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EWANGELIA   Łk 19, 28-40 
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, 
wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest na-
przeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt 
jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was 
kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwią-
zywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?».
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsa-
dzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się 
już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wiel-
bić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycie-
lu, zabroń tego swoim uczniom».
Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

DRUGIE CZYTANIE   Flp 2, 6-11 
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż 
do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebie-
skich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
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Drodzy bracia i siostry!
Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej Mszy Świętej na po-

czątku posługi  Piotrowej w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca 
Maryi Panny i patrona  Kościoła Powszechnego. Jest to okoliczność 
bardzo bogata w znaczenie, gdyż jest to także dzień imienin mojego 
czcigodnego Poprzednika. Jesteśmy blisko niego w modlitwie, pełnej 
miłości i wdzięczności.

Pozdrawiam serdecznie braci kardynałów i biskupów, kapłanów, 
diakonów,  zakonników i zakonnice oraz wszystkich wiernych świec-
kich. Dziękuję za obecność przedstawicielom innych Kościołów i wspól-
not kościelnych, a także przedstawicielom społeczności żydowskiej oraz 
innych wspólnot religijnych.

Kieruję serdeczne pozdrowienie do szefów państw i rządów, delega-
cji ofi cjalnych z wielu krajów świata oraz do korpusu dyplomatycznego.

Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W słowach tych jest 
już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opie-
kunem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, która 
obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty 
Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się 
wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne 
Ciało Odkupiciela, Kościół, którego fi gurą i wzorem jest Najświętsza 
Dziewica” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).

Jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskrecją, pokorą, w milczeniu, ale 
będąc nieustannie obecnym i w całkowitej wierności, także wówczas, 
gdy nie rozumie. Z troską i miłością towarzyszy w każdej chwili, od 
małżeństwa z Maryją, aż do wydarzenia z dwunastoletnim Jezusem 
w Świątyni Jerozolimskiej. Jest u boku Maryi, swej Oblubienicy w po-
godnych i trudnych wydarzeniach życia, w podróży do Betlejem na spis 
ludności i w chwilach niepokoju i radości narodzin. W dramatycznej 
chwili ucieczki do Egiptu i rozpaczliwym poszukiwaniu Syna w Świą-
tyni. Następnie w życiu codziennym domu w Nazarecie, w warsztacie, 
gdzie uczył Jezusa zawodu.

Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa, Ko-
ścioła? Nieustannie nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego znaki, 
gotowym wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Tego właśnie wymaga 
Bóg od Dawida, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: Bóg nie pragnie 
domu zbudowanego przez człowieka, ale wierności Jego słowu, Jego pla-
nowi. To sam Bóg buduje dom, ale z żywych kamieni naznaczonych Jego 
Duchem. Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać Boga, pozwala się pro-
wadzić Jego wolą i właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy 
o powierzone mu osoby, potrafi  realistycznie odczytywać wydarzenia, 
jest czujny na to, co go otacza i potrafi  podjąć najmądrzejsze decyzje. W 
nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie 
– będąc dyspozycyjnym, gotowym.

Widzimy też jednak, co stanowi centrum powołania chrześcijań-
skiego: Chrystus! Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec 
innych, strzec dzieło stworzenia!

Jednakże powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas chrześci-
jan, ma wymiar przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący wszystkich. 
Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworze-
nia, jak nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek 
z Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, 
w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o 
wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, któ-
rzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach 
naszych serc. To troska jedni o drugich w rodzinie: małżonkowie wza-
jemnie otaczają siebie opieką, następnie jako rodzice troszczą się o dzie-
ci, a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami rodziców. To szczere

przeżywanie przyjaźni, będących wzajemną troską o siebie w zaufa-
niu, w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece 
człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. 
Bądźcie opiekunami Bożych darów!

A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie trosz-
czymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a 
serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, 
którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i ko-
biety.

Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzialne 
stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszyst-
kich mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, 
Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowi-
ska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu 
światu! By jednak „strzec” musimy też troszczyć się o nas samych! Pa-
miętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc 
strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, 
gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują i te, które 
niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości!

Dołączam do tego jeszcze jedną uwagę: troszczenie się, strzeżenie 
wymaga, by było ono przeżywane z wrażliwością. W Ewangeliach św. 
Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, robotnik, ale w jego charakte-
rze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego 
– wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, 
współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinni-
śmy bać się dobroci, czułości!

Dzisiaj wraz z uroczystością świętego Józefa obchodzimy początek 
posługi nowego Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, która pociąga za sobą 
także pewną władzę. Oczywiście, Jezus Chrystus dał władzę Piotrowi, 
ale o jaką władzę chodzi? Po potrójnym pytaniu Jezusa do Piotra o mi-
łość, następuje potrójne zaproszenie: Paś baranki moje, paś owce moje. 
Nigdy nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba i że także pa-
pież, by wypełniać władzę musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, 
która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać na pokorną, 
konkretną, pełną wiary posługę św. Józefa i tak jak on otwierać ramio-
na, aby strzec całego Ludu Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą 
ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych 
których św. Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości: głodnych, 
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu (por. Mt 25,31-
46). Tylko ten, kto służy z miłością potrafi  strzec!

W drugim czytaniu, św. Paweł mówi o Abrahamie, który „wbrew 
nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4, 18). Wbrew nadziei mocny nadzieją! 
Także dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec 
światło nadziei i dać nadzieję samym sobie. Strzec stworzenia, każdego 
mężczyzny i kobiety, ze spojrzeniem czułości i miłości, to otworzyć per-
spektywę nadziei, to otworzyć promień światła pośród wielu chmur, to 
przynieść ciepło nadziei! Dla człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan, 
jak Abraham, jak św. Józef, nadzieja, którą niesiemy ma perspektywę 
Boga, która nam została otwarta w Chrystusie, zbudowana jest na skale, 
którą jest Bóg.

Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej 
osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posłu-
ga, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu, ale do której 
wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Strzeżmy z 
miłością tego, czym Bóg nas obdarzył!

Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, Świętego Józefa, świętych 
Piotra i Pawła, Świętego Franciszka, aby   Duch Święty towarzyszył mojej 
posłudze, a wam wszystkim mówię: módlcie się za mnie! Amen.

Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. inauguracyjnej
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Pytania do Ewangelii: 

1. Gdzie siê uda³ Pan Jezus?

2. Gdzie i po co wys³a³ 
uczniów Pan Jezus? 

3. Jak by³ witany Jezus 
wje¿dzaj¹cy na osio³ku 

do Jerozolimy? 

Król Miłości
Oto jedzie wielki Król, 
lud płaszcze swe ściele. 
Hosanna Synowi Dawida! – 
krzyczą przyjaciele.
Tłumy witają Jezusa,
wznosząc tryumfy radości...
Jego wieczne królestwo -
to Królestwo Miłości

Kiedy to z wioski Betfage
W Jerozolimy szedł progi,
 A lud Mu śpiewał Hosanna! 
I słał Mu Palmy pod nogi.

Niedługo ten sam lud przecie 
Co słał gałązki zielone, 
Krzyż na ramiona Mu włożył, 
Ubrał w cierniową koronę.

I wołał: - Oto król ziemi! 
Niech cud nad sobą okaże.
Krew Jego na nas i synów! 
Niech winy nasze nią zmaże.

Potem na szczycie Golgoty 
Przebódł Mu ręce i nogi –
Takie są Wielkiej Miłości 
Na ziemi ścieżki i drogi!

Wawrzyniec Hubka
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PEREGRYNACJA

24 II 2013 - KRAKÓW - WIECZYSTA - PARAFIA MB OSTROBRAMSKIEJ

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

w parafiach Dekanatu Kraków-Prądnik

W dniach 24 II – 7 III br. kopia 
łaskami słynącego obrazu Jezusa 
Miłosiernego z Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach wraz z relikwiami św. 
Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II 
nawiedzała parafie Archidiecezji 
Krakowskiej w Dekanacie Kraków 
- Prądnik. Poniżej zamieszczamy 
sprawozdanie z tego etapu peregry-
nacji. 

Proboszcz: o. Andrzej Tupek SchP, moderator rejonowy 
Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w 
Archidiecezji Krakowskiej

Wikariusz: o. Jerzy Dziura SchP
Katecheci: o. Tomasz Olczak SchP, katecheta w Liceum nr 23, 

o. Rafał Petkowicz SchP, katecheta w Zespole Szkół Inżynierii Śro-
dowiska i Melioracji, o. Andrzej Pilch SchP, katecheta 
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, o. 
Witali Siarko SchP, katecheta w Szkole Podstawowej 
nr 114

W duszpasterstwie pomaga:  o. Jan Frączek SchP
Rok erygowania parafii – 1983. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1985-

1994, pobłogosławiony w 1994, konsekrowany w 
2008.

Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom Sióstr 
Serafitek z kaplicą wewnętrzną; dom Wspólnoty Loy-
ola; Kaplica szkolna Sióstr Pijarek. 

Liczba mieszkańców – ok. 11000.

24 lutego 2013 roku, parafia pw. MB Ostrobram-
skiej w Krakowie - Wieczystej  przeżywała nawie-
dzenie 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 Grzegorz Ryś.

Z historii parafii:
Kult Matki Bożej Ostrobramskiej:
Zanim została oficjalnie erygowana parafia p.w. Matki Bożej 
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Ostrobramskiej i zanim zbudowano Kaplicę Ostrobramską, na-
wiązującą swym kształtem i wystrojem do pierwowzoru wileń-
skiego, Maryja z Ostrej Bramy była czczona na Wieczystej już od 
czasu, gdy pijarzy z Rakowic odprawiali Msze św. w kaplicy przy 
ul. Ładnej 810. Pierwotny obraz Maryi wykonał pochodzący z 
Wileńszczyzny, jeden z parafian, w formie małego słomkowego 
wizerunku. Już wtedy obraz był otaczany głębokim kultem przez 
wiernych, którzy modlili się o uzyskanie wielu łask przez wsta-
wiennictwo Maryi. W sposób szczególny duszpasterze podkre-
ślali Jej obecność poprzez obchody odpustu w dniu 16 listopada, 
nabożeństwa majowe i październikowe. Ten mały, słomkowy 
obraz służy dzisiaj w parafii jako feretron, podczas procesji re-
ligijnych. 

Obraz, który znajduje się obecnie w Kaplicy Ostrobramskiej 
został namalowany w Białymstoku i przywieziony do Krakowa 
przez o. Stanisława Abłażewicza. 

Starania o budowę kościoła 
W miarę rozwoju budownictwa mieszkalnego na osiedlu Wie-

czysta, stało się jasne, że nawet nowa kaplica przy ul. Ostatniej 
15, stanowić będzie rozwiązanie tylko tymczasowe. Stąd Rektor 
kaplicy o. J. Frączek wraz z wiernymi podjęli starania u władz 
miasta o zezwolenie na lokalizację i budowę kościoła. (...) Prze-
łom nastąpił na początku 1981 r. kiedy prośby o budowę kościoła 
ponawiane każdego roku spotkały się z pozytywną opinią ówcze-
snego Prezydenta Miasta. (...)

22 maja 1983 r. podczas Mszy na Błoniach Krakowskich pa-
pież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła 
na Wieczystej, a 4 sierpnia Kard. Metropolita Franciszek Machar-
ski podpisał dekret erekcyjny parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Krakowie i mianował pierwszym proboszczem o. Jana Frączka. 
(...) 

Już 19 września 1985 Kard. Franciszek Macharski  mógł po-
święcić wobec zgromadzonych kilku tysięcy parafian nowy budy-
nek duszpasterski, a w jego przyziemiu nową kaplicę o powierzch-
ni 450 m,̨  a także gotowe fundamenty kościoła parafialnego. Po 
wyposażeniu sal  w nowym budynku ruszyła katechizacja dzieci 
i młodzieży a 23 grudnia 1985 r. rozpoczęto odprawiać Msze św. i 
nabożeństwa w nowej kaplicy przy ul. Meisssnera 20. (...)

Końcowy etap budowy kościoła 
Trwało mozolne wznoszenie budynku kościoła. Od wiosny 

1992 r. rozpoczęły się prace przy murowaniu kaplicy Ostrej 
Bramy, wykonaniu więźby dachowej w kaplicy ku czci św. Józefa 
Kalasancjusza- założyciela Zakonu Pijarów i na wieży świątyni 

oraz prace wewnątrz kościoła. (...)
Budowa kościoła parafialnego na Wieczystej trwała prawie 

9 lat, pozostałe prace wykończeniowe i adaptacyjne trwają do 
dzisiaj. Dzieło to mogło być zrealizowane tylko dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób ze strony Zakonu Ojców Pijarów i parafian. 
Trudno byłoby wymienić wszystkich, dzięki którym to bardzo 
trudne zadanie mogło się udać. Nie można tutaj pominąć osoby o. 
Jana Frączka (do dzisiaj aktywnie duszpasterzującego w parafii), 
którego osobisty wkład – w opinii wielu wiernych – przesądził 
o powodzeniu dzieła. Odpowiedzialność, jaką władze zakonne 
złożyły na jego barki podjął z poświęceniem starając się wypeł-
nić zadanie najlepiej jak potrafił. Niejednokrotnie spotykał się z 
upokorzeniem ze stron władz państwowych i niezrozumieniem 
ze strony parafian. 

Kościół, który powstał zbudowany jest na planie okręgu o 
średnicy 50 m. Wysokość bryły wynosi ok. 30 m, a wraz z wieżą 
zwieńczoną krzyżem sięga do wysokości 55 m. Świątynia może 
pomieść 3 tys. wiernych (miejsc siedzących ok. 1 tys.). Powierzch-
nia części górnej kościoła wynosi 2000 m˛ (w tym nawa główna z 
prezbiterium to 1500 m˛). Część dolna zajmuje 1000m ,̨ a otocze-
nie wokół 0,7 ha, które obecnie zagospodarowane jest i obsadzone 
drzewami i krzewami. Dach przypomina Koronę Matki Bożej, a 
wnętrze kształt gwiazdy.  Obraz Matki Pana znajdujący się w ko-
ściele jest przedstawieniem Jej ziemskiej postaci, natomiast obraz 
w Kaplicy Ostrej Bramy podkreśla niebieską chwałę Maryi.  

Nie bez znaczenia dla pracy duszpasterskiej w parafii ma fakt, 
że prowadzą ją kapłani z zakonu Ojców Pijarów, którzy oprócz 
ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zobowiązują się do 
szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży. 

 (Źródło: http://www.wieczysta.katolicki.eu)

25 II 2013 - KRAKÓW - RAKOWICE - PARAFIA NAJŚW. IMIENIA MARYI

Proboszcz: o. Wojciech Kałafut SchP
Wikariusze: o. Stanisław Abłażewicz 

SchP, duszpasterz Żywego Różańca; o. 
Józef Kowalski SchP, o. Wiktor Zaniewski 
SchP

Katecheci: o. Marek Jan Barczewski, SchP, 
katecheta w Społecznej Szkole Podstawowej 
nr 7 STO oraz w Społecznym Gimnazjum 
nr 8 STO im. ks. prof. J. Tischnera, o. Piotr 
Górka SchP, katecheta w Szkole Podstawowej 
nr 64, o. Piotr Wiśnowski SchP,  katecheta w 
Szkole Podstawowej nr 64

Rok erygowania parafii – 1948.
Kościół parafialny wybudowany w 1913r., 

rozbudowany w latach 1970-1972, poświęco-
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ny w roku 1972 roku. 
Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom Księży Pijarów, 

Dom Sióstr Pijarek.
Liczba mieszkańców – ok. 7500.

25 lutego 2013 roku, parafia pw. Najświętszego Imienia Maryi 
w Krakowie - Rakowicach  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 Szkodoń.

Kronika kaplicy Księży Pijarów w Rakowcach (1911-1955) :
Rakowice – dziś przedmieście Krakowa, a niegdyś wieś kra-

kowska – należały w XIX wieku do właściciela Zagórskiego. W 
roku 1874 folwark Zagórskich przeszedł drogą małżeństwa w ręce 
sybiraka i wielkiego patrioty Antoniego Zazmanita, który w swo-
im majątku wybudował fabrykę cykorii. Po śmierci Antoniego w 
1905 roku i jego małżonki Marii Józefy z Zagórskich w 1910 roku 
– dobra tychże przeszły w ręce ich córki Honoraty Jachimskiej, 
która 17. 11. 1910 sprzedała je Zakonowi Pijarów w Krakowie. 
Ówczesny Rektor krakowski, Hiszpan ks. Antoni Bartolome’ 
Barranecche, na miejscu dawnej fabryki cykorii kazał w 1911 
roku zbudować według planu architekta Sasa i Zubrzyckiego ka-
plicę dla budującego się Zakładu Wychowawczego o pojemności 
326 m2 (na 1000 osób), którą ks. Biskup Anatol Nowak, sufragan 
kardynała Puzyny w lipcu tegoż roku poświęcił. Koszta budowy 
kaplicy wynosiły 25.000 koron.

W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Łaska-
wej wymalowany przez brata Ferdynanda Kilimka. Przy kaplicy 
zakładowej w latach 1912-1914 miały swoje oratorium Siostry 
Kalasantynki założone przez Księdza Prowincjała Jana Borella. 
W kaplicy odprawiali księża Pijarzy również nabożeństwa dla 
mieszkańców Rakowic.

W roku 1922 pani Felicyta Żurowska ofiarowała do kaplicy 
w Rakowicach obraz Matki Boskiej Częstochowskiej malowany 
przez ojca Jędrzejczyka – paulina. Obraz został umieszczony 
w ołtarzu głównym, zasłynął z biegiem lat licznymi łaskami, 
dowodem czego są wota zawieszone pod obrazem. Ks. Hiero-
nim Stusiński w listopadzie 1932 roku założył, jako rektor tejże 
kaplicy, Apostolstwo Modlitwy do którego w końcu tegoż roku 
należały 203 osoby. Za ks. Klemensa Czabanowskiego w latach 
1932-1934 i ks. Augustyna 
Stępnika w latach 1934-
1939, rektorów tejże 
kaplicy, do Apostolstwa 
Modlitwy zapisało się 632 
osoby (Księga Członków 
Apostolstwa Modlitwy 
w latach 1932-1939). 
Poza tym w tym okresie 
(1934-1939) ks. Augustyn 
prowadził przy tejże ka-
plicy Kongregację Matki 
Bożej Szkół Pobożnych i 
Krucjatę Eucharystyczną 
Młodzieży Szkolnej w 
Rakowcach. Ks. Tytus 
Suliga prefekt gimnazjum 
i konwiktu naszego zało-
żył przy kaplicy Sodalicję 
Matki Bożej Łaskawej 
około roku 1936. Obraz 

Matki Boskiej z wielkiego ołtarza umieszczono w ołtarzu pod 
chórem (dziś ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego), gdzie Sodaliści 
od roku 1936 – 1939 mieli swoje nabożeństwa. Ołtarz św. Józefa 
Kalasancjusza urządzono za ks. rektora Kozłowskiego i prefekta 
ks. Mariana Olszewskiego w latach 1924-1929. Obraz malował 
artysta malarz Ludwik Machalski – profesor rysunku naszego 
gimnazjum w Rakowcach.

W czasie II wojny światowej oddziały hitlerowskie 8.09.1939 
zniszczyły kaplicę i paramenty kościelne, złodzieje zaś wykradli 
wota z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i dopiero po wojnie 
w 1945/46 znalezione zostały na łąkach Rakowickich. Ks. Roman 
Stawinoga, rektor kaplicy w latach 1940-1945, odnowił jej wnę-
trze według projektu malarza Kazimierza Puchały; urządził dwa 
ołtarze pod chórem; jeden Matki Boskiej Bolesnej pędzla Zyg-
munta Wierciocha (dawniej był tam ołtarz Matki Boskiej Kró-
lowej Polskiej, gdzie Kongregacja Matki Bożej Szkół Pobożnych 
miała swoje nabożeństwa) i drugi Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
(dawniej sodalicyjny ołtarz Matki Boskiej Łaskawej).

   Po wojnie w roku 1948, w listopadzie Książę Arcybi-
skup Adam Stefan Sapieha oddał naszym Ojcom w Rakowicach 
parafię. Pierwszym proboszczem był ks. Roman Stawinoga. Za 
jego rządów Tadeusz Franik ufundował dla parafii barokową 
monstrancję i srebrną suknię dla Matki Boskiej Częstochowskiej, 
którą wykonał parafianin Franciszek Kocielski w roku 1949.

Za drugiego proboszcza ks. Wincentego Zająca i wikarego ks. 
Augustyna oraz  ks. Wiktora Kubika, również wikarego, został w 
parafii rozszerzony Żywy Różaniec. W parafii było 20 kółek ró-
żańcowych. Tenże proboszcz nabył dla parafii nową chrzcielnicę 
i urządził dla Studentatu Teologicznego  oratorium (rok 1952). 
Za niego również w roku 1951 w maju przeprowadzili Misje OO. 
Bernardyni dla wiernych całej parafii.  

Za staraniem trzeciego rektora i proboszcza Józefa Szafera 
(1952-1955) ks. Arcybiskup Eugeniusz Baziak 15. XI. 1952 roku 
powiększył parafię rakowicką przydzielając do niej: dzielnicę 
Wieczysta, Osiedle Urzędnicze, część Starej Olszy za torem kole-
jowym aż do rzeki Biełuchy.

Nasi Księża odprawiają dla ludności przyłączonych tere-
nów stałe nabożeństwa w kaplicy Sióstr Kanoniczek na Osiedlu 
Urzędniczym i Sióstr  Służebniczek w dzielnicy Wieczysta.

 (Źródło: http://www.rakowice.pijarzy.pl) 
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26 II 2013 - KRAKÓW - PRĄDNIK CZERWONY - PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Proboszcz: ks. Jerzy Serwin, R.M., dusz-
pasterz świeckich pomocników w udzielaniu 
Komunii św.

Wikariusze: ks. Marcin Masłoń, ks. Jacek 
Pierwoła, koordynator Wspólnoty I - Prąd-
nickiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, ks. 
Ryszard Gacek, moderator rejonowy Służby 
Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie

Penitencjarz: ks. Grzegorz Cekiera, kapelan 
Ojca Świętego, emeryt

W duszpasterstwie pomaga: ks. mgr lic. Ma-
riusz Susek, E.c., moderator diecezjalny Duszpa-
sterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Krakowskiej

Na terenie parafii mieszka: ks. dr Krzysztof 
Tadeusz Sojka, R.M., emeryt

Rok erygowania parafii – 1982. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1984-

1989, konsekrowany w roku 2000.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Kaplica 

św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Dom 
zakonny Sióstr Nazaretanek.

Liczba mieszkańców – ok. 15000. 

Obraz Jezusa Miłosiernego nawiedził para-
fię św. Jana Chrzciciela w Krakowie

W dniu 26 lutego 2013 r. powitaliśmy w naszej 
parafii św. Jana Chrzciciela, peregrynujący po 
Dekanacie Kraków-Prądnik Wizerunek Jezusa 
Miłosiernego. O godz. 17.45, przy dźwiękach 
bijącego dzwonu, specjalny samochód-kaplica, 
eskortowany przez policyjny radiowóz, przyje-
chał na plac przykościelny przywożąc z parafii 
Najświętszego Imienia Maryi Obraz i relikwie 
św. Faustyny oraz bł. Jana Pawła II. Przed świą-
tynią czekali na Obraz ks. bp Grzegorz Ryś, ks. 
prob. Jerzy Serwin, kapłani, liturgiczna służba 
ołtarza i wierni.

Najpierw Ks. Proboszcz przeka-
zał przedstawicielkom świętojańskiej 
wspólnoty relikwie Apostołów Miło-
sierdzia, a następnie wraz z Arcypa-
sterzem oddali cześć Obrazowi przez 
ucałowanie. Wizerunek Jezusa Miło-
siernego, przy śpiewie pieśni „Twemu 
Sercu cześć składamy” przez rzeszę wy-
pełniających wnętrze świątyni, wniosła 
delegacja 6 mężczyzn. 

Po ustawieniu Obrazu przy głów-
nym ołtarzu rozległy się suplikacje 
„Święty Boże.” W tym czasie Ks. Biskup 
w asyście Ks. Proboszcza okadził Obraz 
i relikwie. Po odczytaniu fragmentu 
Ewangelii wg św. Jana o zdjęciu Jezusa 
Krzyża, ks. prob. Jerzy Serwin odmó-
wił modlitwę powitalną. Następnie 
przedstawiciele poszczególnych grup 
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świętojańskich wiernych: dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, powitali Jezusa Mi-
łosiernego w łagiewnickim Wizerunku 
oraz relikwie św. Siostry Faustyny i bł. 
Jana Pawła II.

Kolejnym etapem uroczystości było 
zapalenie Świecy Nawiedzenia, które-
go to aktu, przy uroczystym śpiewie 
wezwania „Jezu, ufam Tobie”, dokonał 
ks. Bp Grzegorz Ryś. Po wstępnych 
obrzędach przywitania, rozpoczęła się 
uroczysta Eucharystia koncelebrowana 
przez kapłanów z Dekanatu Kraków-
Prądnik, której przewodniczył Ksiądz 
Biskup.

Na wstępie do Eucharystii przyby-
łych czcicieli Bożego Miłosierdzia przy-
witał nasz Dostojny Gość, który następ-
nie zachęcił zebranych do wysłuchania 
z szacunkiem przesłania Benedykta 
XVI do wiernych Krakowskiej Archidiecezji, przeżywających 
peregrynację Obrazu. List został odczytany przez ks. Dionizego 
Jedynaka, proboszcza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza i jed-
nocześnie dziekana dekanatu Kraków-Prądnik.

Po odczytanej przez diakona Andrzeja Wasilewskiego-Kruka 
Ewangelii, do zgromadzonych w świątyni, ze Słowem Bożym 
zwrócił się ks. Biskup. Mocno zaakcentował w nim fakt Bożej 
wszechmocy, która objawia się przede wszystkim w tym, że Bóg 
może odpuścić każdy grzech. Kaznodzieja swoje kazanie oparł na 
nauce jednego z najważniejszych autorytetów Kościoła Katolic-
kiego – św. Augustyna. Boże Miłosierdzie jest nieograniczone, 
jednak człowiek musi chcieć z niego skorzystać. Jeżeli człowiek 
zamyka się na tę łaskę, Bóg szanując jego wolną wolę, jest – moż-
na rzec – bezradny wobec takiego człowieka i nie potrafi go do 
niczego zmusić.

Pod koniec Mszy św. ks. Proboszcz podziękował ks. Biskupo-
wi za rozpoczęcie czasu nawiedzenia naszej parafii przez Obraz 
Jezusa Miłosiernego i relikwie św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II 
oraz wygłoszone słowo Boże. Pasterskie błogosławieństwo za-
kończyło Eucharystię.

Wieczorne godziny wypełniły indywidualne i grupowe mo-
dlitwy prowadzone przez Duszpasterską Radę Parafialną (o godz. 
20.00) oraz młodzież – Służba Liturgiczna, Krąg Biblijny, Ruch 
Światło-Życie (o godz. 21.00).

O godz. 22.00 odprawiona została Msza św. o powołania 
kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej – koncele-
browana przez kapłanów pracujących w przeszłości w naszej pa-
rafii i kapłanów rodaków. Koncelebrze przewodniczy o. Grzegorz 
Chrzanowski (dominikanin) – pierwszy kapłan z naszej świę-
tojańskiej wspólnoty. Przybyłych, koncelebrujących kapłanów 
przywitał ks. Proboszcz Jerzy Serwin, wymieniając ich: 

−Pracujących w ciągu 30 lat w naszej parafii: ks. Andrzej 
Klem, ks. Jan Giądła, ks. Józef Iwulski , ks. ks. Ryszard Świder, 
ks. Ireneusz Okarmus , ks. Józef Gubała , ks. Zbigniew Szkółka, 
ks. Michał Iwan, ks. Mateusz Hosaja, ks. Tadeusz Dąbrowski, ks. 
Marcin Twardosz, ks. Paweł Kubani, ks. Krzysztof Burdak.

−Pochodzacych z naszej parafii: o. Grzegorz Chrzanowski, 
ks. Jacek Kuczmier, ks. Mieszko Ćwiertnia, ks. Przemysław Cios, 
a także diakonów Michała Królika i Andrzeja Wasilewskiego 
– Kruka.

Przy tej okazji wspominane 
zostały także pochodzące z para-
fii siostry zakonne: s. Bogumiła 
Czepiel, Benedyktynka, przeby-
wa w zakonie klauzurowym w 
Żarnowcu, s. Magdalena Zawi-
sza – Służebniczka Starowiejska 
(pracuje w USA), s. Katarzyna 
Drząszcz pracuje w instytucie 
świeckim w Hajfie (Izrael).

Ze słowem Bożym do wier-
nych zwrócił się ks. Mateusz 
Hosaja, który rozwinął temat za-
ufania dla Bożego miłosierdzia, 
w każdej nawet skrajnie trudnej 
sytuacji człowieka.

Na końcu Eucharystycznej 
Ofiary jeszcze raz przybyłym 
kapłanom podziękował ks. Pro-
boszcz, zaś o. Grzegorz Chrza-
nowski, w imieniu wszystkich 
przybyłych kapłanów podzięko-
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wał za zaproszenie i modlitewną pamięć zarówno ks. Probosz-
czowi, jak i ks. Prałatowi. Również o. Grzegorz odmówił, ułożoną 
przez ks. Proboszcza modlitwę o powołania z naszej parafii do 
życia zakonnego i kapłańskiego.

Przed błogosławieństwem ks. Andrzej Klem – pierwszy wi-
kary w naszej wspólnocie – zwrócił się do przybyłych ze słowem, 
wspominając początkowe i trudne lata pracy w naszej świętojań-
skiej rodzinie. Po Mszy świętej rozpoczęła się całonocna adoracja 
poszczególnych parafialnych grup formacyjnych, a o godz. 24.00 
nadzwyczajni szafarze Komunii św poprowadzili Drogę Krzyżo-
wą.

Drugi dzień nawiedzenia Obrazu, rozpoczął się Mszą św. o 
godz. 6.30. W tym dniu swoje Msze św. miały znajdujące się na 
terenie parafii szkoły: Gimnazjum nr 9 i 72 o godz. 8.00, Liceum 
nr XXXI o godz. 9.00, Szkoła Podstawowa nr 2 i przedszkola o 
godz. 11.00. Z kolei o godz. 12.30 odprawiona została Msza św. 
dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych. 

Czas do uroczystości pożegnalnych, które miały miejsce o 
godz. 16.30 wypełniony został adoracją indywidualną i grupową. 
Pożegnalną Mszę św. koncelebrowali wszyscy kapłani z naszej 
świętojańskiej wspólnoty. Na wstępie ks. Proboszcz zaznaczył, 
że obecna Eucharystia jest wielkim dziękczynieniem za dar na-

wiedzenia naszej parafii, a jednocześnie nauką wielkiej miłości 
przebaczającej od samego Chrystusa.

Podczas kazania, ks. Proboszcz nawiązał do słów, jakie wy-
powiedziała Matka Boża, witając się ze św. Elżbietą, które znamy 
jako Magnificat, by sławić słowami Maryi Boże Miłosierdzie, za 
łaskę Nawiedzenia naszej parafii w obrazie Jezusa Miłosiernego. 
Bóg jest bogaty w miłosierdzie, kontynuował kaznodzieja, a Jego 
Matka jest bramą tego Miłosierdzia. Wybaczanie nie jest, dla nas 
ludzi, łatwą sprawą, przychodzi ono bardzo trudno i dlatego tak 
wielka siła tkwi w geście przebaczenia. Maryja jest właśnie taką 
potężną miłością przebaczającą, gdyż pokazała, że serce Matki, 
choć jeszcze nie wyschły łzy po śmierci Syna, potrafi kochać ludzi 
i przebaczać. Tą refleksją zakończył kazanie ks. Proboszcz.

Aż w końcu nadszedł moment rozstania. Po odśpiewaniu 
dziękczynnego „Te Deum”, ks. Proboszcz odmówił modlitwę po-
żegnalną, a przedstawiciele parafian – dzieci, młodzież, dorośli 
– pożegnali Obraz Miłosiernego Chrystusa oraz relikwie Aposto-
łów Bożego Miłosierdzia, które delegacje odniosły do samochodu 
– kaplicy. Wszyscy wierni tłumnie wyszli na przykościelny plac, 
aby ostatnim spojrzeniem pożegnać odjeżdżający do sąsiedniej 
parafii Obraz Miłosiernego Jezusa.

Antoni Franaszek
Zdzisław Kiresztura
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DOBREGO PASTERZA

Proboszcz: ks. Dionizy Jedynak, R.M.
Wikariusze: ks. Łukasz Dębski, ks. Mirosław Kozina, ks. 

Marek Kudłacik, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i 
Służby Liturgicznej, ks. Józef Litwa, ks. Stefan Midor, peniten-
cjarz na cmentarzu w Katowicach

Na terenie parafii mieszkają: kard. dr Franciszek Macharski, 
ks. dr Stanisław Dobrzanowski, R.M., ks. Florian Gruca, R.M., 
ks. Zygmunt Kosowski, R.M., 
asystent kościelny dwuty-
godnika „Nasza Droga”, 
dyrektor Wydawnictwa św. 
Stanisława BM

Rok erygowania parafii 
– 1924.

Kościół parafialny wybu-
dowany w 1977, konsekrowa-
ny w 2000 roku.

Kościoły, kaplice oraz 
domy zakonne: Dom Ge-
neralny sióstr Albertynek i 
kościół „Ecce Homo”.

Liczba mieszkańców – ok. 
14000. 

Ks. Dziekan o przygo-
towaniu dekanatu Kraków-
Prądnik do peregrynacji:

W naszym, liczącym 
dziesięć parafii, dekanacie od kilku miesięcy przygotowywaliśmy 
się do dobrego przeżycia nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosierne-
go i relikwii Apostołów miłosierdzia, św. Faustyny i bł. Jana Pawła 
II. Najpierw podczas spotkań w gronie kapłanów pracujących w 
dekanacie dyskutowaliśmy o sprawach organizacyjnych. Usta-
lono, patrząc na względy praktyczne, w jakiej kolejności obraz 
nawiedzi poszczególne parafie – wzięto również pod uwagę dom 
zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek znajdujący się na tere-
nie naszej parafii.

Proboszczowie wspólnie postanowili, 
aby zakupić jednakowe ornaty, by w każ-
dej parafii liturgia była okazała dla więk-
szej chwały Boga. W parafiach odprawia-
no modlitwy przygotowujące wiernych do 
tego ważnego wydarzenia – zachęcano by 
wspólnie modlono się w rodzinach. Przed 
nawiedzeniem odprawiano nowenny a 
bezpośrednio przed przybyciem obrazu 
misje lub rekolekcje. Peregrynacja przy-
padła w wielkim poście, tym liczniejsze 
było uczestnictwo wiernych. Parafianie 
mieli przygotowane w formie folderów 
szczegółowe informacje dotyczące reko-
lekcji i program nawiedzenia.

Niektóre parafie urządzały pielgrzym-
ki do Łagiewnik, a obecnie proboszczowie 
z naszego dekanatu w trzecie piątki mie-
siąca odprawiają o godz. 17.00 w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego Msze święte z 
udziałem swoich parafian. Pielgrzymki te 

traktujemy jako podziękowanie Jezusowi Miłosiernemu za dar 
nawiedzenia naszych parafii. To duchowe przygotowanie wier-
nych przynosiło już owoce w licznym uczestnictwie parafian tak 
podczas powitania obrazu, jak również w dzień i w nocy podczas 
nawiedzenia. 

Oprócz przygotowania duchowego było jeszcze przygotowa-
nie zewnętrzne, a więc przygotowanie w świątyni miejsca dla 

obrazu i relikwii oraz dekoracje 
kościołów, dróg przejazdu, domów 
i mieszkań – wszystko po to by Je-
zus Miłosierny był godnie przyjęty 
i w naszych sercach i tam gdzie 
mieszkamy.

Przygotowanie zewnętrzne 
omawiałem również z Policją w 
celu zabezpieczenia trasy przejaz-
du. Nasz dekanat obejmuje parafie 
krakowskie i powiatu krakowskie-
go, tym piękniej wyglądała na ze-
wnątrz peregrynacja w parafiach 
wiejskich, gdzie do przejazdu 
obrazu z jednej do drugiej para-
fii włączała się Ochotnicza Straż 
Pożarna. Pragnę przy tej okazji 
podziękować księdzu Aleksandro-
wi – kustoszowi, Policji i Ochot-
niczej Straży Pożarnej za wielką 
życzliwość i pomoc w organizacji 

i całym przebiegu tych wielkich wydarzeń. 
Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim księżom 

proboszczom, wikariuszom i księżom emerytom za dobre przy-
gotowanie parafian i sprawy organizacyjne, zwłaszcza za posługę 
w konfesjonale, aby każdy wierny mógł doświadczyć Bożego 
miłosierdzia. 

Dziękujemy za otrzymane łaski! Bądź uwielbiony, Jezu Miło-
sierny!

Ks. Dionizy Jedynak – dziekan dekanatu Kraków-Prądnik



P P J D P
Obraz Jezusa Miłosiernego przybył do parafii w środę 

27 lutego o godz. 18.00. Do tej uroczystości przygotowy-
waliśmy się od kilku miesięcy. Najpierw przez nowennę 
miesięcy, czyli w każdym dniu 27 danego miesiąca było w 
kościele nabożeństwo przygotowujące nas do tego wyda-
rzenia. Następnie były nabożeństwa nowenny tygodni, a 
przed uroczystością nawiedzenia odprawiliśmy nowennę 
do Miłosierdzia Bożego. Bezpośrednim przygotowaniem 
były rekolekcje, które prowadził ks. dr Damian Wąsek.

Na rozpoczęcie nawiedzenia Mszę świętą celebrował 
o. bp Damian Muskus wraz z księżmi proboszczami z 
dekanatu. Przy wypełnionym po brzegi kościele mo-
dlono się również za odchodzącego papieża Benedykta 
XVI. Przy powitaniu obrazu i relikwii ksiądz proboszcz 
mówił: 

„Pragniemy, miłosierny Jezu, aby święty czas na-
wiedzenia, który rozpoczynamy w naszej wspólnocie 
parafialnej, rozpalił w nas ducha modlitwy, apostolskiego 
działania i rozbudził w nas wyobraźnię miłosierdzia.

Udziel potrzebnych łask naszym rodzinom, dzieciom 
i młodzieży, ludziom poszukującym pracy. Tobie, Jezu 
polecamy ludzi chorych i cierpiących, przebywających w 
szpitalach, osoby samotne i strapione. Prosimy za ludzi 
uwikłanych w różne nałogi, zwłaszcza nałóg pijaństwa, 
narkomanii, nieczystości. Błagamy o miłosierdzie dla na-
szych bliskich zmarłych, dla dusz w czyśćcu cierpiących. 
Naucz nas być miłosiernymi wobec wszystkich, z którymi 
się spotykamy. Niech nie braknie nam miłosiernego sło-
wa, niech każdy z nas gorliwie spełnia czyny miłosiernej 
miłości, niech w naszej wspólnocie nigdy nie ustaje mo-
dlitwa wypraszająca dla świata Twoje miłosierdzie.” 

W godzinach wieczornych zgromadziła się młodzież 
i studenci. O godz. 22.00 pod przewodnictwem J. Em. 
Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, który za-
mieszkuje na terenie naszej parafii, została odprawiona uroczysta 
Msza święta z udziałem księży rodaków oraz kapłanów, którzy 
pracowali w parafii. Przez całą noc przybywali wierni, by spotkać 
się z Jezusem, podziękować i powiedzieć o swoich problemach. 

W następny dzień w godzinach przedpołudniowych przy-
bywali na modlitwę kolejno: dzieci szkół podstawowych nr 95 i 

109 oraz młodzież gimnazjum nr 13 
im. św. Brata Alberta. O godz. 11.00 
odprawiono Mszę św. dla chorych, 
a w godzinie miłosierdzia modlono 
się szczególnie o duchową odnowę 
parafii.

MODLITWA O ODNOWIENIE 
PARAFII

Przybądź Duchu Święty!
Przybądź! Wejdź w samą głębię 

serc Twoich wiernych!
Spraw, aby każdy odczuwał to oso-

biście ku pożytkowi wszystkich.
Tak, by Bóg był wszystkim we 

wszystkich.
Amen. 

Jan Paweł II 

 Ktoś powiedział, że Odnowa w Duchu Świętym to jedyna 
taka wspólnota w Kościele, której zadaniem jest odnowić Kościół 
i zniknąć. Wspólnota „Wieczernik” w zasadzie dopiero niedawno 
się w parafii pojawiła, tym bardziej więc uradowała nas propo-
zycja księdza proboszcza, abyśmy poprowadzili modlitwę o od-
nowienie parafii w czasie nawiedzenia obrazu Pana Jezusa Miło-
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siernego. W czasie modlitwy i rozmowy 
z naszym duszpasterzem, księdzem Ste-
fanem, ustaliliśmy, że modlitwa będzie 
prośbą o odnowienie łask sakramentów 
świętych.

Po koronce do Miłosierdzia Bożego 
rozpoczęliśmy naszą modlitwę pieśnią 
„Przybądź, Duchu Święty”, jak zwykle 
prosząc Go o światło i kierownictwo w 
modlitwie. Po krótkiej medytacji księdza 
klęczącego przed Najświętszym Sakra-
mentem kolejno jedna z osób ze wspól-
noty modliła się w imieniu całej parafii 
– tak jak potrafiła i umiała. Potem włą-
czali się inni. Niektórzy lepiej czują się 
w spontanicznej modlitwie uwielbienia, 
inni czytając ulubioną modlitwę z ksią-
żeczki. Forma nie była ani narzucona, 
ani tak bardzo istotna. Najważniejsze, że 
słuchał nas Pan Jezus w ikonie Miłosier-
dzia. Słuchał nas Ten, który pragnie być proszony i pragnie wzbu-
dzać wciąż nowe życie w naszych sercach, w naszych rodzinach, w 
naszej parafii. Bo Miłosierdzie Boże to stała gotowość Boga do da-
wania się całkowicie człowiekowi. Stale i zawsze. Jak powiedział 
Jezus: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam” (J 5,17). 

Po modlitwie o odnowienie każdego z sakramentów śpie-
waliśmy pieśń do Ducha Świętego, włączając się tym samym na 
nowo w modlitwę bł. Jana Pawła II : „Niechaj zstąpi Duch Twój i 
odnowi ziemię...”

Na zakończenie zabrzmiała pieśń „Dziś, Kościele żyjącego 
Boga, wstań”, która mówi o tym, że Bóg, czyniąc nas w swej 
miłości swoimi dziećmi , dał nam moc i władzę nad złem. Nie 
jesteśmy już bezbronni, bo On nas odkupił, nabył cenną krwią! 
Pieśń ta wiąże wydarzenie nawiedzenia naszej parafii przez ob-
raz Miłosierdzia Bożego z innym wydarzeniem, które niedawno 
miało miejsce w Krakowie – z rozpoczęciem Wielkiej Ewange-
lizacji Krakowa w październiku 2012 na stadionie Cracovii pod 
przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia. Gorąco wierzymy, że 
rozpoczęta tam wielka modlitwa za Kraków znajduje swoje echo 
w nawiedzeniach krakowskich parafii przez Pana Jezusa Miło-
siernego.

***
Na koniec chcę się 

podzielić osobistymi 
doświadczeniami związa-
nymi z nawiedzeniem ob-
razu. Jadąc prosto z pracy 
do kościoła, myślałam o 
modlitwie o odnowienie 
sakramentu małżeństwa, 
którą miałam inicjować. 
Przytłaczało mnie od-
czucie własnego egoizmu 
i paradoksu, że to właśnie 
ja mam się modlić za mał-
żeństwa, gdy znam tyle 
świętych żon. I wtedy w 
sercu „usłyszałam” słowa 
Jezusa: „Moje miłosier-
dzie jest większe od two-
jego egoizmu”. Tyle.

***
Drugie doświadczenie – przy pożegnaniu obrazu. Gdy Pan 

Jezus był zabierany, „ruszył” w naszym kierunku i zbliżał się do 
nas (m.in. do mnie i mojej 91-letniej przyjaciółki). I gdy tak szła 
ku nam miłosierna twarz Jezusa, pomyślałam, że kiedyś tak wyj-
dzie nam na spotkanie „promienny Chrystus, boski Zbawiciel”. 
Przygarnie nas i weźmie do królestwa światła.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. S. 
Faustyny i bł. Jana Pawła II w Sanktuarium św. Brata Alberta 
Ecce Homo przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek

 
Przed godz. 1800 przyjazd samochodu - kaplicy z obrazem, 

od strony podwórka. Siostry wraz w wiernymi oczekiwały przed 
Sanktuarium. Bicie dzwonu oznajmiło przybycie obrazu do 
naszego Sanktuarium. Nastąpiło ucałowanie obrazu i relikwii. 
Relikwie niosły siostry postulantki i siostry juniorystki. W 
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uroczystej procesji, przy dźwiękach 
hymnu na Rok Wiary „Credo – Do-
mino” obraz wprowadzony został do 
prezbiterium, a wraz z nim relikwie 
św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. 

Przy obrazie zapalony został lam-
pion, jako symbol miłosiernej miłości 
Boga (od tego kaganka siostry oraz 
wierni świeccy mogli zapalić swoje 
własne świece, aby zabrać płomień 
do swych mieszkań). Po okadzeniu 
Obrazu w imieniu wszystkich sióstr 
oraz modlących się w naszym Sank-
tuarium, powitania dokonała Siostra 
Starsza Krzysztofa Babraj. 

Mszy św. koncelebrowanej o mi-
łosierdzie Boże dla Zgromadzenia 
i wszystkich prowadzonych dzieł 
albertyńskich rozpoczynającej uro-
czystości peregrynacji przewodniczył 
o. bp. Damian Muskus. Współkonce-
lebransami byli księża proboszczowie 
z dekanatu. Uczestniczył też ks. kard. 
Franciszek Macharski. 

Okolicznościowe Słowo Boże wy-
głosił o. Biskup. Słowa wygłoszonej 
przez o. Biskupa homilii były zachętą 
do wzbudzenia na nowo w naszych 
sercach pragnienia świętości i wiel-
kiej ufności w dobroć i miłość Boga. 
Świętość polega na pokornym zaufa-
niu Panu Jezusowi we wszystkim. Do 
świętości wszyscy jesteśmy powołani. 

W następny dzień o godz. 1400 
rozważanie stacji Drogi Krzyżowej. 
W Godzinie Bożego Miłosierdzia, 
siostry modliły się fragmentami z 
Dziennika św. S. Faustyny, wspólnie 
śpiewając Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia. Kulminacją tego czuwania 
była Msza św., której przewodniczył 
ks. kard. Franciszek Macharski. Ka-
zanie wygłosił ks. dziekan Dionizy 
Jedynak. Eucharystię koncelebrowało 
dziewięciu kapłanów. 

Po zakończonej Mszy świętej Sio-
stra Starsza Krzysztofa wypowiedziała 
Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu 
naszego Zgromadzenia. 

Około godz. 1730 w uroczystej 
procesji, odprowadzenie obrazu i re-
likwii na zewnątrz. Jeszcze ostatnie, 
pożegnalne spojrzenia w kierunku 
umieszczonego w samochodzie obra-
zu i wizerunek oddalił się w kierunku 
parafii Wzgórza Krzesławickie. A 
z serca popłynęła do Boga głęboka 
wdzięczność za ten przeżyty czas łaski 
oraz kojące westchnienie: 

JEZU, UFAM TOBIE.
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28 II 2013 - KRAKÓW - OS. GOTYK  - PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA

Proboszcz: ks. Stanisław Wątroba, R.M.
Pomaga w duszpasterstwie: ks. dr Marek Ko-

ścielniak, E.c., pracownik Instytutu Pedagogiki UJ, 
ks. Paweł Brzeziński

Rok erygowania parafii – 2001.
Kościół parafialny – kaplica pw. Chrystusa 

Króla od 2001, kościół w budowie.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom 

Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 
Zagranicznej.

Liczba mieszkańców – ok. 3500. 

O peregrynacji:
W czwartek 28. II. 2013 r. do Kościoła Para-

fialnego pod wezwaniem Chrystusa Króla przy 
Al.29 Listopada przybył Obraz Jezusa Miło-
siernego i relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła 
II. To wielkie wydarzenie zostało poprzedzone 
Rekolekcjami świętymi, które przeprowadzone 
zostały w okresie Wielkiego Postu w dniach 24.II 
– 27.II lutego 2012 r. Rekolekcje o Miłosierdziu 
Bożym wygłosił Dyrektor Misji Sercanin ks. Maciej Moskwa.

Rekolekcje przygotowywały wiernych do Nawiedzenia Obra-
zu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II 
oraz do Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje miały bogaty program; 
w niedzielę na Mszach św. były głoszone nauki dla wszystkich, 
zaś na Mszy św. dla dzieci o godz. 11.00 było nabożeństwo z bło-
gosławieniem dzieci przedszkolnych i niemowlaków. Codziennie 
wieczorem o godz. 21.00 odbywało się również czuwanie wspól-
notowe, na które przychodziły całe rodziny. 

Wtorek to dzień spowiedzi świętej dla całej parafii. W środę 
- na zakończenie Rekolekcji o Miłosierdziu Bożym - po każdej 
Mszy św. odprawiano nabożeństwo błogosławienia Rodzin. Ja-
kie to wielkie przeżycie, można było wyczytać na zapłakanych 
twarzach rodziców, dzieci, młodzieży i teściów trzymających się 
za ręce, podchodzących nawą 
główną Kościoła do błogosła-
wieństwa, pojednania i przepro-
szenia. Na zakończenie Rekolek-
cji świętych Ksiądz Proboszcz i 
przedstawiciele Rady parafialnej 
podziękowali Ks. Maciejowi Mo-
skwie za wygłoszone rekolekcje, 
które przygotowały całą parafię 
na Peregrynacji Obrazu i Reli-
kwii oraz Święta Wielkanocne.

Na drugi dzień po Rekolek-
cjach, w godzinach wieczornych 
powitaliśmy Obraz Jezusa Miło-
siernego oraz relikwie św. Fau-
styny i bł. Jana Pawła II i wpro-
wadziliśmy procesyjnie do Ko-
ścioła naszego WIECZERNIKA. 
Została odprawiona Msza święta 
koncelebrowana pod przewod-
nictwem księdza biskupa Jana 
Zająca oraz księży proboszczów 
z dekanatu Prądnik Czerwony. 
Wielkim wydarzeniem było dla 

nas, gdy o godz. 20.00 gdzie ks. biskup Jan Zając i kapłani zebrani 
na posiłku, przerwali posiłek i udali się do Kościoła, aby tę chwilę 
przejścia papieża Benedykta XVI na emeryturę omodlić. Z wieży 
Kościoła uderzyły trzy dzwony: „Maryja”, „Chrystus Król” i „Jan 
Paweł II”. Po wyciszeniu dzwonów Ks. Proboszcz wezwał tłum lu-
dzi zmierzających do ucałowania relikwii Św. Faustyny i bł. Jana 
Pawła II, aby z pełną świadomością w modlitwie polecali papieża 
emeryta i tego, którego wybiorą Kardynałowie na Stolicę Piotro-
wą w Rzymie. Były to wzruszające momenty... Następnie lud Boży 
dalej wiernie adorował relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. 

O godzinie 22:00 została odprawiona Msza święta o powo-
łania kapłańskie, zakonne i misyjne celebrowana przez księży 
pracujących kiedyś w naszej Parafii; zaproszeni na nią zostali 
również kapłani, których rodziny sprowadziły się do naszej 



24 marca 201316  1724 marca 2013

parafii. Kapłani stawili się niemal 
w komplecie, aby dziękować za dar 
kapłaństwa. Mszy przewodniczył ks. 
Kanonik Wiesław Kiebuła - pierwszy 
wikariusz pracujący w nowo powsta-
jącej Parafii. Po północy odbyło się 
czuwanie nocne Parafian rozpisane 
na poszczególne ulice; modlących się 
nocą było bardzo dużo. 

W drugi dzień Nawiedzenia Ob-
razu i relikwii odbyły się Msze św.: o 
Faustynie Kowalskiej, o bł. Janie Pawle 
II, papieżu, o NMP Królowej i Matce 
Miłosierdzia, dla chorych i starszych 
z udzieleniem Sakramentu Namasz-
czenia. Obraz Miłosierny i Relikwie 
nawiedziły także dzieci z wychowaw-
czyniami wszystkich przedszkoli znaj-
dujących się na terenie parafii. Dzieci 
przedszkolne wykazały się wielką 
pobożnością i zobaczyły przy okazji, gdzie mieszka Pan 
Jezus w świątyni - mogły pod okiem kapłana zaglądnąć 
do Tabernakulum.

O godzinie 15.00 została odśpiewana koronka 
do Miłosierdzia, a następnie ks. proboszcz Stanisław 

Wątroba odprawił Mszę św. na zakończenie peregrynacji za całą 
parafię oraz tych którzy są jeszcze na obrzeżach wiary i Kościoła. 
Po Komunii świętej ks. proboszcz zawierzył całą Parafię Miłosier-
dziu Bożemu według słów bł. Jana Pawła II oraz poświęcił obraz 
Miłosierdzia Bożego i wręczył go rodzinom z ul. Trzecia Góra 
wraz z Księgą Nawiedzenia. Obraz ten będzie nawiedzał wierzące 
i praktykujące rodziny w całej parafii.

 Po tych uroczystościach i uroczystym odśpiewaniu „Te 
Deum” obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II opuściły progi naszej Świątyni i zosta-
ły przewiezione do parafii Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. 

Myślę, że dla wszystkich wiernych biorących udział w tych 
uroczystościach były to piękne przeżycia duchowe, które wyda-
dzą owoce w ich życiu.

 
Pozdrawiam i błogosławię:

 ks. Stanisław Wątroba, proboszcz parafii Chrystusa Króla 
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1 III 2013 - WĘGRZCE - PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Proboszcz: ks. Wojciech Warzecha, 
R.M, honorowy moderator diecezjalne-
go Domowego Kościoła - gałąź rodzin-
na Ruchu Światło - życie w Archidiece-
zji Krakowskiej

W duszpasterstwie pomaga: ks. Da-
riusz Chromy 

Rok erygowania parafii –1982. 
Kościół parafialny wybudowany w 

latach 1982-1986, poświęcony w 1986 
roku.

Liczba mieszkańców – ok. 3500. 

O peregrynacji:
 Jeszcze w czasie trwania kolędy pa-

rafianie otrzymali foldery zawierające 

informacje na temat zbliżającej się pe-
regrynacji obrazu i relikwii św. Siostry 
Faustyny i błogosławionego Jana Paw-
ła II wraz z prośbą o modlitwę w inten-
cji dobrego i owocnego przeżycia przez 
ans tego świętego czasu. Do peregry-
nacji przygotowywaliśmy się również 
poprzez nowennę tygodni, trwającą 
przez dziewięć kolejnych niedziel. 
Bezpośrednio przed nawiedzeniem 
parafia przeżywała rekolekcje, które 
poprowadził ks. prof. Jan Machniak. 
Stanowiło to przygotowanie bliższe.

Nawiedzenie rozpoczęło się u nas 1 
marca 2013 roku. Mszę Świętą rozpo-
czynającą czas nawiedzenia w parafii 
celebrował J.E. ks. bp Jan Zając, ku-
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stosz Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Łagiewnikach. (Przyjechał on w 
zastępstwie Księdza Kardynała, który 
wyjechał już na konklawe i którego w 
tym momencie nie było w Polsce). 

Wieczorem odprawiona została 
Msza święta, którą koncelebrowali 
rodacy i księżą wcześniej pracujący w 
tej parafii. Poprzedni proboszczowie 
stawili się w komplecie. 

Bardzo mnie cieszy, że wierni tak 
licznie uczestniczyli we wszystkich 
uroczystościach peregrynacyjnych. Co 
ciekawe, podczas pożegnania obrazu i 
relikwii było ich nawet więcej niż na 
rozpoczęciu peregrynacji. Naprawdę 
warto było coś takiego przeżyć. 

O parafii:
Parafia rzymskokatolicka Wę-

grzce położona jest na północ od granic miasta 
Krakowa. Pierwotnie Węgrzce należały do parafii 
Dobrego Pasterza. Od roku 1982 jest to jednostka 
samodzielna. Parafia leży przy międzynarodowej 
drodze E7 prowadzącej w kierunku Warszawy. 

Parafia graniczy:
-  od południa z miejską-krakowską parafią pw. 

Chrystusa Króla, 
- od zachodu z parafią Bibice pw . Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, 
-  od wschodu z parafią Racborowice pw. 

św.Małgorzaty, 
-  od północy z Parafią Więcławice pw. św.Jakuba 

Apostoła. 
Naszą Parafię tworzy blisko 900 rodzin zamiesz-

kujących miejscowości Węgrzce, Bosutów i Boleń. 
Parafia Węgrzce należy do Dekanatu Kraków - 
Prądnik archidiecezji krakowskiej.
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2 III 2013 - BIBICE - PARAFIA NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Proboszcz: ks. Jan Przybocki, 
R.M., koordynator główny Pieszej 
Pielgrzymki Krakowskiej, kapelan 
Stowarzyszenia MALTA - Służba 
Medyczna

Diakon: dk. Janusz Pasternak
Kościół parafialny wybudowany w 

latach 1982-1992, poświęcony w roku 
1992. 

Liczba mieszkańców – ok. 1500.

Ksiądz proboszcz o peregrynacji: 
Co do samych przygotowań przed 

peregrynacją Pana Jezusa Miłosier-
nego w kopii cudownego obrazu i 
relikwii Apostołów Miłosierdzia, to 
w niedługim czasie po objęciu funkcji 
proboszcza w tej parafii, jeszcze we 
wrześniu, poprosiłem siostry karmeli-
tanki, żeby modliły się za naszą para-
fię; aby modliły się w intencji dobrego 
i owocnego przeżycia przez nas czasu 
nawiedzenia. Po drugie, sam również praktycznie codziennie 
modliłem się podczas Mszy świętej w intencji parafii, które ak-
tualnie przyjmowały Pana Jezusa Miłosiernego; stanowiło to 
również pewne przygotowania dla nas samych, dla naszej wspól-
noty. Po za tym jeszcze w czasie kolędy starałem się przekazywać 
parafianom jak najwięcej informacji na temat zbliżającej się pere-
grynacji; zapraszałem i zachęcałem ich do modlitwy i udziału w 
tym niecodziennym wydarzeniu. 

Bezpośrednim przygotowaniem do nawiedzenia były prze-
prowadzone w parafii rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosił ks. 
Bogusław Seweryn, który przez kilka lat sam pracował w Ła-
giewnikach. I rzeczywiście, przez to rekolekcje te były nieco inne 
niż zwykle. W jednym dniu podczas rekolekcji ksiądz Bogusław 
zaprosił tutaj nawet siostry z Łagiewnik, które nas wsparły w mo-
dlitewnym wysiłku. Piękną sprawą okazały się także świadectwa 
ludzi świeckich. Nasz rekolekcjonista 
potrafił zaangażować także dzieci, 
które przyłączyły się aktywnie do 
przygotowań parafii przed peregry-
nacją. 

Podejrzewam, że od strony ze-
wnętrznej przygotowania wyglądały 
podobnie, jak we wszystkich para-
fiach. Trzeba podkreślić, że miesz-
kańcy bardzo mocno zaangażowali 
się zarówno w przygotowanie samej 
świątyni, jak również w upiększenie 
domów, przystrojenie drogi na trasie 
przejazdu samochodu – kaplicy. 

Peregrynację przeżywaliśmy w 
naszej parafii w dniach 2-3 marca. 
Mszę Świętą rozpoczynającą czas 
nawiedzenia w parafii celebrował 
J.E. ks. bp Tadeusz Pieronek, który 
wygłosił również homilię. W kazaniu 
poruszył temat Miłosierdzia Bożego, 
jednocześnie wiele uwagi poświęcając 

zagadnieniu wolności człowieka i jej granicom. Było to piękne i 
poruszające słowo Boże. 

Piękne świadectwo dali parafianie podczas nocnego czuwa-
nia. Muszę przyznać, że prowadząc przygotowania do nawiedze-
nia, trochę się martwiłem o frekwencję w świątyni w nocy pod-
czas adoracji; nie wiedziałem jak podzielić to czuwanie, nie wie-
działem, ilu ludzi przyjdzie. W końcu poprosiłem, by wierni sami 
się zapisywali, jeśli mają tylko ochotę poprowadzić modlitwy w 
nocy. W ciągu paru dni mieliśmy komplet! Ludzie przychodzili 
nawet z gitarami, modlili się w radosnej atmosferze i była to przy 
tym okazja do wspólnej modlitwy starszych mieszkańców z tymi, 
którzy sprowadzili się tu kilka bądź kilkanaście lat temu. 

Pracuję w tej parafii od zaledwie pół roku. W związku z tym 
miałem pewne obawy, jak to wszystko wypadnie; czy całe to 
wielkie przedsięwzięcie się uda. Chwała Bogu, wszystko udało się 
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poukładać i cała wspólnota naprawdę godnie i pobożnie przeżyła 
święty czas nawiedzenia. 

Dla mnie było to niesamowicie osobiste przeżycie. Przyznam 
szczerze, że kiedy żegnaliśmy obraz, to nawet łzy popłynęły... Je-
stem w nowej parafii, w nowej roli, a co za tym idzie, nie do końca 
wiedziałem, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić. W tej chwili 
dziękuję Panu Bogu za to, że już na początku mojej posługi dane 
mi było przeżyć wraz z ludźmi tak piękne wydarzenie i wspaniałe 
rekolekcje je poprzedzające. 

Historia parafii
Choć Bibice chlubią się mianem jednej z najstarszych wsi pol-

skich, dzieje tutejszej parafii nie są zbyt długie. Początkowo wieś 
należała do parafii kościoła katedralnego na Wawelu, następnie 
do parafii Najświętszego Salwatora przy klasztorze norbertanek 
na Zwierzyńcu, by w 1260 roku stać się częścią parafii Zielonki. 
W średniowieczu zielonecki kościół znajdował się na wzgórzu 
zwanym Kapitułą, a cała 
parafia, w skład której 
prócz Zielonek i Bibic 
wchodziły Witkowice, 
Górka Narodowa, To-
nie, Pękowice, Garlica 
Murowana i Duchowna 
oraz Wola Zacharia-
szowska, liczyła w XIV 
w. 990 dusz, co, jak na 
owe czasy, było niemałą 
sumą. Kościół w Zie-
lonkach przebudowany 
został w I poł. XVI w., 
zyskując kształt, w któ-
rym pozostaje do dziś. 

Niezależność od 
parafii akademickiej od-
zyskały Zielonki w roku 
1878. Niedługo później, 
bo w roku 1890, powsta-
ła w Bibicach murowana 
kaplica, zbudowana w 
miejscu poprzedniej, 
drewnianej. W ołtarzu 
głównym umieszczono 

piękną figurę Matki Bożej, wykonaną w 1884 roku przez Piotra 
Kozakiewicza. W kaplicy tej odprawiali Msze św. na zamówienie 
wiernych kapłani przywożeni z Zielonek. Niestety jednak, podob-
nie jak i cała wieś, kaplica została zrównana z ziemią w 1914 roku 
przez wojska austriackie. Wszystkie znajdujące się w niej sprzęty 
oraz figura Matki Bożej przewiezione zostały do kościoła w Zie-
lonkach. Dziś rzeźba Madonny zdobi kapliczkę w murze okala-
jącym zielonecką świątynię. Po zakończeniu II wojny światowej, 
bibiczanie oraz proboszcz parafii w Zielonkach podjęli starania o 
zgodę na budowę nowej kaplicy, jednak ich podania bardzo dłu-
go nie znajdowały oddźwięku w Radzie Narodowej w Krakowie. 
Aby zaradzić sytuacji, w której dzieci z Bibic musiałyby chodzić 
na naukę religii do Zielonek, w 1965 roku rozpoczęto katechizację 
w prywatnym domu Anny i Wojciecha Kwietniów.

W 1976 roku zakupiono działkę pod budowę kaplicy lub ko-
ścioła. Kaplicę tę poświęcił 27 czerwca ks. kard. Karol Wojtyła. 
Wówczas też wprowadzono do kaplicy obraz Matki Bożej Nie-
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ustającej Pomocy, ofiarowany bibicza-
nom przez zieloneckiego proboszcza 
ks. Adama Ziębę. Obok kaplicy, pod 
kierunkiem sprowadzonego na stałe 
do Bibic ks. Adama Leśniaka, powsta-
wać zaczęła plebania. Równocześnie 
podjęto starania o wykonanie projektu 
nowego kościoła. Zadania tego podjął 
się inż. arch. Janusz Gawor. 

2 sierpnia 1982 roku Kuria Metro-
politalna w Krakowie podjęła decyzję 
o utworzeniu w Bibicach parafii pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Jej proboszczem został, pełniący już 
tu posługę duszpasterską, ks. Adam 
Leśniak. Od tej pory akcja zbierania 
środków na budowę kościoła przy-
brała na sile, toteż już dwa lata później 
można było rozpocząć pierwsze prace, 
w których ochotniczo brała udział cała 
wieś. Budowa postępowała bardzo szybko i już 25 września 1985 
roku ks. Kard. Franciszek Macharski wmurował poświęcony 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamień węgielny, pochodzą-
cy z katedry wawelskiej, w ścianę nowego kościoła. Oczywiście 
wiele trzeba było jeszcze pracy, aby kościół zaczął wyglądać jak 
prawdziwy Dom Boży, lecz wreszcie dzieło bibiczan uwieńczo-
ne zostało 20 kwietnia 1992 roku, kiedy to ks. Kard. Franciszek 
Macharski dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. W tym też 
roku nowym proboszczem parafii został ks. Andrzej Gawroński. 
Poświęcenie kościoła nie zakończyło prac nad jego wyposaże-
niem. 

Na przestrzeni lat wykonano ogrodzenie cmentarza, zakupio-

no ławki do kościoła, ułożono posadzkę na chórze, zaprojektowa-
no i wykonano ołtarz główny i ambonę. Przed kościołem stanęła 
kapliczka z figurą Matki Bożej, repliką rzeźby przeniesionej do 
Zielonek w 1914 roku.

Szczególnymi dniami w życiu parafii są za każdym razem 
wizytacje kanoniczne, procesje odpustowe i w święto Bożego 
Ciała oraz majowe procesje na Skałkę, w których bibiczanie biorą 
udział co rok, w pięknych strojach ludowych. Parafia dwukrotnie 
przeżywała też prymicje księży pochodzących z Bibic - ks. An-
drzeja Baczyńskiego i ks. Dariusza Chromego. Parafię kilkakrot-
nie nawiedzał także obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

3 III 2013 - MICHAŁOWICE - PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Proboszcz: ks. Władysław Dyrcz, R.M.
Wikariusz: ks. mgr Rafał Żelazny
Rok erygowania parafii – 1949. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1952-1963, konsekro-

wany w 1995 roku.
Miejscowości należące do parafii: 

Firlejów, Michałowice, Wilczkowie, 
Zerwana.

Liczba mieszkańców – ok. 1920.

O peregrynacji: 
3 marca 2013 roku, parafia p.w. 

NMP Królowej Polski w Michałowi-
cach przeżywała nawiedzenie wize-
runku Jezusa Miłosiernego, relikwii 
św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana 
Pawła II. Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii celebrował 
J.E. ks. bp Grzegorz Ryś.

Do peregrynacji przygotowywali-
śmy się już od października poprzez 
adoracje (w każdą środę wieczorem 
mieliśmy półgodzinną adorację). W 
parafii przeprowadzone zostały rów-
nież rekolekcje (trwały od czwartku do 
poniedziałku). 

W przygotowaniach pomagały 

oczywiście grupy parafialne, przed wszystkim Rada Parafialna i 
Caritas. Ludzie dopisali; wierni licznie gromadzili się na uroczy-
stościach powitania i pożegnania obrazu oraz relikwii, na nabo-
żeństwach i czuwaniu. 
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Mamy nadzieję, że na-
wiedzenie przyniesie obfite 
owoce. Peregrynacja w 
parafii niejako wciąż trwa, 
gdyż od rodziny do rodziny 
wędrują jeszcze dwie kopie 
obrazu.

Historia parafii:
1950 rok - rozpoczęcie 

starań o zezwolenie na bu-
dowę nowego kościoła. Sytu-
acja polityczna decyduje, że 
muszą one pozostać na razie 
bezowocne.

1951 r. - Książę-Kardy-
nał A. S. Sapieha ofiarowuje 
puszkę i pięć ornatów nowej 
parafii. Był to wymowny gest 
wsparcia moralnego dla pa-
rafian starających się o zgodę 
na wzniesienie własnej świątyni.

22 sierpnia 1954 r. - pierwsza 
wizyta biskupia w Michałowicach. 
Wspólnotę parafialną odwiedza 
ks. biskup Franciszek.

Grudzień 1956 r. - po „polskim 
październiku” nastąpił przełom. 
Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. 
Wyszyńskiego zwolniono z wię-
zienia; po sześciu latach starań 
„odblokowano” zezwolenie na 
budowę kościoła parafialnego. 

29 czerwca 1958 r. - Arcy-
biskup E. Baziak, w obecności 
zebranych niemal w komplecie 
parafian i licznych gości, dokonuje 
wmurowania kamienia węgielne-
go w fundamenty kościoła wraz z 
aktem erekcyjnym parafii.

21 czerwca 1959 r. - odby-
wają się obchody dziesięciolecia 

istnienia parafii. Prze-
wodniczy im młody 
biskup Karol Wojtyła, 
sprawując Mszę św. w 
murach budującego się 
kościoła.

1 listopada 1959 r. 
- Wszystkich Świętych 
można już uczcić w 
ukończonych murach 
budowanej świątyni. 

1962 - 1963 - trwają 
prace wykończeniowe. 

8 września 1963 r. 
- do Michałowic przy-
bywa biskup Karol 
Wojtyła, aby poświęcić 
nową świątynię na 
chwałę Bogu. 

11-18 lipca1965 r. - głoszone są 
pierwsze w dziejach parafii misje. 

 22 - 29 września 1968 r. - parafia 
przygotowuje się do I Nawiedzenia 
parafii przez Matkę Bożą w cudownej 
kopii Ikony Jasnogórskiej.

16 sierpnia 1970 r. - Ksiądz Kardy-
nał Karol Wojtyła Arcybiskup Metro-
polita Krakowski konsekruje nowy oł-
tarz i zamurowuje w nim relikwie św. 
Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka. 

Czerwiec 1976 r. - schorowany i 
zmęczony wysiłkiem organizowania 
parafii ks. Marian Pałęga przechodzi 
na emeryturę. Jego następcą zostaje ks. 
Alojzy Strączek.

19 - 20 lutego 1977 r. - Ksiądz Kar-
dynał dokonuje biskupiej wizytacji 
parafii; już za rok odjedzie do Rzymu i 
pozostanie tam jako następca św. Pio-
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tra, przyjmując imię Jan Paweł II.
22 września1979 r. - parafię odwiedza nowy biskup ordynariusz Ksiądz Kar-

dynał Franciszek Macharski Arcybiskup Metropolita Krakowski, przywożąc ze 
sobą relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 

19 grudnia1980 r. - umiera budowniczy i organizator parafii w Michałowi-
cach. Czerwiec 1982 r. – proboszczem zostaje mianowany ks. Kazimierz Tulik. 

Lata 1990 - 1995 - realizacja całkowitego wystroju wnętrza kościoła i kopuły. 
Parafię do przeżycia wyjątkowych obrzędów konsekracji kościoła przygotował 
ks. Władysław Dyrcz, który objął urząd proboszcza w Michałowicach we wrze-
śniu 1994 r.

11 czerwca1995 r. - Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski dokonuje konse-
kracji michałowickiej świątyni. 

14 grudnia 1997 r. - Ksiądz Kardynał dokonu-
je konsekracji dzwonów, którym nadano imiona: 
Jan Paweł II i św. Bartłomiej. 

1997 - 1998 r. - trwa kompleksowy remont 
plebanii i adaptacja strychu na mieszkania. 
Wrzesień 1998 r. - rozpoczyna się duchowe przy-
gotowanie do Nawiedzenia parafii przez Matkę 
Bożą w cudownej kopii Jasnogórskiego Obrazu.

Styczeń 1999 r. - rozpoczyna się nawiedza-
nie domów parafian przez kopie obrazu Matki 
Bożej. 

3-4 maja 1999 r. - parafia przeżywa II Na-
wiedzenie przez cudowną kopię Jasnogórskiego 
Obrazu. 

10     października 1999 r. - uroczystemu za-
kończeniu obchodów pięćdziesięciolecia parafii 
w Michałowicach przewodniczy Ksiądz Biskup 
Kazimierz Nycz. Dziękczynne „Ciebie, Boga, 
wysławiamy” zamyka 50 lat jej dziejów. Biskupie 
błogosławieństwo otwiera nowe stronice historii 
parafii-wspólnego zadania...

 (Źródło: www.parafiamichalowice.pl)
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4 III 2013 - WIĘCŁAWICE - PARAFIA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Proboszcz: ks. Ryszard Honkisz E.c.
Wikariusz: ks. Aleksander Kasprzyk
Rok erygowania parafii – przed 1326.
Kościół parafialny wybudowany w 1340, przebudowany w 

1748, konsekrowany w 1757 roku.
Miejscowości należące do parafii: Księżniczki, Masłomiąca, 

Młodziejowice, Pielgrzymowice, Nieborowice, Więcławice Dwor-
skie, Więcławice Stare, Wiktorowice, Wola Więcławska – część, 
Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice.

Liczba mieszkańców – ok. 3190. 

O peregrynacji:
Nawiedzenie w parafii miało miej-

sce w naszej w naszej parafii 4 i 5 marca. 
Mszę Świętą rozpoczynającą czas na-
wiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. 
bp Grzegorz Ryś. 

Oczekując na przybycie do nas Je-
zusa Miłosiernego i relikwii św. siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II trwaliśmy w 
modlitwie, ze szczególnym uwzględnie-
niem koronki do Bożego Miłosierdzia. 
Apelowaliśmy również do wiernych w 
parafii o modlitwę rodzinną w intencji 
dobrego przeżycia czasu nawiedzenia i 

tego, by przyniosło ono jak najobfitsze owoce. Zresztą, pragniemy 
to wielkie wydarzenie zakończyć peregrynacją dwóch obrazów 
po rodzinach tworzących naszą wspólnotę, więc ta modlitwa w 
dalszym ciągu trwa. Bliższe przygotowanie stanowiły rekolekcje 
przeprowadzone przez jezuitów. 

Jako duszpasterza bardzo mnie cieszy fakt, iż tak wielu, wy-
jątkowo wielu ludzi uczestniczyło tak w samych rekolekcjach, jak 
również później w uroczystościach i nabożeństwach związanych 
z samą peregrynacją. W przeżywanie tego świętego czasu (a wcze-
śniej w przygotowania do niego) aktywnie włączyły wszystkie 
grupy parafialne, m.in. Bractwo Św. Jakuba Apostoła, Parafialny 
Klub Sportowy „Jakub”, Stowarzyszenie „Pełna Chata”, Róże Ró-
żańcowe, oczywiście także schola, lektorzy, ministranci... 

Przy naszej parafii funkcjonuje i się rozwija naprawdę sporo 
różnych grup. W klubie sportowym przeprowadzone są różne 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, organizując im wolny 
czas; Bractwo Świętego Jakuba zajmuje się m.in. szerzeniem kultu 
św. poprzez promowanie idei pielgrzymowania do tego Świętego, 
opiekuje się także Małopolską Drogą Świętego Jakuba; z kolei Ze-
spół Muszelki działa przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju dzieci 
i młodzieży „Pełna Chata”. Stowarzyszenie zajmuje się organizo-
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waniem zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży; dzięki stowarzyszeniu 
funkcjonuje chociażby świetlica, a mło-
dzież może uczyć się języków obcych. 

 W parafii pracuję od 17 lat. W tym 
czasie powstało tu wiele nowych inicja-
tyw. Wyremontowaliśmy między inny-
mi cały kościół. W ogrodzie powstał 
amfiteatr, w którym odbywają się róż-
nego rodzaju koncerty i występy. Dzia-
ła przy parafii również orkiestra dęta. 
Mamy swój oddział KSM, są grupy ró-
żańcowe, ministranci, lektorzy. Opieką 
duszpasterską otaczamy także dwa koła 
myśliwskie. Różne, różne ciekawe rze-
czy się tu się dzieją. Można powiedzieć, 
że ta parafia naprawdę żyje. 

Dane historyczne oraz charaktery-
styka kościoła: 

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Więcławicach Starych się-
ga początkami 1340 roku. Kościół jest 
zbudowany z drzewa modrzewiowego, 
na podmurówce, jednonawowy, w sty-
lu barokowym. 

Ostatnia gruntowna przebudowa i 
konserwacja była przed rokiem 1757, 
w którym to, dokonano konsekracji 
kościoła. Do roku 1773 dziedzicami i 
proboszczami parafii byli OO. Jezuici, 
którym prawdopodobnie Więcławi-
ce zapisała rodzina Więcławskich, 
właściciele Więcławic i Woli Wię-
cławskiej. W 1868 roku dobudowano 
zakrystię od strony południowej. W 
kościele znajdują się trzy ołtarze ro-
kokowe, z połowy XVIII w.: W ołtarzu 
głównym widnieje obraz św. Jakuba 
Apostoła., głównego patrona parafii, 
w górnej części ołtarza obraz św. Tekli, 
po bokach figury św. Piotra, św. Pawła, 
św. Stanisława Biskupa i św. Wojcie-
cha, oraz 4 relikwiarze. 

Prawy ołtarz boczny poświęcony 
jest św. Izydorowi Oraczowi (obraz 
1 poł. XVII w.), który jest drugim 
patronem parafii, na zasuwie rucho-
my obraz Św. Izydora z narzędziami 
rolniczymi, u góry ołtarza obraz św. 
Walentego, w dolnej części św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, po bokach figury 
(sprzed 1773 r.), św. Ksawerego i św. 
Alojzego, obok ołtarza chrzcielnica 
marmurowa z pokrywą mosiężną (ok. 
1800 r.) 

Lewy ołtarz boczny poświęcony 
jest Matce Bożej, obraz Madonny z 
Dzieciątkiem, w górnej części ołtarza 
obraz św. Józefa, w dolnej św. Stanisła-
wa Kostki ( z przed 1630 r.) z napisem, 
że w 1678 r. obronił cudownie parafię 
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Proboszcz: ks. Wiesław Cholewa, E.c.
Wikariusz: ks. Krystian Piwowarczyk
Rok erygowania parafii – 1374.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1460 – 1471, konse-

krowany w 1473 roku.
Miejscowości należące do parafii: Batowice, Dziekanowice, 

Kończyce, Prawda, Raciborowice, Zastów. 
Liczba mieszkańców – ok. 2500.

więcławską od dżumy, po bokach figury św. Ignacego Loyoli i św. 
Stanisława Kostki oraz ruchomy obraz, na zasuwie Matki Bożej 
Kwietnej. 

Szczególne miejsce w wystroju kościoła zajmuje na ścianie 
północnej, tryptyk św. Mikołaja, malowany na deskach, wybitny 
zabytek malarstwa cechowego, gotyckiego z roku 1477. Nad tryp-
tykiem przez wieki wisiała rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

gotycka (ok. 1410 r.), wybitny zabytek rzeźby cechowej z okresu 
tzw. „Pięknych Madonn”. 

W kościele można podziwiać nadal używane podczas liturgii 
gotyckie, barokowe i rokokowe ornaty oraz inne cenne sprzęty 
liturgiczne, jak późnogotycka Monstrancja lub późnobarokowy 
relikwiarz św. Stanisława Biskupa ( z 1787 r.). 

(Źródło: www.swjakub.pl)

5 III 2013 - RACIBOROWICE - PARAFIA ŚW. MAŁGORZATY

5 marca 2013 roku, parafia pw. św. Małgorzaty w Raciboro-
wicach  przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świę-
tą rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. o. bp 
Damian Muskus. 


