Adwent
Adwent to czas oczekiwania na przybycie Jezusa. Jeśli ktoś nie kochał i nie wyglądał nadejścia ukochanej
osoby, nie zrozumie Adwentu. Jeśli ktoś nigdy nie czekał i nie tęsknił za człowiekiem, którego
mógł dotknąć, zobaczyć i usłyszeć, jakże
może czekać na Boga, którego nigdy nie
oglądał?
Adwent jest znakiem obdarowania. Jest
przypominaniem, że Ten, który z miłości
człowieka narodził się z Maryi dziewicy,

przecierpiał
krzyż
i przez bramę śmierci
przeszedł do wiecznego
życia, powróci, by zabrać nas tam, gdzie nie
ma już śmierci i cierpienia, ale gdzie króluje nieskończone życie
i niewyczerpana miłość.
Adwent obnaża prawdę o relacji człowieka z Chrystusem. Może się okazać, że człowiek, mimo nominalnego bycia chrześcijaninem, na nic ani na nikogo już nie czeka,
że jego wiara spłaszczyła się do moralności, a pozbawiony jest nadziei skierowanej
ku niebu.
o. Paweł Kozacki OP
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Bronisz godności ludzkiej
III Niedziela Adwentu
Można otrzeć łzy gorzkie, ależ
w imię Boga
Z pieśnią wzniosłą, co z serca
sama się wylewa
Idźmy, cierpmy, dokąd nam
wystarczą siły,
Idźmy i stawmy czoła szalonej
zawiei
A każdy niechaj głosem duszy
śpiewa
Pieśń o miłości, wierze i nadziei
CK Norwid

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Ojcze Niebieski, dziękujemy
Ci za pontyfikat Piotra naszych
czasów
Rodzina Kowalczyków

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE ZLISTU ŚW. JAKUBA
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
APOSTOŁA

KSIĘGI PROROKA IZAJASZA

Jk 5, 7-10
Przyjście Pana jest już bliskie

Iz 35, 1-6a.10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA: Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia,
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy oni
odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów
o Janie: «Coście wyszli oglądać na pusty-

ni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale
coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto
Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby
Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim
większy jest niż on.
Oto słowo Pańskie

Radujcie się

otrzymaliśmy w Chrystusie przez chrzest,
czy nie stajemy po stronie tych, którzy nie
skorzystali z oferowanego im zbawienia.
Izajaszową zapowiedź rozwiązania języka
niemych można potraktować jako radość
dawania życiem świadectwa, że obecny jest
w nim Bóg. Eschatyczny charakter chrześcijańskiej radości jest powiązany z nadzieją.
Nadzieja pozwala patrzeć w życie wieczne.
Adwent uczy też cierpliwości (II czytanie),
która jest miarą naszego oczekiwania i umiejętnością znoszenia cierpienia. Ostatecznie
cierpliwość jest wyrazem miłości, tak jak
cierpliwy względem nas jest Bóg.

III Niedziela Adwentu wyróżnia się rysem radości z powodu bliskości przychodzącego Pana. Warto przy tej okazji
ukazać, czym jest chrześcijańska radość.
Zagrożeniem dla radości świąt Narodzenia
Pańskiego jest zagubienie ich religijnego
wymiaru. Mądrością chrześcijańską jest
znalezienie w tym, co ziemskie, nadprzyrodzonego wymiaru. Zacząć trzeba od pojednania z Bogiem i bliźnimi. Kolejną przesłanką chrześcijańskiej radości jest orędzie
zbawcze. Izajasz stawia pytania, czy nie
pozostajemy głusi i ślepi na wszystko, co
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w naszym kościele, np. uroczystości, pogrzeby księży, sióstr. Stwierdził, że udział
w nich powinien być większy. Jako przykład podał udział wiernych z parafii z Frydrychowic w pogrzebie matki siostry Malwiny pod Rzeszowem. Z kolei p. M. Nowak mówił o roli kapliczek usytuowanych
w różnych miejscach naszego miasta, przy
których tradycyjnie w maju zbierają się
wierni na majówkach.
Ad.4/ Ważną sprawą w nadchodzącym
roku będzie przygotowanie parafii do Misji
Świętych. Przygotowaniem do nich będą
między innymi pielgrzymki na Jasną Górę,
do Łagiewnik.
Ad.5/ Pani M. Zawiła i L. Satława złożyły sprawozdanie z działalności klubu „Pod
plebanią” dla seniora. Od września odbyło
się 9 spotkań, między innymi spacerkiem
po Wadowicach, Zaduszki, Andrzejki. Na
spotkania przychodzi coraz więcej osób.
Ks. Infułat podziękował organizatorkom za
zaangażowanie, duży wkład pracy w ich
organizację.
Ad.6/ Dużo miejsca w dyskusji poświęcono młodzieży, w jaki sposób mobilizować do większego zaangażowania w życie
parafii. Ks. Infuła poinformował o planowanym remoncie domu Papieża.

/ciąg dalszy ze str. 5/

szym dziełem jego życia jest łaciński przekład Pisma Świętego zwany Wulgatą.
Ad.2/ Ks. Infułat poinformował, że rok
2008 jest w Kościele Rokiem Pisma Świętego. W 2008 roku odbędzie się synod biskupi poświęcony roli Pisma św. w Kościele. Zastanawiano się jak w parafii mobilizować wiernych do Jego czytania. Prawie
każda rodzina posiada Pismo św., dziś nie
ma problemu z Jego kupieniem. Czytanie
wymaga pewnego przygotowania. W dyskusji rozważano różne propozycje, między
innymi, aby tak jak była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, czy różańca, tak w podobny sposób miałaby się
odbyć wędrówka Pisma św. w rodzinach
naszej parafii. Problem ten zostanie omówiony na spotkaniach sekcji Rady w miesiącu styczniu.
Ad.3/ Przewodniczący Rady mówił
o naszym kościele, jako budynku, że jest
„ciepły”. Ogrzewają go także obecności
ludzi, którzy przychodzą do Boga. Kościół
jest wspólnotą rodzin. Rada Duszpasterska
zastanawiała się na ile nasza parafia jest
wspólnotą? W nawiązaniu do wypowiedzi
Przewodniczącego, p. T. Mrowiec mówił
o udziale parafii w ważnych wydarzeniach

Chrzest Św.

M. Zadora

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

Oliwia Pacyga, córka Janusz i Klaudii
Mikołaj Łukasz Jamróz, syn Łukasza i Małgorzaty
Karol Franciszek Stanek, syn Kazimierza i Marioli
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Pogrzeb

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

Śp. Stanisław Rajda, ur. 1942 r., zam. Nowy Targ, ul. Szaflarska
Śp. Stefania Kłobuch, ur. 1915 r., zam. ul. Krakowska
Śp. Maria Zawadzka, ur. 1921 r., zam. Os. XX-lecia
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Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Intencje mszalne:

Poniedziałek 17 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Michał Zając
8.00 Śp. Wincenty Książek
12.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
Śp. Maria Pływacz - 20 r. śm.
Wtorek 18 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Śp. Wincenty Książek
12.00 Śp. Michał Zając
17.00 Śp. Grzegorz Sporek
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Środa 19 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.00 Śp. Wincenty Książek
7.30 Śp. Konrad Gallas
8.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
12.00 Śp. Michał Zając
17.00 W intencjach nowenny

Czwartek 20 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.00 Śp. Wincenty Książek
7.30 Śp. Michał Zając
8.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
12.00 Śp. Wiesław Gałuszka
17.00 Śp. Stanisława Wolanin - 5 r. śm.
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Piątek 21 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.00 Śp.Maria iAndrzejKosycarz z dziećmi
7.30 Śp. Grzegorz Sporek
8.00 Śp. Honorata i Aleksander Miarka
Śp. Tadeusz, Rozalia, Helena
12.00 Śp. Wincenty Książek
17.00 Sp. Stanisława i Władysław
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Sobota 22 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.30 Śp. Antoni, Agnieszka i syn Władysław
8.00 Śp. Józefa i Józef Szczur
12.00 Śp. Wincenty Książek
17.00 Sp. Grzegorz Sporek
18.00 Sp. Maria Klaczak
Śp. Eugeniusz Zając
Niedziela 23 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Mieczysław Tomski i syn
Śp. Wincenty Książek
9.00 Śp. Franciszek Bucki - 4 r. śm.
10.30 Śp. Kazimierz Wojtyłko - 5 r. śm.
12.00 Sp. Grzegorz Sporek
13.15 Śp. Adam Cisak
18.00 Śp. Maria Mastek - 1 r. śm.
Śp. Józef Mastek - 30 r. śm.

Adwent
Pani minister edukacji narodowej Katarzyna Hal radzi:
W szkolnictwie trzeba działać powoli i rozważnie. Przy szkole nie wolno nieodpowiedzialnie majstrować. Szkoła bezpieczna i przyjazna to zadanie, które trzeba zrealizować.
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III Niedziela Adwentu 16 grudnia 2007 r.
1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Dla dorosłych nauki rekolekcyjne
będą w 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 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. W przyszłą niedzielę będzie
się bardzo trudno wyspowiadać – koniecznie postarajmy się skorzystać z sakramentu pokuty w tym tygodniu. Dołóżmy starań, by w wigilię nie spożywać pokarmów
mięsnych, a wieczerzę przeżyć w naszych
najpiękniejszych tradycjach narodowych.
2. W tym tygodniu wypadają kwartalne
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodziny – w miejsce dawnych tzw. suchych dni.
Zachęcamy do większej troski o biednych

członków swych rodzin, a także z sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do stołu wigilijnego
samotnych, czy opuszczonych. Wdzięczni jesteśmy właścicielom stołówek, którzy
organizują wieczerzę wigilijną dla biednych.
3. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30, modlimy się o dobrą spowiedź adwentową.
4. Rycerstwo Niepokalanej ma spotkanie
w czwartek o godz. 17.00.
5. Spotkanie Grupy Modlitwy Jana
Pawła II – Totus Tuus w sobotę o godz.
9.00 w domu katolickim. Zapraszamy
uczestników i wszystkich zainteresowanych nauczaniem naszego Papieża.
6. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez nabywanie świec Caritas wspieramy dzieło wigilijnej pomocy dzieciom.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Czas obdarowywania

cza grzechu pierworodnego. Ten dar Boży
dla Marii nazywamy Niepokalanym Poczęciem. Zdumiona Maryja w pozdrowieniu
anielskim usłyszy te dziwne słowa: „Bądź
pozdrowiona pełna łaski”. Poczniesz i porodzisz Syna Bożego. Podwójnie obdarowana przez Boga Maryja pełnią łaski, a także Bożym Macierzyństwem.
Dla nas Polaków, a zwłaszcza Polskich
dzieci wyczekiwanym znakiem adwentowym jest św. Mikołaj. Ten historyczny biskup żyjący w IV wieku w Mirze w Azji
Mniejszej tak bardzo zapatrzył się w Boga,
obradującego człowieka, a także Jezusa
Chrystusa, który Siebie oddał człowiekowi
na dobre i na złe, że sam postanowił rozdać biednym wszystko, co miał. Czynił to
z bezinteresownej miłości do człowieka.

Adwent jest radosnym okresem, który
pomaga nam uświadomić sobie, że Bóg
który jest miłością nieustannie obdarowuje
człowieka. „Tak Bóg umiłował świat, że
Syna Swego posłał, aby każdy który w niego wierzył nie zginął, ale miał życie wieczne”. Niebo obdarowało Ziemię tym, co miało
najwspanialszego – Bogiem. „Opuściłeś
śliczne niebo, obrałeś barłogi” - śpiewamy
w kolędzie.
Na godne mieszkanie dla Swego Syna
wybiera Dziewczynę z Nazaretu Maryję
i obdarowuje Ją uprzedzającą łaską zbawienia. Czyni Ją wolną od grzechu pierworodnego. Od samego poczęcia jest czysta, nie
ma w Niej brudu żadnego grzechu – zwłasz-3-

/ciąg dalszy na str. 4/

tego od dzieci. Troszczmy się o to również w religijnym naszym życiu. Mam tu
na uwadze specjalnie kształcenie w sobie
postawy dziękczynienia za wielki dar Boży
jakim jest Komunia św. Z niepokojem obserwuję jak niektórzy starsi i młodsi przystępują do Komunii św. bez przygotowania. Po przyjęciu nie robią dziękczynienia.
Dość często zagraża bezmyślność w przyjmowaniu Komunii św. Za otrzymany dar
trzeba umieć dziękować. Umiejętność ta
jeszcze bardziej przynagla dającego do dalszego obdarowania. Dziękczynienie po Komunii św. to czas niezwykle ważny, który
uświadamia nam, że wszystko mamy dzięki
Bogu. Trzeba się wciąż uczyć dziękczynienia.
Na zbliżające się święta życzę wszystkim czytelnikom, by na wzór Chrystusa,
który dał nam Siebie – byśmy się z drugimi
dzielili dobrami materialnymi i duchowymi. Dzielili się tak jak czynimy to w wieczór wigilijny - łamiąc się wigilijnym opłatkiem.

/ciąg dalszy ze str. 3/

Historia wywdzięczyła Mu się w sposób
niezwykły, bo stał się przez wieki patronem wszystkich, którzy w sposób bezinteresowny dają. Przekazują podarunki
w imię ewangelicznej zasady: „niech nie wie
prawica, co czyni lewica”.
Od kilku już lat w Polsce praktyka duszpasterska podsuwa wciąż nowe propozycje, by katolik chciał się dzielić. Dzieło Wigilijnej Pomocy Dzieciom poprzez nabywanie świecy Caritas, a także pomoc dla Kościołów wschodnich w drugą niedzielę adwentu są tego czytelnym dowodem. Dołączyć trzeba również świeckie inicjatywy,
np. dzielenie się zakupionymi produktami
w sklepach, inicjatywa paczki, a także Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie te
akcje wskazują jak bardzo Bóg obdarowujący kształtuje człowieka, który pragnie
swymi dobrami dzielić się z innymi.
Dużą potrzebą jest wychowanie w nas
postawy wdzięczności. Za otrzymany dar
trzeba umieć podziękować. Wymagamy

ks. Proboszcz

Proboszcz Roku 2007

To jest parafia, której rys nadał kard.
Karol Wojtyła. On mnie tu posłał w 1971 r.
i powiedział: „Jasio, idź tam, może się da
co zrobić”. Pierwsze trzy miesiące błądziłem po budującym się osiedlu, szukałem
punktu zaczepienia. Stał się nim stary dom,
gdzie powstał punkt katechetyczny i miejsce odprawiania Mszy św. Ówczesne komunistyczne władze starały się temu przeciwdziałać. Szybko jednak wokół tego miejsca zjednoczyli się ludzie. Oni walczyli
o prawo do katechizacji, składali kolejne petycje o zgodę na budowę kościoła. Stanęli
przy mnie wierni bardzo zaangażowani,
bardzo oddani Kościołowi. Oni wiedzieli,
czego chcą!

Co roku Katolicka Agencja Informacyjna
mobilizuje parafie polskie, aby na podstawie dokonań proboszcza, które są w właściwy sposób udokumentowane, mogła
wybrać Proboszcza Roku. Tym razem został nim ks. prałat Jan Dziasek – proboszcz
parafii św. Jadwigi w Krakowie – Krowodrzy.
Po ogłoszeniu werdyktu jurorów w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, ks. Jan Dziasek dzielił się
swoimi spostrzeżeniami na temat pracy proboszcza w krakowskiej parafii. Przekazywał swoje przeżycia. Oto niektóre z nich:
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co mówią parafianie. Wszystkie problemy
bowiem możemy rozwiązać jeśli ze sobą
rozmawiamy, jeśli potrafimy powiedzieć
przepraszam.
Są osoby działające bardzo aktywnie, bez
nich trudno by mi było połączyć wiele
spraw związanych z różnorodną działalnością parafii.
Myślę, że parafianie się cieszą, jeśli o
parafii mówi się dobrze. Oni tego chcą. Są
dumni z tego, że należą do parafii św. Jadwigi Królowej. To ich zasługa, że u nas
dużo się dzieje, bo oni się w to angażują.
To działania, które prowadzą ich do Chrystusa, bo to jest Kościół Chrystusowy. Proboszcz ma być dobrym pasterzem, czyli
takim, który sobą nie zasłania Chrystusa,
ale wskazuje wiernym drogę do niego.
Dzisiaj parafia składa się z wielu różnych
grup, wspólnot. One sprawiają że kościół
tętni życiem. Proboszcz nadaje tym działaniom kierunek, ton, głębie. Myślę, że słowo „pasterz” w pełni oddaje sens pracy
kapłańskiej.

Staram się być otwartym i życzliwym.
Najpierw do zespołu moich najbliższych
współpracowników czyli księży wikariuszy, ale także do współpracowników świeckich. Wszyscy Ci ludzie pracują na obraz
parafii. Staram się im nie przeszkadzać, a
w czym mogę pomóc to pomagam. Nie
gaszę inicjatywy, pozwalam im działać, aby
ujawniali swoje zalety i talenty. Ta parafia
miała szczęście do bardzo dobrych księży.
Mieszka tu dużo takich ludzi, którzy chcą
bez interesownie działać dla dobra wspólnego. Rocznie wydajemy w parafii ok. 200
000 zł. na cele charytatywne – kuchnie,
paczki świąteczne, podręczniki dla dzieci,
obiady w szkole dla dzieci. Trzeba kochać
swoich parafian. Jeśli ja się do kogoś uśmiecham to i on uśmiecha się do mnie. Jeśli ja
jestem życzliwy to minie mu złość. Poważnie traktuję maksymę św. Franciszka Salezego, że więcej much się złapie na krople
miody niż na beczkę octu. Najważniejsze,
by proboszcz był uśmiechnięty, życzliwy,
by chętnie z ludźmi rozmawiał. Nie wolno
traktować ludzi z góry. Chcę słuchać tego

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 02 grudnia 2007 roku odbyło
się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, któremu przewodniczył ks. Infułat
Jakub Gil. Uczestniczyło w nim 4 księży
oraz 22 członków Rady. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, następnie przewodniczący Rady, p. Bogdan Pamuła powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania.
1. Konferencja – św. Hieronim zakochany w piśmie Świętym – ks. Maciej Ścibor.
2. Rok 2008 – Rokiem Pisma Świętego
3. Nasz kościół jako wspólnota parafialna – udział parafian w ważnych wydarze-

niach, przykłady z innych parafii – T. Mrowiec; kapliczka na Podstawiu –M. Nowak
4. Misje Święte – przygotowanie parafii
do tego ważnego wydarzenia.
5. Sprawozdanie z działalności sekcji.
6. Dyskusje, wnioski.
Ad.1/ Ks. Maciej Ścibor przybliżył nam
postać św. Hieronima (347-420), doktora
Kościoła, wybitnego tłumacza i komentatora Pisma Świętego. Pochodził z zamożnej rodziny chrześcijańskiej ze Strydonu /
ówczesna Italia, dzisiaj Chorwacja/. W 378
r. przyjął święcenia kapłańskie. Najważniej-5-

/ciąg dalszy na str. 7/

