Spełniona –
niespełniona
modlitwa
Kirk Kilgour, niegdyś znakomity sportowiec, od wypadku podczas treningu jest

sparaliżowany. Zachował jednak wiarę i wolę
życia. Pracuje jako komentator sportowy.
Swoje duchowe doświadczenie wyraził
w ułożonej przez siebie modlitwie: „Prosiłem Boga o siłę, abym mógł
spełniać ambitne zamierzenia,
a On uczynił mnie słabym,
abym zachował pokorę. Modliłem się o zdrowie, abym mógł
dokonywać wielkich dzieł, a On
dał mi cierpienie, abym mógł lepiej zrozumieć, czym jest zdrowie. Prosiłem Go o bogactwo,
abym mógł mieć wszystko,
a On pozostawił mnie w ubóstwie, abym nie stał się egoistą.
Prosiłem Go o władzę, aby ludzie mnie potrzebowali, a On
zesłał mi upokorzenie, abym to
ja ich potrzebował. Prosiłem
Boga o wszystko, abym mógł
cieszyć się życiem, a On pozostawił mi życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. Panie, nie
dałeś mi nic z tego, o co prosiłem, ale dałeś mi wszystko, czego potrzebowałem, i to jakby
wbrew mojej woli. Modlitwy,
których nie zanosiłem, zostały
wysłuchane. Bądź pochwalony,
Panie mój, bo nikt z ludzi nie
ma więcej niż ja!”

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Bronisz godności ludzkiej
IV Niedziela Adwentu
Boże w Trójcy Jedyny
Z wielką wdzięcznością składam hołd Twojemu Majestatowi, że dałeś Polsce i światu
wielki dar w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka,
który wprowadził ludzkość w
III tysiąclecie, a nam pozwoliłeś żyć w tym czasie.
Janie Pawle II Wielki
Dziękujemy za Twoje pierwsze słowa: „Nie lękajcie się,
Chrystus jest z Wami. Dziękujemy za wszystkie słowa skierowane do nas.
Czesława Tyrybon z rodziną
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE ZLISTU ŚW. PAWŁA
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROAPOSTOŁA DO RZYMIAN

ROKA IZAJASZA
Iz 7, 10-14
Panna pocznie i porodzi Syna

Rz 1, 1-7
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

EWANGELIA: Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej,
Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo
Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą
imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Oto słowo Pańskie

Rola Maryi w dziejach zbawienia
Adwent kojarzy się ze Zwiastowaniem.
Podkreśla to, że już teraz Bóg staje się człowiekiem. Dzieło paschalne ściśle związane
jest z misterium Wcielenia. Najpełniej oddaje ten fakt kolekta mszalna: „Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie
poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego
Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca
swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę
i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania”. Warto przypomnieć,
że to Wielkanoc jest sercem chrześcijaństwa. Solidarność Boga z człowiekiem,
dokonana w tajemnicy Wcielenia, domaga
się ludzkiej odpowiedzi. Wątek ten podjęty
zostaje przez psalm responsoryjny, gdzie
w refrenie upraszane jest przybycie Króla
chwały (adwentowe przyjście Chrystusa),
ale jednocześnie nie pozostawia nas w bier- -2-

nym oczekiwaniu, domaga się wyjścia człowieka ku Bogu, moralnego przygotowania
się do Narodzenia Pańskiego: „Kto wstąpi
na górę Pana, kto stanie w Jego świętym
miejscu?” IV niedziela Adwentu ukazuje
postać Maryi i Jej rolę w dziejach zbawienia.
Ze zgody na bycie matką Syna Bożego
wypływają pozostałe tytuły i godności. Adwent ukazuje nam Ją jako wzór adwentowych - i nie tylko - cnót. Jest przykładem
nadziei, że spełnią się dane Jej obietnice. Ufna
postawa Maryi uczy nas cierpliwości i zdania się na Boga. Jej wkład w dzieje zbawienia sprawia, że możemy nazywać Ją przyczyną naszej radości. Przykład rozmodlonej Dziewicy obrazuje najlepiej charakter
Adwentu, czyli czasu radosnego i pobożnego oczekiwania.

Porządek kolędy
Czwartek 27.12
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz
Piątek 28.12
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Marek Poznański
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Proboszcz
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Proboszcz
Sobota 29.12
Ks. Marek Poznański
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Proboszcz
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Janusz Żmuda
Niedziela 30.12
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Marek Poznański
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Janusz Żmuda

Chrzest Św.

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

9.00
9.00
9.00
9.00
11.00
12.00
13.00

Os. XX-lecia bl. 16
ul. Graniczna, ul. Ady Sari
ul. Iwańskiego
ul. Wojska Polskiego od Tomic
ul. Teatralna
ul. Wojtyłów
ul. Kościelna

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

8.00
9.00
9.00
9.00
11.00
12.00
12.30

ul. Sienkiewicza
ul. Łąki, ul. Olbrychta
Roków
Os. Słoneczne
ul. Niecała
ul. Nadbrzeżna
ul. Młyńska

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

8.30
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
11.00
13.00

Roków
ul. Słowackiego
Os. Piastowskie
ul. Krasińskiego
ul. Gimnazjalna
ul. Piłsudskiego
ul. Pułaskiego
ul. Barska od Batorego

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

14.30
14.30
14.00
14.30
14.30

ul. Piaskowa
Os. Wadowity bl. 30 i 32
Os. XX-lecia bl. 11
ul. Spółdzielców i al. Wolności
ul. Krakowska

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

Maria Burliga, córka Włodzimierza i Elżbiety
Marcelina Szypuła, córka Marka i Marioli
Hubert Spisak, syn Andrzeja i Elżbiety
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze
-7- dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 24 grudnia Wigilia
6.00 Śp. Rodziców
Dziekczynno błagalna
7.00 Śp. Antoni, Maria, Jan, Paweł
i Marian Ludwikowski
Śp. Maria i Adam Krzyżecki
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla p. Ewy
Chmury w dniu iminien
8.00 Śp. Franciszek Baran
12.00 Śp. Czesław Kondak - 16 r. śm.
24.00 Śp. Jadwiga, Izydor Żukowscy
Śp. Anna Hubert
Śp. Leon Grabowski i syn Andrzej
Śp. Wincenty Książek
Śp. Grzegorz Sporek
Śp. Emilia i Józef Banaś
Śp. Zofia i Józef Maślanka
Wtorek 25 grudnia Boże Narodzenie
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Stefania i Marian Radwan
Śp. Jan Bojęś
9.00 Śp. Waleria Ludwik
Śp. Zofia, Kazimierz Wołoch
Sp. Kazimierz
10.30 Śp. Ewa, Ludwik Witek i Stanisław
12.00 Sp. Karol Rajda
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Wincenty Książek
Środa 26 grudnia
6.00 Śp. Wincenty Książek
7.30 Śp. Aniela i Stefan Garus
Śp. Franciszek Pietruszka
9.00 Śp. Krystyna Michalska
10.30 Śp. Władysław Miarka - 10 r. śm.
12.00 Sp. Grzegorz Sporek
13.15 Śp. Roman Adamus
18.00 Śp. Krystyna Klauzner

Pogrzeb

Czwartek 27 grudnia
6.00 Śp. Wincenty Książek
7.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Tadeusz Kowalczyk
8.00 Dziękczynnaza otrzymanełaskiod św.Antoniego
dlaTeresyWicherz Chicago
12.00 Śp. Piotr Galas
18.00 Śp. Grzegorz Sporek
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Piątek 28 grudnia
6.00 Śp. Wincenty Książek
7.00 Śp. Tadeusz Kowalczyk
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Śp. Marian Gracyasz
12.00 Śp. Julia i Franciszek Piątek i ich rodzice
18.00 Sp. Katarzyna Gabor - r. śm.
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Sobota 29 grudnia
6.00 Śp. Wincenty Książek
7.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Marian Gracyasz
8.00 Śp. Jan Oleksy
12.00 Śp. Edward Koman - 11 r. śm.
18.00 Sp. Barbara i Stanisław Podsiadło
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Niedziela 30 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Tadeusz Żak i rodzice - 5 r. śm.
Śp. Eugeniusz Kruk
9.00 Śp. Wincenty Książek
10.30 Śp. Grzegorz Sporek
12.00 Sp. Stanisław Rzepa -2 r. śm.
13.15 Śp. Marian Gracyasz
18.00 Śp.Antonina iFranciszek Brudny iich rodzice

Święci tego tygodnia: w czwartek
– święto św. Jana, apostoła i ewangelisty,
w piątek – święto Świętych Młodzianków,
męczenników.

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

Śp. Władysław Płaszewski, ur. 1925 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Jadwiga Tetmajer, ur. 1916 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Leokadia Szklarczyk, ur. 1931 r., zam. Os. M. Wadowity
-6-

IV Niedziela Adwentu 23 grudnia 2007 r.
1. Jutro jest Wigilia Bożego Narodzenia.
Nie będzie mszy św. o godz. 17.00. Jutro,
według polskiej tradycji obowiązuje post.
Niech Wieczerza Wigilijna będzie poprzedzona wspólną modlitwą, a także czytaniem
ewangelii. Oby po wieczerzy w rodzinach
naszych było wspólne kolędowanie. Ten
jedyny wieczór niech upływa w atmosferze życzliwej miłości.
2. Rodziny, które jeszcze w tym roku nie
nabyły świecy Caritas zachęcamy, żeby
przed świętami to uczyniły.
Opłatek można nabyć u p. Organisty lub
p. Kościelnego.

3. Duchowa adopcja dzieci rozpoczęta
25 marca, w dzień Zwiastowania, kończy
się Bożym Narodzeniem. Naszym parafianom, którzy podjęli dzieło duchowej adopcji wyrażamy podziękowanie.
4. W Rokowie odprawimy Pasterkę
o godz. 22.00, a w bazylice o godz. 24.00.
Składka z Pasterki jest przeznaczona na
Fundusz Obrony Życia SOS.
5. Duszpasterze składają wiernym życzenia prawdziwie błogosławionych świąt.
6. We wtorek jest Uroczystość Narodzenia Pańskiego, a w środę św. Szczepana.
Msze św. w porządku niedzielnym.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Uroczystość Narodzenia Pańskiego –
25 grudnia 2007 r.
1. Składamy wszystkim serdeczne
życzenia świąteczne. Niech Nowonarodzone Boże Dziecię obdarza każdego z nas
zdrowiem i radością z rodziny, którą tworzymy. Niech dopomaga w ożywianiu wiary, nadziei i miłości. Niech wspiera w rozwiązywaniu trudnych problemów ludzkich.
2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
na pomoc Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw.
Świętopietrze.
3. Jutro jest II dzień Świąt Bożego Narodzenia – św. Szczepana pierwszego męczennika. Msze św. odprawiamy w porządku niedzielnym. W tym dniu tradycyjnie
składka przeznaczona jest na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Nowennę
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawimy w tym dniu po mszy św. o godz.
7.30, oraz o godz. 17.30.
4. W piątek, w Dzień Świętych Młodzian-

ków, modlimy się o postawę szacunku do
życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
5. W jesieni został poddany gruntownej
konserwacji ołtarz Serca Bożego naszej
bazyliki. Praca nad odnowieniem ołtarza
kosztuje 51 tys. zł. Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Krakowie, przekazał na zrealizowanie zadania odnowy sumę
20 tys. zł. Nasza parafia sfinansuje pozostałość, czyli 31 tys. zł. Jesteśmy wdzięczni
Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie wraz z Panem Dyrektorem Janem Janczykowskim za wyasygnowanie powyższej sumy. Równocześnie
dziękuję Parafianom za ofiary składane na
pokrycie kosztów odnowy ołtarza.
6. Błogosławieństwo rodzin, czyli kolędę, rozpoczniemy od najbliższego czwartku. Jutro podamy porządek kolędy.
-3-

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia –
św. Szczepana 26 grudnia 2007 r.
1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy odprawimy o godz. 8.15 oraz
o godz. 17.30.
2. W poniedziałek 31 grudnia jest uroczyste zakończenie starego roku. Z tej okazji
msza św. o godz. 12.00 będzie wielką modlitwą za tych wszystkich, którzy w tym
roku odeszli do wieczności. Rodziny, którym w tym roku zmarła bliska osoba, zapraszamy do udziału. Uroczyste nieszpory
odprawimy o godz. 17.00, a po nich msza
św. o godz. 18.00.
3. Od jutrzejszego dnia rozpoczynamy
błogosławieństwo naszych rodzin, zwa-

Odbuduj mój Kościół
Podczas rorat adwentowych naszym
przewodnikiem był żyjący 800 lat temu św.
Franciszek z Asyżu. Otrzymał On od Boga
niezwykłe dary. Był utalentowanym trubadurem średniowiecznym. Pięknie śpiewał
i grał na lutni. Marzył o wielkości. Swoją
karierę nie widział w kupiectwie – choć
jego ojciec był zamożnym, asyskim kupcem, lecz chciał być rycerzem. Myślał sobie, że ten zawód przyniesie mu sławę,
a także karierę. Bóg pragnął, aby Franciszek bronił, lecz nie tyle ludzi, lecz autentyczności Ewangelii w ówczesnym świecie. Nie powiodło się Franciszkowi w walkach między miastami, lecz osiągnął
ogromne sukcesy w ukazywaniu wielkiej
miłości Boga do człowieka. Od niego rozpoczęły swój żywot szopki w Kościele,
a także figury Ukrzyżowanego Chrystusa.
Przez przeszło dwanaście wieków Kościół

nych kolędą. Kapłan podczas wizyty kolędowej błogosławi rodzinę i dlatego pragnie
się spotkać z członkami rodziny. Prosimy,
aby na stole nakrytym białym obrusem był
ustawiony krzyżyk wśród zapalonych
świec, księga Pisma św., oraz talerz z wodą
święconą i kropidłem. Celem wizyty kolędowej jest modlitwa i zapoznanie się z rodziną, jako domowym kościołem. Ci, którzy z tej okazji składają ofiary, niech wiedzą,
że przeznaczone są one na utrzymanie księży emerytów naszej diecezji, apostolskie
dzieła ks. Kardynała, oraz na wydatki związane z pracą duszpasterską kapłanów.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

nie ukazywał wielkiego poniżenia Dziecięcia Bożego złożonego w betlejemskim
żłobie. Również na krzyżu, aż do św. Franciszka, ukazywany był Jezus jako zwycięski, tryumfujący – Pantokrator. Wciąż przez
tamte wieki krzyż był dla Żydów zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. Franciszek
z Asyżu przeżył dogłębnie niezwykłą miłość Jezusa do człowieka i ukazał ją przez
pokorę i małość żłóbka, oraz odrzucenie
i pogardę krzyża. To on wołał chodząc po
ulicach ówczesnej Italii, że Miłość nie jest
kochana. Tak kochał Jezusa Ukrzyżowanego, że otrzymał w darze od niego stygmaty. Był on pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.
Do św. Franciszka zwrócił się Jezus
z prośbą: „Odbuduj mój Kościół”. W zapale swoim młody Franciszek myślał, że trzeba odremontować zniszczoną kapliczkę,
która nazywała się Porcjunkula. Ten ma-4- leńki kościółek na przedmieściach Asyżu

raz kolejny drożdżami, które zagniecione
ciasto spulchniają. Dzięki temu powstaje
smaczny chleb, karmiący zgłodniałych
i dający siły do tego, by godnie żyć.
Głos, który usłyszał w swoim życiu św.
Franciszek rozlega się również i w naszym
wnętrzu. „Odbuduj mój Kościół”. Mówimy o Kościele powszechnym, o kościele
parafialnym, ale także niejednokrotnie powtarzamy rodzina jest Kościołem. Jak za
czasów św. Franciszka zaniedbanie ludzkie było przyczyną rozwalonych kościołów, tak i współczesna lekkomyślność doprowadza do wielkiego niszczenia rodziny,
czyli domowych kościołów. Usłyszeć: „odbuduj mi Kościół” to dziś oznacza dbaj
i troszcz się o swoją rodzinę. Tak pod
względem materialnym jak i duchowym.
Duży trud wkładany w piękno swojej rodziny to czytelne świadectwo, jak bardzo
realizujemy prośbę Jezusa, abyśmy dbali
i rozwijali najpiękniejszy Kościół, którym z
woli Boga jest nasza rodzina.

odremontowany przez wielkiego zapaleńca
otworzy jego świadomość na szerokie horyzonty. Da mu Bóg zrozumienie, że ówczesny świat w którym żyje daleki jest od
Kościoła, a sama Chrystusowa Ewangelia
żyje na marginesie ówczesnych spraw.
Zmarginesowany Chrystus. Życie toczące
się obok Chrystusa. Św. Franciszek, twórca zakonu, który nosi nazwę Braci Mniejszych, a później będzie się zwał zakonem
Franciszkańskim, postawi sobie za zadanie
wprowadzić Chrystusa z Jego Ewangelią
w świat, w którym żyje. Drogą do tego było
radykalne ubóstwo, oraz posłuszeństwo
i czystość dla tych, którzy byli głosicielami
Chrystusowej Ewangelii. Radykalizm ewangeliczny stanął u podnóża reformowanego
Kościoła, którego podjął się Franciszek
z Asyżu.
Przy pomocy Bożej i ludzkiej, ruch Franciszkański na początku XIII w. wniósł
w ówczesną Europę wielki ferment ewangeliczny. Nauka Chrystusa okazała się po

ks. Proboszcz

Pamięć o naszych zmarłych
W naszej parafii jest taki obyczaj, że zanim w Wigilię usiądziemy do stołu, by złożyć sobie życzenia – wcześniej nawiedzamy naszych bliskich leżących na cmentarzu. Często na Wigilię grób jest ozdobiony
różnymi znakami świątecznymi: małą choineczką, lub przyozdobioną jodłową gałązką.
Gdzieś w rogu wypala się świeca Caritas,
którą dotychczas nie wypaliliśmy.
W wieczór wigilijny, gdy przygotowaliśmy stół, na którym ułożyliśmy talerze, które będą służyły do potraw wigilijnych –
zostawiliśmy jedno wolne miejsce. Przy nim
zapalamy świecę Caritas. Światło to wskazuje, że wolne miejsce jest dla Chrystusa,
który jest na co dzień w naszej rodzinie.

Dla wielu z nas puste miejsce przy stole
wigilijnym kojarzy się z wielką pustką, którą
zostawił nam zmarły, którego w tym roku
Pan Bóg powołał do Siebie.
Zapraszamy tych, którzy w tym roku
utracili kogoś bliskiego, żeby w Sylwestra
przybyli na mszę św. o godz. 12.00 i dołączyli do rodziny parafialnej, która modli się
u końca roku 2007 za zmarłych. Na znak
tej rozmodlonej pamięci, kiedy będzie wyczytywane przez kapłana imię i nazwisko
ich zmarłego – niech wezmą znicz i zapalą
go na świeczniku przed obrazem Bożego
Miłosierdzia. Jestem przekonany, że ta
modlitwa pomoże zmarłym i uspokoi po
ogromnej stracie.
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