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Bronisz godności ludzkiej
II Niedziela Adwentu

Niech nasza droga
będzie wspólna

Niech nasza modlitwa
będzie pokorna

Niech nasza miłość
będzie potężna

Niech nasza nadzieja
będzie większa

Od wszystkiego, co się tej na-
dziei może sprzeciwiać.

Dziękujemy Ci, Panie, za Jana
Pawła II i modlimy się o Jego be-
atyfikację.

Rodzina Jan i Bogumiła
Krzemieniowie

Piękno dzieci
Dzieci nie można nie lu-

bić. Generalnie dzieci są cu-
downe. Nie trzeba ich mu-
sieć lubić, choć oczywiście
– czasami są momenty, i na-

wet szanowne pociechy zdają sobie z tego
sprawy, że chciałoby się je pozamykać
w komórce.

Dzieci lubi się za to, że... są dziećmi.
Każde jest inne, każde ma swój świat, któ-

ry rodzicom powinien
się podobać. Równo-
cześnie rodzice starają
się również ten świat
swoich dzieci kształto-
wać. Dzieci trzeba zawsze poważnie trak-
tować. Jeśli stosuje się taryfę ulgową, czy
to w rozmowie z nimi, czy w pracy dla
dzieci – one to wyczują. Dzieci trzeba trak-
tować serio. Gdy próbuje się je zbyć, albo
jakoś je oszukać  – zawsze to kłamstwo
ma krótkie nogi.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.



-7--2-

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA  DO RZYMIAN

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA
Iz 11, 1-10
Przyjście mesjasza, króla sprawiedliwego

EWANGELIA:  Mt 3, 1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Rz 15, 4-9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Oto słowo Pańskie

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Na-
wróćcie się, bo bliskie jest królestwo nie-
bieskie». Do niego to odnosi się słowo pro-
roka Izajasza, gdy mówi:

Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wiel-

błądziej i pas skórzany około bioder, a jego
pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nad Jorda-
nem. Przyjmowano od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznając przy tym swe
grzechy. A gdy widział, że przychodzi do
chrztu wielu spośród faryzeuszów i sadu-
ceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto

wam pokazał, jak uciec przed nadchodzą-
cym gniewem? Wydajcie więc godny owoc
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie so-
bie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo
powiadam wam, że z tych kamieni może
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już sie-
kiera do korzenia drzew jest przyłożona.
Każde więc drzewo, które nie wydaje do-
brego owocu, będzie wycięte i w ogień
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla na-
wrócenia; lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem go-
dzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: psze-
nicę zbierze do spichlerza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym».

II Niedzielę Adwentu można nazwać niedzielą przygotowania. Dzieje się tak za sprawą św.
Jana Chrzciciela. Jego przesłanie uwrażliwia nas na dwie sprawy. Po pierwsze: Królestwo
Niebieskie jest blisko, zatem potrzeba nawrócenia staje się paląca. Niewłaściwe jest odkłada-
nie nawrócenia na później. Dla chrześcijanina liczy się jedynie „teraz”. Przeszłość już nie jest
nasza i służyć może jedynie do tego, aby wyciągać z niej wnioski, by budować lepszą przy-
szłość, która jeszcze nie jest nasza. Tylko z chwilą obecną podarowana jest nam wolność
i aktualność, i tylko w niej rozgrywa się dramat, czy chcemy skorzystać z oferowanego nam
zbawienia. Drugą przesłanką Janowego orędzia jest przygotowanie drogi Panu. Tą biblijną
metaforą ujęte jest ludzkie życie. Tak jak trzeba było przygotowywać drogi zasypywane
przez pustynny piasek, niwelować nierówności terenu na przyjazd ważnej osobistości, tak
mamy układać nasze życie, aby przychodzący Chrystus odnalazł nas dostatecznie przygoto-
wanych. Występujący w Janowej mowie symbol ognia ma znaczenie sądu i miłości. Nasze
życie, to, co robimy i kim jesteśmy, podlega nieustannemu osądowi, co niewątpliwie jest
przykre, ale nie można zapominać, że jest to sąd miłości, stąd winniśmy odpowiedzieć chę-
cią przemiany.

stawę nadali właśnie kierunki temu rozwo-
jowi”.

Pełni wrażeń z Dębnik pojechaliśmy do
Łagiewnik. Po krótkim odpoczynku część
grupy udała się na zwiedzanie sanktuarium,
kaplic, otoczenia. O godz. 15.00 uczestni-
czyliśmy w Godzinie Miłosierdzia, a o godz.
16.00 we mszy św. koncelebrowanej.
Głównym koncelebrantem był ks. bp Józef

Guzdek. We mszy św. brało udział 50 ka-
płanów, którzy otrzymali święcenie kapłań-
skie w latach 2004, 2005, 2006, którzy brali
udział w rekolekcjach.

W drodze powrotnej modliliśmy się za
zmarłych, odmawiając część Bolesną ró-
żańca.

Była to ostatnia pielgrzymka przed Świę-
tami Bożego Narodzenia. Ks. Infułat złożył
wszystkim życzenia świąteczne. M.Zadora

Dla dorosłych poniedziałek, wtorek i środę o godz. 6.00, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dla dzieci szkolnych o godz. 17.00.
Dla młodzieży z III klasy gimnazjalnej w poniedziałek o godz. 16.00,
Dla młodzieży z klasy I, II gimnazjum we wtorek o 16.00,
Dla młodzieży szkół średnich w środę o 16.00.
Spowiedź adwentowa będzie w sobotę od godz. 6:00-12:00 i 14:00-18:00.

Serdecznie zapraszam młodszych i starszych Parafian do udziału.

Plan rekolekcji adwentowych
W tym roku rekolekcje poprowadzi o. Damian Muskus – kustosz sanktuarium kalwaryj-

skiego. Program nauk rekolekcyjnych jest następujący:
W trzecią niedzielę adwentu – 16 grudnia nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach św.

Romowie na Jasnej Górze
W niedzielę 2 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Romów na Jasnej Górze. Z naszej

parafii pojechało ich 25. Na swojego przewodnika wybrali sobie ks. Krzysztofa Główkę.
Bogu dziękuję, że u nas jest dużo życzliwych ludzi, którzy w imię prawdy ewangelicznej, że
„jeden drugiego ciężary noście” pomagają zorganizować wyjazdy tym, których na to nie
stać. Pielgrzymka ta kosztowała 1200 zł., którą parafia z radością pokryła.

Zniszczone kościoły
Walec reżimu komunistycznego, posuwający się przez przeszło 70 lat w różnych krajach

Europy wschodniej, gniótł nie tylko kościoły, ale i wiarę. System ateistyczny zostawiał
w spadku duchową pustynię. Trudną na odrodzenie. Fizycznym pustyniom niemożliwe jest
przywrócenie życia. Duchowym pustkom przywraca się je z wielkim wysiłkiem. Tak rów-
nież jest z misjami katolickimi, które pracują u naszych wschodnich sąsiadów. Od kilku już
lat Kościół w Polsce stara się nieść pomoc duchową i materialną, zwłaszcza naszym Roda-
kom, tak licznie rozsianym poza naszą wschodnią granicą. Dzięki waszej życzliwości uzbie-
raliśmy w ubiegłą niedzielę 1100 zł., które przesłaliśmy na właściwe konto.

(ciąg dalszy ze str. 7)
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II Niedziela Adwentu 09 grudnia 2007 r.Intencje mszalne:

Poniedziałek  10 grudnia
   6.00 Śp. Michał Zając
   7.00 Śp. Krystyna Klauzner
   7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
   8.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
 12.00 Śp. Józefa i Jakub Bogaccy
 17.00 Śp. Wincenty Książek

Śp. Eugeniusz Haśkiewicz

Wtorek 11 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 Śp. Michał Zając
    7.30 Śp. Małgorzata Spytkowska
    8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
  12.00 Za zmarłych członków Żywego Różańca
  17.00 Śp. Wincenty Książek

Śp. Sylwester Warmuz i rodzice

Środa 12 grudnia
    6.00 Śp. Michał Zając
    7.00 Śp. Grzegorz Sporek
    7.30 Śp. Małgorzata Spytkowska
    8.00 Śp. Wincenty Książek
  12.00 Śp. Wiesław Gałuszka
  17.00 W intencjach nowenny

Piątek 14 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla syna Leszka
    7.30 Śp. Wincenty Książek
    8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
  12.00 Śp. Michał Zając
  17.00 Sp. Małgorzata Spytkowska

Śp. Jan Oleksy

Sobota 15 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 Śp. Michał Zając
    7.30 Śp. Wincenty Książek
    8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
  12.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
  17.00 Sp. Kazimierz
  18.00 Sp. Andrzej Szpara

Śp. Antoni Peszel

Niedziela 16 grudnia
  6.00 Śp. Krystyna Klauzner
  7.30 Śp. Michał Zając

Śp. Wincenty Książek
   9.00 Śp. Barbara, Józef, Bolesław Drabik
 10.30 Śp. Janina Kasprzycka - 20 r. śm. mąż Józef
 12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla

Ryszarda Szopińskiego w 90 r. urodzin
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Wojciech, Jerzy Płaszczyca

Czwartek  13 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
    7.30 Śp. Michał Zając
    8.00 Śp. Wincenty Książek
  12.00 Śp. Piotr Kubaszewski - 5 r. śm.
  17.00 Śp. Wiesław Gałuszka

Śp. Aleksander Bober

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Kapłaństwo wiernych

1.W dniu dzisiejszym Wspólnota Wiara
i Światło zaprasza na kiermasz świąteczny,
z którego dochód przeznaczony jest na
wakacyjny wypoczynek dla osób niepełno-
sprawnych.

2.W tym tygodniu o godz. 17.45 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z nastę-
pujących klas:

Poniedziałek 10 grudnia  klasa I podst.
Wtorek 11 grudnia klasy III gimnazjum
Środa 12 grudnia klasy IV podstawowe
Czwartek 13 grudnia klasy VI podst.
3.W środę, na Nowennie do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 16.30
modlić się będziemy o trzeźwe przeżycie
adwentu.

4.Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w piątek na godz.
17.00 na roraty zapraszamy młodzież.

5.Caritas naszej archidiecezji zaprasza
wszystkich do udziału w Wigilijnym Dziele
Pomocy Dzieciom. Znakiem tego udziału
jest nabywanie świecy na stół wigilijny. Do
centrali Caritas od każdej świecy odprowa-

dzamy 5 zł. Natomiast wyższe ofiary skła-
dane przy tej okazji przeznaczamy na po-
moc dla rodzin wielodzietnych naszej pa-
rafii.

6.Z posługą sakramentalną przed Świę-
tami Bożego Narodzenia do ludzi starszych
i chorych pójdziemy rano w sobotę 15 grud-
nia. Prosimy zgłaszać chorych i starszych
w zakrystii.

7.Do kosza, który znajduje się przed oł-
tarzem św. Antoniego prosimy składać dary
dla biednych – zwłaszcza żywność.

8.W piątek 14 grudnia o godz. 10.00 piel-
grzymujemy do Łagiewnik. W tym dniu
nawiedzimy kościół w Mistrzejowicach
i zapoznamy się z historią księdza Kurzeji,
a zwłaszcza ks. Prałata Mikołaja Kuczkow-
skiego, rodaka wadowickiego. Koszt prze-
jazdu 12 zł. W niedzielę jedziemy na apel
jasnogórski. Koszt przejazdu 25 zł. Wyjazd
o godz. 16.00. Na pielgrzymki można się
zapisywać w zakrystii lub kancelarii.

9.W przyszłą niedzielę rozpoczynamy
rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyj-
ne na mszach św.  wygłaszać będą oo.
Bernardyni z Kalwarii Z.

Każdy ksiądz, mocą przyjętego sakramen-
tu kapłaństwa, jest tym, którgo w języku
łacińskim określa się jako „pontifex”. To
słowo oznacza „budujący most”. Zadaniem
księdza jest łączenie dwóch brzegów: ludz-
kiego i boskiego, ziemskiego i wiecznego.
Wiązanie spraw ludzkich ze sprawami Bo-
żymi. Właśnie ta prawda zawiera się w sło-
wie „budowniczy mostów” w sensie du-
chowym. To jest główny cel kapłaństwa

Chrystusowego. Ma ono ewangelizować
świat. Chrystus określa to działanie słowem:
sól, kwas, światło. Szczyptą soli można
nadać smak dużej pojemności potraw. Ka-
wałkiem rozczynu, czyli kwasu można
spulchnić ciasto. Mała żarówka może
oświetlić dużą powierzchnię.

Chrystus pragnął, aby katolicy świeccy
również mieli udział w budowaniu mostów
pomiędzy tym co boskie, a ludzkie. Na pod-

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Damazego I, papieża,
w środę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadelupe, w czwartek – wspomnienie św.
Łucji, dziewicy i męczennicy, w piątek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła. (ciąg dalszy na str. 4)
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ks. Proboszcz

Pielgrzymka śladami Jana Pawła II
Tradycyjnie w czwarty piątek miesiąca

(23 listopada) pod przewodnictwem ks. In-
fułata Jakuba Gila wyruszyliśmy na piel-
grzymkę do Łagiewnik. W tym dniu mieli-
śmy odwiedzić inne miejsca w Krakowie
związane z osobą Jana Pawła II. Najpierw
pojechaliśmy na Dębniki, leżące naprzeciw
Wawelu po prawej stronie Wisły.

W życiorys Karola Wojtyły wpisały się
cztery dębnickie ulice: Tyniecka, Różana,
szwedzka i Konfederacka. Przy ul. Konfe-
derackiej nawiedziliśmy salezjański kościół
parafialny pw św. Stanisława Kostki
i św. Jana Bosko. W czasie, gdy Karol Woj-
tyła mieszkał na Dębnikach, świątynia ta
była jego kościołem parafialnym. Obecny
proboszcz ks. Robert Wróblewski bardzo
ciekawie przedstawił nam historię powsta-
nia kościoła, zapoznał z jego wnętrzem.
Szczególna uwagę zwróciliśmy na prezbi-
terium zamknięte ścianą ozdobną mozaiką.
W górnej części mozaiki, w kręgu promie-
ni i adorujących aniołów, widnieją litery
oznaczające początek i koniec – alfa i ome-
ga. Na tle krzyża umieszczona została Fi-
gura Chrystusa.

Na ścianach nawy ciekawa polichromo-
wane płaskorzeźby Stacji Męki Pańskiej.
Przede wszystkim byliśmy w tych miej-
scach, gdzie bywał Karol Wojtyła. Często
żarliwie modlił się przed obrazem Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych, który te-
raz umieszczony jest w bocznej kaplicy.
Kiedyś Jan Paweł II Powiedział: „Przed tym
obrazem wymodliłem sobie i ugruntowa-
łem dar powołania kapłańskiego”.

Obecnie obok obrazu ustawiona jest pięk-
na figura Jana Pawła II autorstwa ks. Lesz-
ka i ks. Roberta Kruczków, SDB.

W tym kościele Karol Wojtyła spotkał też
Jana Tyranowskiego, który wywarł ogrom-

ny wpływ na Niego i przyczynił się do pod-
jęcia decyzji o wyborze życia konsekrowa-
nego.

W tym miejscu również ks. Wojtyła, jako
świeżo wyświęcony kapłan, odprawił swoją
pierwszą mszę św. z udziałem wiernych 03
listopada 1946 roku. Po raz ostatni kościół
ten odwiedził 17 sierpnia 2002 roku, pod-
czas VIII pielgrzymki do Ojczyzny.

Z kościoła św. Stanisława Kostki udali-
śmy się na ul. Tyniecką 10, tu przyszły
Papież mieszkał w latach 1938-1944r.;
wraz z ojcem zajmował w suterenie dwa
pokoje z kuchnią, życzliwie udostępnione
przez wuja Roberta Kaczorowksiego. Przy
ul. Tynieckiej przeżył nagłą śmierć ojca
w 1941 roku. Dom mogliśmy obejrzeć tyl-
ko z zewnątrz.

Byliśmy także przy ul Różanej 11, gdzie
Karol Wojtyła, członek żywego różańca,
spotkał się ze wspomnianym wcześniej
Janem Tyranowskim, prostym krawcem
o niezwykłej duchowości, mającym wielki
wpływ na religijność młodzieży.

Dębniki odegrały dużą rolę w życiu mło-
dego Karola. W 1996 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II skierował do parafian kościo-
ła pw. św. Stanisława Kostki słowa: „Moje
związki z tą parafią sięgają 1938 roku, kie-
dy to obaj z ojcem przeprowadziliśmy się
z Wadowic do Krakowa i zamieszkaliśmy
w domu przy ul. Tynieckiej 10. Spędziłem
tam prawie 6 lat. W ciągu tego czasu wiele
dokonywało się w moim życiu: początki
studiów uniwersyteckich, wybuch wojny,
praca w Solvay’u, teatr, seminarium,
śmierć ojca. Wszystko to kształtowało
mnie wewnętrznie. A Opatrzność Boża po-
zwoliła mi właśnie tam na Dębnikach, spo-
tkać ludzi, którzy przez swoją wiarę i po-

stawie sakramentu chrztu, a także bierz-
mowania, jak również sakramentu małżeń-
stwa powinni sakralizować świat w któ-
rym żyją. Powołaniem katolików świeckich
nie jest być przedłużeniem rąk, mowy, czy
nóg kapłańskich. Nie są przez Chrystusa
powołani do tego by przedłużali, lecz by
przekazywali misję Chrystusa.

Religijność ludowa daje nam liczne przy-
kłady takiej postawy. Rozważmy chociaż
jeden z nich. Wielokrotnie mówi się: rodzi-
na jest kościołem domowym. Powtarza się
też słowa sanktuarium życia rodzinnego.
Okres adwentu bardzo nam pomaga do-
strzec prawdziwość tych słów. W wielu
rodzinach rodzice wraz z dziećmi w ciągu
adwentu wspólnie robią szopkę. Ileż zapa-
łu wywołuje ta praca u rodziców, a tym
bardziej u dzieci. Wykonują ją z najprost-
szych materiałów. Pomysłowości dzieci
i rodziców nie ma granic. Jak w kościele
stanie w Boże Narodzenie szopka, tak i w
rodzinach mała szopka zagości.

Ten element tworzenia wspólnego przez
całą rodzinę szopki jest bardzo dobrym spo-
iwem rodziny. Nie potrzeba wielkich słów
o miłości i szacunku w rodzinie – wystar-
czy z dużą cierpliwością i szacunkiem po-
chylać się w niektóre wieczory adwentu
nad wykonaniem rodzinnej szopki Jezuso-
wej. Podobnie też ma się z przyozdobie-
niem choinki. Czym więcej własnych po-
mysłów, tym bardziej choinka ma więcej
do powiedzenia całej rodzinie.

Spojrzymy również pod kątem udziału
wiernych w kapłaństwie Jezusa Chrystusa
– na wieczerze wigilijną. Jak bardzo ten
wieczór może połączyć całą rodzinę. Każ-
dy z członków rodziny ma coś do zrobie-

nia w przygotowaniu wspólnej biesiady.
W wieczór wigilijny na stół kładzie się garść
siana, które jest przedziwnym wspomnie-
niem żłobu betlejemskiego. Nakrywa się go
białym obrusem. Kładzie się pokarmy do
spożycia. Zanim rodzina zacznie jeść,
wspólnie klękają do modlitwy. Modlą się
i czytają urywek ewangeliczny o Narodze-
niu Pańskim. I teraz następuje chwila tak
bardzo oczekiwana. Ojciec lub matka, jako
kapłan lub kapłanka tej maleńkiej parafii bie-
rze do rąk opłatki i każdego nimi obdziela.
A dzieląc się tym symbolicznym chlebem,
sprasowanym do minimum wypowiada
dobre słowa, które karmią członków ro-
dziny, jak najlepsze pożywienie. Zwykły
opłatek ma w ten wieczór wigilijny niesa-
mowitą moc. On jedna ze sobą. Każe za-
pomnieć, daje siły do przebaczenia. Wciąż
niestrudzenie powtarza –  zacznijmy od
nowa.

Czyż wieczerza wigilijna spożywana
przez domowników w nastroju wielkiej
miłości, jedności nie nawiązuje do ostatniej
wieczerzy? Nie jest jakimś odbiciem każ-
dej mszy św. Ofiarę eucharystyczną, czyli
mszę św., może sprawować tylko kapłan,
bo Chrystus udzielił mu tej władzy, że tyl-
ko on może konsekrować chleb w Ciało,
a wino w Krew Jego.

Wieczerzy wigilijnej najlepiej przewod-
niczą ojciec lub matka, bo oni są kapłana-
mi domowego Kościoła.

Jako proboszcz parafii wadowickiej,
w przededniu tych wspaniałych świąt, ści-
skam dłonie matek i ojców wszystkich ro-
dzin naszej parafii. Ściskam w uznaniu
i prośbie. Ojciec Święty Jan Paweł II nie-
raz powtarzał takie zwykłe słowa: „Trzy-
majmy się i nie dajmy się”.

(ciąg dalszy ze str. 3)

(ciąg dalszy na str. 7)


