Wigilijna pomoc żywnościowa
dla potrzebujących naszej parafii
W dniu 6 grudnia nasz
Zespół otrzymał z Centrum
Pomocy Rodzinie 843,4 kg
różnych artykułów spożywczych
wartości
3.365,90 zł.
W tygodniu przedświątecznym 10-20
grudnia do kosza „Dar ołtarza” ofiarni parafianie złożyli prawie 95 kg różnych arty-

Chrzest Św.

kułów spożywczych.
Z otrzymanych darów
210 rodzin i osób otrzymało świąteczne paczki
żywnościowe w tym 3 osoby bezdomne.
Wszystkim ofiarodawcom za złożone
dary do kosza w imieniu obdarowanych
składamy wyrazy podziękowania – „Bóg
zapłać”.
Stanisława Bandoła

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Patryk Kolber, syn Zygmunta i Agnieszki
Gabriel Kalamus, syn Łukasza i Iwony
Karolina Miarka, córka Mariusza i Renaty
Kuba Balon, syn Pawła i Małgorzaty
Adam Randak, syn Jacka i Bożeny
Jan Pacek, syn Piotra i Ewy
Krzysztof Pacek, syn Piotra i Ewy
Paulina Wilk, córka Bogdana i Renaty
Borys Mikołajczyk, syn Adama i Marty
Sebastian Śliwa, syn Marcina i Joanny
Julia Małecka, córka Roberta i Beaty
Julia Fedorow, córka Tomasza i Marioli
Mateusz Pamuła, syn Marka i Magdaleny
Filip Filek, syn Daniela i Iwony
Nadia Jurek, córka Marcina i Jolanty

Uśmiechnij się
Wśród pielgrzymów przybywających na
audiencję do Jana XXIII znalazła się grupa
spadochroniarzy. Papież tak do nich prze-

Mikołaj Sikora, syn Adama i Doroty
Piotr Latocha, syn Zbigniewa i Renaty
Lidia Domańska, córka Jana i Agnieszki
Filip Zawadzki, syn Mariusza i Marty
Natalia Skutnik, córka Łukasza i Danuty
Karol Lach, syn Adama i Agnieszki
Paweł Stopa, syn Janusza i Katarzyny
Amelia Brózda, córka Tomasza i Iwony
Nataniel Kalamus, syn Artura i Sabiny
Szymon Brańka, syn Pawła i Małgorzaty
Oliwier Papież, syn Pawła i Agnieszki
Natalia Bednarz, córka Tomasza i Agaty
Maja Lurka, córka Włodzimierza i Sylwi
Kacper Mleczko, syn Tomasza i Katarzyny
Amelia Ogiegło, córka Sebastiana i Sabiny
mówił: „Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię, ale ja chciałbym namówić was do poznania trudnej sztuki: Jak
wznieść się z ziemi do nieba.”

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Przypatrzmy się powołaniu naszemu
Święto Chrztu Pańskiego
Modlę się gorąco o wyniesienie
na ołtarze ukochanego przez cały
świat Jana Pawła II.
Ojcze Święty
Piękna Twa jazda duchem
po słońc szczytach,
w obliczu Boga, w sojuszu
z anioły,
Ty prawdy Boże czytasz
po błękitach,
z dala od ziemi - z duchami
pospoły.
Ile słońca wiary slepym zapaliłeś, ileś też zgasił na cierpiących
licu, ilu z dróg piekła w niebo
nawróciłeś;
Tyle gwiazd chwały niechaj w
aureoli na drugim świecie głowę
Twą okoli (...)
Helena Burak z rodziną

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI DZIEJÓW

IZAJASZA
Iz 42, 1-4. 6-7
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34-38
Jezus został namaszczony Duchem Świętym

EWANGELIA:

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy
nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić
was będzie Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z
nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
Oto słowo Pańskie

Ochrzczeni ogniem

wierzących ciąży jednak większy obowiązek, bo nam udzielił Bóg tych darów przez
sakramentalną posługę Kościoła. W strumieniu wody chrzcielnej ukryte są źródła naszego prawdziwego życia. W niedzielę
chrztu Pańskiego warto pomodlić się przed
chrzcielnicą, a może nawet odwiedzić kościół własnego chrztu. Nie zostaliśmy przecież ochrzczeni tylko wodą. Nawet jeśli żar
ognia tylko tli się w nas, to Ten, który po
swoim chrzcie modlił się w wodach Jordanu, może rozniecić go na nowo.

Warto poszukać między nami ochrzczonych ogniem i Duchem, a nie tylko wodą.
Są w Kościele, ale żyją także poza nim. Są
bowiem na świecie tacy, którzy z pasją
przeżywają swoje życie i składają je na ołtarzu życia innych ludzi. Wierzę gorąco,
że i jedni, i drudzy są w niewidzialny sposób ochrzczeni ogniem i Duchem. Chociaż
nie zapisani w księgach chrzcielnych, są
włączeni w Lud Boży, bo Bóg, jak uczy
św. Piotr, nie ma względu na osoby. Na

o. Wiesław Dawidowski

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę stycznia, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Marika Kuba
Wojciech Tyrała
Julia Pierniak

-2-

Krystian Zając
Jakub Stypuła
Aleksy Talar

Poniedziałek 08.01.2007
Ks. Krzysztof
9.00
Ks. Janusz
10.00
Ks. Proboszcz
10.30
Ks. Proboszcz
14.00
Ks. Mieszko
15.00
Wtorek 09.01.2007
Ks. Proboszcz
10.30
Ks. Krzysztof
10.30
Ks. Proboszcz
14.00
Ks. Mieszko
14.00
Ks. Maciej
14.00
Ks. Marek
15.00
Środa 10.01.2007
Ks. Proboszcz
10.30
Ks. Krzysztof
12.00
Ks. Mieszko
15.00
Ks. Janusz
16.00
Czwartek 11.01.2007
Ks. Krzysztof
8.30
Ks. Proboszcz
Ks. Mieszko
Ks. Marek
Ks. Maciej
Piątek 12.01.2007
Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz
Ks. Maciej
Ks. Janusz
Ks. Marek
Sobota 13.01.2007
Ks. Maciej

ul. Krasińskiego
Os. M. Wadowity 5 , 6 , 7
Os. Westerplatte 19
Os. Westerplatte 20
ul. Sienkiewicza blok 37
Os. Westerplatte 21
Al. Wolności, ul. Spółdzielców
ul. Wiśniowa
ul. Słowackiego
Os. XX – lecia 7
ul. Legionów
ul. Barska
ul. Szpitalna, ul. Sobieskiego, ul. Trybunalska
ul. Batorego 21
Os. Wadowity 26 ,28 ,32

10.30
15.00
15.00
15.00

Pl. Kościuszki następnie al. MB Fatimskiej, ul. Cicha,
ul. Poprzeczna i ul. Spadzista
ul. Nadbrzeżna
ul. Batorego 23
Os. XX – lecia 3
Os. XX – lecia 6 i 11

10.30
14.00
14.00
14.30
15.00

Os. Słoneczne
ul. Krakowska
Os. XX – lecia 10
Os. M. Wadowity 1 , 2
Os. XX – lecia 4

8.30

ul. Chopina, ul. Fabryczna, Os. Jedność, Os. Jesionowe,
ul. Kochanowskiego
ul. Wojska Polskiego
Os. M. Wadowity 8
Os. XX – lecia 16
Os. XX – lecia 1
Os. M. Wadowity 9 , 9a

Ks. Proboszcz
9.00
Ks. Janusz
9.00
Ks. Mieszko
9.00
Ks. Marek
9.00
Ks. Janusz
12.00
Niedziela 14.01.2007
Ks. Janusz
14.00
Ks. Proboszcz
19.00
Poniedziałek 15.01.2007
Ks. Marek
9.00
Ks. Proboszcz
10.30

Os. M. Wadowity 3 , 4
ul. Mydlarska
Os. XX – lecia 5
ul. Zatorska
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Intencje mszalne:

Czwartek 11 stycznia
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.30 Śp. Alojzy i Stefania Latocha
8.00 Śp. Józef Jabłoński
12.00 Śp. Zdzisław Wróbel
18.00 Śp. Marek Czerkawski - 3 r. śm.
Śp. Marian Boda

Poniedziałek 8 stycznia
6.00 Śp. Albina Baran
7.00 Śp. Michalina Kula
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy
12.00 Śp. Marian Boda
18.00 Śp. Mieczysław Kłobuch
Śp. Zuzanna Wróbel - 5 r. śm.

Piątek 12 stycznia
6.00 Śp. Albina Baran
7.00 Śp. Jadwiga Listwan
7.30 Śp.Aniela,Walenty,StanisławGrabysz
Śp. Zofia i Michał Cygan
8.00 Śp. Józef Jabłoński
12.00 Śp. Marian Boda
18.00 Śp. Marian Grudniewski - 3 r. śm.
Śp. Wojciech Rączka

Wtorek 9 stycznia
6.00 Śp. Albina Baran
7.00 O potrzebne łaski dla ofiarodawcy
7.30 Śp. Stefania i Emanuel Pacyga
Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
8.00 Śp. Julia Kwartnik - 60 r. śm. i jej dzieci
12.00 Śp. Marian Boda
18.00 Śp. Karol Piekarczyk
Śp. ks. Julian Lachęndro

Sobota 13 stycznia
6.00 Śp. Albina Baran
7.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Jadwiga Listwan
8.00 Śp. Zdzisław Wróbel
12.00 Śp. Marian Boda
18.00 W 11 r. ślubu o łaskę rodzicielstwa
i dar macierzyństwa
Śp. Adam Kolasa

Środa 10 stycznia
6.00 Śp. Albina Baran
7.00 Śp. Jadwiga Listwan
7.30 Ozdrowieibłog.Boże dlaTeresy, jejmamy
Bronisławy,przyjaciółipracowników
8.00 Śp. Józef Jabłński
12.00 Śp. Marian Boda
18.00 Śp. Marek Czerkawski
Śp. Karolina Maga - 3 r. śm.
Śp. Maria Mastek
Śp. Michał Nowak
Śp. Marian Dębiński
Śp. Agnieszka Paś
Śp. Wojciech Rączka

Niedziela 14 stycznia
6.00 Śp. Marian Boda
7.30 Obłog.Boże dla rodzin zRóżRóżańcowych
Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Zofia i Józef Kita
Śp. Piotr i Eugenia Pitułej
9.00 Śp. Janina Filek - 1 r. śm.
10.30 Śp. Józef Kowalczyk - 20 r. śm.
12.00 Śp. Bogusław Lisko, syn Tomasz
13.15 Roczki
18.00 Śp. Stefania Kądziołka - 26 r. śm.

Święci tego tygodnia: w sobotę – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.
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Święto Chrztu Pańskiego 07 stycznia 2007 r.
1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego przypominamy, że chrzcimy
w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie dla rodziców
i chrzestnych odbywa się w sobotę przed
chrztami o godz. 17.00. Każdy człowiek
ma prawo do Chrztu Św. – jako najważniejszego sakramentu. Rodzice oraz
chrzestni winni zapewnić dziecku możliwość rozwoju wiary katolickiej. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, którzy
żyją zgodnie z ewangelią. Winni być bierzmowani. Nie mogą być chrzestnymi tzw.
wierzący, a nie praktykujący, a także ludzie
dorośli żyjący z sobą na związku cywilnym,
lub też, gdy żyją ze sobą bez żadnego związku.
2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za rodziny, które przyjmują
błogosławieństwo kolędowe.

3. W sobotę 13 stycznia organizujemy,
zwłaszcza dla dzieci wraz z opiekunami,
wyjazd na Jasełka do Sanktuarium kalwaryjskiego oo. Bernardynów. Wyjazd o godz.
13.15, koszt przejazdu 5 zł.
4. W przyszłą niedzielę na Mszach Św. kazania będzie głosił ks. Wojciech Momot były
proboszcz Barwałdu Dolnego, obecny rezydent w Zatorze.
5. Serdecznie zapraszamy na koncert finalistów konkursu kolęd i pastorałek, który
odbędzie się w bazylice 14 stycznia o godz.
14.00.
6. We wtorek 16 stycznia pielgrzymujemy
na Jasną Górę. Wyjazd wyjątkowo o godz.
15.00, w związku z nawiedzeniem żywej
szopki. Koszt przejazdu 25 zł. Natomiast do
Łagiewnik pielgrzymujemy w piątek 26 stycznia. Wyjazd o godz. 10.00. Odwiedzimy najciekawsze szopki w Krakowie. Koszt przejazdu 10 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Miejsca święte

Izrael. Dla chrześcijan coraz mniej tam jest
miejsca.
Wzruszyło mnie opowiadanie o św. Franciszku nawiedzającym tę ziemię. Opisano
jak w czasach średniowiecza, gdy po Europie rozlegał się wielki żal, iż miejsca święte
są w niebezpieczeństwie bo Saraceni (Mahometanie) je opanowali. Już je nie można
nawiedzać. To było powodem krucjat. Rycerze z całej Europy walczyli o wyzwolenie miejsc drogich sercu każdego chrześcijanina.
Święty Franciszek bez pieniędzy i bez
zbroi postanowił dotrzeć przed oblicze samego sułtana Melek el Kamela, by opowiedzieć mu o Ukrzyżowanym. Wszyscy uważali to za szaleństwo. Wiedzieli, że sułtan

Tak niedawno zakończył się Adwent, który w naszej parafii był pod hasłem: „Dzisiaj
w Betlejem”. Dzięki propozycji miesięcznika „Małego Gościa” uczestnikom rorat
przybliżaliśmy sytuację panującą dzisiaj
w Ziemi Świętej. Ciekawe opowiadania
jeszcze bardziej wzmogły we mnie miłość
do tej Ziemi, która przez Boga została wybrana na miejsce historii świętej. Przemierzali ją patriarchowie. Po niej kroczyli prorocy. Na niej mieszkał przez 33 lata Jezus
Chrystus. Ona jest kolebką chrześcijaństwa.
Jest również miejscem narodzenia religii
mojżeszowej. Obecnie wyznawcy religii
mahometańskiej: Palestyńczycy wciąż
walczą z Żydami zamieszkującymi państwo
-3-
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dych. Niektórzy z nich już nie odczuwają
potrzeby spowiedzi świątecznej oraz komunii św. Zagrożone jest małżeństwo i rodzina. Ze smutkiem chodząc po kolędzie
stwierdzam, jak wiele małżeństw – do niedawna dobrych, zagrożonych jest rozpadem. Ileż tych małżeństw, które zaledwie
trzy, cztery lata zawarło małżeństwo, są po
rozwodzie. Często słyszę, że głównym
powodem jest zdrada, a także pijaństwo.
Ubolewając nad tą sytuacją myślę, że młodzi przygotowujący się do sakramentu
małżeństwa też zdradzają Boga, gdy tak
beztrosko podchodzą do problemu, które
określają słowem „kochaliśmy się”.
„Miejsca święte są w niebezpieczeństwie”
takim zdaniem mobilizowano do walk wyzwoleńczych, czyli krucjat. Obecnie trzeba podjąć wielki wysiłek, by rodziny, małżeństwa, kapłaństwo czy życie konsekrowane nie zatopiła fala agresywnej świeckości. Z żywą wiarą jak św. Franciszek
trzeba wkraczać w te zagrożone miejsca.
Bardzo spodobał mi się wiersz, który tutaj przytaczam:
Musimy siać – choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron.
Niech nam w Nowym Roku 2007 Chrystus doda sił, abyśmy nie zrażali się trudnościami. Trzeba obsiewać grunta naszych
dusz słowem ewangelicznym, mocą Chrystusowych sakramentów. Nie zrażać się,
choć brak nam sposobu na skuteczną
ewangelizację. Być dzielnym siewcą, choć
stada wron, czyli nieprzyjaciół ewangelii
czyni bezużytecznym nasz zasiew.
Wszechmocny Bóg rodzi się jako słabe
dziecko, by Jego małością nas umacniać.
Tego wszystkim życzę i o to się modlę do
Bożego Dziecięcia.

/ciąg dalszy ze str.3/

wymierzył specjalną nagrodę za głowę każdego chrześcijanina. Odwaga ubogiego zakonnika zadziwiła jednak groźnego władcę. Zgodził się go wysłuchać. Gorąca wiara i mądrość Boża Biedaczyny z Asyżu tak
zafascynowała władcę, że poświęcił mu
wiele czasu, aby go wysłuchać. Po rozmowie powiedział do niego: „Gdyby Europejczycy byli takimi chrześcijanami jakim
Ty jesteś – przyjąłbym waszą wiarę. Nie
widzę jednak wśród uczestników krucjaty
rycerzy, którzy by tak kochali waszego
Proroka jak Ty. Oni przepadają za bogactwem, a nie za Chrystusem”. Sułtan pozwolił spokojnie odejść ubogiemu zakonnikowi i dał mu pismo, że bracia z Jego zakonu mogą swobodnie przybywać do tej
Ziemi i ją zamieszkiwać. Tak Franciszkanie stali się kustoszami chrześcijańskich
świątyń w Palestynie.
Siła, moc i przebiegłość, a także chytrość
uzbrojonych rycerzy poniosła klęskę. Zwyciężyła bezgraniczna miłość i żywa wiara
św. Franciszka.
Po wiekach, u początku III tysiąclecia,
coraz wyraźniej zauważamy, że miejsca
święte są w niebezpieczeństwie. Niewątpliwie taką sprawą świętą jest małżeństwo,
rodzina, kapłaństwo. Miejscem świętym
jest dom i kościół. One – zauważamy to
naocznie, że coraz bardziej się kurczą.
W Europie zachodniej coraz mniej ludzi jest
w rodzinach i coraz większą pustką świecą
kościoły. Ta groźna fala powodzi, którą
określamy słowami Jana Pawła II, że człowiek współczesny żyje tak, jakby Boga nie
było, coraz bardziej wlewa się w naszą Ojczyznę.
Jestem bardzo zaniepokojony tym, że na
święta Bożego Narodzenia miałem wrażenie, że do spowiedzi było mniej ludzi mło-

Ks. Proboszcz
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Męczennicy za wiarę

ligię, nadając jej status państwowy, tym samym dyskryminując i uciekając się nawet
do przemocy wobec mniejszości religijnych.
Tak dzieje się w Indiach, gdzie hinduizm
przeciwstawia się islamowi i chrześcijaństwu, w Indonezji, gdzie radykalny islam
wałczy z chrześcijaństwem, hinduizmem
i buddyzmem, w Sri Lance i Nepalu, gdzie
buddyzm występuje przeciwko chrześcijaństwu i islamowi.
Również ideologie nacjonalistyczne
walczą z chrześcijaństwem. W wielu krajach występuje zjawisko umacniania więzi
między ideami nacjonalistycznymi a religijnymi. Jako przykład Schirrmacher podaje Indie, Indonezję, Bangladesz, Pakistan
i Turcję. Tam chrześcijaństwo staje na drodze nacjonalizmowi.
W roczniku opublikowano za dziełem
pomocy „Open Doors” listę państw, w których chrześcijanie są najczęściej prześladowani. Wyznawcy Chrystusa szczególnie
cierpią w Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej,
Laosie, Wietnamie, Iranie, Turkmenistanie,
na Malediwach, w Bhutanie, Myanmarze
i Chinach.
Rocznik zwraca uwagę na pogarszającą
się sytuację chrześcijan w Erytrei i Iraku.
W Iraku z powodu prześladowań chrześcijanie uciekają za granicę.

Co roku 90 tysięcy chrześcijan na świecie traci życie za wiarę! - informuje niemiecka ewangelicka agencja informacyjna „Idea”.
„Idea” wydała nowy rocznik „Męczennicy 2006”. Z opublikowanych w nim danych wynika, że żadna z istniejących na
świecie grup religijnych, nie jest tak dyskryminowana i prześladowana jak chrześcijanie. Są oni ofiarami co najmniej trzech
czwartych przypadków łamania wolności
religijnej. W statystykach zabójstw z powodów przynależności religijnej chrześcijanie stanowią ponad 90 proc.
O prześladowaniach chrześcijan pisze
we wstępie do rocznika teolog Thomas
Schirrmacher z Bonn, szef grupy roboczej zajmującej się przestrzeganiem wolności religijnej Niemieckiego i Austriackiego Aliansu Ewangelicznego.
Z 2,2 mld chrześcijan co dziesiąty jest
prześladowany bądź znieważany z powodu swojej wiary. Według szacunków,
z powodu wyznawania chrześcijaństwa
rocznie traci życie 90 tys. osób. Schirrmacher wskazuje, że liczba ta alarmująco
wzrasta przede wszystkim w Afryce i Azji.
Niektóre kraje wspierają jedną, rodzimą re-

Jedynie tylko Ty Matuchno wiesz ile
Matuchno Nieustającej Pomocy ślubie.
łez wylewam od sześciu lat z tego powodu.
Błagam Cię wejrzyj na moją sytuację rodzinną, mojego syna i mojej synowej, którzy się odsunęli od Boga dziś. Serce mnie
boli jak moje wnuki będą wychowane.
Szczególnie mój własny syn mnie poniża
i traktuje mnie jak obcą osobę. Wychowywałam moich synów w wierze katolickiej opartej na wzajemnym uszanowaniu i miłości rodzinnej. Dziś jestem oszołomiona jego zmianą jaka następuje po ich
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Nie widzę na razie żadnego wyjścia z tej
sytuacji jak tylko gorliwą modlitwę do Ciebie Mateńko, abyś temu dziecku otworzyła
oczy, póki jeszcze jest czas. Po pogrzebie
mojego męża żyję w ciężkiej smutnej sytuacji i spędzam samotnie święta Bożego Narodzenia – moje dzieci nie mają w swoich
sercach dla mnie miejsca. Błagam Cię Mateńko pokieruj losem moim według woli
Bożej.
Twoja niegodna sługa

