Sytuacja Prawosławia w Rosji
W niedzielę Chrystusa
Króla kazania w naszej bazylice głosił ks. Grzegorz
Zwoliński, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Kirowie w Rosji. Informował nas
o sytuacji kościoła katolickiego w tych stronach Rosji, gdzie duszpasterzuje. Do tych
ciekawych informacji ks. Grzegorza, który
ma w tym roku 11 lat kapłaństwa, a w Rosji jest siedem lat, dodaję spostrzeżenia długoletniego misjonarza na tych terenach,
o. Jezuitę Stanisława Opieli:
„Kiedy patrzymy na kraje o przewadze
wiernych prawosławnych, zauważamy, że
w większości z nich Kościoły prawosławne
są mocno związane z narodowością, by nie
powiedzieć - z nacjonalizmem. Rosja zawsze
kierowała się jakąś ideologią. Po upadku komunizmu tę rolę pełni w jakimś stopniu prawosławie, które chce być czynnikiem państwowotwórczym. Tak myślą władze i pa-

triarchat. Rosjanin musi
być prawosławny, nawet
gdy jest nieochrzczony.
W Rosji ateizm zapuścił korzenie głęboko. Trudno oszacować, jak wielu Rosjan
jest praktykujących; w prawosławiu bowiem nie ma obowiązku uczestniczenia np.
w niedzielnej Mszy św. Ostatnio jeden
z moskiewskich duchownych twierdził, że
w Rosji jest od 4 do 7 proc. ochrzczonych
w Rosyjskim Kościele Prawosławnym,
z których 2 proc. to praktykujący wierni.
Kościół prawosławny zbyt mało zajmuje
się inteligencją.
Dużą barierą dla przyciągnięcia ludzi do
Kościoła jest sama liturgia, z niezrozumiałym dla ludzi językiem starocerkiewnosłowiańskim. Pracujący Rosjanin, który
chciałby pójść na Mszę Św. w powszedni
dzień, niebardzo może sobie na to pozwolić. Prawosławna liturgia trwa zbyt długo.
Ks. Stanisław Opiela SI

Zaduszki w „Klubie pod Plebanią”
Jan Paweł II 16 czerwca 1999 roku wyznał z ogromną wdzięcznością: „Ile dobra,
ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty wie jedynie Ten, który
jest dawcą wszelkich łask”.
Ostatnie nasze spotkanie w czwartek 20
listopada poświęciliśmy księżom, którzy
odeszli do domu Pana, a należeli do naszej
parafialnej rodziny. Wspominaliśmy między innymi ks. Prałata Leonarda Prochow-
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nika, ks. Prałata Edwarda Zachera, ks. Kazimierza Rosponda oraz ks. Tadeusza Włodygę. Opowiadaliśmy o naszych przeżyciach związanych z lekcjami religii, o nauce śpiewu, a także o bezpośrednich kontaktach z Nimi.
Na zakończenie pomodliliśmy się wspólnie
z naszym ks. Infułatem Proboszczem Jakubem Gilem o wieczny odpoczynek dla Nich.
L. Satława, M. Zawiła
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
I Niedziela Adwentu
Panie Boże, dziękujemy Ci za tak Wielkiego Człowieka i Najwspanialszego Rodaka, jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II.
Bogactwo Jego mysli w homiliach i przemówieniach budziło podziw głębią ujęcia i oryginalnością spojrzenia. Ojciec Święty dzielił się bogactwem Swego serca
oddanego Bogu
i ludziom. We
wszystkim był
wi arygodnym
Świadkiem
Chrystusa.
Ojcze Niebieski , skł ad amy
swe
gorące
prośby, aby Jan
Paweł II został
zaliczony w poczet błogosławionych i świętych

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

Rodzina Kułaków

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

PROROKA IZAJASZA:
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

LISTU ŚW.PAWŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA: Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył
swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu

przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc,
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz
co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
Oto słowo Pańskie

Św. Paweł wyjaśnia

że na Roraty przychodzą ogromne tłumy,
i to nie tylko dzieci, ale i dorosłych, zależeć będzie od Was.
Dekoracją tegorocznych rorat jest mapa,
na której ukazane są moje misyjne wyprawy. Zaczynamy więc naszą wielką przygodę Roraty 2008. Będzie ona trwała dokładnie dziewiętnaście dni - tyle dni, nie licząc
niedziel i uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która
przypada 8 grudnia, minie do Wigilii Bożego Narodzenia. Jak to zwykle bywa na
początku czegoś nowego, wszyscy mamy
bardzo dużo zapału. Mały Gość Niedzielny

Powiem Wam, że nie mogłem już doczekać się Rorat. Bardzo cieszę się, że nie
jestem tu sam, że jesteśmy razem. Tym
bardziej że być może niektórzy musieli
z sobą trochę powalczyć, by przyjść tu, do
kościoła, a to, jak wiadomo, jest walka
najtrudniejsza. Wierzę jednak, że z każdym
dniem będzie nas coraz więcej. I to dzięki
Wam... Tak, tak, dobrze słyszycie. Nie pomyliłem się. Bo to, czy tak się stanie, czy
nasz kościół będzie pękać w szwach, czy
nasi parafianie będą sobie opowiadać o tym,

Odpustowe życzenia
Czcigodny Księże Proboszczu! Niech Matka Boża ma Księdza w swojej przemożnej opiece,
ale także całą parafię Ofiarowania Matki Bożej, która obchodzi jutro swoje święto! Niech
wyprasza potrzebne łaski Księdzu Proboszczowi, wszystkim Księdza współpracownikom -Kapłanom, Siostrom i świeckim. Polecam Wszystkich w modlitwie! Z Bogiem!
S.Aleksandra
Bóg zapłać. W niedzielę 16 listopada w
przykościelnej zbiórce na pomoc zimową
dla najbiedniejszych rodzin naszej parafii
zebrano ogółem kwotę 4.949,92 zł. W tym
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u Ojców Karmelitów 1.356,88zł i 2 euro, a u
Sióstr Nazaretanek 184,01 zł.
Wszystkim ofiarodawcom za życzliwość i hojny dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

Odnowić historię
W naszych okolicach istnieje rozpowszechniony i bardzo piękny zwyczaj, że
wielu uczestników pogrzebu zamawia ofiarę mszy św. za zmarłego. Uczestnicy żałobnych uroczystości zamawiają niejednokrotnie 20, czasami 30, a nawet 50 i więcej
mszy św. za zmarłego. Rodzina często życzy
sobie, by te msze św. były odprawiane
w parafii. Często wyrażają żal, gdy się im
wyjaśnia, że część mszy św. będzie odprawiana gdzie indziej. Mówią, że oni mogą
poczekać nawet pół roku, czy i rok. Nie
zdają sobie sprawy, że owocność tej mszy
św. dosięga nie ich, lecz zmarłego. Nie
wiemy, czy ten który od nas odszedł, nie
życzyłby sobie, by jak najszybciej skracać
jego męki czyśćcowe. Naturalne jest, że nikt
nie chce cierpieć. Trzeba więc nie myśleć
samolubnie, ale pamiętać o tym, za kogo
jest msza św. odprawiana. Trzeba do tych
wyjaśnień także dodać prawdę o naszej katolickości, czyli powszechności. Powinniśmy pamiętać o kapłanach, którzy nie mają
stypendiów mszalnych. Stąd przesyłanie
części zamawianych intencji mszalnych do
misjonarzy jest wyrazem naszej solidarności kościelnej. Piszę to, bo spotykam się
w naszej parafii w tej dziedzinie z dużym
niezrozumieniem. Niech uzupełnią te rozważania poniższe historie wyjęte z biuletynu, który nosi tytuł „Pomoc Kościołowi
w potrzebie”.
Eucharystia to coś bezcennego. Jest ona
- obok chrztu - „sakramentem podstawowym” (Benedykt XVI), a „łaska wypływająca z tego źródła odnawia ludzi, życie
i historię” (Jan Paweł II).
Biskup z Madagaskaru określa nas jako
narzędzie Bożej Opatrzności, gdyż za po-

mocą stypendiów mszalnych pomagamy
jego kapłanom w trudnej sytuacji, a poprzez to przyczyniamy się do odnowienia
w ofierze Mszy Świętej oblicza Ziemi. Bp
Indii dziękuje za okazywaną w ten sposób
miłość - a nikt nie ma miłości większej od
tej, gdy ktoś, tak jak misjonarze, oddaje
życie swoje za przyjaciół swoich. Arcybiskup z Rumunii ponownie prosi o stypendia
mszalne, przede wszystkim dla starszych
księży, którzy - otrzymując emeryturę
w wysokości 280 zł miesięcznie - ledwo
wiążą koniec z końcem. A przecież to właśnie kapłanom, w katakumbach i obozach
karnych, Kościół w tym kraju zawdzięcza
swe przeżycie w czasie prześladowań.
To ich postawa sprawiła, że możliwe stało się zmartwychwstanie Kościoła na
zgliszczach zła.
„Zmartwychwstałego spotykamy w Słowie i Sakramentach; Msza Święta jest jednym z tych miejsc, gdzie możemy Go dotknąć, gdzie objawia się On nam jako Ten,
który żyje” (Benedykt XVI). Bez kapłanów nie jest możliwa Eucharystia i inne
sakramenty, a zatem i dotknięcie Zmartwychwstałego. Co 30 sekund odprawiana
jest w Waszych intencjach Msza Święta,
a dla większości księży Państwa ofiary stanowią jedyne źródło utrzymania. Jak pisze
Jan Paweł II, istnieje związek między sprawowaniem Eucharystii, a miłością bliźniego. „Ten kto powiedział: »To jest Ciało
moje«, powiedział też: „Widzieliście Mnie
głodnego i nie daliście Mi jeść« oraz: „Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, Mnieście uczynili«.” W ten sposób miłość - Wasza i kapłanów - ma moc
odnawiania życia i historii.
ks. Proboszcz
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Poniedziałek 01 grudnia
6.00 Śp. Kazimierz Kozieł
7.00 Śp. Józefa i Adolf Sarapata
7.30 Śp. Adam Świątek
8.00 Śp. Andrzej Skóbel
12.00 Śp. Maria Kulbacka
Piątek 05 grudnia
17.00 Śp. Zbigniew Moskwa
6.00 Na uwielbienia Trójcy Przenajświętszej
Śp. Janina Piątek
i za dusze zmarłych
Wtorek 02 grudnia
7.00 Śp. Andrzej Skóbel
6.00 Śp. Kazimierz Kozieł
7.30 Śp. Maria Ziaja, Franciszek Szklarz
7.00 Śp. Henryk, Maria, Stanisław Śliwiński
i wszystkich zmarłych kapłanów
7.30 Śp. Agnieszka iAntoniWcisło,syn Władysław
Śp. Irena Gerc
8.00 Śp. Stanisław i Stefania Trzópek
8.00 Wynagradzająca za grzechy świata
12.00 Śp. Andrzej Skóbel
12.00
17.00 Śp. Maria Kulbacka
17.00 Śp.Tadeusz Czuba -2 r.śmizmrali z rodziny
Śp. Zbigniew Maluty
18.00 Śp. Antoni Ortman
20.00 W intencji grupy św. Ojca Pio
Sobota 06 grudnia
Środa 03 grudnia
6.00 Na uwielbienia Trójcy Przenajświętszej
00
6. Śp. Andrzej Skóbel
i za dusze zmarłych
7.00 Śp. Kazimierz Kozieł
7.00 Śp. Sabina Kucia
7.30 Śp. Stanisław Szymczak
7.30 Śp. Andrzej Skóbel
8.00 Śp. Maria Kulbacka
8.00 Wynagradzająca za grzechy i o bł. Boże
12.00 Śp. Józefa Góral - 4 r.śm.
dla Rycerstwa Niepokalanej i ks. Infułata
17.00 Msza św. zbiorowa
12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, o rychłą
W intencjach nowennowych
beatyfikację Jana Pawła II, za Ojczyznę,
Za zmarłych:
duchowieństwo, Radio Maryja i wszystŚp. Helena Mikołajczyk
kie dzieła z nim związane
Śp. Sabina Kucia
17.00 Śp. Joanna Kosater
Śp. Adam Gawlik
18.00 Śp. Stanisław Hardek
Śp. Stanisława i Jan Matlak
Śp. Irena Gerc
Śp. Stanisław Rajda - 1 r.śm.
Niedziela
07 grudnia
Śp. Irena Gerc
00
6.
Śp.
Kazimierz Kozieł
Śp. Barbara Garus
30
7.
Śp.
Andrzej Skóbel
Czwartek 04 grudnia
Śp.
Tadeusz
Kowalczyk - 1 r.śm.
00
6. Na uwielbienia Trójcy Przenajświętszej 00
9.
Śp.
Franciszek
Szafrańśki
i za dusze zmarłych
30
10.
O
zdrowie
dla
Bożeny.
Owyzwoleniez nałoguJana.
00
7. Śp. Kazimierz Kozieł
W
intencji
rodzin
Bujak
i Mastela
30
7. Śp. Sabina Kucia
00
12.
Dziękczynno-błagalna
00
8. Śp.Władysław,Józefa ibracia MieczysławiWładysław
dla Doroty i Andrzeja w 6 r.ślubu
12.00 W intencji górników
15
13.
Chrzty
17.00 Śp. Andrzej Skóbel
00
18.
Śp. Maciej, Józef Wróblewscy - 5 r.śm.
Śp. Janina Piątek

Intencje mszalne:

Pielgrzymka do Włoch z okazji 4.rocznicy śmierci Jana Pawła II, oraz nawiedzenia grobu Apostoła Narodów - Rok św. Pawła, w terminie 27 marca - 03 kwietnia 2009r.
Informacje i zapisy - Kancelaria Parafialna, tel. 033/873-20-96, lub 888 123 000
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I Niedziela Adwentu - 30 listopada 2008 r.
1. Dzisiejsza składka, z woli ks. Kardynała, przeznaczona jest na powstające w Krakowie Centrum Jana Pawła II.
2. W niedziele Nieszpory adwentowe odprawiamy o godz. 17.30
3. Zachęcamy do udziału we mszy św. roratniej o godz. 6.00 dla dorosłych i młodzieży, a dla dzieci szkolnych o godz. 17.00.
Podczas porannych i wieczornych rorat będą
rozważania związane z Rokiem Św. Pawła.
4. We wtorek 2 grudnia na godz. 20.00
zapraszamy na wieczór papieski, który rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 20.00. Tym
razem będą z nami parafianie z Witanowic
wraz z księdzem proboszczem Józefem Wróblem, który wygłosi kazanie oraz z współpracownikiem – księdzem Bogusławem, który poprowadzi „Boże nutki” z Witanowic.
5. W tym tygodniu o godz. 17.00 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z następujących klas: 2 XII - klasy IV SP; 3 XII - II
Gim; 4 XII V SP Nr 2 z ul. Sienkiewicza
6. W adwencie nie będzie mszy św. o godz.
18.00 z wyjątkiem pierwszego piątku oraz
sobót, a także Niepokalanego Poczęcia i rekolekcji.
7. W środy adwentowe, Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy
o godz. 8.30 i 16.30. Modlimy się za górników i bezrobotnych.
8. W pierwszy czwartek, po mszy św.
o godz. 8.00, oraz przed godz. 17.00 odprawiamy adorację w intencji powołań kap łańskich i zakon nych. W tym dniu
w intencji górników odprawimy mszę św.
o godz. 12.00.
9. Spotkanie młodzieży klasy I gimnazjum
będzie w czwartek i piątek o godz. 17.30,
a klasy II w tych dniach o godz. 16.30.
10. W pierwszy piątek spowiadamy cały
dzień. Pragnijmy przyjąć Komunię Św. wy-3nagradzającą.

11. W pierwszą sobotę na Mszę Św.
o godz. 8.00 zapraszamy wspólnotę „Rycerstwa Niepokalanej” oraz tych, którzy
podjęli się duchowej adopcji dzieci, jak
również rodziny spodziewające się potomstwa. W tym dniu nawiedzamy chorych
i starszych z Sakramentami Świętymi.
12. Składka w przyszłą niedzielę jest
przeznaczona na potrzeby naszej bazyliki. Jest to dzień modlitw za Kościół katolicki na Wschodzie. Z tej okazji będzie
zbiórka przy kościele na pomoc temu
Kościołowi. Grupa niepełnosprawnych –
„Rafałki” organizuje w przyszłą niedzielę świąteczny kiermasz. Zapraszamy
członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej na spotkanie o godz. 16.00.
13. Jak co roku w adwencie, Caritas
zachęca wiernych do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem
tej pomocy jest nabywanie świecy. Do
Caritas odprowadzamy z każdej świecy
5 zł. Jeśli wierni składają wyższe ofiary,
to przeznaczamy je na pomoc dla rodzin
wielodzietnych.
14. Prosimy wszystkich, którzy są
w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by
zgłaszali swe tragiczne położenie w punkcie Zespołu Charytatywnego w Domu Katolickim w środy od godz. 10.00 do 12.00.
Parafia pragnie przyjść im z pomocą.
15. W każdą niedzielę po mszy św.
o godz. 7.30 przedstawiciele Rycerstwa
Niepokalanej przewodniczą w odmawianiu dziesiątki różańca w intencji
rodzin, a zwłaszcza za dzieci zaniedbane i porzucone.
16. Rycerstwo Niepokalanej organizuje 13 grudnia adwentowy dzień skupienia w Harmężąch. Koszt przejazdu 15 zł.
Wyjazd o godz. 8.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poznać Św. Pawła

Woda głośno dudni w Jakubowej studni
Na kilka dni przed naszym parafialnym
odpustem ku czci Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny odnowiliśmy srebrną sukienkę umocowaną na obrazie Matki Bożej w głównym ołtarzu. Przez lata srebrna
blacha pokryła się czarniejącym nalotem.
Pan Józef Radwan, przy pomocy odpowiednich past, z benedyktyńską cierpliwością,
centymetr po centymetrze, wydobywał
przepiękną srebrną sukienkę nałożoną na
obraz Matki Bożej. Po dokonaniu gruntownej odnowy ukazała się w ołtarzu głównym piękna Madonna z nałożonymi srebrnymi sukniami. Jestem zachwycony Jej
wyglądem. Bardzo się cieszyłem, że odpust 21 listopada mogliśmy przeżyć przy
tak cudnie odnowionym obrazie. Tym bardziej, że w tym dniu przeżyliśmy bardzo
bogaty jubileusz naszego rodaka ks. prof.
Romana Pindla, oraz byłego wikariusza
tutejszej parafii, który przez pięć lat u nas
duszpasterzował, a teraz jest proboszczem
w Tłuczani, ks. Stanisława Wąsika. Bogate w treści przywitania przekazała P. Małgorzata Radoń i P. Stefan Mżyk. Cieszyłem się z licznej frekwencji wiernych na
głównej mszy św. odpustowej. Byłem wsłuchany w kazanie ks. Profesora, który jako
biblista ukazywał prawdę o Maryi, która
była ofiarowana w świątyni, ale także sama
dobrowolnie ofiarowała Siebie Bogu i ludziom. Na tej mszy św. było 35 kapłanów.
Biesiadowanie na plebanii również było radosnym przeżyciem.
Odczuwałem jednak w tę uroczystość
duży brak. Byli ministranci i lektorzy. Przy
ołtarzu stała pokaźna liczba kapłanów.
W kościele było dużo uczestników. A jednak bardzo brakowało mi pięciu wikariuszy, najbliższych moich współpracowników. Oni jako katecheci – w tym dniu, pra-

cowali w szkole. Odpust jest uroczystością
rodzinną. Ze smutkiem myślałem sobie,
jaka to jest uroczystość rodzinna, gdy brak
jest najbliższych. Oni powinni być razem
przy ołtarzu kościelnym i stole plebańskim.
Z przyczyn służbowych ich nie było.
W ten odpust jasno uświadomiłem sobie, że w warunkach jakie dzisiaj przeżywamy, gdy księża dzięki Bogu uczą w szkole, nie można takich uroczystości robić
w dzień pracy. Trzeba je koniecznie przenosić na najbliższą niedzielę. Postanowiłem, że gdy Bóg pozwoli mi doczekać
przyszłego roku, to odpust na Matkę Bożą
Nieustającej Pomocy i Ofiarowania Matki
Bożej, będzie przeniesiony na najbliższe
niedziele. W przyszłym roku Wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27
czerwca, jak i Ofiarowania Matki Bożej
21 listopada wypada w sobotę. Będą więc
te dwa parafialne odpusty przeniesione na
najbliższe niedziele.
Mobilizuje mnie do tego postanowienia
i ten fakt, że w roku 2009 będziemy obchodzili 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Wadowic, oraz 10. rocznicę ukoronowania obrazu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Jakże tych okrągłych
rocznic nie uczcić m.in. dobrze zorganizowanym odpustami.
Matko Boża, Ty która nieustannie nam
pomagasz, ucz nas dziecięcej miłości Twego Syna Jezusa Chrystusa.
ks. Proboszcz
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Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera, w środę – wspomnienie św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera, w czwartek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, w sobotę – wspomnienie św. Mikołaja,
biskupa.

Tematem tegorocznych materiałów roratnich pod tytułem „Piszę do ciebie”, opracowanych przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego”, jest postać św. Pawła Apostoła.
Wybór tematu został podyktowany trwającym od 29 czerwca Rokiem św. Pawła, ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI.
Roraty wydają się dobrą okazją, by zapoznać się z życiem Św. Pawła. Tym bardziej że tylko pozornie jest to postać powszechnie znana. Bogate i barwne szczegóły życia i apostolskiej działalności są
w większości nieznane, i to nie tylko przez
dzieci, ale również przez dorosłych.
Warto zwrócić uwagę, że pod koniec
pierwszego tygodnia Adwentu nauki roratnie opracowane są w ten sposób, że zamykają się w dwóch częściach. W pierwszej
części uczestnicy Rorat poznają historię
życia św. Pawła Apostoła, w drugiej natomiast dostaną jego przesłanie - zdanie
z kolejnego Listu św. Pawła. Te same zdania pojawiają się na roratniej dekoracji
i na obrazkach dla dzieci. Trzecia część Rorat zaczyna się po powrocie do domu.
Zachęcam uczestników Rorat, by zanim
obrazek przykleją na domowym plakacie,
zdanie św. Pawła wysłały w świat esemesem, e-mailem albo zwykłym listem do
swoich kolegów, koleżanek, znajomych,
krewnych. Jeśli ktoś telefonu komórkowe-

go nie ma, może po prostu napisać zdanie na
karteczce i komuś podrzucić.
Inną propozycją może być zorganizowanie
konkursu ze znajomości słów św. Pawła, którego finał może się odbyć w ostatnim dniu
Rorat, w Wigilię albo później, podczas nabożeństwa przy żłóbku.
Duchowe owoce Adwentu w dużym stopniu zależą od zmobilizowania całej rodziny do
przeżywania tego okresu liturgicznego. Nie
wystarczy, by Adwentem żyły tylko dzieci.
Powinni im towarzyszyć dorośli - rodzice,
starsze rodzeństwo, dzieci. Dlatego nazwa „Piszę do ciebie”, jak i treść tegorocznych Rorat
zostały rozciągnięte również na cykl nauk dla
dorosłych. Przez cztery niedziele Adwentu
„Gość Niedzielny” będzie prezentował treści
roratnie adresowane do dorosłych właśnie pod
nazwą „Piszę do ciebie”. Punktem wyjścia
będzie życie św. Pawła.
Redaktorzy niniejszego opracowania nie
ukrywają, że treściowe powiązanie materiałów roratnich z dwoma kolejnymi numerami
„Małego Gościa Niedzielnego” ma również
na celu zainteresowanie nowych czytelników
miesięcznikiem. W związku z tym redaktorzy bardzo proszą wszystkich Czcigodnych
Księży prowadzących Msze św. roratnie, by
zachęcali dzieci i rodziców do czytania „Małego Gościa”.
Niech św. Paweł Apostoł wyprosi obfite
błogosławieństwo dla wszystkich uczestników
tegorocznych Rorat.
Redaktorzy „Małego Gościa”

W sierpniu 2009 roku spotkają się w naszej parafii
Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci
zaczęły powstawać w Łaziskach Górnych
w 1997 r. z inicjatywy Madzi Buczek,
wówczas dziewięcioletniej dziewczynki,
cierpiącej na kruchliwość kości. Do ruchu
należy obecnie ponad 137 tys. dzieci w 30

krajach świata, na wszystkich kontynentach.
Każde dziecko odmawia codziennie co najmniej dziesiątek różańca, rozważając kolejno tajemnice różańcowe. Dzieci mogą modlić się razem lub - jeśli nie jest to możliwe każde w swoim domu o ustalonej godzinie.
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