
11 lutego - wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes
XXIV �wiatowy Dzieñ Chorego

Brak zdrowia i niepe³nosprawno�æ nie s¹
dobrym powodem, aby wykluczyæ lub, co gorsza,
usun¹æ osobê. Osoby starsze najbardziej dotkliwie
cierpi¹ nie z powodu os³abienia organizmu i wynika-
j¹cej st¹d niepe³nosprawno�ci, ale opuszczenia,
wykluczenia, braku mi³o�ci.

Za ka¿dym razem, gdy staramy siê odczytywaæ
znaki czasu w aktualnej rzeczywisto�ci, wypada
s³uchaæ m³odych i starszych. Jedni i drudzy s¹ na-
dziej¹ narodów. Starsi wnosz¹ pamiêæ i m¹dro�æ
do�wiadczenia, która zachêca, by g³upio nie powta-
rzaæ tych samych b³êdów z przesz³o�ci.

Staro�æ jest czasem ³aski, kiedy Pan Bóg
wzywa nas ponownie, aby�my zachowali wiarê
i przekazywali j¹, by�my siê modlili, zw³aszcza
modlitw¹ wstawiennicz¹. Starcy maj¹ wielki dar
rozumienia najtrudniejszych sytuacji, a kiedy siê
modl¹, ich modlitwa ma wielk¹ si³ê, jest przemo¿na.

papie¿ Franciszek
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Wchodzê w wiek podesz³y i siê temu nie opieram.
Przygotowujê siê do tego, a nie chcê byæ winem kwa-
�nym, tylko dojrza³ym. Zgorzknienie starca jest czym�
najgorszym, to droga, z której nie ma powrotu. ̄ yjemy
w czasach, w których ludzie starsi siê nie licz¹. Brzydko
tak powiedzieæ, ale oni s¹ odrzucani, bo przeszkadzaj¹.

Starsi ludzie to ci, którzy nios¹ nam historiê,
którzy nios¹ nam nauczanie i wiarê, zostawiaj¹ nam
spu�ciznê. Oni jak stare wino maj¹ wewnêtrzn¹ si³ê, by
przekazaæ nam szlachetne dziedzictwo. Naród, który nie
opiekuje siê dziadkami i nie szanuje ich, nie ma
przysz³o�ci, bo nie ma pamiêci, straci³ j¹.

Ko�ció³ nie mo¿e i nie chce podporz¹dkowaæ siê
mentalno�ci niecierpliwo�ci, a tym mniej obojêtno�ci
i pogardy wobec staro�ci. Musimy rozbudziæ zbiorowe
poczucie wdziêczno�ci, uznania, go�cinno�ci, które spra-
wiaj¹, ¿e cz³owiek starszy czuje siê ¿yw¹ czê�ci¹ swej
wspólnoty.�

Domy starców powinny byæ p³ucami ludzko�ci w ka¿dym kraju, dzielnicy, parafii. Powinny byæ sanktu-
ariami cz³owieczeñstwa, w których ludzi starych i s³abych otacza siê opiek¹. papie¿ Franciszek
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ROK 2015 W NASZEJ PARAFII
Odchodz¹cy Stary Rok 2015
Panie  Jezu Chryste, Który jeste� Bogiem i Cz³owiekiem i  Królem Czasu. Oto my Twoi poddani

przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku, aby Ci oddaæ to wszystko, co by³o tre�ci¹ naszego
¿ycia w miesi¹cach, które przeminê³y:

* Twoimi niech bêd¹ Jezu te 49 dzieci, którym  udzielili�my chrztu �wiêtego. Niech te dzieci bêd¹
nadziej¹ Ko�cio³a i Ojczyzny.

* Grupa 44 dzieci w tym roku przyjê³a Jezusa do swego serca po raz pierwszy � niech zawsze
wiedz¹, ¿e tylko Jezus  jest najlepszym i prawdziwym Przyjacielem cz³owieka.

* Oddajemy Ci mijaj¹cy rok ¿ycia naszej m³odzie¿y � 24 m³odych ludzi przyjê³o w tym roku sakrament
bierzmowania. Oddajemy Ci, Panie ich idealizm i naturaln¹ dobroæ. Niech Katecheci i Wychowawcy pomog¹
im siê rozwijaæ i ¿yæ ¿yciem Ewangelii Chrystusowej.

* Odddajemy Ci trud i udrêkê szarego ¿ycia codziennego wszystkich ludzi, którzy nale¿¹ do pokolenia
doros³ych � 15  par zawar³o ma³¿eñstwo przed o³tarzem naszego ko�cio³a. Obdarz ich potomstwem
i pozbieraj ich trud dojrzewania w mi³o�ci i trudy wychowania swych dzieci dla Ciebie i bli�nich.

* Oddajemy Ci, Mi³osierny Jezu  d³ugie i przera�liwie nudne dni ludzi chorych i starszych, ich nieprzespane
noce, ich umêczone modlitwy zanoszone z ufno�ci¹ � do oko³o 60 osób zanosimy Komuniê �w. w I Pi¹tek
i I Sobotê  miesi¹ca. A dla ich schorowanych cia³ przygotowujemy i rozdajemy ok. 250 obiadów ka¿dego dnia
z naszej kuchni im. �w. Siostry Faustyny.

* Przyjmij, Panie Mi³osierny, dusze 97 Parafian, którzy odeszli do wieczno�ci.
* W niedzielê do naszego ko�cio³a przychodzi 1535 wiernych, którym w tym roku rozdali�my 105

tysiêcy Komunii �w. � jako pokarm w drodze do nieba.
Ofiarujemy Ci, Jezu, nasz¹ Parafiê, nasze rodziny i wszystko co nasze, aby cokolwiek co wejdzie

w nasze ¿ycie w Nowym Roku 2016 prowadzi³o nas do Ciebie i do Ciebie przybli¿a³o.
ks. Proboszcz



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
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PONIEDZIA£EK  11.01.2016
  8.00   1) + Tomasz Goliasz (greg)

2) + Leokadia Gers
18.00 + Barbara Niemiec w 2 rocz.

�mierci � od redakcji �Na Skale�

WTOREK  12.01.2016
  8.00 1) ++ Józef i Zofia Bruzda

2) ++ Jan, Weronika, Antoni,
Barbara

 18.00  + Tomasz Goliasz (greg)

�RODA 13.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
 18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 14.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
18.00 + Ma³gorzata Tekielska

(od kole¿anki z pracy)

PI¥TEK 15.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Georgetta Trela (od s¹siadów)

SOBOTA 16.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg)
18.00 + Zofia Rumiñska

NIEDZIELA 17.01.2016
  8.00 ++ W³adys³awa i W³adys³aw

Orzechowscy
  9.30 ++ Jan, Aniela Szewczyk
11.00 + Barbara Niemiec w 2 rocz.

�mierci
12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o zdrowie, potrzebne
³aski i o dary Ducha �w. dla
Krzysztofa w 18 rocz. urodzin

13.00 + Jan Radwañski w 7 rocz.
�mierci

18.00  + Tomasz Goliasz (greg)

INTENCJE MSZY �W.
11.01.2016 - 17.01.2016
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BO¯E NARODZENIE

Umar³by� na wieki, gdyby On nie narodzi³ siê w czasie. Przenigdy nie by³by�
wyzwolony z cia³a grzechu, gdyby On nie przyj¹³ cia³a, podobnego do cia³a grze-
chu. By³by� skazany na niemi³osiern¹ wieczno�æ, gdyby Bóg nie okaza³ ci wiecz-
nego mi³osierdzia. Nie by³by� przywrócony ¿yciu, gdyby On nie podda³ siê dobro-
wolnie prawu �mierci. Bez Jego pomocy by³by� zgubiony, zgin¹³by�, gdyby nie
przyszed³. �wiêtujmy wiêc z rado�ci¹ nadej�cie naszego zbawienia i odkupienia.
�wiêtujmy dzieñ uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym
dniem Ojca, zechcia³ zst¹piæ w krótki i przemijaj¹cy dzieñ doczesno�ci.

(�w. Augustyn)
 
Dzisiaj narodzi³ nam siê Zbawiciel, radujmy siê, umi³owani! Nie miejsce na

smutek, kiedy rodzi siê ¿ycie; pierzchn¹³ lêk przed zag³ad¹ �mierci, nastaje ra-
do�æ z obietnicy niekoñcz¹cego siê ¿ycia. Nikogo ona nie omija, wszyscy maj¹
ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i �mieræ, a chocia¿
nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecie¿ wszystkich przychodzi wyzwo-
liæ. Niech siê weseli �wiêty, bo bliski jest palmy zwyciêstwa; niech siê raduje
grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do ¿ycia poganin, bo do
niego jest powo³any. Oto nadesz³a pe³nia czasu, przewidziana w niezg³êbionych
wyrokach Bo¿ych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturê ludzk¹, by j¹ pojednaæ
z jej Stwórc¹ i przez ni¹ zwyciê¿yæ szatana, jej zwyciêzcê i sprawcê �mierci.

(�w. Leon Wielki, papie¿)
POKOLORUJ  RYSUNEK

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


