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Na program �wiatowych Dni M³odzie¿y sk³adaj¹
siê centralne dni spotkañ m³odzie¿y z Ojcem �wiêtym,
zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzysz¹ce
im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym,
takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi
wspólnotami i ruchami religijnymi dzia³aj¹cymi na ca-
³ym �wiecie czy koncerty i przedstawienia.

WYDARZENIA CENTRALNE
Wydarzenia Centralne to najwa¿niejsze spotkania �wia-

towych Dni M³odzie¿y, w czasie których wszyscy m³odzi piel-
grzymi wspólnie prze¿ywaj¹ wielkie �wiêto wiary. W Krako-
wie w 2016 roku bêd¹ przebiegaæ w nastêpuj¹cy sposób:

Msza �wiêta na Otwarcie (wtorek, 26.07)
�wiatowe Dni M³odzie¿y w Krakowie oficjalnie rozpocz-

nie Msza �wiêta na Otwarcie, której przewodniczyæ bêdzie
biskup miejsca - Ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz. Jest to mo-
ment, w którym podkre�lony zostaje miêdzynarodowy cha-
rakter wydarzenia i zaprezentowany gospodarz �wiatowych
Dni M³odzie¿y w Krakowie - Polska. Msza �wiêta na Otwar-
cie zachêca tak¿e wszystkich niezdecydowanych, aby wziêli
udzia³ w �DM. W Krakowie 2016 roku bêdzie mia³a ona miej-
sce we wtorek popo³udniu � 26 lipca.

Co warto wiedzieæ?
Ceremonia Powitania (czwartek, 28.07)
Wa¿nym momentem jest pierwsze spotkanie z Ojcem

�wiêtym, czyli Ceremonia Powitania, która jest czasem
szczególnej rado�ci z powodu obecno�ci Namiestnika Chry-
stusowego i wspólnej z Nim modlitwy. To nabo¿eñstwo ze
s³uchaniem S³owa Bo¿ego i pierwszym przemówieniem Ojca
�wiêtego. Ceremonia ma charakter miêdzynarodowy. Pod-
czas �DM w Krakowie pierwszy raz ujrzymy Papie¿a Fran-
ciszka w czwartek 28 lipca 2016 roku. Ceremonia Powitania
Papie¿a zawsze mobilizuje m³odych z kraju bêd¹cego go-
spodarzem wydarzenia, aby do³¹czyli do grona uczestników.

Droga Krzy¿owa (pi¹tek, 29.07)
W pi¹tek odbêdzie siê Droga Krzy¿owa, która podkre-

�la wymiar pokutny �DM. Krzy¿ �DM zwykle niesiony jest
w procesji, a m³odzi id¹ wyznaczon¹ tras¹, daj¹c �wiadec-
two swojej wiary (czasami Droga Krzy¿owa trwa równocze-
�nie w kilku ró¿nych miejscach w mie�cie). M³odzie¿ z ca³e-
go �wiata spotka siê z Chrystusem Ukrzy¿owanym w Kra-
kowie i odprawi to nabo¿eñstwo 29 lipca 2016 roku.

Czuwanie z Ojcem �wiêtym (sobota, 30.07)
Najbardziej osobistym momentem jest czuwanie

z Ojcem �wiêtym. c.d. na str. 2
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To wyj¹tkowo intensywny czas modlitwy i spotkania z Chrystusem,

pe³en skupienia i rado�ci. Podkre�la w ten sposób m³odzie¿owy charak-
ter �DM. Uczestnicy spotkania w Krakowie razem z Ojcem �wiêtym bêd¹
modliæ siê przed Naj�wiêtszym Sakramentem w sobotni wieczór 30 lipca.

Msza �wiêta Pos³ania (niedziela, 31.07)
31 lipca 2016 roku przyjdzie czas na ostatnie z Wydarzeñ Central-

nych, czyli Mszê �wiêt¹ Pos³ania, która celebrowana bêdzie przez Ojca
�wiêtego. Jest to uroczyste podsumowanie �DM � moment kulminacyj-
ny wszystkich spotkañ. Podczas tej Eucharystii Papie¿ �posy³a m³odych
na ca³y �wiat�. Na sam koniec, w trakcie modlitwy Anio³ Pañski, Ojciec
�wiêty Franciszek - tradycyjnie - og³osi miejsce i datê kolejnych �wiato-
wych Dni M³odzie¿y.

POZOSTA£E WYDARZENIA
Katechezy (�roda, czwartek, pi¹tek)

Katechezy s¹ g³oszone w ró¿nych jêzykach, przez biskupów po-
chodz¹cych z ca³ego �wiata. Wprowadz¹ pielgrzymów w przes³anie b³o-
gos³awieñstwa �B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia do-
st¹pi¹� (Mt 5,7), wybranego przez Ojca �wiêtego na temat XXXI �wiato-
wych Dni M³odzie¿y w Krakowie. Katechezy odbêd¹  siê na terenie ca³e-
go miasta, zarówno w ko�cio³ach, jak i w innych miejscach, dobranych
tak, by zapewniæ wszystkim m³odym wziêcie w nich udzia³u.

Podczas katechezy kap³ani przygotowuj¹ m³odzie¿ do zrozumienia
sensu sakramentu pokuty i pojednania, do którego m³odzi mog¹ przyst¹-
piæ przed po³udniem. Wszystkie katechezy s¹ zwieñczone celebracjami
eucharystycznymi.

Festiwal M³odych (wtorek, �roda, czwartek, pi¹tek)
Jest to program religijny i artystyczno-kulturalny, który odbywa siê

popo³udniami i wieczorami w czasie trzech dni katechez, z wyj¹tkiem
czasu przeznaczonego na Wydarzenia Centralne. Festiwal M³odych sk³ada
siê z otwartych i bezp³atnych inicjatyw o charakterze artystycznym, reli-
gijnym oraz duchowym. W ramach tej czê�ci �DM mo¿na wybraæ siê na
ró¿norodne koncerty, wystawy, warsztaty, wydarzenia sportowe, teatral-
ne, etc. Festiwal M³odych jest ofert¹ przygotowan¹ dla pielgrzymów przez
pielgrzymów � ka¿dy ma szansê wzi¹æ w nim udzia³ nie tylko jako widz,
ale tak¿e jako artysta czy organizator.

Liczne wspólnoty, zgromadzenia i ruchy religijne dbaj¹ o duchowy
aspekt Festiwalu M³odych podczas �wiatowych Dni M³odzie¿y. W 2016
roku ko�cio³y Krakowa i okolic, place, parki, skwery i ogrody; boiska,
hale, stadiony sportowe i instytucje kulturalne stan¹ siê miejscem spotkañ
modlitewnych oraz ewangelizacyjnych grup z Polski i z ca³ego �wiata.

Centrum Powo³aniowe (wtorek, �roda, czwartek,pi¹tek)
Targi Powo³aniowe to okazja do zaprezentowania swojej dzia³alno-

�ci dla zgromadzeñ zakonnych, katolickich szkó³ i uczelni wy¿szych,
wydawnictw religijnych, organizacji misyjnych, ruchów i wspólnot krajo-
wych i miêdzynarodowych. Ich celem jest wskazanie m³odym pielgrzy-
mom rozmaitych dróg realizacji powo³ania w Ko�ciele oraz zachêta do
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego Bóg oczekuje od ka¿dego z
nas. Centrum Powo³aniowe daje tak¿e mo¿liwo�æ zapoznania siê z du-
chowym bogactwem Ko�cio³a.

Spotkanie wolontariuszy z Papie¿em (niedziela)
Na zakoñczenie ka¿dych �wiatowych Dni M³odzie¿y, tu¿ przed

opuszczeniem kraju-gospodarza, Ojciec �wiêty spotyka siê z tymi, bez
których organizacja �DM nie by³aby mo¿liwa. W niedzielne popo³udnie
Papie¿ Franciszek podziêkuje tysi¹com wolontariuszy z ca³ego �wiata
za ich pe³n¹ oddania pos³ugê, wynagradzaj¹c im swoj¹ blisko�ci¹ trudy
ostatnich dni.

1. Wznoszê swe oczy ku górom, sk¹d
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Mi³osiernym jest!
Refren: B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!
2. Kiedy zb³¹dzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wzi¹æ,
Rany uleczyæ Krwi¹ swoich ran,
Nowe ¿ycie tchn¹æ!
Refren: B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!
3. Gdyby nam Pan nie odpu�ci³ win,
Któ¿ ostaæ by siê móg³?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyñmy jak nasz Bóg!
Refren: B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!
4. Pan Syna Krwi¹ zmaza³ wszelki d³ug,
Syn z grobu ¿ywy wsta³;
�Panem jest Jezus� � mówi w nas Duch.
Niech to widzi �wiat!
Refren: B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!
Wiêc odrzuæ lêk i wiernym b¹d�,
Swe troski w Panu z³ó¿
I ufaj, bo zmartwychwsta³ i wci¹¿
¯yje Pan, Twój Bóg!
Refren: B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!

HYMN
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29 kwietnia
Dzieñ Mêczeñstwa Duchowieñstwa Polskiego

w czasie II wojny �wiatowej

Czy znasz tê postaæ?
Wincenty przyszed³

na �wiat 22 stycznia 1913
roku w Che³m¿y. Wzrasta³
w rodzinie, w której pano-
wa³a atmosfera wzajemnej
¿yczliwo�ci, sumiennej
pracowito�ci, staropolskie
zwyczaje, mi³o�æ, g³êboki
patriotyzm. Siedmioletni
Wicek by³ �wiadkiem wkro-
czenia do Che³m¿y wojska
polskiego, które 20 stycz-
nia 1920 r. przynios³o mia-
stu i jego mieszkañcom
wolno�æ. Od tego momen-
tu rozpocz¹³ siê nowy etap
jego ¿ycia.

 W latach szkolnych zwi¹za³ siê z harcerstwem. Zapa-
lony wielkimi idea³ami, odnajdywa³ rado�æ w s³u¿bie drugie-
mu cz³owiekowi, dzia³aj¹c w 24. Pomorskiej Dru¿ynie Har-
cerskiej im. Zawiszy Czarnego. Wst¹pi³ do niej w marcu 1927
r. W swoim pamiêtniku tak pisa³ o swojej roli dru¿ynowego:
"Taka dru¿yna dawa³aby swym cz³onkom co� wiêcej ni¿ sam¹
karno�æ i trochê wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz da-
wa³aby im pe³ne wychowanie obywatela znaj¹cego dobrze
swoje obowi¹zki dla Ojczyzny. Ja sam wierzê mocno, ¿e pañ-
stwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, by³oby
najpotê¿niejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a pol-
skie szczególnie, ma takie �rodki, pomoce, ¿e kto przejdzie
przez jego szko³ê, jest typem cz³owieka, jakiego nam teraz
potrzeba".

Bêd¹c uczniem o�mioklasowego mêskiego gimnazjum
humanistycznego w Che³m¿y, rozwija³ swoje ¿ycie wewnêtrz-
ne w Sodalicji Mariañskiej. W 1930 roku zosta³ jej prezesem.
Decyzja wst¹pienia na drogê kap³añstwa nie przysz³a mu
³atwo. Nie by³o ³atwo wszystko zostawiæ, ale nie utraci³ swo-

jej naturalnej rado�ci, któr¹ nadal promieniowa³ w nowym �ro-
dowisku. Chcia³ oddaæ siê na s³u¿bê Bogu. Jako diakon zo-
sta³ kapelanem i sekretarzem biskupa Stanis³awa Okoniew-
skiego. W dniu 14 marca 1937 roku przyj¹³ �wiêcenia ka-
p³añskie.

Rok pó�niej zosta³ wikariuszem w parafii Wniebowziê-
cia NMP w Toruniu. By³ gorliwym aposto³em dzieci i chorych,
pe³ni¹c funkcjê kapelana Chor¹gwi Pomorskiej ZHP i redak-
tora "Wiadomo�ci Ko�cielnych". Wci¹¿ by³y w nim ¿ywe m³o-
dzieñcze idea³y.

Gdy 7 wrze�nia 1939 r. oddzia³y niemieckiego Wermach-
tu wkroczy³y do Torunia, rozpoczê³y siê aresztowania. W dniu
17 pa�dziernika aresztowano ks. Frelichowskiego. By³ on dla
w³adz niemieckich szczególnie podejrzany ze wzglêdu na
swoje zaanga¿owanie w ruchu harcerskim. Osadzony w For-
cie VII, realizowa³ nadal swoje idea³y harcerskie. Uwiêziona
m³odzie¿ spontanicznie garnê³a siê do niego z wielk¹ ufno-
�ci¹. Ksi¹dz sam wyszukiwa³ ludzi szczególnie smutnych i
samotnych, chorych i s³abych. Odt¹d realizowa³ powo³anie
kap³añskie w warunkach konspiracyjnych, w kolejnych nie-
mieckich obozach koncentracyjnych w Stutthof, Grenzdorf,
Sachsenhausen i Dachau. Organizowa³ modlitwy, wyszuki-
wa³ najbardziej umêczonych i za³amanych wspó³wiê�niów.

W Dachau Wincenty opiekowa³ siê chorymi na tyfus,
przekrada³ siê do ich baraków, by nie�æ im pomoc i umac-
niaæ Eucharysti¹. Sam nie da³by rady pomóc wszystkim
umieraj¹cym. Uda³o mu siê pozyskaæ 32 polskich ksiê¿y,
którzy zg³osili siê, by na tych w³a�nie blokach pielêgnowaæ
zaka¿onych. Wszyscy oni bez wyj¹tku przeszli ciê¿ki tyfus,
a dwóch zmar³o. Ksi¹dz Wincenty ju¿ wcze�niej zarazi³ siê
tyfusem - zmar³ w opinii �wiêto�ci w dniu 23 lutego 1945 roku,
w przeddzieñ wyzwolenia obozu. Wyj¹tkowo�æ zmar³ego
kap³ana uznali nawet hitlerowcy, pozwalaj¹c po raz
pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy
trumnie, wy³o¿onej bia³ym prze�cierad³em, udekorowa-
nej kwiatami. Wspó³wiêzieñ wyj¹³ kilka kosteczek z jego
palców, by przechowaæ je jako relikwie, zanim spalono cia³o
w krematorium.

�w. Jan Pawe³ II og³osi³ ks. Frelichowskiego b³ogos³a-
wionym 7 czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki
do Ojczyzny. 22 lutego 2003 roku b³. Stefan Wincenty zosta³
og³oszony patronem harcerstwa polskiego.

B³ogos³awiony
Stefan Wincenty Frelichowski
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PONIEDZIA£EK  25.04.16
  8.00   + Piotr Zdeb w 1 rocz. �mierci
18.00 1) + Marek, Maria, Adam

2) Marianna Pawlicka - msza �w.
imieninowa od red. "Na Skale"

WTOREK  26.04.2016
  8.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
 18.00 1) + Józef Wróbel w 10 rocz.

�mierci
�RODA 27.04.2016

  8.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
Marka z okazji imienin

18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 28.04.2016

  8.00 ++ Wojciech, Kazimierz,
Stanis³aw, Adam, Krystian

18.00  1) + Franciszek Liszcz (greg)
2) W intencji dziêkczynnej za
otrzymane ³aski dla Anny i Józefa
w 43 rocz. �lubu z pro�b¹ dalsz¹
opiekê

PI¥TEK 29.04.2016
  8.00 + Franciszek Liszcz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia

- w intencji ks. Proboszcza
imieninowa od Klubu Seniora

18.00  ++ Józef, Anna, Maria, W³adys³aw,
Katarzyna, Marcjanna, Franciszek,
Bronis³awa

SOBOTA 30.04.2016
  8.00 1) + Franciszek Liszcz (greg)

2) ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00  + Marian Jaracz
NIEDZIELA 01.05.2016

  8.00  + Franciszek Liszcz (greg)
  9.30 + Romuald Bielecki (od rodziny

Gierków z Ryczowa)
11.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
12.00 Imieninowa � Ks. Proboszcz

Zygmunt
13.00 + Jerzy Mirocha w 15 rocz. �mierci
18.00 1) + Anna Trutkowska

2) W intencji Ró¿ Ró¿añcowych

INTENCJE MSZY �W.
25.04.2016 - 24.04.2016
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VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

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

29 kwietniaKatarzyna ze Sieny - skromna tercjarka
dominikañska, która wp³ynê³a na papie¿a, by po
kilkudziesiêciu latach popytu w Awinionie powró-
ci³ do Rzymu. Tym samym mia³a udzia³ w jednym
z najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach papie-
stwa. Stworzy³a oryginaln¹ teologiê, choæ nie po-
siada³a wykszta³cenia. Prowadzi³a bogat¹ kore-
spondencjê z w³adcami �wieckimi oraz duchow-
nymi piastuj¹cymi w hierarchii ko�cielnej wyso-
kie godno�ci. Jest drug¹ (po �w. Teresie z Avila)

kobiet¹ w historii Ko�cio³a, której nadano tytu³ Doktora Ko�cio³a. S³o-
wa, które wyrzek³a o nastêpcy �w. Piotra s¹ aktualne do dzi�:
Wydaje mi siê, Bo¿e Wiekuisty, ¿e uczyni³e� z papie¿a kowad³o, w które
ka¿dy uderza ile chce m³otem z³ych jêzyków lub z³ych uczynków.

Cudowna szata Katarzyny
Katarzyna zawsze chêtnie i hojnie dzieli³a siê z ubogimi wszystkim, co

posiada³a. Czêsto, wzorem �w. Miko³aja, czyni³a to po kryjomu, gdy¿ nie chcia³a,
by jej dziêkowano. Kiedy� przed �wiêt¹ stan¹³ m³ody pielgrzym. Jego ubranie by³o
w strzêpach. Dr¿a³ z zimna. Dziewczyna bez namys³u zdjê³a swoj¹ tunikê, któr¹
nosi³a na sukni, i przyodzia³a ni¹ nêdzarza. Nastêpnej nocy podczas modlitwy
ukaza³ siê jej Chrystus. Katarzyna ze zdumieniem ujrza³a, ¿e trzyma³ On w rêkach
okrycie przypominaj¹ce tunikê, któr¹ ofiarowa³a ¿ebrakowi. Ale szata by³a wyszy-
wana drogimi kamieniami i b³yszcza³a z³otem. Pan Jezus powiedzia³: Oto tunika,
któr¹ okry³a� Mnie, kiedy by³em zziêbniêty. Podarowa³a� Mi j¹ z mi³o�ci¹ i szczo-
dro�ci¹ - to w³a�nie te drogie kamienie, które widzisz na szacie. Dzi� oddajê ci tê
szatê, by� okry³a ni¹ swoj¹ duszê. Bêdzie ciê ona chroniæ przed wszelkim zim-
nem do koñca twoich ziemskich dni. I Chrystus w³asnymi rêkami przyodzia³ Kata-
rzynê w ten cudowny strój. Odt¹d nie raz mieszkañcy Sieny dziwili siê, kiedy
widzieli tercjarkê ubran¹ lekko w najwiêksze ch³ody. A ona nosz¹c szatê od same-
go Pana, nie chcia³a ju¿ innego okrycia.

Chleb od Matki Bo¿ej
Pewnego roku w Sienie zabrak³o zbo¿a. Ludzie musieli u¿ywaæ do piecze-

nia nie�wie¿ej ju¿ m¹ki. Kiedy nadszed³ czas ¿niw, na targowisku pojawi³o siê
nowe czyste zbo¿e. Alessia, przyjació³ka Katarzyny, postanowi³a wyrzuciæ resztki
zepsutych zapasów. Katarzyna sprzeciwi³a siê jednak: Przygotuj wodê i m¹kê z
tamtego ziarna, które przeznaczy³a� do wyrzucenia. Upiekê chleb dla ubogich
Chrystusa. Kiedy wszystko zosta³o przygotowane, Katarzyna rozpoczê³a zarabia-
nie ciasta. Ku zdziwieniu sióstr z tej niewielkiej gar�ci m¹ki uformowa³a bardzo
du¿¹ ilo�æ chlebów. Po wyjêciu z pieca okaza³o siê, ¿e znikn¹³ nieprzyjemny za-
pach zepsutej m¹ki. Ci, którzy kosztowali tego chleba mówili, ¿e nigdy w ¿yciu nie
jedli nic lepszego. A kiedy Katarzyna zaczê³a rozdawaæ swoje wypieki ubogim,
znów wszystkich ogarnê³o zdziwienie - chleba nie zabrak³o dla nikogo, choæ po-
trzebuj¹cych by³o o wiele wiêcej ni¿ bochenków.

Pytana pó�niej przez jednego z uczniów o ten cud, Katarzyna wyja�ni³a:
Zale¿a³o mi na tym, by nie zmarnowa³ siê dar Bo¿y, a do tego dosz³o wspó³czucie
wobec ubogich. Kiedy wziê³am naczynie z m¹k¹, pojawi³a siê Matka Bo¿a i w
swojej niewys³owionej dobroci zaczê³a mi pomagaæ. Wychodz¹ce spod Jej �wiê-
tych r¹k bochenki zaczê³y siê szybko mno¿yæ. za: "Nasza Arka"

Od 30 kwietnia w naszej Parafii rozpoczynaj¹ siê NABO¯EÑSTWA
MAJOWE. Odprawiane bêd¹ codziennie o godz. 17.30.


