Warto wiedzieć, że
I Na koniec 2004 roku
kolegium kardynalskie liczyło 185 członków, z których
15 mianował Paweł VI,
resztę – Jan Paweł II. Z tego
grona 121 nie skończyło
jeszcze 80 lat, mogą wiec brać udział
w konklawe.
II Jan Paweł II w ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 podróże do 129 krajów świata /nie licząc Włoch/ odwiedzając je 205
razy. Najwięcej Polskę – 8 razy. Francję
i Stany Zjednoczone – po 7 razy. Przebywał tam 715 razy w 617 miejscowościach
i wygłosił 2382 przemówień oficjalnych.
Wyjazdy te trwały 543 dni i 55 minut, czyli
ponad 5,7% pontyfikatu. Papież przemierzył w tym czasie 1 162 615 km.
III W sumie Papież 250 razy opuszczał
Watykan, odwiedzając 1022 razy 876 miejscowości na świecie i we Włoszech wygłaszając tam 3288 przemówień i przemierzając 1 247 613 km, a jego nieobecność
w Watykanie /bez wakacyjnych wyjazdów

do Castel Gandolfo/
trwała 822 dni, 4 godziny i 30 minut, tzn.
8,65% pontyfikatu.
IV W ostatnich latach
na skutek ciągłych walk miedzy Palestyną
a Izraelem liczba chrześcijan gwałtowanie
tam się zmniejszyła. Tereny te opuszczają
miejscowi chrześcijanie. Tak jest w Betlejem i w Jerozolimie. Zagraża, że wyjątkowe miejsca w Ziemi Świętej związane
z chrześcijaństwem staną się w niedługim
czasie muzeami, a nie tętniącą życiem kolebką naszej wiary.

V Największa tragedia trzęsienia ziemi,
które w ostatnich tygodniach miało miejsce w Azji południowo-wschodniej, rozdzieliła i zniszczyła całe rodziny, i to w tym
dniu, gdy świat chrześcijański obchodził
uroczystość św. Rodziny. Zadajemy sobie
pytanie: dlaczego Bóg miłości miłosierdzia
dopuścił do tego straszliwego wydarzenia
i jakie są jego plany. Najważniejsze jednak
jest to, by wzajemnie dodawać sobie odwagi. Kto utracił nadzieję, nawet jeśli przeżył katastrofę – już umarł.

Drodzy młodzi, wyjdźcie naprzeciw Jezusowi Zbawicielowi!
Miłujcie Go i adorujcie w Eucharystii! On jest obecny we
Mszy świętej, która sakramentalnie uobecnia ofiarę Krzyża.
Chrystus przychodzi do nas

Warto wiedzieć, co myśli...
Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls z okazji dwudziestoletniego
okresu pracy przy Papieżu w ostatnim czasie mówił:
„W ciągu tych 20 lat dostąpiłem zaszczytu przebywania blisko człowieka obdarzonego
nadzwyczajną zdolnością abstrakcyjnego myślenia, a jednocześnie niewyobrażalnej zdolności zwykłej ludzkiej czułości...” - wyznaje Joaquin Navarro-Valls. Ujawnia, że „z Papieżem
widzi się, kiedy jest to potrzebne” i rozmawia po włosku. „Zazwyczaj idę na obiad albo na
kolację, której towarzyszy wspaniała rozmowa, bo Ojciec Święty ma ogromne poczucie
humoru, skłonność do żartu i optymizm, który można by określić realistycznym.
Dlatego nie ukrywa swej choroby i ten realizm pozwala mu zachować optymizm: widzi
zło, ale jest pewien, że ono nie zwycięży”.
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w komunii świętej i jest obecny
w tabernakulach naszych kościołów, bo jest naszym Przyjacielem, zwłaszcza was, młodych,
tak bardzo potrzebujących zaufania i miłości.
Jan Paweł II

Porządek

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA IZAJASZA:

LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Iz 49, 3. 5-6

1 Kor 1, 1-3

Sługa Boży światłością całej ziemi

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

EWANGELIA:
J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który
mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.

Bogu ofiarą. Baranka paschalnego
zabijano, nie łamiąc mu kości, na pamiątkę
wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Dlatego
baranek jest też symbolem Chrystusa
i złożonej przez Niego ofiary na krzyżu.
A zgodnie z Pismem i Jemu żołnierze nie
połamali nóg, gdy umarł na krzyżu
(J 19,33).

W czasie Mszy św. często bezmyślnie
wypowiadamy słowa: „Baranku Boży...”.
A gdy się trochę nad nimi zastanowimy,
to być może nieco irytuje nas parównanie
Jezusa do zwierzęcia. „Barankiem
Bożym” nazywa Jan Chrzciciel Jezusa.
Należy jednak pamiętać, że baranek
w starożytności /nie tylko w Izraelu/ był oprócz barana - najczęściej składaną

Zapraszamy na pielgrzymki
1. Pielgrzymka do Rzymu z okazji 85. rocznicy urodzin Ojca Świętego w terminie 13-20
maja. Koszt 950,- zł. Ks. Artur i ks. Mieszko
2. Śladami św. Pawła apostoła – Grecja 23.09 – 04.10.2005 r. Orientacyjna cena pielgrzymki wynosi ok. 300 euro + 450 zł. Zapisy na pielgrzymkę u ks. Janusza. Przy zapisie
wstępna wpłata zaliczkowa. Ks. Janusz i ks. Jan.
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kolędy

Poniedziałek 17.01.2005
Ks. Proboszcz
13.00
Ks. Artur
15.00
Ks. Krzysztof
10.30

Os. XX-lecia bl. 17 /1-30/
Os. M. Wadowity 9 1,2 klatka
ul. Lwowska parzyste

Wtorek 18.01.2005
Ks. Proboszcz
13.00
Ks. Krzysztof
17.00

Os. XX-lecia bl. 17 /31-60/
ul. Piłsudskiego

Środa 19.01.2005
Ks. Proboszcz
13.00
Ks. Artur
15.00
Ks. Krzysztof
9.00

Os. XX-lecia bl. 14 /31-45/
Os. M. Wadowity 9 3,4 klatka
Os. XX-lecia bl. 3,5

Czwartek 20.01.2005
Ks. Krzysztof
9.00
Ks. Krzysztof
17.00

Os. XX-lecia 4
ul. Żeromskiego

Piątek 21.01.2005
Ks. Krzysztof
9.00
Ks. Krzysztof
9.00

ul. Legionów
ul. Młyńska, Niecała, Teatralna, Wojtyłów, Ogrodowa, Kościelna

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęli:

Chrzest św.

Karolina Dominika Grochowska, córka Pawła i Moniki
Kinga Jadwiga Szczurek, córka Sławomira i Katarzyny
Aleksander Tyralik, syn Krzysztofa i Agnieszki
Natalia Krzewińska, córka Piotra i Małgorzaty
Marta Maria Ortman, córka Rafała i Barbary
Karol Józef Zawiła, syn Mirosława i Marii
Karina Luiza Guzdek, córka Piotra i Moniki
Filip Piotr Guzdek, syn Piotra i Moniki
Natalia Kłaput, córka Grzegorza i Kariny
Paulina Maria Jucha, córka Janusza i Joanny
Nikodem Robert Madej, syn Roberta i Kingi
Szymon Tomasz Rzycki, syn Marcina i Moniki
Jan Ludwik Wilk, syn Mariana i Jadwigi
Sebastian Dawid Wójcik, syn Jana i Iwony
Dawid Andreas Zowada, syn Marcina i Heleny

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.
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Czwartek 20 stycznia
6.00
7.00 Śp. Józef Spisak
7.30 Śp. Zofia Olech
Śp. Zofia Gaczoł
8.00 Śp.Franciszek Piwowarczyk
12.00 Śp. Romana Lejman
18.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla
Anny i Tadeusza w 55 r. ślubu
Piątek 21 stycznia
6.00
7.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
7.30
8.00 Śp.Julia, Antoni i Władysław
Śp. Agnieszka i jej męzow isyn Władysław
12.00
18.00 Śp. Józef Spisak

Intencje mszalne:

Poniedziałek 17 stycznia
6.00
7.00 O błog. Boże dla rodziny Kutkiewicz
7.30 Śp. Józef Spisak
8.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
Dziękczynno-błagalna w 76 r. urodzin Janiny
12.00
18.00 Śp. Mieczysław Kurek - 3 r. śm.

Sobota 22 stycznia
6.00
7.00
7.30 Śp. Józef Spisak
8.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
12.00
18.00 Śp. Czesław Byrski - 9 r. śm.

Wtorek 18 stycznia
6.00
7.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
7.30 Śp. Józef Spisak
8.00 Śp. Romana Lejman
12.00
18.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski - 2.r.śm.
Środa 19 stycznia
6.00
7.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
7.30 Śp. Józef Spisak
8.00
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Helena Zielińska
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Niedziela 23 stycznia
6.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
7.30 Śp. Kazimierz Marek Wądolny
9.00 Śp. Bronisław Łopata - 1 r. śm.
10.30 Za parafian
Dziękczynna za otrzymane łąski i o błog. Boże
dla Jolanty i Józefa z rodziną
11.30
12.00 Śp. Stefania Bartuś
13.15 Śp. Franciszek Szafrański
18.00 Śp. Józef Spisak

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego, opata, w środę –
wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, w czwartek – wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika, w piątek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy,
w sobotę – wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika.
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II Niedziela Zwykła – 16 stycznia 2005
1. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna w naszej
archidiecezji Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. Hasłem tego tygodnia
są słowa Pisma Świętego: „Chrystus jedynym
fundamentem Kościoła”.
2. Dziś na godz. 15.00 zapraszamy na koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek.
3. Nowennę środową w tym tygodniu chcemy poświęcić modlitwie ekumenicznej.
4. Ojcowie Karmelici z Górki zapraszają
parafian do udziału w nowennie śród przed
uroczystością św. Józefa. Od najbliższej środy będzie tam uroczysta msza św. z kazaniem o godz. 8.00 i 17.00.

Oddać pokłon
Wzruszający okres Bożego Narodzenia
dobiegł końca. Liturgicznie zakończył się
Niedzielą Chrztu Pańskiego. Po domach
jeszcze ksiądz chodzi z kolędą, czyli radosnym orędziem, że Bóg rodzi się w bieżącym roku w tej rodzinie, w tych ludziach.
Boże Narodzenie to nie tylko historyczne
zdarzenie, lecz także trwająca teraźniejszość. Kapłan nawiedzający określoną rodzinę doświadcza radości żywego Boga w
najmniejszej społeczności. Czasami jest też
bolesnym świadkiem śmierci Boga w określonej rodzinie, czy też w poszczególnych
ludziach. Raduje się serce kapłańskie obwieszczające rodzinom po kolędzie, że Bóg
żyje również w roku 2005. Żyje w poszczególnych rodzinach i poprzez rodziny.
W bardzo radosnym okresie Bożego Narodzenia widzimy nieustannie tych, którzy
śpieszą do Jezusa, aby Mu oddać pokłon.
Najpierw głęboko pochyleni nad dziecięciem
są Jego Matka i Opiekun. Z uwielbieniem
wyśpiewują Mu wdzięczne Gloria anioło-

5. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej połączone z opłatkiem odbędzie się w czwartek 20 stycznia o godz. 16.00 w domu katolickim.
6. W piątek wraz z chórem parafialnym
pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o
godz. 13.00. Koszt 10 zł.
7. W przyszłą niedzielę pojedziemy na jasełka do klasztoru kalwaryjskiego o godz.
13.15. Koszt przejazdu 5 zł. W domu katolickim o godz. 16.00 dzieci i młodzież zespołu szkół nr 1 wystawiają jasełka. Zapraszamy na nie.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

wie. Z powagą podążają Mędrcy ze wschodu z darami. Pokłonić się Jezusowi i złożyć Mu dary to częste słowa naszych pięknych polskich kolęd. Wokół tych treści
obracają się przedstawienia jasełkowe. Stajenka Betlejemska wciąż pełna jest odwiedzających. Jezus nie jest sam. Są przy nim
kochające serca. Uboga stajnia – bogata
jednak w miłość ludzkich serc. Boże Narodzenie to niezwykła wymiana pomiędzy
Bożą i ludzką miłością.
Bóg zrodził się jako człowiek tylko raz.
Narodzony z Maryi Panny. Położony w
żłóbku betlejemskim. W swojej wszechmocy zapragnął Bóg, by Jego rodzenie w sposób tajemniczy, sakramentalny wciąż się dokonywało.
Dzieje się to w każdej Mszy Św., gdy
kapłan pochylony nad chlebem i winem
mocą Bożą przemienia je w Ciało i w Krew
Pańską. Na ołtarzu jest żywy Chrystus pod
postaciami Chleba i Wina. Oto wielka tajemnica wiary narodzonego Jezusa Chrystusa.
(ciąg dalszy na str. 4)
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jąc Jezusa z głęboką czcią przeżywali dziękczynienie po komunii św. Jakby ta ważna
postawa zamarła u współczesnych katolików. Brakuje wiary i modlitwy, a dziękczynienie bez tej postawy nie może się
obejść. Niech w nas w tym roku pogłębionej pobożności eucharystycznej ożywi się
tęsknota za należytym przywitaniem Jezusa w nas. Pokłonić się i złożyć dary – to
znaczy z uwielbieniem i dziękczynieniem
rozmawiać z Jezusem i ofiarować Mu różne sprawy swojego życia – te bardzo radosne oraz przygnębiające. Klęski codzienne, a także sukcesy. Ofiarować zmagania
wierności codziennej, a także większe i
mniejsze zdrady. Dziękczynienie po Komunii św. zakłada zawsze świadomość obcowania z Chrystusem. On przychodzi do
mnie i w moim wnętrzu mieszkanie czyni
dla siebie. O niepojęta tajemnico Boża.
Oby radosna tajemnica Bożego Narodzenia ukazana w szopce, choince, kolędach,
jasełkach – była przeze mnie w sposób
żywy przeżywana we Mszy Św. i komunii
św. Tej łaski Świąt Bożego Narodzenia każdemu życzę.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Również gdy podczas Mszy, czy poza nią
przyjmujemy komunię św. dokonuje się w
nas narodzenie Jezusa. Kapłan podając małą
Hostię mówi: Ciało Chrystusa. A ten, który
przyjmuje odpowiada: Amen – wierzę, że
to jest Chrystus, Syn Boga Żywego.
Sakramentalnie, w sposób tajemniczy
rodzi się Chrystus w każdej Mszy Św., a w
nas w każdej komunii św. Trzeba nam prostej wiary pasterzy, oraz głębokiego myślenia Mędrców ze wschodu byśmy należycie
uczestniczyli we Mszy Św. i godnie przyjmowali Eucharystię.
Zwłaszcza w tym Roku Eucharystycznym pragnę podkreślić rolę dziękczynienia
po komunii św. To ma być betlejemski pokłon Bożemu Dziecięciu wraz z obdarowaniem Go żywą wiarą, ufną nadzieją, gorąca
miłością. „Oddali mu pokłon i złożyli dary”.
Wielką radością naszą jest należyte odczytanie przez wiernych sensu Bożego Narodzenia. W tych dniach prawie wszyscy
idą do komunii św., bo to są prawdziwe
Święta. Należy się starać, byśmy przyjmu-

ks. Proboszcz

Opłatek Honorowej Straży NSPJ
W dniu 30 grudnia odbyło się spotkanie
opłatkowe członków Honorowej Straży
NSPJ. W spotkaniu uczestniczył nasz
Opiekun Ks. Prałat J. Gil.
Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą i
odczytaniem fragmentu Ewangelii wg św.
Łukasza o Narodzeniu Pańskim. Potem
nastąpiły wzajemne życzenia na nadchodzący Nowy Rok.
Życzyliśmy sobie przede wszystkim
błogosławieństwa Bożego i aby Jezus

Chrystus królował w naszych sercach i w
naszej wspólnocie. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od ks. Prałata okolicznościową kartkę z błogosławieństwem na Boże
Narodzenie 2004 r. Z przesłaniem Ojca św.
Jana Pawła II „ Adoro Te devote”.
A także artykuł „ W Eucharystii czeka
nas Jezus”, który pozwoli nam lepiej uczestniczyć we Mszy św.
Długo przy herbatce i świątecznych ciastach śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.

Ferie w mieście – na sportowo i bezpiecznie
PUKS „Karol” organizuje kolonie dochodzeniową w okresie 31.01- 05.02.2005 r.
W programie:
- zajęcia sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gry, szachy;
- zajęcia wychowawcze – zagrożenia płynące z używek, agresja, internet;
- codziennie obiad;
- 1-3 wyjść do kina;
- możliwość wyjazdu na narty.
Koszt uczestnictwa 150 zł. Zniżka dla członków PUKS „Karol” 30 zł.
Zapisy –
czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – sala gimnastyczna SP 4 – K. Habrzyk
niedziela w godz. 10.00 – 11.00 – sekretariat klubu .
Kontakt telefoniczny 509 858 659
Prezes Karol Habrzyk

Do czego doprowadza nędza połączona z ciemnotą?
syku. Coraz więcej ich mieszkańców oddaje cześć wymyślonej przez nich świętej,
która ma w sposób szczególny otaczać
opieką różnorakich przestępców. Ludzie
składają jej ofiary prosząc o udany akt przestępczy. Otaczana tą specyficzną czcią figura to okryty długim płaszczem szkielet
człowieka, przed którym składane są w
ofierze np. butelki piwa, czy magnetofony. Od pewnego czasu grupa ta ma swoją
stronę internetową.
Oblicza się, że w całym Meksyku żyje
ok. milion zwolenników tego kultu.

Jako szarlatanerię określił arcybiskup
Puebla w Meksyku oddawanie czci figurze
„Santa Muerte” (Świętej Śmierci). Abp
Rosendo Huesca Pacheco skrytykował jednocześnie powierzchowny stosunek władz
do rejestracji tzw. stowarzyszeń religijnych.
Zwrócił uwagę, że w każdym innym kraju,
do rejestracji wymaganoby „zdrowej” bazy
teologicznej.
Zbliżony do sekty kult „Santa Muerte”
rozpowszechniony jest przede wszystkim
w ubogich dzielnicach stolicy kraju, Mek-4-

POGRZEB

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Śp. Józef Spytkowski, ur. 1947 r., zam. ul. Lwowska
Śp. Józefa Góral, ur. 1923, zam. Os. XX-lecia
Śp. Wiktoria Skowron, ur. 1925 r., zam. ul. Legionów
Śp. Helena Jamróz, ur. 1924 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Julia Kłaput, ur. 1918 r., zam. Roków
Śp. Czesław Sikora, ur. 1919 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Franciszek Piwowarczyk, ur. 1943 r., zam. ul. Sienkiewicza
Śp. Eleonora Romańczyk, ur. 1919 r., zam. ul. Trybunalska
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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