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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
13 - 16 marca 2016
NIEDZIELA 13.03.2016
godz. 8.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 9.30 Msza �w. i nauka dla m³odzie¿y
godz. 11.00 Msza �w. i nauka dla dzieci
godz. 12.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 13.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 14.30 Msza �w. dla chorych z sakramentem Namaszczenia
godz. 17.00 Gorzkie ̄ ale z kazaniem pasyjnym
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 19.00 Nauka stanowa dla rodziców

PONIEDZIA£EK 14.03.2016
WTOREK 15.03.2016
�RODA 16.03.2016
godz.   8.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz.   9.30 Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. I-III
godz. 11.00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. IV-VI
godz. 12.00 Nauka rekolekcyjna dla gimnazjum
godz. 13.00 Nauka rekolekcyjna dla liceum
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 18.45 Nauka stanowa dla kobiet (poniedzia³ek)
godz. 18.45 Nauka stanowa dla mê¿czyzn (wtorek)
godz. 19.30 Nauka stanowa dla kandydatów do bierzmowania i pozosta³ej m³odzie¿y

WTOREK 15.03.2016 - DZIEÑ SPOWIEDZI:
od 7.00 do 9.00 - dzieci i m³odzie¿ po naukach

od 16.00 do 20.00 - dla wszystkich
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Nowe sanktuarium w Krakowie
 We wtorek 8 marca kard. Stanis³aw Dziwisz ustanowi³ ko�ció³ bonifratrów pw. Trójcy Przenaj�wiêtszej

w Krakowie sanktuarium diecezjalnym �w. Jana Bo¿ego. To dowód wdziêczno�ci braciom bonifratrom,
którzy - zgodnie ze swoim charyzmatem - nios¹ pomoc chorym i ubogim. S³u¿¹ im do tego prowadzone przez
nich szpitale, domy opieki, apteki, jad³odajnie czy o�rodki pomocy �rodowiskowej.

To w³a�nie do nowo ustanowionego sanktuarium wierni przychodz¹, by modliæ siê przed obrazem �w.
Jana Bo¿ego, za³o¿yciela Zakonu Szpitalnego Bonifratrów i patrona chorych. Za jego wstawiennictwem
prosz¹ o powrót do zdrowia i o wiarê w niesieniu krzy¿a, którym jest dla nich choroba. Znajduj¹cy siê
w o³tarzu g³ównym obraz ukazuje �wiêtego zapatrzonego w krzy¿. Nad jego g³ow¹ anio³ trzyma koronê
cierniow¹, któr¹ obieca³ mu sam Jezus. Pod o³tarzem znajduj¹ siê jego relikwie.

Data ustanowienia sanktuarium diecezjalnego �w. Jana Bo¿ego nie jest przypadkowa - 8 marca
przypada wspomnienie za³o¿yciela zakonu. Jak g³osi dekret ustanawiaj¹cy nowe sanktuarium, wierni bêd¹
mogli uzyskaæ tam odpust zupe³ny w uroczysto�æ Naj�wiêtszej Trójcy, liturgiczne wspomnienie �w. Jana
Bo¿ego (8 marca), a tak¿e w jeden dzieñ w roku, dowolnie wybrany przez wiernego.

za: www.gosc.pl

Jan urodzi³ siê z pobo¿nych rodziców 8 III 1495 r. w Monte Novo
niedaleko Evory w Portugalii. Chêtnie pomaga³ ciê¿ko chorej matce
w prowadzeniu stoiska z owocami. Kiedy mia³ 8 lat, zosta³  uprowa-
dzony z domu rodzinnego do Hiszpanii przez w³óczêgê.  Ch³opca
zachwyci³y opowiadania wêdrownego przybysza o niezwyk³ym bo-
gactwie jego ojczystego kraju, dlatego chcia³ mu towarzyszyæ. Hisz-
pan okaza³ siê cz³owiekiem nieuczciwym i kiedy dziêki towarzysz¹-
cemu mu ubogiemu ch³opcu, uzbiera³ poka�n¹ sumê pieniêdzy, po-
rzuci³ go. Jana przygarn¹³ pewien gospodarz z Oropesy. U niego ch³o-
piec pas³ owce do 27. roku ¿ycia. Ludzie nie znali jego pochodzenia
ani nazwiska, dlatego zwracano siê do niego Jan Bo¿y.

Na obcej ziemi
W nowej rodzinie traktowano Jana jak w³asnego syna, dlate-

go z wielkim staraniem zadbano, by przygotowa³ siê do Pierwszej
Komunii �wiêtej. By³ to dla niego bardzo wa¿ny i radosny dzieñ.
Jego my�l bieg³a nieraz do w³asnych rodziców w dalekiej Portuga-
lii. Pewna kobieta pociesza³a go mówi¹c, ¿e je�li nawet jego mama
nie ¿yje, to na pewno jest w niebie, gdzie ca³y czas jest tak rado-
�nie, jak w �wiêto Bo¿ego Cia³a w Hiszpanii. Gdy pasa³ owce,
pojawia³o siê w nim g³êbokie pragnienie, by po�wiêciæ ¿ycie Bogu.
By³o to wiele razy, gdy modli siê lub zastanawia³ nad swoim ¿yciem.
Ale równocze�nie poci¹ga³ go �wiat i jego powaby. Obserwowa³ je,
bêd¹c przez jaki� czas stajennym na dworze kasztelana. Tam
oprócz sztuki czytania i pisania pozna³ te¿ tajniki szermierki i sztuki

polowania. Jednak wewnêtrzny G³os sprawi³, ¿e powró-
ci³ do pasterstwa. W³a�ciciel owczarni chcia³ go uczy-
niæ swym spadkobierc¹ i o¿eniæ ze swoj¹ córk¹, Jan
jednak odmówi³, przekonany, ¿e nie jest to jego droga
¿ycia.

Odwa¿ny rycerz
Po jakim� czasie Jan zapragn¹³ do�wiadczyæ no-

wych przygód, dlatego zaci¹gn¹³ siê do wojska. Toczy-
³a siê w³a�nie wojna pomiêdzy Francj¹ i Hiszpani¹, ta
sama, podczas której raniony by³ w bitwie w obronie
Pampeluny Inigo Loyola. Jan Bo¿y by³ niezwykle dziel-
nym ¿o³nierzem, stoczy³ wiele walk, uczestniczy³ w s³aw-
nych bitwach przeciwko Francuzom, a nastêpnie z sa-
mym ksiêciem d'Alba walczy³ przeciwko muzu³manom
w obronie Wiednia. Czyni³ to wszystko, by zapomnieæ
o G³osie, który go powo³ywa³ do wy³¹cznej s³u¿by dla
odrzucanej przez ludzi Mi³o�ci. Nieraz po bitwie nêka-
ny by³ ogromnym poczuciem winy. Wiedzia³, ¿e zabija-
j¹c nawet nieprzyjació³ królestwa Hiszpanii, rani³ Serce
Zbawiciela. Podczas tych niespokojnych lat dwa razy
do�wiadczy³ szczególnej Bo¿ej opieki. Pewnego dnia
spad³ z konia i bardzo siê poturbowa³. Innym razem nie-
sprawiedliwie oskar¿ony o defraudacjê pieniêdzy ca³e-
go oddzia³u o ma³o nie zosta³ rozstrzelany. Niemal w
ostatniej chwili nadszed³ dowódca, który zdecydowa³ o
wydaleniu go z wojska. Zrozumia³ wtedy, ¿e Bóg go
ocali³. Po wielu latach uda³o mu siê wreszcie odwiedziæ
rodzinny dom.

B³aganie o mi³osierdzie
Gnany dziwnym duchowym niepokojem uda³ siê

do Ceuty w Afryce, gdzie by³ najemnym pracownikiem
przy budowie fortyfikacji. Potem powróci³ do Hiszpanii i
przebywa³ na Gibraltarze. Tam handlowa³ pobo¿nymi
ksi¹¿kami i dewocjonaliami. Kontynuowa³ to zajêcie
równie¿ w Granadzie, gdzie w 1539 r. nast¹pi³o najwa¿-
niejsze w jego ¿yciu wydarzenie. Pod wp³ywem kaza-
nia �w. Jana z Avili, prze¿y³ g³êbokie nawrócenie. Krzy-
cz¹c powtarza³: Biada mi! £aski i mi³osierdzia! Rozda³
swoje ksi¹¿ki i zacz¹³ chodziæ w ³achmanach, ¿ebrz¹c
na ulicach. Uznano go za ob³¹kanego i zamkniêto w
szpitalu dla umys³owo chorych. Do�wiadczy³ tam okrut-
nego traktowania: skuto go ³añcuchami, przetrzymywano
w ciemnym i wilgotnym lochu i dotkliwie bito.
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Po jakim� czasie, zachêcony przez �w. Jana z Avili,

sam zacz¹³ pomagaæ innym chorym. Ten trudny czas na d³u-
go pozostawi³ w nim wielk¹ wra¿liwo�æ na potrzeby ludzi.

Oddany chorym
Po wyj�ciu ze szpitala postanowi³ odbyæ rozmowê z

Janem z Avili, który nakre�li³ mu plan dzia³ania na drodze ku
�wiêto�ci i zachêci³ go do otwarcia szpitala dla ludzi ciê¿ko
chorych. Jan Bo¿y, pomimo ¿e nigdy nie studiowa³ medycy-
ny, w 1540 r. zdecydowa³ siê otworzyæ szpital tylko dla mê¿-
czyzn, w którym przygotowa³ 47 miejsc dla chorych. Sam
opiekowa³ siê nimi, robi³ opatrunki i pociesza³. Wprowadzi³ w
nim wiele zasad s³u¿¹cych przestrzeganiu higieny. Wielu
szybko odzyskiwa³o tam zdrowie, bo przysz³y �wiêty mia³
dla nich czas i serce pe³ne wspó³czucia. By zapewniæ cho-
rym utrzymanie, leki, bieliznê, banda¿e, codziennie szed³ do
miasta ¿ebraæ. Uda³ siê nawet na dwór królewski do Vallado-
lid, gdzie uzyska³ wsparcie materialne dla swego dzie³a.

Szczególn¹ trosk¹ otacza³ chorych psychicznie; cier-
pliwie ich s³uchaj¹c, leczy³ nie tylko ich cia³a, ale tak¿e du-

sze. Zadba³, by do szpitala w ka¿d¹ niedzielê przychodzi³
kap³an, który odprawia³ Mszê �wiêt¹. Jan Bo¿y zabiega³ tak-
¿e o los upad³ych kobiet, b³aga³ je o zmianê grzesznego ¿ycia,
zabezpieczaj¹c ich byt materialny. Opiekowa³ siê równie¿ sta-
ruszkami i wdowami, powierzaj¹c je opiece bogatszych ro-
dzin.

Pod koniec ¿ycia przy³¹czy³o siê do Jana Bo¿ego kilku
m³odych mê¿czyzn, którzy te¿ chcieli opiekowaæ siê chory-
mi. Tak narodzi³ siê zakon bonifratrów, zatwierdzony przez
Stolicê �wiêt¹ w 1571 r.

Os³abiony rozlicznymi trudami i ciê¿k¹ prac¹ Jan od-
szed³ do Pana w dniu swoich urodzin w 1550 r. Papie¿ Urban
VIII w 1630 r. zaliczy³ go do grona b³ogos³awionych, a 30 lat
pó�niej papie¿ Aleksander VIII kanonizowa³ go. Leon XIII w
1886 r. og³osi³ �w. Jana Bo¿ego razem ze �w. Kamilem de
Lellis patronem szpitali i chorych. Przy relikwiach �wiêtego
mo¿na siê modliæ w ko�ciele bonifratrów w Granadzie.

za: www.deon.pl

Wizerunek �w. Józefa zwi¹zany jest przede wszystkim z najwcze-
�niejszym etapem ¿ycia Jezusa. Nasza wiedza na jego temat opiera siê na
nielicznych wersach Ewangelii. Widzimy go najczê�ciej jako starca
z maleñkim Jezusem na rêku, jako cie�lê, b¹d� obok Maryi przy ¿³óbku.
W rzeczywisto�ci Józef by³ m³odym, silnym mê¿czyzn¹, który tak zaufa³
mocy Bo¿ej, ¿e po�wiêci³ swoje ¿ycie, aby mog³y siê wype³niæ Bo¿e obiet-
nice. By³ zwyczajnym cz³owiekiem. Mia³ plan na swoj¹ przysz³o�æ i wyda-
wa³o siê, ¿e nic mu nie przeszkodzi w jego realizacji.

Tymczasem jego ¿ycie sta³o siê elementem planu Bo¿ego. Potrafi³
zrezygnowaæ z siebie, by nie dopu�ciæ do zniewa¿enia imienia Maryi,
Kobiety, któr¹ kocha³ i mia³ poj¹æ za ¿onê. Staj¹c przed faktem cudownego
poczêcia, zda³ najtrudniejszy egzamin z wiary. Odt¹d jako m¹¿ Maryi
i ziemski ojciec Jezusa towarzyszy³ swoim Najbli¿szym jako Ich opiekun
i przyjaciel. By³ obecny podczas donios³ych chwil w ¿yciu Syna Bo¿ego:
narodzin, pok³onu Mêdrców, ucieczki do Egiptu, pielgrzymki do Jerozolimy.
Ponadto po narodzinach nada³ Dzieci¹tku imiê, co zgodnie z prawem by³o
jednoznaczne z uznaniem Go za syna. Doros³ego ¿ycia Jezusa prawdopo-
dobnie nie doczeka³, a wed³ug tradycji przy jego �mierci byli obecni Ci,
którym z mi³o�ci¹ po�wiêci³ swoje ¿ycie. St¹d uznaje siê go za patrona
dobrej �mierci.

19 marca czcimy �w. Józefa - cz³owieka niezwyk³ej wiary, która
pozwoli³a mu dokonaæ dobrego wyboru i ponie�æ wszelkie jego konsekwen-
cje. Jego �ladem posz³y pokolenia ojców, którzy dziêki przyk³adowi proste-
go i pracowitego ¿ycia zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenion¹
warto�æ wiary, bez której wszelkie inne dobro nara¿one jest na ryzyko.
Przez Jego wstawiennictwo tego dnia szczególnie módlmy siê za mê¿-
czyzn, o m¹dro�æ dla nich, si³ê, rozs¹dek, opiekuñczo�æ, wytrwa³o�æ,
a przede wszystkim o wiarê, ¿e to, co Bóg dla nich przygotowa³, ma sens.

19 marca - Uroczysto�æ �w. Józefa Oblubieñca NMP

Siostrom Józefitkom ¿yczymy
nieustaj¹cej opieki �w. Józefa
i wypraszania niezliczonych

³ask i nowych powo³añ
do zakonu za Jego
wstawiennictwem.

BIERZMOWANIE w naszej Parafii
18 marca 2016 r. o godz. 18.00 ks. bp Jan Zaj¹c udzieli m³odzie¿y z naszej Parafii

sakramentu Bierzmowania.
Módlmy siê o dary Ducha �wiêtego i o duchow¹ dojrza³o�æ dla wszystkich Kandydatów.



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

PONIEDZIA£EK  14.03.2016
  8.00
18.00 ++ Franciszek Palim¹ka w 6 rocz.

�mierci, W³adys³aw i Józefa
Palim¹ka

WTOREK  15.03.2016
  8.00
 18.00 1) + Adela Liszcz (greg)

2) ++ Maria Zdeb w 14 rocz.
�mierci i Jan Zdeb

�RODA 16.03.2016
  8.00 ++ Józef i Henryka
  9.30
11.00
12.00
13.00
18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej

Pomocy
CZWARTEK 17.03.2016

  8.00  ++ Zbigniew Skorupka, Józef
Batko

18.00 1) + Adela Liszcz (greg)
2) ++ Kazimierz i Kazimiera
Czyszczoñ

PI¥TEK 18.03.2016
  8.00 + Adela Liszcz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  B I E R Z M O W A N I E

SOBOTA 19.03.2016
  8.00 1) ++ Józef, Magdalena Rusin

2) ++ Józef Hyla, Stefania Zaj¹c
3) + Adela Liszcz (greg)

18.00 + Józef Frankiewicz
NIEDZIELA 20.03.2016

  8.00  + Józef Kasprzyk
  9.30 + Mieczys³aw Zêbala (od rodziny

Gawronów)
11.00 1) + Bogus³awa Jazear w 3 rocz.

�mierci
2) + Józef Tomas (imieninowa)

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
dla Bogus³awa i Marii Za³êga-
Starzeckich w 50 rocz. �lubu

13.00 + Kazimierz B³achut, Hanna
Pokruszyñska

18.00  + Adela Liszcz (greg)

INTENCJE MSZY �W.
14.03.2016 - 20.03.2016
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Droga Krzy¿owa
w ka¿dy pi¹tek o godz.

* 8.30 - dla dzieci i doros³ych,
* 15.00 - dla wszystkich,

* 17.00 - dla  dzieci,
* 18.30 - dla doros³ych i m³odzie¿y.

Gorzkie ¯alez kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 17.00

W NASZEJ PARAFII
W WIELKIM PO�CIE:

Parafialny Zespó³
Caritas

dzia³a w ramach Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. Praca cz³onków Zespo³u pole-
ga przede wszystkim na bezinteresownym
niesieniu pomocy ludziom potrzebuj¹cym.

Na terenie naszej parafii odwiedzamy
i niesiemy pomoc chorym, starszym, samot-
nym równie¿ w ich domach.

Zespó³ Caritas oraz wolontariusze wspo-
magaj¹ dzia³alno�æ Kuchni dla Parafian
w przygotowywaniu posi³ków i noszeniu obia-
dów chorym, którzy nie wychodz¹ z domów.

Cz³onkowie Parafialnego Zespo³u Cari-
tas organizuj¹ ró¿nego rodzaju akcje maj¹ce
na celu zgromadzenie funduszy pieniê¿nych i rzeczy materialnych, które umo¿li-
wiaj¹ pomoc rodzinom i osobom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej, np. sprze-
da¿ �wiec wigilijnych, baranków wielkanocnych i palm. W okresie Adwentu i Wiel-
kiego Postu zbierana jest ¿ywno�æ do koszy wystawionych w ko�ciele i w Zielo-
nym Pasa¿u, z których to artyku³ów przygotowywane s¹ paczki �wi¹teczne dla
najbardziej potrzebuj¹cych.

Spotkania Parafialnego Zespo³u Caritas odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu po mszy
�w. wieczornej. Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojêtny los ludzi star-
szych, chorych, samotnych, potrzebuj¹cych do w³¹czenia siê w nasz¹ dzia³al-
no�æ. Cz³onkiem Zespo³u mo¿e zostaæ ka¿dy, kto pragnie podzieliæ siê swoim
czasem z potrzebuj¹cym bli�nim, i pragnie im nie�æ bezinteresown¹ pomoc.

Zespó³ Caritas przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego
os. Oficerskie, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 12
nr konta 05 10202906 110130258

POMY�L...


