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Serdeczne ¿yczenia
Okres ostatniego tygodnia przed Œwiêtami cechuje du¿e zabieganie. Trzeba uporz¹dkowaæ dom, mieszkanie. Upraæ i posprz¹taæ.
Równie¿ du¿o trudu kosztuje
przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej. Jeszcze, gdy do tego dojdzie przyjazd rodziny na Œwiêta
(ci¹g dalszy ze str. 7)

lesny. Zwiedzanie Majdanka
koñczy siê przy Mauzoleum,
gdzie znajduj¹ siê prochy ofiar.
Ka¿dy mia³ chwilê zadumy nad
wyrytymi tutaj s³owami – LOS
NASZ DLA WAS PRZESTROG¥.
Nastêpnie pojechaliœmy do
Starego Miasta i Œródmieœcia,
gdzie skupia siê zabytkowa architektura Lublina.

Po godzinie piêtnastej wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Myœlê, ¿e nie tylko dla mnie by³y
to dwa dni piêknie prze¿yte, za
które dziêkujê Bogu i Ksiêdzu
Infu³atowi, który niestrudzenie
podejmuje trud organizacji pielgrzymek. Bracie i siostro naprawdê warto pojechaæ i wzbogaciæ swoje serce. No i nie zapominajmy o odmawianiu ró¿añca w paŸdzierniku.
Bo¿ena Flasz
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– nie wiemy, do czego rêce w³o¿yæ. W tym zabieganiu niejednokrotnie nie mamy ju¿, ani czasu,
ani si³, by przygotowaæ siê na duchowe prze¿ycie radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Wci¹¿ w tych
dniach jesteœmy w biegu.
¯yczymy ka¿demu Czytelnikowi, by w tym tygodniu wygospodarowa³ sobie tyle czasu, aby
przezwyciê¿y³ przymus zabiegania przedœwi¹tecznego. Mam czas
na spowiedŸ œw., na roraty, a tak¿e spokojne posiedzenie z domownikami.
Redakcja

4. Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2016
1. Jutro o godz.
16.30 spotkanie Akcji
Katolickiej.
2. W pi¹tek spowiedŸ
adwentowa
w naszej parafii w godz.
6.00-7.30, 8.00-10.00,
10.30-12.00, 14.0016.00, 16.30-18.00.
W tym dniu kancelaria
parafialna nieczynna.
3. W sobotê Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Nie bêdzie Mszy œw.
o godz. 12.00 i 18.00. SpowiedŸ
do godz. 11.30. Wed³ug polskiej
tradycji w tym dniu zachowujemy wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Zachêcamy do
chrzeœcijañskiego prze¿ywania
wieczoru wigilijnego i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz pielêgnowania tradycyjnych zwyczajów
wigilijnych – dzielenie siê op³atkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii – np.
£k 2, 1-20; wspólny œpiew kolêd.
4. W Rokowie Pasterka o godz.
22.00, a w Bazylice o godz.
24.00. Ofiara z³o¿ona na tacê
podczas Pasterki bêdzie przeznaczona na Fundusz Obrony
¯ycia SOS.

5. W przysz³¹ niedzielê Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego, a w
poniedzia³ek œwiêto
œw. Szczepana – w tym
dniu udzielany bêdzie
Sakrament chrztu œw.
6. Na Jase³ka do Cieszyna pojedziemy w sobotê 14 stycznia. Wyjazd godz. 13.30. Koszt
biletu i przejazdu 50 z³.
Natomiast w Jase³kach w klasztorze kalwaryjskim bêdziemy
uczestniczyæ
w
niedzielê
15 stycznia. Wyjazd godz. 15.30.
Koszt 10 z³.
7. Trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu razem z Matk¹ Bo¿¹ na
przyjœcie Jezusa Chrystusa,
¿yczymy wszystkim obfitoœci
³ask Bo¿ych. Za wstawiennictwem Œwiêtego Jana Paw³a II,
polecamy opiece Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
Szczególnej modlitwie polecamy
ks. Adama w dniu imienin.
8. Naszym modlitwom polecamy zmar³ych w ostatnim czasie:
œp. Micha³ Mika, œp. Eugeniusz
Mleczko i œp. Ryszard Malarz,
œp. Józef Zawi³a. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota 24 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. Wies³aw Dudoñ
45
6.
Œp. Emil Rzycki
7.30 Œp. Piotr i jego rodzice oraz zmarli
rodzice Marii
00
8.
Œp. Agata Lasek
22.00 Roków Œp. Adam Korzeniowski
24.00 Œp. Adam Gawlik
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Agata Lasek
Œp. Barbara £ukasik

Œp. Maria Krupnik
Œp. Jacek Pawlik
Niedziela 25 grudnia
6.00 Œp. Józef Szczur i Stanis³awa
7.30 Œp. Agata Lasek
Œp. Boles³aw Putek - 29 r.œm.
00
9.
Œp. Kazimiera Glanowska
Roków: Œp. Tadeusz Czaicki - 30 r.œm.,
¿ona Anna
10.30 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia
i Micha³ Warmuz
12.00 Œp. Jan Buraczek
13.30 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Kazimierz Górowski

(ci¹g dalszy ze str. 5)

wzór figurki Matki Boskiej wed³ug tradycji d³uta Œw. £ukasza
Ewangelisty, i zapa³a³ do niego
tak gwa³town¹ mi³oœci¹, ¿e zdecydowa³ siê ukraœæ obraz i uprowadziæ go do Polski! Zosta³
z tego powodu ekskomunikowany przez Urbana VIII. Po kilku
latach uzyska³ wybaczenie i zezwolenie na zatrzymanie œwiêtego obrazu w Kodniu, gdzie mo¿na go podziwiaæ do dzisiaj.
O godzinie 18-tej mieliœmy
mszê œwiêt¹ przed cudownym
obrazem, a po mszy œwiêtej mogliœmy uczestniczyæ w przepiêknie prowadzonym wieczorze
uwielbienia. By³a to prawdziwa
uczta duchowa zakoñczona indywidualnym b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. Jezus Chrystus by³ prawdzi-

wie poœród nas, a Jego Matka
w obrazie Matki Bo¿ej Kodeñskiej
z mi³oœci¹ na nas spogl¹da³a. Nastêpnie ojciec z klasztoru oblatów,
opiekunów sanktuarium, w barwny sposób opowiedzia³ nam historiê tego miejsca i obrazu.
Nastêpnego dnia z rana po
mszy œwiêtej jeszcze raz z przewodnikiem przemierzyliœmy
ogrody przyklasztorne, aby po
œniadaniu, po¿egnawszy Kodeñ,
wyruszyæ w drogê powrotn¹. Ale
to jeszcze nie koniec bogatego
programu wycieczki. O godz.
11.00 wjechaliœmy do Lublina,
gdzie z przewodnikiem zwiedziliœmy obóz koncentracyjny na
Majdanku.
Mimo, ¿e od wojny up³ynê³o
ju¿ tyle lat, powrót do tamtych
czasów jest ca³y czas bardzo bo-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 19 grudnia
Œp. Ryszard Urbaniec
6.00 Œp. Franciszek Byrski
Œp. Helena Krzystoñ
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
Œp. Genowefa Kanik
i ³aski w 35 r. œlubu Marii i Józefa
Œp. Dorota Kwiatkowska
6.45 Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Marek Warcha³
30
7.
Œp. Antoni Caputa
Œp. Jan Dyrcz
8.00 Œp. Bronis³awa i Wojciech Jamróz
Œp. Zbigniew Filek
00
12.
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Tadeusz Dorociñski
18.00 Œp. Bronis³awa ¯arów
Œp. Jan Kak
Œp. Agata Lasek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Wtorek 20 grudnia
Œp. Zbigniew Miœ
00
6.
Œp. Franciszek Byrski
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Stefania i Marian Radwan, Aniela Œp. Wies³aw Golañski
i Stefan Garus
Œp. Andrzej Panczakiewicz
45
6.
Œp. Kazimiera Tomska
Œp. Antonina Pacut
7.30 Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. Anna Jankowska
8.00 Œp. Gra¿yna Szafarz - 8 r.œm.
Œp. Czes³aw Œlizowski
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
Œp. Jan, Wanda i Stanis³aw
18.00 Œp. Piotr Zychowicz - 8 r.œm.
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Agata Lasek
Œp. Eugeniusz Mleczko
Œroda 21 grudnia
Czwartek 22 grudnia
6.00 Œp. Franciszek Byrski
6.00 Œp. Franciszka Lempart -8 r.œm. i m¹¿ Kazimierz
6.45 Œp. Janina Pacut
6.45 Œp. Franciszek Byrski
30
7.
Œp. Bronis³awa i W³adys³aw Pomiet³o 7.30 Œp. Rozalia i Andrzej Sala, synowie Stanis³aw
i zmarli z rodziny Pomiet³ów
i Kazimierz, siostra W³adys³awa Talaga
8.00 Œp. Agata Lasek
8.00 Œp. Marian Talaga
12.00 Œp. Marian Talaga
12.00 Œp. Marian Korpa³a
18.00 W intencjach nowenny
18.00 Œp. Agata Lasek
Za ¿ywych:
Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy
O œwiat³o Ducha œw. w uzdrowieniu duszy
Pi¹tek 23 grudnia
Justyny
6.00 Œp. Franciszek Bucki - 13 r.œm.
Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Stanis³aw K³obuch
6.45 Œp. Franciszek Byrski
Œp. Jacek Pawlik
7.30 Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Ludwika Wiêcek
8.00 Œp. Dominika Kurek
Œp. Dominika Kurek
12.00 Œp. Mieczys³aw Tomski, syn Bogdan
Œp. Ma³gorzata Rauch
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Marian Talaga
Œp. Krystyna Leœniak
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Podwójne narodziny

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak” – takim zdaniem
rozpoczyna siê czytana Ewangelia w ostatni¹ niedzielê Adwentu. Ewangelista opowiada historiê pojawienia siê na ziemi Syna
Bo¿ego. Z Objawienia wiemy, ¿e
jest to opis drugiego zrodzenia
– tego historycznego, ziemskiego, w którym bra³a udzia³ Najœwiêtsza Maryja Panna, a œw. Józef by³ œwiadkiem tego wydarzenia. Natomiast fakt pierwszego zrodzenia Syna Bo¿ego wypowiadamy w credo mszalnym:
„Wierzê w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony
przed wszystkimi wiekami…
Zrodzony, a nie stworzony,
wspó³istotny Ojcu, a przez Niego wszystko siê sta³o.”
Nasza wiara, któr¹ wyznajemy
i wed³ug niej pragniemy ¿yæ
opiera siê na prawdzie o podwójnych narodzinach Jezusa Chry-

stusa: Tymi przed zaistnieniem
czasów oraz drugim – w okreœlonym czasie historycznym.
¯ycie ka¿dego cz³owieka równie¿ rozwija siê na p³aszczyŸnie
podwójnych narodzin. To pierwsze to ¿ycie p³odowe – we wnêtrzu matki. Ten okres dziewiêciu
miesiêcy jest przygotowaniem do
niezwyk³ej ziemskiej historii,
która czasami osi¹ga wiek 90 lat.
W okresie p³odowym rozwój
cz³owieka odznacza siê gwa³towanymi przeobra¿eniami. Niewyobra¿alna jest rola matki
w kszta³towaniu nowego cz³owieka zamieszkuj¹cego jej ³ono.
Ale i to dziecko, tak doskonale
rozpoznawalne poprzez intuicjê
rodzicielki, a tak¿e nowoczesne
œrodki medyczne, ma niebagatelny wp³yw na tê, która go nosi.
W tym przypadku dzia³a prawo
naczyñ po³¹czonych. Wspó³cze(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

sna nauka du¿o ma do powiedzenia na temat wp³ywu ¿ycia
p³odowego na przysz³y los cz³owieka. Choæ szybko rozwijaj¹cemu siê dziecku, które jest i ciê¿arem i b³ogos³awieñstwem matki, mog¹ siê wydawaæ niepotrzebne, rozrastaj¹ce siê tak koñczyny, jak i inne zmys³y, a nawet go bardzo uwieraj¹, to jednak w nowym œwiecie, które siê
otwiera poprzez poród, jeœliby
ich nie mia³ to by³by kaleki.
W rozwoju ma³ego dziecka, które jeszcze siê nie narodzi³o –
ma³a powierzchnia, któr¹ zajmuje, bardzo go uwiera, ale i matce
nosz¹cej go – te¿ jest ciê¿ko.
Utrudzenie jest udzia³em tak
matki, jak i dziecka. W cierpieniu matki i dziecka rodzi siê
nowy cz³owiek. Ale rodz¹ca
matka i jej narodzone dziecko s¹
dla œwiata wielkim b³ogos³awieñstwem. W procesie rodzenia ³zy mieszaj¹ siê z uœmiechem. Cierpienia z radoœci¹. Zrodzony cz³owiek prze¿ywa dzieciñstwo, m³odoœæ, dojrza³oœæ
i staroœæ. Przez ca³e lata musi siê
o coœ staraæ. Zdobywaæ. Nieustannie siê troszczyæ i zabiegaæ. Bardzo go sprawy œwiata
poch³aniaj¹. Nawet nie zauwa¿a,

jak przechodzi poprzez ró¿ne
fazy swego rozwoju. Nie jest
sk³onny do myœlenia, ¿e jest
stworzony do innego œwiata.
Nie czeka na drugie rodzenie,
czyli œmieræ. Najczêœciej, tak
jak to pierwsze, odbywa siê
w bólu i trwodze. W cierpieniu,
tak jego, jak i bliskich. A kiedy
siê rodzi do ¿ycia wiecznego
niejednokrotnie ³zy jego i bliskich s¹ widomym znakiem
cierpienia, które siê w takich
momentach dokonuje.
Niejednokrotnie mówimy, ¿e
staroœæ siê Bogu nie uda³a. Jest
ona ciê¿arem tak dla samego
cz³owieka, jak i jego otoczenia.
Zapominamy, ¿e ten okres ¿ycia
w myœlach Bo¿ych jest bardzo
trudn¹ szko³¹, która ma przygotowywaæ do opuszczenia i odejœcia. Nowy œwiat istnieje w sferze wiary. „A z narodzeniem Jezusa by³o tak…” Równie¿ z naszym rodzeniem jest tak…ks. Infu³at
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Pielgrzymka do Kodnia
Po raz trzeci zorganizowana
zosta³a pielgrzymka z naszej
parafii do Matki Bo¿ej Kodeñskiej. Wyruszyliœmy rankiem
1 paŸdziernika – w dniu kiedy
rozpoczyna siê miesi¹c ró¿añcowy, w dniu wspomnienia
œw. Teresy od Dzieci¹tka. Œwiêta ta obieca³a, ¿e po œmierci zeœle na ziemiê deszcz ró¿ – dla nas
zes³a³a piêkn¹ pogodê.
Miesi¹c ró¿añcowy to szczególny miesi¹c. W tym roku w³aœnie w paŸdzierniku, w roku mi³osierdzia, w kolejn¹ rocznicê
objawieñ fatimskich, papie¿
Franciszek zawierzy œwiat Matce Bo¿ej. Przypomni nam niejako, ¿e w³aœnie z Ni¹ i dziêki Jej
wstawiennictwu mo¿emy bezpieczniej przejœæ przez ¿ycie
i jeszcze bardziej przylgn¹æ do
Jezusa Chrystusa. Ten gest g³êbokiej wiary Ojca Œwiêtego poka¿e nam, gdzie szukaæ ratunku
w naszych problemach i kogo
prosiæ o wstawiennictwo w naszych potrzebach. Zaufajmy
Maryi, Matce Bo¿ej Ró¿añcowej, tej z Fatimy, Lourdes, Kodnia i wielu innych miejsc na
œwiecie, gdzie wzywa³a do modlitwy ró¿añcowej.

Zanim dotarliœmy do Kodnia
zatrzymaliœmy siê na dwie godziny w Sandomierzu. Z przewodnikiem zwiedziliœmy „Dom
D³ugosza”, gdzie obecnie mieœci
siê Muzeum Diecezjalne, bazylikê katedraln¹ NMP oraz stare
miasto, które wszyscy znaj¹ z filmu Ojciec Mateusz.
Do Kodnia przyjechaliœmy
oko³o godziny 17-tej. Kodeñ
przez kilka stuleci nale¿a³ do
jednej z ga³êzi rodu Sapiehów
i ma barwn¹, siêgaj¹c¹ XV wieku historiê. W 1629 roku jeden
z w³aœcicieli Kodnia, s³yn¹cy
z pobo¿noœci Miko³aj Sapieha
(nosi³ nawet z tego powodu
przydomek Pius), rozpocz¹³ budowê koœcio³a katolickiego,
wzorowanego na bazylice
Œw. Piotra w Rzymie. Wkrótce
potem powa¿nie zachorowa³ i w
nadziei na cudowne wyleczenie
uda³ siê z pielgrzymk¹ do samego papie¿a – po audiencji u niego istotnie ozdrowia³. Popad³
jednak w inne k³opoty – w kaplicy papieskiej obejrza³ s³awny
obraz Madonna de Guadelupe,
wg. legendy namalowany w VI
wieku przez Œw. Augustyna na
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(ci¹g dalszy na str. 7)

