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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 5, 12-16 
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wie-
rzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych 
nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w 
Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, 
aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także 
z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc 
chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 
uzdrowienia.

DRUGIE CZYTANIE   Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 B
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości 
w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże 
i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posły-
szałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, w 
księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji».
I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy 
się ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś 
podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepa-
sanego na piersiach złotym pasem.
Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na 
mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostat-
ni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, 
co potem musi się stać».

EWANGELIA   J 20, 19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie prze-
bywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieli-
śmy Pana!».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i 
nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
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PEREGRYNACJA

7 III 2013 - KRAKÓW - WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE - PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

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

w parafiach Dekanatu Kraków-Bieńczyce

W dniach 7 – 16 III br. kopia 
łaskami słynącego obrazu Jezu-
sa Miłosiernego z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach wraz z re-
likwiami św. Siostry Faustyny 
i bł. Jana Pawła II nawiedzała 
parafie Archidiecezji Krakow-
skiej w Dekanacie Kraków – 
Bieńczyce. Poniżej zamieszcza-
my sprawozdanie z tego etapu 
peregrynacji. 

Proboszcz: ks. dr Jan Abrahamowicz, kapelan Ojca Święte-
go, asystent kościelny „Niedzieli Małopolskiej”

Wikariusze: ks. Kazimierz Dąbrowski, penitencjarz na 
Cmentarzu w Grębałowie, ks. Zbigniew Tarnawa, ks. Marcin 
Hodana, ks. Michał Stryszawski

Na terenie parafii mieszkają: ks. Jan Głód, kapelan Ojca 
Świętego, emeryt, Kierownik Duchowy Kurii Legionu Maryi, ks. 
Stanisław Milewski, R.M.

Rok erygowania parafii – 1981. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1982-1987, konsekro-

wany w 1987 roku.
Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom Sióstr Franciszka-

nek Rodziny Maryi.
Liczba mieszkańców – ok. 14000.
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Ksiądz proboszcz i Dziekan Dekanatu Kraków - 
Bieńczyce o peregrynacji:

Peregrynacja w dekanacie Kraków – Bieńczyce zaczę-
ła się 7 marca 2013 roku w parafii pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Krakowie - Wzgórzach Krzesławickich. W całym 
dekanacie wszystko było doskonale opracowane i świet-
nie wykonane. Księża proboszczowie wyrażają ogromną 
wdzięczność księdzu Aleksandrowi, który wszędzie był 
na czas z obrazem i relikwiami, a dodatkowo także po-
magał nam, udzielając różnych bezcennych rad i dzieląc 
się swoimi praktycznymi uwagami. 

Księża z dekanatu solidarnie wędrowali wraz z Pa-
nem Jezusem Miłosiernym po kolejnych parafiach deka-
natu. Uczestniczyliśmy we wszystkich Mszach świętych 
powitalnych i w spotkaniach z biskupami. Stanowiło to 
przy okazji wspaniałą okazję do zacieśniania naszych 
więzi kapłańskich. 

Dekanat z pewnością jest specyficzny. Nowa Huta 
jest na pewno inna niż starsze dzielnice. Większość mieszkańców 
to ludność napływowa; ludzie, którzy przybyli tu za pracą. W tej 
chwili w większości przebywają już na emeryturach, ale należy 
pamiętać o tym, że w krytycznym momencie to oni właśnie wal-
czyli o krzyż, oni walczyli o wiarę i pozostali wierni Kościołowi. 
To na pewno. 

Co do peregrynacji w parafii... Bezpośrednie przygotowanie 
do nawiedzenia stanowiło Triduum; poprowadził je ks. Piotr Iwa-
nek. W przygotowania włączyły się wszystkie grupy parafialne; 
pomagały one także później, podczas samych uroczystości pro-
wadząc nocne czuwania. Dziękuję im za to serdecznie.

 Samo przeżycie było ogromne. Wierni podczas tego świętego 
czasu bardzo licznie uczestniczyli w czuwaniach i w nabożeń-
stwach. Było też bardzo dużo spowiedzi. 

Mszę Świętą rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii cele-
brował J.E. ks. bp Jan Szkodoń. Aby jeszcze bardziej uwydatnić 
znaczenie obrazu „Jezu, ufam Tobie”, zasłoniliśmy obraz w głów-
nym ołtarzu. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć klimat praw-
dziwego oczekiwania na Pana Jezusa Miłosiernego i dodatkowo 
podkreślić rangę niezwykłego zdarzenia, jakim z pewnością jest 
nawiedzenie. Pomysł ten okazał się bardzo trafiony. 

O godz. 22.00 odprawiona przez księży rodaków oraz księży, 
którzy tu niegdyś pracowali, została Msza święta w intencji po-
wołań kapłańskich i zakonnych. Muszę tu zauważyć, że przybyło 
na tę Mszę około 80 procent zaproszonych księży. Msza sprawo-
wana była przy dużym udziale wiernych. Myślę, że z jednej strony 
świadczy to ich ogromnej wdzięczności za wykonaną tu pracę, o 

uznaniu dla ich pracy kapłańskiej, a z drugiej także o pewnym 
sentymencie, o chęci powrócenia wspomnieniami do czegoś, co 
było. Mszy świętej przewodniczył ks. infułat Jakub Gil, budowni-
czy tego kościoła i pierwszy proboszcz. 

Muszę podkreślić, że dla naszej wspólnoty wielkim prze-
życiem był fakt przybycia do nas relikwii św. siostry Faustyny i 
błogosławionego Jana Pawła II. Uczczenie relikwii było dla wier-
nych momentem bardzo wzruszającym. Widać było, że ludzie po-

trzebują i pragną mieć bezpośredni kontakt 
ze świętymi – nie tylko przez modlitwę, ale 
również poprzez uczczenie ich. Dla wielu 
parafian było to coś niezwykłego, głęboko 
poruszającego i niezmiernie osobistego. 
Nawet kiedy już odprowadzaliśmy relikwie 
do samochodu-kaplicy, stojący tam ludzie 
prosili, aby jeszcze poczekać, aby dać im 
możliwość pożegnania się – jak z żywą oso-
ba. Peregrynacja jako spotkanie z żywymi 
osobami Pana Jezusa, św. S. Faustyny i bł. 
Jana Pawła II. Było to dla mnie coś nadzwy-
czajnego i niesamowitego. 

Szczególne podziękowania należą się 
tym, którzy przygotowali peregrynację 
poprzez modlitewne czuwania, udział w 



7 kwietnia 20136  77 kwietnia 2013

przygotowaniach duchowych i tych zewnętrznych. Wielu ludzi 
pięknie udekorowało domy i pomagało przyozdobić świątynie. 
Przede wszystkim dziękuję za liczne uczestniczenie w nabożeń-
stwach. Ufam, że to nie będzie zachowanie jednorazowe, ale na-
prawdę zmieni się nasze podejście do Pana Jezusa Miłosiernego i 
praktyka miłosierdzia chrześcijańskiego na co dzień.

O parafii: 
Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, os. Na Wzgórzach 

(Wzgórza Krzesławickie), znajduje się na części obszaru znanym 
w Krakowie, jako Nowa Huta. Jesteśmy jedną z siedmiu parafii 
na terenie Nowej Huty. Wg podziału w Archidiecezji Krakowskiej 
należymy do Dekanatu 11 (Kraków - Bieńczyce).

Z kalendarium:
1964 rok - od 1964 roku ks. Jan Hyc proboszcz parafii Pleszów 

próbuje wynająć, adoptować pomieszczenia dla uruchomienia 
pracy duszpasterskiej w rejonie nowych osiedli na wschodnich 
terenach parafii. Władze wciąż wkraczają stanowczo blokując 
poczynania niestrudzonego proboszcza; 

2.10.1967 - ks. Jan Hyc proboszcz Pleszowa rozpoczyna na-
uczanie religii w Krzesławicach dla dzieci ze Wzgórz, Stoków, 
Grębałowa i okolic. Odbywa się to w domu u Pani Barbary Miś. 
Tam też rozpoczyna się (nieregularnie) odprawiać Mszę Św.; 

8.05.1969 - rozpoczyna się dzierżawa zabudowań Pana Stani-
sława Gajocha w Grębałowie - stare zabudowania które rozpadają 
się. Przeprowadzone zostają remonty adaptacyjne. Np. w byłej 
stajni powstaje salka katechetyczna; 

1973 rok - misje prowadzą O.O. Sercanie. Daje się odczuć 
mocne zjednoczenia parafian. Wielu do tej pory było zaangażo-
wanych w budowę kościoła w Bieńczycach (Arka Pana). Tam też 
uczestniczyli w Mszach Św. Po Misjach placówkę w Grębałowie 
zaczynają uważać za swój Kościół; 

31.05.1975 - placówkę nawiedza J. E. ks. Kardynał Karol Woj-
tyła;

1977 rok - ludzie żegnają odchodzącego mocno zasłużonego 
proboszcza - prałata Jana Hyca. Podczas swojej pracy na Wzgó-
rzach ks. Jan Hyc wielokrotnie wzywany był na przesłuchania i 
kilkakrotnie płacił kary za prowadzenie pracy duszpasterskiej 
bez zezwolenia władz świeckich;

18.06.1977 - Przybywa do parafii nowy proboszcz - ks. Jakub 
Gil. Z nową energią kontynuowane są starania o pozwolenie na 

budowę kościoła;
13.12.1977 - ks. Jakub Gil publikuje w pobliskich parafiach 

oficjalną informację zgodną z wolą J. E. ks. Kardynała Karola 
Wojtyły, o działającym ośrodku duszpasterskim wyodrębnionym 
z parafii Pleszów, działającym od kilku lat na Wzgórzach Krze-
sławickich i sprawującym swoją pracę w pełnym zakresie jak w 
parafii;

20.10.1978 - jest decyzja o lokalizacji ok. 1 ha pola dla budowy 
budynku mieszkalnego dla księży wraz z salkami katechetyczny-
mi. Pozwolenia na budowę kościoła nadal nie ma;

Wiosna 1979 - rozpoczęto budowę Domu Parafialnego;
24.05.1980 - wydano pozwolenie na budowę kościoła na 

Wzgórzach Krzesławickich; Pozwolenie podpisał Prezydent Kra-
kowa Edward Barszcz;

Maj 1982 - rozpoczynają się roboty przy wykopach pod ko-
ściół;

Lipiec 1984 - zalany zostaje główny strop Kościoła (ok. 800 m3 
betonu). Betonowanie trwało od 10.07. do 17.07.1984 r. Pracowało 
społecznie 856 osób;

8.11.1986 - kończy się tynkowanie zewnętrznej elewacji ko-
ścioła;

7.06.1987 - konsekracja Kościoła. Uroczystościom przewodni-
czy J. E. ks. Kardynał Franciszek Macharski;

Wrzesień 1994 - ks. proboszcz Jakub Gil decyzją J. E. ks. Kard. 
Franciszka. Macharskiego rozpoczyna pracę w krakowskiej Cari-
tas jako dyrektor.
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8 III 2013 - KRAKÓW - LUBOCZA - PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Proboszcz: ks. Antoni Baron, E.c.
Rok erygowania parafii – 1985.
Kościół: kaplica poświęcona w 1930 roku 

i przebudowana w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: 
Filia klasztoru sióstr Norbertanek.

Liczba mieszkańców – ok. 1100.

8 marca 2013 roku, parafia pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 
- Luboczach  przeżywała nawiedzenie wi-
zerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii św. 
s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. 
Mszę Świętą rozpoczynającą czas nawiedze-
nia w parafii celebrował J.E. o. bp Damian 
Muskus.

Proboszcz: ks. Bogusław Zając
Na terenie parafii mieszka: ks. Stanisław Szklarczyk CR, 

kapelan Sióstr Córek Bożej Miłości
Rok erygowania parafii – 2001. 
Kościół - parafia korzysta z kaplicy Córek Bożej Miłości w 

Domu Opieki Społecznej. 
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom Córek Miłości Bożej 

z kaplicą.
Miejscowości należące do parafii: Prusy, Sulechów, część Do-

jazdowa.
Liczba mieszkańców – ok. 1250. 

9 III 2013 - KRAKÓW - PRUSY - PARAFIA MB WSPOMOŻENIA WIERNYCH

9 marca 2013 roku, parafia p.w. MB Wspomożenia Wiernych 
w Krakowie - Prusach  przeżywała nawiedzenie wizerunku Je-
zusa 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.

Peregrinatio – Uroczyste przewożenie
Od soboty 9 marca do niedzieli 10 marca 2013 roku Parafia 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach przeżywała czas 
łaski. Bóg w Obrazie Miłosiernego Jezusa przybył do nas. Przybył 
wraz z Apostołami Miłosierdzia Bożego – Świętą Siostra Fau-
styną i Błogosławionym Janem Pawłem II – obecnymi w znaku 

relikwii.
Do tego spotkania nasza parafia 

przygotowała się przez modlitwy o 
liczne łaski na czas misji świętych 
i peregrynacji oraz odmawiając 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
w każdy trzeci piątek miesiąca. 
Uczestniczyliśmy także w nocnej 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu w Łagiewnikach – Centrum 
Miłosierdzia Bożego. Misje świę-
te, które były po raz pierwszy w 
tej wspólnocie, trwały od 3 do 8 
marca. Każda rodzina otrzymała 
plan misji i nawiedzenia oraz za-
proszenie do uczestniczenia w tych 
wydarzeniach. Przez słuchanie 
Słowa Bożego, udział w licznych 
nabożeństwach jak wyznanie Wia-
ry w Roku Wiary, Nabożeństwo 
przebłagalne, Nabożeństwo Bło-
gosławienia Dzieci, Rodzin i przez 
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Sakrament Pokuty przygotowywaliśmy się do nawiedzenia. Misje 
prowadził przez cały tydzień ks. Franciszek Leżański, sercanin, 
doświadczony Misjonarz.

Dzień nawiedzenia – 9 marca – był nie tylko dniem wyczeki-
wania, ale też dniem dokończenia zewnętrznego przygotowania 
kościoła i całej parafii. Już wcześniej wzdłuż trasy przejazdu poja-
wiły się wstążki, proporczyki, chorągiewki, podświetlane obrazy 
w domach, a ogrodzenia posesji zostały przybrane girlandami. 

O godz. 16.00 rozpoczęło się nabożeństwo oczekiwania na 
obraz Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie, które z Luboczy – w 
asyście policji i jednostek straży pożarnej z gminy Kocmyrzów 
Luborzyca; Łuczyce i Maciejowice – dotarły przez Łuczanowice 
i drogą wojewódzką 
przed kościół. 

O c z e k u j ą c a 
asysta w strojach re-
gionalnych z ks. bp. 
Janem Zającem, ks. 
Proboszczem Bo-
gusławem Zającem 
oraz Księżmi pro-
boszczami z parafii 
dekanatu Kraków-
Bieńczyce, Siostra-
mi Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości 
z Kapelanem ks. 
Stanisławem Szklar-
czykiem wraz z całą 

wspólnotą parafii powitali Jezusa Miłosiernego w Obrazie 
„Jezu Ufam Tobie”, relikwie św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej i bł. Jana Pawła II. Następnie w orszaku procesyjnym 
rodzina Państwa Gadowskich i Rodzina Państwa Nowa-
ków wniosły do świątyni w wianku uwitym z zielonej 
ruty relikwie Apostołów Miłosierdzia, a ubrani w stroje 
krakowskie panowie, przedstawiciele parafii z każdej jej 
części - Prus, Sulechowa i Dojazdowa - wnieśli obraz. Ks. 
Proboszcz wypowiedział słowa modlitwy powitalnej. 

Oto fragment tej modlitwy… 
„Prosimy Cię, o Panie, przyjdź. Z radością otwieramy 

dla Ciebie drzwi naszych serc. Zapraszamy Cię do naszych 
rodzin, do naszych wspólnot modlitewnych i apostolskich, 
do naszych miejsc pracy i odpoczynku, do całego naszego 

życia naznaczonego często cierpieniem i uwikłanego w różnorodne 
słabości. 

Zapraszają Cię dzieci: dzieci wzrastające pod okiem rodziców, 
wszystkie dzieci.

 Zapraszają Cię dziewczęta i chłopcy, Ci, którzy w pokoju i 
radości przeżywają swoją młodość, którzy dorastają wśród wielu 
przeszkód i trudności

Zapraszają Cię małżeństwa i rodziny zapraszają Cię wszyscy 
którzy przygotowują się do małżeństwa.

Zapraszają Cię babcie i dziadkowie, osoby starsze, wdowy i 
wdowcy.

 Zapraszają Cię osoby które z rożnych powodów doświadczają 
trudności i przeszkód uniemożliwiających trwanie w jedności mał-

żeńskiej. 
 Zapraszają Cię ludzie pracy, rolni-

cy, także Ci ,którzy wyjechali w poszu-
kiwaniu pracy.

 Zapraszają Cię, Kapłani pracujący 
i pochodzący z tej parafii, Siostry Za-
konne Córki Bożej Miłości

 Zapraszają Cię Jezu Miłosierny 
ludzie chorzy, cierpiący, osamotnieni, 
ludzie dotknięci niedostatkiem, krzyw-
dą niesprawiedliwością

 Przyjdź, miłosierny Jezu i ulecz to, 
co chore, umocnij to, co słabe, oczyść to, 
co zabrudzone, zjednocz to, co podzie-
lone, rozraduj to, co smutne, naprostuj 
to, co zagmatwane, rozjaśnij to, co 
pozostaje w ciemności. Odnów nasze 
życie i uczyń nas swoimi świadkami. 
Pomóż nam codziennie przechodzić 
od niedowierzania i zwątpienia do 
wiary, od zniechęcenia do nadziei, od 
egoizmu, niechęci i wrogości wobec lu-
dzi do miłości, od grzechu do świętości, 
przechodzić z ciemności do światła, 
a w godzinę śmierci pomóż nam Jezu 
Miłosierny przejść do chwały Boga w 
Trójcy Świętej Jedynego. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen.”

Mszy św. przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. bp Jan Zając, kustosz 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach. W homilii, którą wy-
głosił, umacniał naszą wiarę słowem 
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i swoim świadectwem, byśmy się nie lękali, ale zawierzyli siebie 
i swoje sprawy Jezusowi Miłosiernemu. Mówił też o znaczeniu 
miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. Chwałę Miłosierdzia 
Bożego głosił również chór parafialny Cantionis Mater Auxil-
lium. Na zakończenie Mszy św. Ks. Bp udzielił nam pasterskiego 
błogosławieństwa i zachęcił, abyśmy o tym wydarzeniu opowie-
dzieli w rodzinach, sąsiedztwie, abyśmy w tę dobę nawiedzenia 
przyszli jeszcze do Jezusa Miłosiernego. 

Kościół był pięknie przystrojony. Królowa kwiatów, róża w 
odcieniach promieni wpływających z Serca Jezusa zdobiła swoim 
pięknem i dostojeństwem wnętrze kościoła, dając nam poczucie 
godności i majestatu. Na segmentach parkanu palił się w zniczach 
ogień miłości, ten ogień miłości prowadził nas także do Kościoła. 
Ogień miłości miłosiernej palił się w specjalnej świecy Miłosier-
dzia umieszczonej obok obrazu Jezusa Miłosiernego. Każdy mógł 
oddać cześć relikwiom umieszczonym na specjalnych postumen-
tach. Przez całą noc trwały nabożeństwa i adoracja. 

O godzinie 24.00 została odprawiona Msza św. w intencji o 
powołania kapłańskie i zakonne. Mszy św. przewodniczył ro-
dak ks. Stanisław Krupiński, a Słowo Boże wygłosił ks. diakon 
Krakowskiego Seminarium Duchownego, Kacper Nawrot . Od 
godziny 1.00 w nocy rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sa-
kramentu Boga, Syna i Ducha Świętego w postaci Ciała Jezusa 
Chrystusa. Adorację rozpoczęły Siostry Córki Bożej Miłości 
wraz z ks. Kapelanem. Róże Żywego Różańca z wiernymi parafii 

z poszczególnych miejscowości prowadziły adorację Pana Jezusa 
w godzinach nocnych.

 O godzinie 7.30 odbyła się Msza św. z udzieleniem sakramen-
tu namaszczenia chorym osobom starszym, chorym, cierpiącym, 
o godzinie 9. 30 Msza św. dla dzieci, o godzinie 11.30 dla ogółu 
wiernych. 

O godz. 15.00 wierni parafianie wypełnili kościół, aby od-
mówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odśpiewać Gorzkie 
Żale a także uczestniczyć we Mszy świętej na zakończenie doby 
nawiedzenia. Później Ks. Proboszcz, klęcząc przed obrazem Pana 
Jezusa Miłosiernego, dokonał zawierzenia parafii Miłosierdziu 
Bożemu. A ksiądz kustosz dotknął, jakby w pocałunku, obraz, 
który znów wyruszy, aby nawiedzić kolejną parafię.

Czas nawiedzenia był wielkim czasem łaski, czasem modlitwy 
i świętem całej wspólnoty parafialnej. Zapewne to wydarzenie 
mocno utrwaliło się w pamięci. Ufam, że Pan Jezus Miłosierny 
udzielił nam wszystkim wielu łask potrzebnych w dalszym życiu, 
wysłucha próśb zarówno wpisanych do Księgi Nawiedzenia, jak i 
tych zachowanych w sercu, a św. Siostra Faustyna i bł. Jan Paweł 
II roztoczą nad nami swoją opiekę, będą za nami wstawiać się u 
Pana Jezusa Miłosiernego. Byłem dumny ze swoich parafian i 
pełen radości, że tak wspaniale ugościli w swoich sercach Pana 
Jezusa Miłosiernego. Za wszystko Bogu niech będą dzięki i Wam 
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu. Trwajmy w tej radości i unie-
sieniu. 

10 III 2013 - KRAKÓW - KANTOROWICE - PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BM

Proboszcz: ks. Jan Krzyżowski
Rok erygowania parafii – 1994.
Kościół parafialny wybudowany w 

latach 1984-1986, konsekrowany w 1988 
roku.

Liczba mieszkańców – ok. 1800. 

O peregrynacji:
W IV niedzielę Wielkiego Postu, 

która w tradycji Kościoła nazywana 
jest „letare”, czyli niedzielą radości, 
w połowie Wielkiego Postu, kiedy 
Kościół święty, Matka nasza, wzywa 
swoich wiernych do radości, w naszej 
Parafii ta radość została wielokrotnie 
pomnożona, bowiem gościliśmy Jezusa 
Miłosiernego w Jego obrazie oraz reli-
kwie Apostołów Bożego Miłosierdzia: 
św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. 
Ta radość jest tym większa, iż w naszej 
Parafii peregrynacja przypada w jubi-
leuszowym roku 25-lecia poświęcenia 
kościoła parafialnego.

Przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia były rekolek-
cje, które wygłosił ks. dr Jan Klimek. Głównym motywem głoszo-
nych nauk była homilia bł. Jana Pawła II z konsekracji Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 17 sierpnia 2002 
roku. Rekolekcjonista wskazał w niej zasadniczy program przeży-
wania czasu nawiedzenia: „Pragniemy oczyma duszy wpatrywać 
się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia zna-
leźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już wielekroć 
otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na 
dzień ostateczny”. Zewnętrznym wyrazem przygotowań Parafii 

była piękna dekoracja trasy przejazdu samochodu-kaplicy, a tak-
że domów na terenie całej Parafii.

Uroczystości powitania obrazu i relikwii przewodniczył Ks. 
Bp Jan Szkodoń. W procesji z licznym udziałem wiernych i księży 
z dekanatu przeszliśmy od tzw. „żółtego mostku” do kościoła. Po 
powitaniu przez Księdza Proboszcza i przedstawicieli Parafian 
Ks. Biskup wraz z obecnymi kapłanami sprawował Eucharystię 
oraz wygłosił słowo Boże. Rozpoczynając czas nawiedzenia, Ks. 
Biskup Jan modlitwie Parafian polecił sprawy Kościoła, a szcze-
gólnie mające się rozpocząć konklawe.
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Po tym uroczystym powitaniu 
rozpoczął się czas całonocnego i ca-
łodziennego modlitewnego czuwania, 
wspólnotowego i osobistego spotkania 
z Miłosiernym Panem. W czasie Mszy 
kończącej peregrynację Ks. Proboszcz 
powierzył całą Parafię Bożemu Miło-
sierdziu. Ufamy, że ten szczególny dla 
naszej Parafii czas przyniesie obfite 
owoce w życiu całej naszej Wspólnoty 
Parafialnej, w życiu naszych rodzin i w 
życiu każdego z nas.

O parafii:
Parafia Kantorowice należy do 

dekanatu Nowa Huta – Bieńczyce. 
Erygowana została w 1994 r. Nasza 
Wspólnota Parafialna liczy ok. 1800 
mieszkańców – jest to ok. 500 rodzin. 
Proboszczem od 2006 r. 
jest ks. Jan Krzyżowski. 
W ciągu siedmiu lat 
jego posługi przepro-
wadzony został grun-
towny remont kościoła: 
nowy ołtarz soborowy, 
ornament w prezbite-
rium i wzdłuż kościoła, 
wymiana okien, remont 
chóru i zakrystii, nowe 
organy i witraże, system 
ogrzewania oraz wiele 
innych. Do realizacji 
przygotowywane są 
kolejne prace, przede 
wszystkim budowa 
dzwonnicy.

W Parafii działają 

trzy wspólnoty Żywego 
Różańca, dość duża jest 
też grupa Służby Litur-
gicznej. Wzrasta w Parafii 
liczba osób chorych i star-
szych, objętych posługą 
sakramentalną w pierwsze 
piątki. W ostatnich latach 
udało się ożywić niektóre 
nabożeństwa – do Serca 
Pana Jezusa w pierwsze 
piątki, różaniec za zmar-
łych w drugie piątki, do 
Miłosierdzia Bożego w 
trzecie piątki, nowennę 
do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy czy Gorzkie 
Żale. Dużym wyzwaniem 
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duszpasterskim są związki niesakramentalne 
oraz troska o młodzież po bierzmowaniu, która 
w związku z uczęszczaniem do szkół poza Parafią 
traci często więź z lokalną wspólnotą. Około 30% 
Parafian praktykuje systematycznie, przy czym 
spora grupa uczestników Mszy św. przystępuje do 
Komunii św.

Ufność w Boże Miłosierdzie oraz piękne 
świadectwo licznie obecnych na nawiedzeniu Pa-
rafian daje nadzieję, że Pan zechce udzielić naszej 
Wspólnocie łaski głębokiej duchowej odnowy i 
ożywienia życia religijnego rodzin i poszczegól-
nych wiernych. O to pragniemy Go prosić przez 
wstawiennictwo św. Faustyny i bł. Jana Pawła II.

11 III 2013 - KRAKÓW - UL BULWAROWA - PARAFIA MB POCIESZENIA

Proboszcz: ks. Wiesław Wilmański 
SAC

Wikariusze: ks. Łukasz Gołaś SAC, 
ks. Rafał Nitek SAC

Na terenie parafii mieszkają: Księża 
Pallotyni, ks. Marek Ostapiszyn SAC, 
dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawo-
wej im. św. Wincentego Pallottiego w 
Krakowie na os. Krakowiaków 47, ks. 
dr Jarosław Superson SAC, pracownik 
UPJPII

Rok erygowania parafii – 1999.
Kościół parafialny – w budowie.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: 

Dom Księży Pallotynów.
Liczba mieszkańców – ok. 5600. 

O peregrynacji: 
Peregrynacja obrazu Pana Jezusa Mi-

łosiernego i relikwii świętej siostry Fau-
styny oraz błogosławionego Jana Pawła 
II była dla całej parafii wydarzeniem 
wielkim i niezwykle wzruszającym. W 
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pierwszym etapie przygotowań do na-
wiedzenia w kolejne niedziele głoszone 
były specjalne kazania poruszające 
tematykę kultu Bożego Miłosierdzia, 
jego genezy, postaci Apostołów Boże-
go Miłosierdzia. Bezpośrednio przed 
peregrynacją miały miejsce rekolekcje, 
których zadaniem było przygotowanie 
całej parafii, a szczególnie młodych na 
przyjście Pana Jezusa.

Sama peregrynacja rozpoczęła się 
w parafii pw. MB Pocieszenia 11 mar-
ca. Mszę Świętą rozpoczynającą czas 
nawiedzenia w parafii celebrował J.E. 
o. bp Damian Muskus. Nawiedzenie 
zgromadziło ogromną liczbę wiernych, 
którzy uczestniczyli w wydarzeniach 
peregrynacyjnych – uroczystościach 
powitania i pożegnania, Mszach świę-
tych, całonocnym czuwaniu. 

Pierwszym owocem tej peregry-
nacji z pewnością jest wprowadzenie 
u nas w piątki Godziny Miłosierdzia i 
Mszy świętej w piątki (o 15.00).

***
Nasza wspólnota jest młoda; pa-

rafia erygowana została w roku 1999. 
Kościół został już zbudowany, obec-
nie pracujemy nad wykończeniem 
jego wnętrza. Ja do parafii przybyłem 
półtora roku temu, kiedy to decy-
zją księdza prowincjała nastąpiła 
wymiana proboszczów – rektorów. 
Przyjechałem tu wówczas z parafii w 
Jaroszowicach, a tam z kolei udał się 
ks. Józef Gwozdowski, który pracował tu wcześniej przez 12 lat - 
on rozpoczął budowę naszej świątyni i właściwie wprowadził już 
ludzi do tego nowego kościoła.  

Wybrane wydarzenia z kalendarium parafii: 
29.08.1999 r. Wolą Księdza Kardynała Franciszka Machar-

skiego powstał nowy ośrodek parafialny 
pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. 
Posługiwanie w tym ośrodku powierzono   
Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, 
księżom pallotynom. Pierwszym probosz-
czem został ks. Józef Gwozdowski SAC, 
wikariuszami ks. Marek Ostapiszyn SAC 
i ks. Jacek Wróbel SAC. Parafia liczy 5 600 
wiernych. W tym także dniu o g. 18.00 Ks. 
Kardynał poświęcił nową kaplicę, wybudo-
waną podczas wakacji. 

6.09 1999 r. Rozpoczynamy kopanie 

fundamentów pod dom parafialny.
4.11-1999 r. Intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego. 
9.12.1999 r. Intronizacja obrazu św. Wincentego Pallottiego.
20.01.2000 r. W kaplicy pojawiły się stacje Drogi Krzyżowej. 

Obrazy dostaliśmy od Pana Władysława Pawłowicza, on także 
oprawił je w ramy.

14-16.03.2001 r. Malowanie kaplicy.
5.07.2001 r. Bardzo ważne i historyczne 

wydarzenie miało miejsce w naszej parafii. 
Księża zamieszkali w nowo postawionym 
domu. Dom jest przeznaczony dla 5 księży, 
są także dwa pokoje gościnne. Dom jest wła-
snością Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego. Bardzo serdecznie dziękujemy Bogu za 
ten dzień. Podziękowania kierujemy także do 
Ks. Proboszcza Edwarda Baniaka i  księży z 
Arki Pana za dwuletnią gościnę. 

3.11.2001 r. Każde wielkie dzieło powinno 
rozpoczynać się w dniu Matki Bożej. Takim 
dziełem wielkim w naszej parafii jest budowa 
nowego kościoła. W sobotę po Mszy św. o g. 
7.00 i po odśpiewaniu Godzinek wychodzimy 
na teren budowy. Od kopania fundamentów 
rozpoczyna się nasze wielkie budowanie. 

28.06.2002 r. Na budowie zostały zakoń-
czone wykopy, wymiana gruntu, a dzisiaj 
zalaliśmy ławę pod fundamenty.
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 26.10.2002 r. W naszej kaplicy 
pojawiła się chrzcielnica. 

19.05.2003 r. Zalano płytę na 
fundamentach.

22.09.2003 r. Po przerwie 
wznawiamy prace na budowie. 
Wznosimy mury i kończymy prace 
na chórze. Już powoli potrzeba 
tworzyć chór parafialny. 

21.10.2005 r. Na dachu naszego 
kościoła pojawiła się dachówka. 

1.06.2007 r. Zaczynamy mon-
towanie okien i drzwi do nowego 
kościoła.

23.11.2007 r. Na budowie za-
kończono prace przy tynkowanie ścian przy oknach, kolumn 
w kościele, i sal nad zakrystią, zrobiono schody do tych sal  
/brakuje tylko stopni/, założono okna na klatce schodowej. 

15.12.2007 r. Zamontowaliśmy w nowym kościele nagło-
śnienie.

16.02.2008 r. W nowym kościele zostało zainstalowane, na 
razie tymczasowo, tabernakulum. Nie potrzeba już przynosić 
Najświętszego Sakramentu z kaplicy.

17.11.2008 r. Rozpoczynamy prace przy zakładaniu ogrze-
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wania w nowym kościele. Jest to ogrzewanie podłogowe. 
20.04.2009 r. Otwieramy nową kancelarię i bibliotekę. Znaj-

duje się ona w domu parafialnym. 
6.09.2009 r. Dziesiąta rocznica powstania parafii. Msze św. 

przy udziale wszystkich proboszczów Nowej Huty, odprawia ks. 
Kardynał Franciszek Macharski. W koncelebrze byli także księża 

pracujący w naszej parafii przez te lata. 
11.11.2009 r. Powstała Parafialna Rada Duszpasterska. Za-

daniem Rady jest rozwijanie i pogłębianie życia religijnego w 
parafii.

(Źródło:http://www.kraksak.aidg.pl)

12 III 2013 - KRAKÓW - OS. TEATRALNE - PARAFIA NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Proboszcz: ks. Stanisław Puzyniak, 
kapelan Ojca Świętego

Wikariusze: ks. Zbigniew Szkółka, 
ks. Jacek Kuczmier, ks. Sławomir Filipek

Rok erygowania parafii –1982. 
Kościół parafialny - poświęcony w 2001 

roku.
Kaplica – kaplica pw. św. Józefa
Liczba mieszkańców – ok. 10800. 

12 marca 2013 roku, parafia p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 
- Os. Teatralne przeżywała nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii 
św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła 
II. Mszę Świętą rozpoczynającą czas na-
wiedzenia w parafii celebrował J.E. o. bp 
Damian Muskus.

O peregrynacji: 
„Ufamy Jezusowi Miłosiernemu, po-

nieważ On jest jedynym Odkupicielem 
człowieka. On budzi w nas ufność we wszechmocną miłość Boga. 
On jest znakiem nadziei wobec zagubienia i przerażenia różnymi 
rodzajami zła, w obliczu cierpienia niewinnych ludzi i zwątpienia 
tych, którzy zostali przygniecieni ciężarem nieszczęść.”

W dniach 12-13 marca naszą parafię nawiedził Obraz Jezu-
sa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. 
Jako przygotowanie do tego wydarzenia w parafii zostały zor-
ganizowane rekolekcje o Miłosierdziu Bożym. Wcześniej wiele 

miejsca poświęciliśmy tematyce Bożego Miłosierdzia podczas 
nabożeństw do Miłosierdzia Bożego i w niedzielnych kazaniach. 
Rekolekcje były bardzo udane i myślę, że w dużej mierze dzięki 
nim wierni mogli naprawdę głęboko przeżyć to wielkie wydarze-
nie nawiedzenia. 

W wydarzeniach peregrynacyjnych wzięło udział bardzo wie-
lu wiernych; w przebieg uroczystości i czuwanie przy obrazie oraz 
relikwiach szczególnie mocno zaangażowały się nasze grupy pa-

rafialne. Należy pod-
kreślić, że cała doba 
nawiedzenia była 
dla naszej wspólnoty 
jednym, wielkim 
czasem modlitwy. 
Przede wszystkim 
modliliśmy się – pod-
czas Mszy świętych, 
czuwania, kolejnych 
nabożeństw - by 
peregrynacja przy-
niosła jak najobfitsze 
owoce. 

Wydaje mi się, że 
w całej Hucie wier-
ni bardzo głęboko 
przeżywali ten świę-
ty czas. Można było 
się o tym przekonać 
podczas adoracji, 
nocnego czuwania; 
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słysząc odczytywane 
prośby, widząc niezli-
czone wpisy w Księdze 
Nawiedzenia. Księga ta 
miała chyba za zadanie, 
by zmobilizować ludzi do 
ofiarowani duchowych da-
rów. Tak to odczytałem... 
Teraz czekamy na owoce, 
które ona z pewnością 
przyniesie.

***
Budowniczym naszego 

kościoła był ks. Edward 
Baniak. Proboszczem pa-
rafii zostałem mianowany 
tuż po poświęceniu ko-
ścioła. Pracę tu rozpoczą-
łem od starań, by dokończyć dzieło ks. Baniaka. 
Trzeba było skończyć zadaszenie, zatroszczyć się o 
wyposażenie – jak ławki czy konfesjonały, a także 
wykonać posadzkę i zadbać o otoczenie zewnętrz-
ne świątyni.

W wymiarze duchowym przede wszystkim 
zależało mi, by zachować to, co już było, kontynu-
ować tradycyjne duszpasterstwo. Działają w para-
fii m.in. Róże Różańcowe, Straż Honorowa Serca 
Pana Jezusa, Krąg Biblijny, Rodzina bł. Edwarda 
Bojanowskiego, ministranci, lektorzy. 

Historia parafii:
Pierwsza rzymskokatolicka parafia w Nowej 

Hucie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zo-
stała erygowana dnia 15 czerwca 1952 roku przez 
ówczesnego abpa Krakowa Eugeniusza Baziaka 
(byłego abpa Lwowa) bez zezwolenia władz.

17 marca w parafii bieńczyckiej kilkumetrowy 
krzyż poświęcił abp E. Baziak. Krzyż ten w uroczy-
stej procesji przeniesiono na os. Teatralne (między DRN, kinem 
Sfinks i Teatrem Ludowym), gdzie miał powstać pierwszy kościół 
w Nowej Hucie.

Do budowy 
kościoła nie do-
puszczono. W dniu 
27 kwietnia, gdy 
wynajęci przez 
władze komuni-
styczne robotnicy 
usiłowali usunąć 
krzyż, mieszkańcy 
Nowej Huty bronili 
krzyża. Wybuchły 
zamieszki, polała 
się krew. Krzyż po-
został. Nie udało się 
wybudować kościo-
ła. Powstała szkoła. 
Mieszkańcy Nowej 

Huty nie dali za wygraną i w latach 1967–1977 zbudowali pod 
kierunkiem ks. prob. Józefa Gorzelanego i przy wielkim wsparciu 
Kardynała Karola Wojtyły kościół pw. Matki Bożej Królowej Pol-

ski. „Arka Pana” powstała w miejscu pierw-
szej parafii w Nowej Hucie-Bieńczycach.

W dziewięćdziesiątych latach ubiegłe-
go wieku ks. prob. Edward Baniak wraz z 
parafianami zbudował mały kościół pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na os. Te-
atralnym, w miejscu obrony Krzyża. Kościół 
ten ma umożliwić ludziom starszym i cho-
rym uczestniczenie we Mszy św. Świątynię 
poświęcił ks. kard. Franciszek Macharski w 
dniu 22 czerwca 2001.

Warto zauważyć, iż w kościele znajduje 
się oryginalny szklany krzyż autorstwa dr. 
arch. Krzysztofa Ingardena – architekta 
kościoła obok arch. Przemysława Gawora. 
Krzyż był ustawiony przy ołtarzu na kra-
kowskich Błoniach w czasie pielgrzymki pa-
pieża Jana Pawła II do Polski 2002 roku. „Ten 
sześciometrowy krzyż łączy dwa materiały: 
część wykonana ze stali, surowej i zardze-
wiałej, nawiązuje do Nowej Huty i stanowi 
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tło dla krzyża ze szklanych tafli, zawieszonego 
pod kątem, jak ciało ukrzyżowanego Chrystusa, 
pochylającego się nad zgromadzonymi ludźmi. 
Szklany krzyż jest reminiscencją pomysłu krucy-
fiksu z 1999 r. W samym jego środku, na przecię-
ciu ramion umieściłem kryształową kulę, która 
rozświetla się rubinowym światłem, symbolizu-
jącym Serce Jezusa. Ten krzyż ma być znakiem 
ufności i zawierzenia – dla tych, którzy przyjdą 
na Błonia, a później przyjeżdżać będą do Nowej 
Huty. Tak «jednodniowa» architektura staje się 
czymś trwałym. Zapisana w pamięci, ale i w ma-
terialnym śladzie – pozostanie w nowohuckim 

kościele” – mówi Krzysztof Ingarden. Warto 
zauważyć również oryginalną Drogę Krzyżo-
wą autorstwa Jerzego Skąpskiego oraz obrazy 
pędzla artystki Marleny Nizio ze szkoły prof. 
Nowosielskiego.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz w 50. 
rocznicę poświęcenia placu pod budowę 
kościoła na os. Teatralnym 10 listopada 
2007 roku, przy kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, poświęcił wykonany z 
brązu – Pomnik Krzyża Nowohuckiego 
– nawiązujący do pierwszego krzyża z 1957 
roku. Autorem pomnika jest prof. Stefan 
Dousa oraz dr arch. Krzysztof Ingarden. 
 

ks. Stanisław Puzyniak – proboszcz
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

13 III 2013 - KRAKÓW - BIEŃCZYCE - PARAFIA MB KRÓLOWEJ POLSKI

Proboszcz: ks. Edward Ba-
niak, kapelan Ojca Świętego

Wikariusze: ks. Jerzy Klau-
zner, ks. Stanisław Kostecki, ks. 
Krzysztof Piechowicz j. ks. Stani-
sław Migas 

W duszpasterstwie pomaga-
ją: ks. dr Władysław Kądziołka, 
pracownik UPJPII, ks. dr Janusz 
Mieczkowski, pracownik UPJPII, 
ks. Wojciech Modzyniewicz

Na terenie parafii mieszka-
ją: ks. Tomasz Grzesiak E.c., 
kapelan Szpitala im. Rydygiera 
w Krakowie - Nowej Hucie, od 
2006 duszpasterz chorych i nie-
pełnosprawnych, przewodniczący 
Rady Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej, ks. Adam Trzaska, E.c., 
kapelan Hospicjum,  ks. Józef 
Zieliński, E.c, kapelan Szpitala 
im. Rydygiera

Rok erygowania parafii – 1952. 
Kościół parafialny wybudowa-
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ny w latach 1967-1977, konsekrowany 
w roku 1977. 

Kościoły lub kaplice obsługiwane 
przez parafię: Szpital im. Rydygiera, 
kaplica MB Bolesnej; Hospicjum św. 
Łazarza, kaplica MB Bolesnej.

Kościoły, kaplice oraz domy zakon-
ne: Dom Sióstr Służebniczek Dębickich 
z kaplicą. 

Liczba mieszkańców – ok. 18300.

Przed peregrynacją oprawialiśmy 
nowennę do Miłosierdzia Bożego. Co-
dziennie o godz. 18.00. Od niedzieli, 
jako przygotowanie w parafii przepro-
wadzone dla wszystkich zostały reko-
lekcje. Nauki głosił ks. Józef, Oblat. 
Zaplanowane zostało to w ten sposób, 
że obraz przyjmowany był w czasie ich 
trwania – rekolekcje zakończyły się już 
przy obrazie.

Parafia pw. MB Królowej Polski w 
Krakowie - Bieńczycach  nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego, reli-
kwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. 
Jana Pawła II przeżywała w dniach 
13-14 III. Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii celebrował 
J.E. o. bp Damian Muskus. On też 
wygłosił przepiękną homilię, w której 
podniósł temat tego, jak ważna jest 
potrzeba przebaczenia sobie nawzajem 
– ludzie ludziom. Jest to warunkiem 
koniecznym, byśmy mogli pojednać 
się z samym Bogiem. 

W naszej wspólnocie działa wiele 
grup parafialnych – m.in. Róże Ró-
żańcowe, Adopcja Duchowa, Koło 
Przyjaciół Radia Maryja, Stowarzysze-
nie Najdroższej Krwi Chrystusa, Dzie-
ci Maryi i wiele innych. Wszystkie te 
grupy aktywnie włączyły się najpierw 
w przygotowanie do nawiedzenia, a 
później w jego przebieg m.in. prze-
wodnicząc nocnej adoracji. Grupy 
prowadziły czuwania, a wierni przy-
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bywali na modlitwę według miejsca 
zamieszkania, kolejnymi osiedlami; 
akurat tak się składa, że tych osiedli 
jest w sam raz, żeby przez całą noc 
zapełnić świątynię. 

Historia parafii:
Do Nowej Huty przybyłem 18 lat 

temu. W tym czasie byłem probosz-
czem w dwóch parafiach – Serca Jezu-
sowego (gdzie teraz proboszczem jest 
ks. Puzyniak) i w parafii MB Królowej 
Polski – do teraz. 

Kościoły budowałem właściwie w 
dwóch parafiach. Tak się bowiem zło-
żyło, że na początku projekty, sprawy 
kupna ziemi załatwiałem dla dwóch 

kościolów jednocześnie. Dopiero w 
roku 1998 Ksiądz Kardynał nakazał 
mi przekazać ziemię na ul. Bulwarowej 
księżom Pallotynom. Księża Pallotyni 
zamieszkali na początku u nas, na 
plebanii w parafii Serca Jezusowego. 
Już po roku postawili swoją kaplicz-
kę i rozpoczęli na dobre działalność 
duszpasterską. Z kolei w roku 2001 na 
Uroczystość Serca Jezusowego dokoń-
czyłem budowę kościoła z plebanią na 
os. Teatralnym. Proboszczem tej para-
fii został ks. Puzyniak.

Pierwsza parafia w Nowej Hucie 
została erygowana dnia 15 czerwca 
1952 roku przez ówczesnego abpa 
Krakowa Eugeniusza Baziaka. Była to 
parafia pw. Najświętszego Serca Pana 
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Jezusa. Co ciekawe, ta parafia, która była pierwszą, swój 
kościół otrzymała jako ostatnia... Jak to się stało?

Wyprzedziły ją najpierw Bieńczyce (lata 1965-
1966) z kościołem pw. MB Królowej Polski – na pa-
miątkę chrztu. Ks. kardynał Karol Wojtyła podzielił 
stutysięczną parafię Królowej Polski na cztery rejony 
duszpasterskie, przygotowując w ten sposób grunt do 
powstania kilku nowych parafii w Nowej Hucie. Po-
wołano tzw. proboszczów rejonów: rejon I - Królowej 
Polski, proboszczem tego rejonu, który miał kościół i 
który służył pozostałym „parafiom rejonowym”, został 
ks. Franciszek Skupień. 

Proboszczami parafii - rejonu II, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa byli kolejno: Ks. Janusz Bielański i 
ks. Jan Gwizdoń, ale nie zbudowali kościoła dla swojej 
parafii. Proboszczem dla rejonu III był ks. Jan Zając, a 
po nim ks. Jan Bielański, który zbudował kościół św. 

Brata Alberta i został pierwszym pro-
boszczem tej parafii. Proboszczem dla 
rejonu IV był najpierw ks. Leon Baran, 
następnie ks. Stanisław Podziorny, 
który zbudował kościół św. Józefa i 
został pierwszym proboszczem tej 
parafii. Przez kilka lat jeszcze Ks. Józef 
Gorzelany był „prawnym” probosz-
czem całej parafii, ale duszpasterstwo 
prowadzili proboszczowie rejonów.

W roku 1988 proboszczem parafii 
Królowej Polski jest ks. Karol Jarosz, 
a proboszczem parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa jest nadal jeszcze 
Ks. Jan Gwizdoń. Nadal mają do dys-
pozycji jeden kościół. W roku 1986 
odchodzi ks. Gwizdoń, a proboszczem 
obydwu parafii zostaje ks. Jarosz. W 
pewnym momencie planowana jest 
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nawet likwidacja parafii Serca Pana Jezusowego. Jednak w roku 
1995 w miejsce ks. Jarosza proboszczem zostaję ja. Postawiono 
przede mną zadanie budowy kościoła. Ponieważ nie znalazłem 
nigdzie miejsca na jeden duży kościół, z wielką trudnością i 
przy dużej pomocy obecnego ks. kardynała Nycza wyszukałem 
dwa małe placyki, gdzie powstały dwie parafie – jedna z nich to 
właśnie parafia Matki Bożej Pocieszenia z Pasierbca. Dlaczego z 
Pasierbca? To też jest interesująca historia. Otóż, odprawiając tam 
Mszę, ogłosiłem publicznie ludziom, że w Krakowie nie wydano 
mi pozwolenia na budowę kościoła, ale że się staram obecnie o 
pozwolenia na budowę dwóch kościołów i jeśli je otrzymam, to 
jeden z nich będzie nosił wezwanie Matki Bożej z Pasierbca. I tak 
się też stało... 

Nie były to zresztą moje jedyne doświadczenia jeśli idzie o 
budowę świątyń. W Myślenicach budowałem kościół na Zarabiu, 
na Polance, prowadziłem przygotówkę na Bysinie, podobnie na 
Osiedlu... Wcześniej byłem uprzejmy postawić kościół w Brzesz-
czach, z którego mnie niecnie przenieśli... 

Wracając jednak do tematu duszpasterstwa... Obecnie wielką 

bolączką Nowej Huty jest brak dzieci. Ich liczba maleje w 
sposób zastraszający. W ciągu 18 lat mojego pobytu tutaj 
– jak przedtem w parafii rodziło się w ciągu roku ponad 
300 dzieci, tak teraz jest ich zaledwie ponad 100. Wyni-
ka to z faktu, że zostają tu starsi mieszkańcy, młodsi zaś 
przenoszą się na nowe osiedla bądź budują domy. Z drugiej 
strony, z powodu przewagi starszych mieszkańców, więk-
szość parafian to ludzie pobożni, gorliwi i ofiarni.

Mentalność tutejszych ludzi także jest niezwykła. Tu 
ojczyzna znaczy tyle co ojcowizna, a wolność oznacza, że 
nikt nie będzie niczego robić tylko dlatego, że tak każą, 
ale robi się to, czego się nauczyło od rodziców; dotyczy to 
także modlitwy, Kościoła i wiary. 

O parafii:
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie No-

wej Hucie powstała 60 lat temu i przez 25 pierwszych lat 
nie miała kościoła. Wielką pomocą w powstaniu Arki Pana 
- tak nazywają nasz kościół - był kardynał Karol Wojtyła, 

który 35 lat temu dokonał jego konsekracji. 
Największą Orędowniczką modlących się tu ludzi była i jest 

Matka Boża Fatimska, do której w wielkich nabożeństwach mo-
dlimy się tutaj od roku 1965. W roku 1992, błogosławiony Jan 
Paweł II, polecił ukoronować jej fatimski wizerunek w Nowej 
Hucie. Od tego czasu nasza świątynia jest Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej. 

Sanktuarium, duża parafia i turyści wymaga większej ilości 
kapłanów. Pracują tu : ks. proboszcz Edward Baniak, księża wi-
kariusze - ks. Stanisław Kostecki, ks. Krzysztof Piechowicz j., ks. 
Stanisław Migas, ks. dr Krzysztof Biros. Księża kapelani i pomoc-
nicy - Ks. 

Tomasz Grzesiak - Szpital Rydygiera, Ks. Józef Zieliński - 
Szpital Rydygiera i Dom Pomocy Społecznej, ks. Adam Trzask 
- kapelan Hospicjum św. Łazarza. 

Pomocą służą parafii wykładowcy Papieskiego Uniwersytetu 
JP II w Krakowie : 

ks. dr Janusz Mieczkowski, ks. dr Władysław Kądziołka, ks. dr 
Wojciech Mozdyniewicz i często ks. dr Robert Woźniak. 

14 III 2013 - KRAKÓW - MISTRZEJOWICE - PARAFIA MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Proboszcz: ks. dr Marek Wrężel, 
R.M.

Wikariusze: ks. Marcin Meres, 
ks. Robert Kumela, ks. Maciej Mar-
ciniak, ks. Marcin Papiż, ks. Tomasz 
Rajda

W duszpasterstwie pomaga: ks. dr 
Jan Klimek, pracownik UPJP II

Na terenie parafii mieszka: ks. Józef 
Prorok, kapelan Ojca Świętego, od 1990 
proboszcz, od 2009 na emeryturze

Rok erygowania parafii – 1990. 
Kościół parafialny wybudowany 

w latach 1991-1993, konsekrowany w 
1996 roku.

Kościoły, kaplice oraz domy zakon-
ne: Dom Sióstr Służebniczek Starowiej-
skich.

Liczba mieszkańców – ok. 22400.
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O peregrynacji:
Tegoroczny czas Wielkiego Postu miał dla 

naszej parafii niezwykłe znaczenie. Wyjątko-
wa chwila przygotowania i pełnej mobilizacji 
duchowej do spotkania całej społeczności pa-
rafialnej przy Obrazie Jezusa Miłosiernego wę-
drującego po drogach naszej Archidiecezji. W 
ten czas oczekiwania wpisują się rekolekcje para-
fialne przeżywane od 10 – 13 III. 2013 roku. Ich 
przewodnikiem duchowym był ks. Andrzej Go-
łębiowski, Salezjanin. W trzech kolejnych dniach 
poruszana była tematyka wiary w obecnych cza-
sach, znaczenia jej dla rozwoju chrześcijańskiego 
człowieka. Cała parafia przeżywała także dzień 
wierności Krzyżowi świętemu, dzień świętości 
życia rodzinnego z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich oraz dzień pokuty i pojednania 
połączony z możliwością 
skorzystania z sakra-
mentu pokuty.

Dnia 14 /15 marca 
przebywał wśród nas ob-
raz Jezusa Miłosiernego 
oraz relikwie św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła 
II. Uroczystą Mszę świę-
tą na powitanie obrazu 
sprawował J . Eksc. Ks. 
Bp. Grzegorz Ryś. W 
tej uroczystości wzięli 
udział także Kapłani 
z dekanatu Kraków 
Bieńczyce. Liczny udział 
wiernych i rozmodlenie 
nadawały wyjątkowy 
charakter tej uroczy-
stości. 

O godz. 22.00 spra-
wowano Mszę świętą, 
której przewodniczyli 
Kapłani Rodacy oraz 
Kapłani którzy posłu-
giwali w tej parafii. Po 
Mszy świętej odbyło się 
całonocne czuwanie połączone z mo-
dlitwą próśb jakie wierni wypisali na 
kartkach ofiarując je przed obraz Pana 
Jezusa. 

W następnym dniu /15.03/ cała 
parafia włączyła się w całodzienne 
czuwanie. Swoją obecność zaznaczyli 
liczni chorzy i cierpiący, którzy swoją 
chorobą włączają się w przeżywanie 
tajemnic bolesnych Chrystusa Adora-
cję prowadziła Straż Honorowa Serca 
Pana Jezusa, Wspólnota Żywego Ró-
żańca, dzieci, młodzież. 

Czuwanie przy obrazie Jezusa 
Miłosiernego i relikwiach zakończyła 
Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 
oraz Uroczysta Msza święta kończąca 
peregrynację obrazu w naszej parafii, 

której przewodniczył 
ks. dr Marek Wrężel 
– proboszcz parafii. Po-
żegnanie obrazu i relikwii 
nastąpiło o godz. 16.30. 
Obraz został przewiezio-
ny do Parafii św. Józefa na 
osiedlu Kalinowym. 

W imieniu rodzin 
parafii obraz pożegnała 
wielodzietna rodzina. Oto 
tekst pożegnania: 

Podziękowanie ro-
dzin za nawiedzenie 
obrazu.

W godzinach nawie-
dzenia w Twoim Jezu ob-
razie ze słowami nadziei: 
„Jezu ufam Tobie” przy 
relikwiach św. siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła 
II na nowo rodziny naszej 
wspólnoty parafialnej 
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ożyły. Wsłuchiwaliśmy 
się w słowa świadków mi-
łosierdzia. To bł. Papież 
powiedział; „że rodzina 
winna być wspólnotą życia 
i miłości” Jako przed-
stawiciele rodzin nasze 
parafii, wyrażamy ogrom-
ną wdzięczność za Dar 
Twojego – Jezu Miłosierny 
nawiedzenia.

Mieliśmy okazję pod-
czas tego czuwania przy 
Twoim wizerunku, myśleć 
o rodzinie gdzie fundament 
stanowią mężczyzna i ko-
bieta oraz każde poczęte z 
ich miłości dziecko. Miło-
ści rozumianej jako ofiara 
i służba jedni drugim. 
To z takiej rodziny 
pochodziła św. siostra 
Faustyna i bł. Jan Paweł 
II. Choć ich rodziny 
były ubogie to jednak o 
ich wartości stanowiło 
bogactwo wartości du-
chowych jakimi na co 
dzień żyły.

Wezwanie: „Jezu 
ufam Tobie” pragniemy 
uczynić dla nas źródłem 
nadziei i siły do trwania 
w miłości, wierności i 
odpowiedzialności w 
dzisiejszym tak rady-
kalnie zmieniającym się 
świecie pośród błędnych 
haseł i głoszonych ide-
ologii. 

Prosimy, Jezu Miłosierny niech nasze 
rodziny uczą nadal wiary i miłości, niech 
wychowują w duchu chrześcijańskiej mo-
ralności, niech będą otwartymi środowi-
skami nowych i świętych powołań. Panie 
spraw byśmy lepiej rozumieli, że dzieci 
– ich życie jest darem Boga i On – Stwór-
ca ma prawo kierować ich drogami życia.

Z Patronką naszej parafii Matką Bożą 
Nieustającej Pomocy pragniemy wyśpie-
wać dziękczynne Magnificat - bo wielkie 
rzeczy uczynił nam Miłosierny Pan i 
prosimy by pozostał w naszych rodzinach 
i okazywał nam Swoje niezgłębione mi-
łosierdzie prowadząc nas wszystkich do 
domu Ojca. 

Panie Miłosierny, miej miłosierdzie 
dla nas i całego świata.

Ks. Marcin Meres - wikariusz
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Proboszcz: ks. Adam Podbiera, 
R.M.

Wikariusze: ks. Andrzej Bart-
kowski, ks. dr Andrzej Caputa, 
ks. Łukasz Nizio, od 2008 kapelan 
Stowarzyszenia Sportowego „Po-
lonia Kraków”, ks. Wojciech Łoś, 
moderator dekanalny Duszpaster-
stwa Służby Liturgicznej i Ruchu 
Światło-Życie

Na terenie parafii mieszkają: ks. 
Stanisław Podziorny, Kapelan Ho-
norowy Jego Świątobliwości, ks. dr 
Piotr Gąsior, E.c, od 2006 redaktor 
„Niedzieli Małopolskiej”, ks. dr To-
masz Szarliński, pracownik Biblioteki 
UPJPII

Rok erygowania parafii – 1985.
Kościół parafialny – poświęcony w 

2002 roku.
Kościoły, kaplice oraz domy za-

konne: Dom Sióstr Służebniczek Dę-
bickich z kaplicą.

Liczba mieszkańców – ok. 21000. 

O peregrynacji:
Parafia pw. Św. Józefa na os. Ka-

linowym w Krakowie – Nowej Hucie 
przeżywała czas peregrynacji 15/16 
marca. Do tego wydarzenia w sposób 
bezpośredni przygotowywaliśmy się 
przez dni poprzedzające nawiedze-
nie. Codziennie gromadziliśmy się 
na Nabożeństwie ku czci Bożego Mi-
łosierdzia, a następnie na Mszy świę-
tej, podczas której Słowo Boże głosił 
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak.

Początek peregrynacji przeżywał 
wraz z nami ks. bp Jan Szkodoń. 
W czasie kazania nawiązał do słów 
dwa dni wcześniej wybranego Ojca 
Świętego Franciszka. To wezwanie 

zawierało się w słowach: IŚĆ 
– BUDOWAĆ – ŚWIADCZYĆ. 
Iść w życiu za Chrystusem, bu-
dować swe życie na Chrystusie 
i świadczyć codziennie w tych 
środowiskach, gdzie żyjemy, o 
Chrystusie.

Tłumy wiernych gorliwie 
modlących się przez te szczegól-
ne 24 godziny w naszej parafii 
były świadectwem wiary i naj-
lepszą odpowiedzią na wezwanie 
ks. biskupa zawarte w kazaniu. 
Była duża ilość zebranych i od-
czytanych intencji składanych 
przez parafian

Od Niedzieli Bożego Miło-
sierdzia, rodziny naszej parafii 
będą mogły przyjąć do swoich 
domów na 24 godziny wizeru-
nek Jezusa Miłosiernego i pod 
sercem Chrystusa kształtować 
swoje życie.    

Historia parafii:
Parafia powstała 

ok. 1985r. Początkowo 
cały ośrodek kateche-
tyczny miał znajdować 
się na os. Wysokim. 
Jednak ostatecznym 
miejscem zostało os. 
Kalinowe. Początkowo 
Msze św. odprawiano w 
drewnianych kaplicach. 
Nie było plebanii, ale był 
ośrodek katechetyczny. 
Księża zamieszkiwali w 
blokach mieszkalnych. 
Sytuacja zmieniła się po 
wybudowaniu plebanii 
z kaplicą. Szopa (tak 
nazywali parafianie 
drewnianą kaplicę) sta-
ła jeszcze przez 3 lata, a 

mała boczna kaplica stała do 2007r., w którym to roku wybuchł 
pożar i kaplica spłonęła. Rok później rozbiórce poddany został 
stary ośrodek katechetyczny.

Kościół parafialny wybudowany w latach 1993-2002. Pro-
jektantami kościoła są: Zofia Łuczyńska i Jan Kurek. Świątynia 
jest zbudowana na planie krzyża. Cechuje ją obszerne wnętrze. 
Kościół posiada ciekawą konstrukcję architektoniczną. Ołtarz 
tworzy figura św. Józefa i krucyfiks zawieszony na tle okna w 
kształcie krzyża. Autorem tabernakulum jest znany rzeźbiarz - 
Czesław Dźwigaj. Na zewnątrz kościół jest pomalowany na kre-
mowo, dach jest czerwony, a na jego szczycie widnieje krzyż.

Pierwszą Mszę świętą odprawiono w nowym kościele w 
dniu parafialnego odpustu 19 marca 2002r.. Kamień węgielny 
kościoła poświęcił na Błoniach podczas pielgrzymki do kraju 
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papież Jan Paweł II w 1983r.. W bocznej 
części kościoła znajduje się obraz, na 
którym przedstawiona jest św. Joanna 
Beretta Molla z dzieckiem. Są tu także 
relikwie świętej, które złożone zostały 
w tutejszym kościele 26 maja 2004r.. 

Pierwszym proboszczem parafii był 
śp. ks. Leon Baran. Obecnie funkcję 
proboszcza w tej parafii sprawuje ks. 
Adam Podbiera.Początkowo do parafii 
należały osiedla Wysokie, Na lotnisku, 
Kalinowe, Strusia. Wolą ks. Kardynała 
Franciszka Macharskiego do parafii 
dołączono os. Kombatantów. Parafia 
liczy około 19 tysięcy parafian.

(Źródło: http://parafia.kalinowe.pl)


