraz Jezusa 
Miłosiernego.

 Godziny wieczorne to indywidu-
alna adoracja i wspólna Droga Krzy-
żowa.

 O g.22.00 Mszę św. w intencji 

powołań kapłańskich i zakonnych 
sprawowali księża rodacy i pracujący 
poprzednio w naszej parafii.

 Godziny nocnej modlitwy, to 
liczni wierni, którzy indywidualnie 
przyszli na adorację, ale także grupy 
parafialne – Matki w Modlitwie, Gru-
pa Biblijna, Duszpasterstwo Rodzin, 
Akcja Katolicka, Grupa Charytatyw-
na, Róże Różańcowe.

 Wśród modlących widać było 
wiele młodych twarzy, którzy przyszli 
na rozmowę z Chrystusem, parafianie 
korzystali z posługi Kapłana dyżurują-
cego w konfesjonale.

 Nocne czuwanie modlitewne za-
kończyła adoracja prowadzona przez 
Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa 
Pana.

Nowy dzień 
spotkań z Jezusem 
Miłosiernym roz-
poczęła ofiara Mszy 
św., modlitwa dzieci i 
młodzieży wypełniła 
naszą świątynię w 
godzinach przedpo-
łudniowych.

 Wśród modlących 
się nie brakło ludzi w 
podeszłym wieku 
i chorych, którzy 
szczególnie przeży-
wali to spotkanie, bo 
wiek i stan zdrowia 
uniemożliwił im do-
tarcie do Łagiewnik.

Pożegnanie obra-
zu Jezusa Miłosier-
nego i relikwii Apo-
stołów Miłosierdzia 
rozpoczęto od Go-

dziny Miłosierdzia, by potem podczas Mszy 
św. dziękować Jezusowi za spotkanie, za to 
wszystko, cośmy otrzymali, za umocnienie 
naszej wiary – bo uwierzyliśmy, że nie jeste-
śmy sami, że Kościół tętni życiem modlitwy, 
że przyszliśmy do Niego, by powierzyć Mu 
nasze troski i okazać naszą wdzięczność, by 
na kolanach zawierzyć Jezusowi Miłosierne-
mu naszą wspólnotę parafialną, nasze rodzi-
ny i nas samych.

 Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami 
lat, udał się w dalszą wędrówkę – do parafii 
św. Karola Boromeusza na os. Żabiniec.                  

A.G.

Historia parafii:
1983 - erygowanie (1 I) Parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Matki Kościoła w Krako-
wie - Prądniku Białym, wydzielonej z parafii 
Świętego Krzyża;
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1986 – 1988 - budowa ko-
ścioła pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w Kra-
kowie - Prądniku Białym;

1989 - Szpital dr Anki na 
Prądniku Białym (ul. Prądnic-
ka) zostaje przemianowany na 
Szpital im. Jana Pawła II;

1994 - szczątki Matki Pauli 
zostają przeniesione z cmen-
tarza na Prądniku Białym do 
sarkofagu w kaplicy Domu 
Generalnego;

1998 - poświęcenie kościoła 
na Prądniku Białym (11 XI) 
przez kard. Franciszka Machar-
skiego;

2005 - oddanie do użytku 
kaplicy pw. Matki Bożej Mi-
łosierdzia na cmentarzu para-
fialnym;
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2006 - ks. bp Jan Szkodoń podczas 
wizyty kanonicznej poświęca (8 IV) 
kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia na 
cmentarzu parafialnym (ul. Żwirowa 
/ ul. Piaszczysta);

2006 - Pierwszy proboszcz i bu-
downiczy Kościoła ksiądz Adam Sroka 
przechodzi na emeryturę (czerwiec 
2006). Nowym proboszczem zostaje 
ks. Franciszek Motyka.;

2008/9 - Jubileusz 25-lecia Parafii 
oraz X-lecia poświęcenia kościoła za-
kończony Jubileuszową Misją Św. oraz 
Mszą Św. Jubileuszową odprawioną 
przez J.E. Kardynała Stanisława Dzi-
wisza w dn.11.XI 2009r.

23 II 2013 - KRAKÓW - OSIEDLE KS. SIEMASZKI  - PARAFIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Proboszcz: ks. Stanisław Czajka, 
R.M.

Wikariusze: ks. Robert Kowalczyk, 
katecheza w technikum mechanicz-
nym; ks. Józef Łatanik

W duszpasterstwie pomaga: ks. 
Artur Węgiel, od 2004 notariusz Sądu 
Metropolitalnego

Rok erygowania parafii – 1991. 
Kościół parafialny – kaplica tymcza-

sowa od 1991, kościół w budowie od roku 
1999.

Inne kościoły i kaplice publiczne: 
Kaplica w Szpitalu im. Jana Pawła II; 
Kaplica w Szpitalu im. Narutowicza.

Liczba mieszkańców – ok. 7000.
 
O peregrynacji: 
Nawiedzenie obrazu Pana Jezusa 

Miłosiernego oraz relikwii św. Fausty-
ny i bł. Jana Pawła II w naszej parafii w 
dniach 23-24 lutego 2013 r. Peregrynację 
poprzedziły Misje święte, które trwały 
od 17 do 22 lutego. Były to pierwsze 
Misje w dwudziestoletniej historii naszej 
parafii. Prowadzili je dwaj misjonarze z 
Ukrainy – ks. Paweł Antolak i ks. Mieczy-
sław Frytek.

Przewodnim tematem rozważań mi-
syjnych było Miłosierdzie Boże. Każdy 
dzień Misji rozpoczynał się i kończył 
odmówieniem koronki do Miłosierdzia 
Bożego i aktem zawierzenia Mu całego 
świata. W trwającym właśnie Roku Wia-
ry Ojcowie misjonarze przypomnieli nam 
podstawowe prawdy naszej wiary zawarte 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W 
trzecim dniu misji, po wspólnym odno-
wieniu przyrzeczeń Chrztu św., podcho-
dziliśmy do chrzcielnicy indywidualnie i 
kreśląc znak krzyża ofiarowaliśmy Bogu 
siebie i tych, których nosimy w naszych 
sercach.
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W kolejnych dniach tematem 
rozważań był sakrament pokuty, 
przygotowanie do niego i jego prze-
życie. Wzruszającym wydarzeniem 
była Msza św. z nauką misyjną dla 
chorych i udzielenie im sakramentu 
namaszczenia. W ostatnim dniu Misji, 
ksiądz Proboszcz leżąc krzyżem, a my 
na kolanach, przepraszaliśmy za grze-
chy nasze i całej parafii. Po udzieleniu 
przez ojców misjonarzy błogosławień-
stwa misyjnego z odpustem zupełnym, 
procesyjnie przenieśliśmy krzyż mi-
syjny na „wzgórze miłosierdzia” usy-
pane przy naszym kościele.

Po zakończeniu Misji 23 i 24 lutego 
przeżywaliśmy nawiedzenie obrazu 
Pana Jezusa Miłosiernego oraz reli-
kwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. W modlitewnym 
skupieniu wraz z JE ks. biskupem Janem Zającem, naszym księ-

dzem proboszczem Stanisławem, ojcami misjonarzami i księżmi 
pracującymi w naszej parafii i dekanacie, oczekiwaliśmy przed 

kościołem na przybycie obrazu i reli-
kwii. W uroczystej procesji przedsta-
wiciele rodzin wnieśli Je do kościoła 
a ks. Proboszcz przywitał w naszej 
wspólnocie parafialnej.

Mszy św. przewodniczył JE ks. 
biskup Jan. Bezpośrednio po Mszy 
świętej rozpoczęła się adoracja obrazu 
i relikwii. O godzinie 21.00 Mszy św. o 
powołania kapłańskie i zakonne prze-
wodniczyli księża pochodzący z naszej 
parafii i wcześniej w niej pracujący. 
Wieczorne nabożeństwa zakończyło 
rozważanie Drogi Krzyżowej. Przez 
całą noc, aż do rana, do momentu 
rozpoczęcia Mszy św. według niedziel-
nego porządku, mieszkańcy naszej pa-
rafii i grupy parafialne licznie czuwali 
przy obrazie i relikwiach.

Niedzielne Eucharystie z udziałem 
łagiewnickiego Obrazu były wyjątko-
wo odświętne w naszej wspólnocie. 

W szczególny też sposób 
przyjmowaliśmy relikwie 
św. Faustyny i błogosławio-
nego Jana Pawła. Obie te 
postaci ściśle związane są z 
naszą parafią.

Siostra Faustyna dwu-
krotnie przebywała na jej 
terenie w latach 1936 – 1938 
jako pacjentka ówczesnych 
Miejskich Zakładów Sa-
nitarnych (teren obecnego 
Szpitala Jana Pawła II). 
Podczas choroby spędziła 
tu ponad 8 miesięcy. Z 
tamtego okresu pozostała 
kaplica p.w. Najświętszego 
Serca Jezusa, w której w 
czasie pobytu w szpitalu 
często modliła się Siostra 
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Faustyna. Tutaj pisała swój „Dzienniczek” i  doświadczyła 
wielu  łask  mistycznych.

Podobnie bliskie związki łączą nas z bł. Janem Pawłem 
II. Obszar naszej parafii należał niegdyś do parafii św. Flo-
riana. Był więc terenem pracy i spotkań w latach 1949-51 
ówczesnego jej wikariusza - Karola Wojtyły. Mając ten fakt 
na względzie w momencie tworzenia zrębów naszej parafii 
w roku 1991 ówczesny proboszcz parafii św. Floriana - ks. 
Jan Czyrek zaproponował, by jej patronem został św. Karol 
Boromeusz, a powstający kościół stał się votum wdzięcz-
ności za pontyfikat Jana Pawła II. Sam Ojciec Święty tego 
kościoła nie doczekał, ale gościł na terenie naszej parafii 
odwiedzając w czasie swej pielgrzymki w roku 1997 szpital 
swego imienia.

Zrządzeniem Bożym czas misji i na-
wiedzenia w naszej parafii zbiegł się ze 
śmiercią i pogrzebem śp. ks. prałata Jana 
Czyrka, Kanonika Kapituły Kolegiackiej 
przy Bazylice św. Floriana w Krakowie i 
emerytowanego proboszcza parafii św. 
Floriana w Krakowie. Mogliśmy więc 
uroczyście podziękować Panu Jezusowi 
Miłosiernemu za wkład ks. Jana w bu-
dowę naszej wspólnoty, a także prosić o 
wieczne zbawienie dla niego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
Gorzkie Żale były ostatnim akcentem 
nawiedzenia oraz całego, bogatego w 
duchowe przeżycia tygodnia. Obraz i re-
likwie odjechały do następnej parafii, ale 
miłosierne spojrzenie Jezusa pozostało w 
każdym z nas.

Chrystus prosi nas abyśmy byli Jego 
świadkami, a nasza wiara świadectwem. 
Dlatego krótką faktograficzną relację 
pragniemy uzupełnić osobistymi reflek-
sjami mieszkańców naszej parafii.

Dorota i Artur Streszewscy:
Niedługo przed Misjami Świętymi, ksiądz proboszcz poprosił 

nas, abyśmy jako małżonkowie ponieśli relikwie święte. Było to 
dla nas ogromne wyróżnienie, bowiem nie czuliśmy się godni 
takiego zaszczytu. 

Nie da się opisać ogromnego wzruszenia jakie towarzyszyło 
przybyciu obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. siostry Fau-
styny i bł. Jana Pawła II. 

Gdy otrzymaliśmy relikwie Jana Pawła II, aby w uroczystej 
procesji wnieść Je do naszego kościoła, uświadomiliśmy sobie jak 
wielka łaska nas spotkała, szczególnie dlatego, że za życia Jana 
Pawła II nigdy nie udało nam się uczestniczyć w bezpośrednim z 
Nim spotkaniu. 

Późniejsze czuwanie przed obrazem Pana Jezusa Miłosierne-
go i relikwiami także było przejmującym momentem. Łagodne 
i miłosierne spojrzenie Pana Jezusa po raz kolejny uświadomiło 
nam Jego wielką miłość do każdego z nas i to, jak wielki dar 
otrzymaliśmy w orędziu o Bożym Miłosierdziu.

Ten tydzień misji, a potem nawiedzenia, skłonił każdego z 
nas do refleksji nad własnym życiem, naszą postawą wobec ludzi 
i Pana Boga.

  W tym  szczególnym dla naszej parafii czasie byliśmy jedną 
rodziną, czuło się więź ze wspólnotą Kościoła.

Jadwiga i Mieczysław Staromiejscy:
Kiedy we wrześniu 2012 r. rozpoczęliśmy po raz kolejny po-

sługę animatorów kręgu Domowego Kościoła w naszej parafii, 
nie mieliśmy świadomości, że Pan Bóg powołuje każdego z nas 
do swojej szczególnej służby bez względu na ludzi i okoliczności, 
właśnie nas pyta tak, jak kiedyś św. Piotra: „czy Mnie miłujesz? 
Czy miłujesz mnie bardziej niż Ci? Czy dostrzegasz mnie w każ-
dym człowieku? Czy Mi ufasz? Czy ufasz Mi na tyle, że żadne 
przeciwności nie zawrócą Cię z tej drogi do Mnie? I trzeba było 
sobie nieraz zadać pytanie: „Co nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej?”

Zdaliśmy sobie sprawę, jak niewiele potrzeba, żeby zwątpić, 
oburzyć się, obrazić. Patrzeć na drugiego człowieka, jak sędzia a 
nie jak ten, który ma „kochać, ożywiać i dźwigać”. Gdzieś w sercu 
głęboko odzywał się jednak głos: „wytrwajcie”. Wytrwajcie mocni 
w wierze. Bo kto wytrwa, będzie zbawiony”. Czy to głos Chrystu-
sa? A może Jana Pawła II. A może to już jest jeden głos ? Przybyli 
do nas razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia, aby podtrzymać i 
ożywić tych, którzy poczuli się opuszczeni i zagubieni. Zwątpili w 
swoich Pasterzy i w sens swojej pracy animatorskiej. Duch Święty, 
wzywany na każdym spotkaniu formacyjnym Ruchu Domowego 
Kościoła, jeszcze raz okazał Swą moc. Te pierwsze misje parafial-
ne i to Nawiedzenie pozwoliły nam inaczej spojrzeć na naszą pa-
rafię, naszych duszpasterzy i naszą przynależność do Chrystusa.

  


