Szanowni Parafianie
Poniżej przedstawiamy liczby dotyczące określonych wydarzeń kościelnych. Statystyka nie jest w stanie dokładnie zobrazować religijności społeczności parafialnej.
W wielkim przybliżeniu pomaga nam jednak dostrzec rozwój, a niekiedy poważny kryzys wiary, nadziei i miłości
wspólnoty parafialnej. /Stan na dzień 20.12.2008 r./
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Mimo, że odszedłeś Ojcze, w nas wciąż żyjesz!
Brakuje mi Ciebie. Tęsknię za Tobą, ale bądź spokojny. W moim sercu już na
zawsze zamieszkał Jezus. Dziękuję, że mi o Nim opowiedziałeś! Dziękuję Bogu, że
pozwolił mi żyć
w Twoich czasach, kochany
Ojcze Święty!
Dziękuję, że mogłam się za Ciebie
modlić, cierpieć
z Tobą, czekać na
twoje odwiedziny
w Ojczyźnie.
Wiem, że skończyło się Twoje
cierpienie. Pamiętaj o nas, kiedy będziesz z Jezusem!
Anna CieszkowskaMytnik z rodziną

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:
SYRACYDESA:
Kol 3, 12-21
Syr 3, 2-6.12-14
Chrześcijańskie
zasady życia domowego
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna

EWANGELIA: Łk

2, 22-40 Dziecię rosło napełniając się mądrością

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli
Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić
Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył
w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: «Teraz,
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa. Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich
i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo
podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostała
wdową. Liczyła już osiemdziesiąty
czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze
świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w
tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim. Oto słowo Pańskie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła
i Gościom, życzymy miłej niedzieli i Bożego
błogosławieństwa na każdy dzień.
-2-

Porządek kolędy od 29 grudnia 2008r. do 04 stycznia 2009r.
Poniedziałek 29.12
Ks. Marek Poznański
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Maciej Ścibor
Wtorek 30.12
Ks. Marek Poznański
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Grzegorz Kufel
Środa 31.12
Ks. Maciej Ścibor
Piątek 02.01.2009
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Sobota 03.01.2009
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka

9.00
10.00
10.30
14.00
14.00
9.00

Os. XX-lecia 18
Os. Wadowity 9a, następnie 9
ul. Kochanowskiego
ul. Lwowska-numery nieparzyste
ul. Zatorska - nieparzyste
ul. Sienkiewicza, bloki 14 i 6 przy ul. Sienkiewicza

9.00
9.00
10.30
12.00
14.00

ul. Iwańskiego
ul. Wojska Polskiego
Os. Jesionowe
Os. Widok
Os. XX-lecia 1

9.00

ul. Słowackiego

9.00
10.00
10.30

ul. Batorego, blok 37
ul. Ady Sari
Os. Jedność

9.00
9.00
9.00
10.30
10.30

Os. XX-lecia 9
ul. Wiśniowa
Os. XX-lecia 17
Os. XX-lecia 6
ul. Łazówka

(ciąg dalszy ze str. 5)

Po Eucharystii wspólny posiłek i po
nim adoracja Najświętszego Sakramentu w „Zielonej Kaplicy” – w ołtarzu pod
krzyżem Maryja i św. Maksymilian /jest
również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty./
Po adoracji wysłuchaliśmy kolejnej
konferencji o Narodzeniu. Ojciec Piotr
mówił: Dzięki przyjściu Chrystusa na
świat wiemy, jaki jest Bóg i jaki powinien być człowiek. Jan Paweł II powie-

dział: „Człowieka nie można zrozumieć
bez Chrystusa”. Im człowiek jest bliżej
Boga tym jest piękniejszy. Jezus jest ikoną
Boga, obrazem, w który mamy się wpatrywać i do niego upodabniać.
Dzień skupienia zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzień skupienia dla mnie to nowe doznania duchowe, rozpoznawanie siebie w cichej modlitwie w zacisznej kaplicy, gdzie można
kontemplować miłość, jaką jest Chrystus
-7- i Jego Matka.
Maria Wolczko

Intencje mszalne:

Poniedziałek 29 grudnia
6.00 Śp. Adam Gawlik
7.00 Śp. Karol i Stanisława Studniccy
Śp. Edmund Pytlowski
7.30 Śp. Tadeusz Janik
8.00 Śp. Jan Oleksy - 9 r.śm.
12.00 Śp. Jan Piwowarczyk - r. śm.
18.00 Śp. Jan Widlarz
Wintencjiduszwczyśćcu cierpiących
Wtorek 30 grudnia
6.00 Śp. Adam Gawlik
7.00 O opiekę Matki Bożej nad rodziną
oraz uwolnienie od złego
7.30 Śp. Rozalia i Karol Leń ibliscy zmarli
8.00 Śp. Tadeusz Janik
12.00 Śp. Edward Koman -12 r. śm.
18.00 Śp. Jan Talaga
Śp. Jan Widlarz
Środa 31 grudnia
6.00 Śp. Czesław Olszanowski
7.00 Śp. Mirosława Mazurkiewicz
7.30 Podziękowanie za minionyrok dla ks. Marcina
oraz o błog.Boże wr.urodzin
8.00 Dziękczynno błagalna z prośbą o dalsze błog. Boże
dla rodziny Marka iIzoldy w2009 roku
12.00 Śp. Wanda Lichocka
Śp. Balbina Potoczna
18.00 Śp. Jadwiga Borgosz - 10 r. śm.
Śp. Adam Gawlik
Śp. Irena Gerc
Śp. Bronisława Bazarnik

Czwartek 1 stycznia
6.00 Śp. Bronisława Król
7.30 Śp. Adam Gawlik
Śp. Irena Pławna
9.00 Śp. Mieczysław Kłobuch
10.30 Śp. Julia i Franciszek Piątek
12.00 Oszczęśliwerozwiązanie dla Magdaleny
13.15 Śp. Artur Brońka - 5 r. śm.
18.00 Śp. Maria i Edward Morhard
Piątek 2 stycznia
6.00 Śp. Piotr Zychowicz
7.00 Śp. Bronisława Król
7.30 Śp. Irena Pławna
8.00 Wynagradzająca za grzechy zniewagi igrzech miłości
12.00 Śp. Maria Ziaja
Sp. ks. Michał Ryś i ks. Tadeusz Małys
16.30 Śp.Kazimierz Lempart,Karolina iich rodzice
18.00 Śp. Helena i Marian Respondek
20.00 Wroczniceurodzin Andrzeja,o łaskiBoże dla niego
Sobota 3 stycznia
6.00 Śp. Genowefa i Henryk
7.00 Śp. Tadeusz Janik
7.30 Śp. Bronisława Król
8.00 Wynagradzającazagrzechy świata oraz obłog.Bożedla
Rycerstwa Niepokalanejiks.Infułata
12.00 Za Kościół,OjcaŚw,o rychłą beatyfikację Jana Pawła II,
Duchowieństwo,RadioMaryja i wszystkie dziełaz nim
związane
18.00 Śp. Stefania Gołuchowska
Sp. Adam Gawlik
Niedziela 4 stycznia
6.00 Podziekowanie za łaski,z prośbą o błog. Boże dla
Ewy i Edmunda w30 r. ślubu
7.30 Śp.Mieczysław Rączkiewicz izmarli z rodziny
Dziękczynno błagalnadla Katarzyny w35r.urodzin,
z prośbą o błog. Boże dla nieji jej rodziny
9.00 O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety
i Adama w 32 r. ślubu
10.30 Śp. Dominika Madej - 5 r. śm.
12.00 Śp. Feliks i Zdzisław Krawczyk
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Bronisława Król
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a mężczyzną będzie stokrotnie większa,
osiągniemy sto razy więcej wiedzy i sto
razy więcej przyjaźni. Jeżeli wy mówicie, że tego nie chcecie, to ja was nie
rozumiem”. Chrystus czyni życie bardziej ludzkim. Oczywiście Jezus nie obiecał nam szczęścia bez równoczesnego
cierpienia, gdyż należy ono do istoty
człowieczeństwa. Chrześcijanie nie powinni bać się nowoczesności. Ich zadaniem jest wpływanie na nią między innymi poprzez działalność polityczną.
W swoich działaniach musimy być wolni,
zawsze wybierać dobro i wykluczać zło.

Chrystus nas ubogaca
Przypominam sobie słowa mojego
przyjaciela i mistrza, założyciela Ruchu
Communione e Liberazione, ks. Luigi
Giussaniego. Kiedy byliśmy młodzi,
mówił zawsze: ”Jezus obiecał nam życie
wieczne. Jeśli wy nie chcecie wiecznego
żywota, to ja was rozumiem, gdyż wy
nie pojmujecie, co to jest życie wieczne.
Ale Jezus obiecał nam także, że jeśli za
Nim pójdziemy, to otrzymamy w życiu
sto razy więcej: miłość między kobietą

Rocco Buttiglione

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 28 grudnia 2008 r.
1. W środę, w ostatnim dniu bieżącego roku, odprawimy o godz. 12.00 uroczystą mszę św., podczas której będziemy wspomnieć wszystkich tegorocznych
zmarłych z naszej parafii. Zapraszamy
na tę mszę św. rodziny tych zmarłych.
Nieszpory na zakończenie roku odprawimy o godz.17.00., a msza św. będzie
o godz. 18.00. Nowenna do Matki Bożej
będzie tylko po mszy św. o godz. 8.00.

niczyć parafianie z Makowa Podhalańskiego wraz ze swymi duszpasterzami.
4. W pierwszą sobotę odwiedzamy
chorych i starszych z sakramentami
świętymi. Na msze św. na godz. 8.00
zapraszamy uczestników Rycerstwa Niepokalanej oraz rodziny, które spodziewają się dzieci. Opłatek dla Róż Różańcowych będzie w sobotę 10 stycznia
o godz. 15.00.

2. W czwartek jest Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok. Msze
św. w porządku niedzielnym. Jest to
42. Światowy Dzień Pokoju.

5. Od Święta Trzech Króli - 6 stycznia, aż do 18 stycznia, w naszej Bazylice będą specjalnie adoracje przed ołtarzem, który nosi nazwę: „Tryptyk Jerozolimski.”

3. W pierwszy piątek większa ilość kapłanów spowiada od 6.00 do 8.30 i od
16.00 do 18.30. Dla dzieci jest Msza Św.
o godz. 16.30. W tym dniu mija kolejny
miesiąc od śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na mszę św. o godz.
20.00, w której wraz z nami będą uczest-

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z nawiedzeniem Tryptyku Jerozolimskiego w naszej bazylice. Bóg zapłać za złożone ofiary.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Uroczytość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia 2009 rok
1. U początku roku 2009 składamy najserdeczniejsze życzenia – niech Matka
Boża pochylona nad Nowonarodzonym,
schyla się nad naszą codziennością i pomaga odczytywać znaki Bożej miłości
wpisane w nasze życie.
2. Dzisiaj obchodzimy 42. Światowy
Dzień Pokoju pod hasłem „Zwalczać
ubóstwo – budować pokój”. Modlimy
się, by wielkie dobro, jakim jest pokój
było udziałem każdego z nas, rodzin
naszych, ojczyzny, w której żyjemy,
a także całego świata.
3. Dzięki szczególnej opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz ofiarności

Dudni woda, dudni...
W Okresie Bożego Narodzenia w sposób wyjątkowy przeżywamy kruchość
Boga. W małym dziecku zupełnie zależnym od ludzi ukryty jest Wszechmogący
Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi. Boże Dzieciątko położone w żłobie Betlejemskim,
gdyż nie ma dla niego miejsca w żadnym
domu. Jego rodzice są biedakami. Gdy
z rozrzewnieniem myślę o zależności
Boga od człowieka, które najpełniej objawia się w Uroczystość Bożego Narodzenia – to z porażeniem uświadamiam
sobie, jak Bóg ukryty w Najświętszym
Sakramencie zależny jest ode mnie, kapłana, podczas sprawowanej mszy św. Jak
bardzo zależy od postawy przyjmujących
Go w Komunii Św. Mogę z największą
miłością sprawować obrzędy mszy św.,
przyjmować Ciało Pańskie, ale też być
rutynowym ceremoniarzem tych uroczystości. Przypominam sobie, jak w niektórych zakrystiach czytałem słowa pełne

parafian dokonaliśmy w ubiegłym roku
wiele remontów w naszym kościele. Na
obecny rok planujemy wykonać posadzkę w zakrystiach, odnowić stare pająki
i dokupić nowy. Największą inwestycją
są planowane 27-głosowe organy, które
mają być wykonane na wiosnę 2010 roku.
Niech Bóg miłosierny wynagradza wszelkim dobrem ofiarne serca parafian.
4. Jutro o godz. 20.00 Wieczór Papieski będzie specjalnie uroczysty. Przybędą
do nas duszpasterze, oraz wierni wraz
z artystami z Makowa Podhalańskiego.
Serdecznie zapraszamy naszych parafian.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
powagi umieszczone przy klęcznikach,
przy których kapłan przygotowuje się do
mszy św. i sprawuje dziękczynienie po
niej: „Jak ty do Mnie odnosisz się podczas mszy św. – tak Ja będę ciebie traktował w dniu sądu”. Miłość za miłość, serce za serce, oddanie za oddanie.
Święta Bożego Narodzenia są czasem,
w którym możemy na nowo przemyśleć
o zależności Boga od człowieka, a jednocześnie o pokusie uniezależnienia się
człowieka od Boga. To diabelskie kuszenie wciąż zagraża każdemu człowiekowi, młodszemu i starszemu. Dojrzałemu i już zestarzałemu.
Zależny Bóg ukryty w Jezusie Chrystusie. Przed świętami również odkrywałem, jak bardzo zależny jest Bóg w człowieku chorym. Chrystus się z nim całkowicie utożsamia. Mój Boże! Gdy patrzyłem na tych, których odwiedzałem przed
świętami, aby ich wyspowiadać i obdarzyć Eucharystią, to często wielka żałość
-4- mnie ogarniała. Przed kilku, czy kilku-

nastu laty byli to ludzie, którzy się liczyli w opinii społecznej. Byli na
świeczniku, kłaniano się przed nimi
i bardzo się z nimi liczono. Co z nich
choroba, czy starość zrobiła? To już nie
pan dyrektor, czy pani profesor, lub pani
kierownik, dobry fachowiec, czy poważana pani. To człowiek, który całkowicie zależy od dobrej woli najbliższych.
Oni mogą go otoczyć wielką życzliwością, pielęgnując go z troską, albo też
jest dla nich ogromnym ciężarem, którego najchętniej, by się jak najszybciej
pozbyli. A może prawda jest gdzieś po
środku. Choroba jest na pewno ciężarem dla tego, który choruje i dla tych
którzy go pielęgnują. Jedni mają więcej
cierpliwości, a innym może zabrakło sił.
„Byłem chory, a odwiedziliście mnie.”
Chrystus w człowieku chorym jest zależny
od człowieka. Pan Jezus mówił o sobie, że
jest lekarzem. Uczył, że zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz Ci którzy się źle mają.

Ile razy odwiedzam chorych z Sakramentami Św., a zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, modlę się o to,
by służba zdrowia i domownicy otaczali
człowieka niedomagającego największą
czułością, by leczyli go z największą fachowością. Człowiek chory to Bóg zależny od innych, jak mały Jezus w szopie
Betlejemskiej.
Drodzy chorzy. Wy wszyscy którzy się
źle macie, którzy boleśnie odczuwacie
swoją niesprawność, niejednokrotnie czujecie się wielkim ciężarem dla najbliższych – życzę Wam byście mieli łaskę,
że Wy ludzie słabi jesteście dla ludzi
zdrowych bardzo prostą drogą do Boga.
Nic więcej nie trzeba jak tylko serdecznego pochylenia się nad ludzkimi biedami, cierpieniami.
W Okresie Świąt Bożego Narodzenia
Wy wszyscy, którym doskwierają różne
niemoce jesteście wyjątkowo bliscy słabemu Dziecięciu Bożemu.
ks. Proboszcz

Dzień skupienia Rycerstwa Niepokalanej
Dzień Skupienia 13 grudnia 2008
Wspólnota MI przeżywała w Centrum
św. Maksymiliana w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek ojca Kolbego
w Harmężach. Odbywały się tam właśnie 3-dniowe rekolekcje adwentowe.
Nasz dzień skupienia był również podczas tych rekolekcji. Tematem rekolekcji i naszego dnia skupenia było „A słowo ciałem się stało”. Wysłuchaliśmy
trzech konferencji.
Na rozpoczęcie wysłuchaliśmy konferencji Ojca Piotra o Zwiastowaniu.
o. Piotr objaśniał nam scenę Zwiastowania opisaną wg Ewangelii św. Łukasza Maryja pokazuje nam jak odczytać
powołanie jakim obdarza nas Bóg. Czy -5-

umiem odpowiedzieć na wezwanie Boga?
– pytanie do uczestników; temat rozmyślań przed Eucharystią.
Klęczę w kaplicy i próbuję odpowiedzieć na pytanie – czy ja umiem, potrafię
rozpoznać wezwanie Boga? Może rozpoznaję, ale czy właściwie na nie odpowiadam? Czy daję z siebie wszystko? Czy
takie są oczekiwania Pana? Jakże trudno
usłyszeć Twoją aprobatę Boże. To nie jest
takie proste – pokora i cierpliwość, modlitwa i wyciszenie...
Czas Eucharystii – wsłuchuję się w słowo Boże. Ojciec Piotr mówi o znaczeniu
Adwentu – otwartości na słowo Boże –
prostowaniu swoich ścieżek na przyjście
Pana.
(ciąg dalszy na str. 7)

