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PRZEZ CAŁY OKRES JESIENNO-ZIMOWY WSZELKIE NABOŻEŃSTWA WIECZORNE
W DNI POWSZEDNIE BĘDZIEMY ODPRAWIAĆ O GODZ. 17.00.

przygotować nasze serca na cud narodzin Chrystusa,
który tak jak przeszło dwa millenia temu w stajence
betlejemskiej, ma narodzić się w naszych sercach.

Okres Liturgiczny:

Adwent i Boże Narodzenie
Roraty 2013 r.

Codziennie w kościele odprawiane są roraty w tym
roku będą one odprawiane wg godzin wyznaczonych
w kalendarzu liturgicznym. Roraty mają nam pomóc
dobrze przeżyć Adwent i przygotować się na owocne
przeżywanie Świąt Narodzenia Zbawiciela. Zachęcamy
do licznego uczęszczania nie tylko dzieci, ale też rodziców
ze swoimi dziećmi, oraz młodzież.
W Adwencie szczególnie gromadźmy się na wspólną
modlitwę rodzinną w każdy wieczór przed specjalnie
urządzonym domowym ołtarzykiem. W naszych domach
stawajmy też przed obrazem Matki Bożej o godz. 21.00
na Apel Jasnogórski, niech ta praktyka wejdzie na stałe
do naszych rodzin. W Adwencie zachęcamy wiernych do
praktykowania cnoty trzeźwości.

OKRES ADWENTU 2013 R.

„Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spotkanie z
Jezusem, Emmanuelem, Bogiem z nami. On, rodząc się w
ubóstwie Betlejem, chce stać się towarzyszem drogi każdego
z nas. W tym świecie, od chwili kiedy On sam zechciał
rozbić tu swój «namiot», nikt nie jest obcy. To prawda,
wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Jezus sprawia,
że czujemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego
obecnością. Prosi nas jednak, abyśmy uczynili ją domem
gościnnym dla wszystkich. Zadziwiający dar Bożego
Narodzenia polega właśnie na tym, że Jezus przyszedł dla
każdego z nas i w sobie uczynił nas braćmi. Zobowiązuje
nas to, byśmy coraz bardziej przezwyciężali niechęć i
uprzedzenia, znosili bariery i unikali sporów, które dzielą
albo, co gorsza, przeciwstawiają sobie poszczególnych ludzi
i narody, byśmy wspólnie budowali świat sprawiedliwości
i pokoju.”
Benedykt XVI

TEMATYKA TEGOROCZNYCH RORAT

W tym roku, na roratach,
zapraszamy
wszystkich
na „Gadu-gadu z Panem
Jezusem”. To główny temat
adwentowych
rozważań.
Hasło „Gadu-gadu z Panem
Jezusem”
nawiązuje
do
hasła „Wierzę w Syna
Bożego”. Wiara wyraża się
w konkretach, w czynach, w
działaniu, czy choćby poprzez
czas spędzony na modlitwie
Dzieci
na
roratach
otrzymują:
1. kolorowe książeczki W książeczce znajduje się tekst piosenki, którą będziemy
śpiewać podczas rorat!.
2. naklejki do książeczek - Naklejki stanowią
potwierdzenie obecności, a jednocześnie uzupełniają
tematy poruszane na roratach

Okres Adwentu służy zastanowieniu się i decyzji, co w
ogóle świętujemy lub chcemy świętować w czasie Bożego
Narodzenia. To także okazja do refleksji nad tym, jak
wygląda i dokąd zmierza całe nasze życie.
Czekać, to znaczy szczególnie uważnie zwracać uwagę
na czas, liczyć czas bardzo starannie. Sztuka Adwentu, to
sztuka liczenia czasu.
Ewangelia początku Adwentu mówi, abyśmy
odrzucili wszystko, co sprawia, że nasze serca są
ociężałe, a mianowicie obżarstwo, opilstwo i troski dnia
codziennego. Jako że z obżarstwem i opilstwem nie
jest to aż tak skomplikowane, to pozbyć się myślenia o
troskach dnia codziennego jest zgoła trudne, a czasem
wręcz graniczące z niemożliwością. Zwłaszcza, kiedy
nasze troski dnia codziennego rozbijają się o kwestie
światopoglądowe i ekonomiczne.
W Adwencie, my chrześcijanie, powinniśmy

5 XII 2013 R. PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA

W pierwszy czwartek od godz. 16.00 będzie
wystawienie Pana Jezusa w Najświętszego Sakramencie
i okazja do adoracji żywego Boga oraz do spowiedzi.
O godz. 17.00 będzie Msza Święta za zmarłych,

2

Matczyne Królestwo, Grudzień 2013

wypominanych w ciągu całego roku.

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Pochylamy się nad
tajemnicą wiary, która mówi nam, iż Pan Bóg, wybierając
Maryję na Matkę swego Syna, uchronił Ją od grzechu
pierworodnego

WIECZÓR BŁOGOSŁAWIONEGO JANA
PAWŁA II

Jak co miesiąc o godz. 20.00 rozpoczniemy wieczór
bł. Jana Pawła II. W tym miesiącu będziemy szczególnie
modlić się o jedność w naszych rodzinach i naszych
wspólnotach. .

11 XII 2013 R. CZUWANIE Z MATKĄ BOŻĄ
DZIEKANOWSKĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem
na czuwaniu wraz z Maryją. Poniżej program tego
świątecznego dnia: .
† godz. 17.00 Msza Święta Roratnia dla dzieci i
młodzieży.
† godz. 18.00 Różaniec prowadzony przez
Róże Różańcowe: św. s. Faustyny, Matki Bożej
Szkaplerznej, Matki Bożej Dziekanowskiej, Matki Bożej
Częstochowskiej.
† Adoracja prowadzona przez Akcję Katolicką
† godz. 20.00 Msza Święta z procesją Maryjną.
Bardzo prosimy by zabrać świece!

6 XII 2013 R. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
ODPUST KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA

W pierwszy piątek od 16.00 będziemy spowiadać
młodzież i dorosłych. Msze Św. z nabożeństwem
wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
będą o godz. 7.00 i 17.00.
Św. Mikołaj, Biskup przez wieki jest patronem dzieci,
ludzi ubogich, ludzi morza, ale również od wieków jest
patronem całej naszej parafii. Z tego powodu Msze Św.
odprawimy o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.

7 XII 2013 R. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

11 XII mija kolejna rocznica śmierci
ŚP. KS. KANONIKA STANISŁAWA WĘGRZYNKA,
PROBOSZCZA W NASZEJ PARAFII
W LATACH 1903 – 1940.

Jest to Pierwsza Sobota Miesiąca. Rano o 7.00 i
wieczorem o godz. 17.00 zapraszamy na Eucharystię
z nabożeństwem do Serca Maryi. W tym miesiącu
chorych nawiedzimy dopiero w czasie rekolekcji!

8 XII 2013 R. UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

15 - 18 XII 2013 R.

Rekolekcje to możliwość odnowienia swojego
przymierza z Bogiem – to prawdziwy czas namysłu
i wyciszenia, tak istotny w dzisiejszych czasach.
Przypomnieniu najważniejszych dla nas prawd służą
właśnie rekolekcje. Korzystając z naszego bogatego,
wielowiekowego doświadczenia w odnawianiu drogi
duchowej, zapraszamy do skorzystania z organizowanych
przez nas spotkań rekolekcyjnych!
15 XII 2013 R. III NIEDZIELA ADWENTU

godz. 8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. nauka dla rodziców, małżeństw
godz. 11.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
 po Mszy św. – nauka dla młodzieży
godz. 16.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. nauka dla rodziców, małżeństw

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przypada w
tym roku w II Niedzielę Adwentu. Wyraża ona wiarę
Kościoła w to, że Maryja, wybrana na Matkę Bożego
Syna, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się
bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze
towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różnoraki
sposób, na przykład w naszej polskiej tradycji w tak
chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym

16 XII 2013 R. PONIEDZIAŁEK

godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. odwiedziny chorych w domach
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
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godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym

i styczniu chcą być chrzestnymi. Udział w pouczeniu jest
konieczny, by móc otrzymać zgodę Parafii na pełnienie
funkcji ojca, czy matki chrzestnej.
Sakramentu Chrztu Św. dzieciom będziemy udzielać
w święto św. Szczepana, tj. 26. XII na Mszy Św. o godz.
11.00.

17 XII 2013 R. WTOREK – SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA

godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym

24 XII 2013 R. WIGILIA BOŻEGO
NARODZENIA.

Spowiedź świąteczna z zaproszonymi księżmi będzie
w tym roku we wtorek 17 XII w ramach przeżywanych
rekolekcji adwentowych. Spowiadać będziemy od godz.
8.00 do godz. 10.00 i od 10.30 do 12.00. Po południu
spowiadać będziemy od godz. 14.00 do godz. 18.00.
Wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum
przyjdą do spowiedzi na godz. 14.00. O godz. 16.00 będzie
Msza Św. i później, po Mszy Św. dalszy ciąg spowiedzi
do godz. 18.00. Skorzystajmy z okazji, że spowiadać będą
księża zaproszeni w wystarczającej ilości.

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej
uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem
roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych
w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego
Narodzenia. Posiada ona bardzo bogatą liturgię
domową. Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Obrzędy te i zwyczaje mają wiec stare
tradycje. Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i
oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele,
że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami
obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali
na tę uroczystość, modląc się wspólnie. Wieczerza ta
ma charakter ścisłe rodzinny. Zaprasza się czasami na
nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie.
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy
wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem.
Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o
Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta
pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. elogiów, jaki
zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach
biednych i samotnych. Świeca Caritas paląca się na
stole wigilijnym przypomina nam o tym. Zakorzenione
w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi
pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i
dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już
od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas
i dla nas się trudzili.
W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę o północy
do naszego parafialnego sanktuarium. Tak czynili nasi
ojcowie i my bądźmy wierni tej tradycji. Radośnie i we
wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Po pasterce
młodzież zaprasza na kolędowanie przy żłóbku!

17 XII 2013 R. ŚRODA – DZIEŃ WSPÓLNEJ KOMUNII

godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
Na tę Mszę Św. zapraszamy również matki z
maluszkami i w stanie błogosławionym.
godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym

17 - 24 XII 2013 R. NOWENNA DO
DZIECIĄTKA JEZUS – Śpiew antyfon
adwentowych

Przed Bożym Narodzeniem w parafii odprawimy
Nowennę do Dzieciątka Jezus. Zazwyczaj rozpoczyna się
ona 16 lub 17 grudnia i kończy w wigilię przed Pasterką.
Wtedy to figurka Dzieciątka procesjonalnie przenoszona
jest do żłóbka. Rozpoczynając nowennę 17 grudnia
podkreśla się w ten sposób, że rozpoczyna się w tym dniu
druga część Adwentu. Nowenna jest nie tylko modlitwą
do Dzieciątka Jezus, stanowiącą osobne nabożeństwo,
lecz jest wyraźniej ukierunkowana na liturgię
W trzecim tygodniu Adwentu przypadają kwartalne
dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie
lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych
ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym,
podstawowym
i
naturalnym
środowiskiem
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.
Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego
Kościoła. Przygotowując się do Świąt, pamiętajmy o
ludziach samotnych, sąsiadach, biednych - umiejmy
się podzielić, by wszyscy z radością mogli przeżywać te
Święta.

25 XII 2013 R. BOŻE NARODZENIE

„Wraz z liturgią Bożego Narodzenia Kościół wprowadza
nas w tajemnicę Wcielenia. Boże Narodzenie nie jest w
istocie zwykłą rocznicą narodzenia Jezusa, ale jest czymś
większym - celebrowaniem tajemnicy, która naznaczyła i
nadal naznacza dzieje człowieka. Sam Bóg przyszedł, aby
zamieszkać między nami (por. J 1,14), stał się rzeczywiście
jednym z nas – jest to tajemnica dotycząca naszej wiary
i naszego istnienia. Jest to tajemnica, którą konkretnie
przeżywamy w celebracjach liturgicznych, a zwłaszcza
we Mszy Świętej. Ktoś może zapytać: jak mogę przeżywać
teraz to wydarzenie tak odległe w czasie, jak mogę
owocnie uczestniczyć w narodzinach Syna Bożego, które
dokonało się ponad dwa tysiące lat temu? Podczas Pasterki
powtórzymy jako refren psalmu responsorialnego słowa:

20 XII 2013 R. TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA

O godz.17.00 zapraszamy na Mszę Świętą a po niej
odprawimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy
Świętej będzie pouczenie dla Rodziców i Chrzestnych.
Do tego czasu trzeba w kancelarii zgłosić wszystkie dzieci
do chrztu w grudniu. Na to pouczenie winni przyjść
rodzice i chrzestni, a także ci Parafianie, którzy w grudniu
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Św. o godz. 8.00 poświęcimy owies.

„Dziś narodził się Chrystus Pan, Zbawiciel”. Ten okolicznik
czasu „dzisiaj” powraca we wszystkich celebracjach Bożego
Narodzenia i odnosi się do wydarzenia narodzenia Jezusa
oraz do zbawienia, które wnosi Wcielenie Syna Bożego.
W liturgii wydarzenie to przekracza granice przestrzeni i
czasu, stając się aktualnym, obecnym. Jego skutek trwa,
także z biegiem dni, lat i wieków.”

31 XII 2013 R. Z BOGIEM KOŃCZYMY TEN
ROK

Ostatni dzień kończącego się roku przypada w piątek.
Rano, jak zwykle będą Msze św. o godz. 7.00 i 7.30.
Ostatni dzień roku, to czas na refleksję nad mijającym
czasem i okazja, by przeprosić Boga za popełnione zło.
Po południu o godz. 15.00 zgromadzimy się
w naszym sanktuarium, aby podczas specjalnego
nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego podziękować
Bogu - Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za
dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za
wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również
prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi
rodzinami i nad naszą Ojczyzną.

Wskazując, że Jezus rodzi się „dziś” liturgia nie tylko
używa jakiegoś przypadkowego wyrażenia, lecz podkreśla,
że te oddziaływają i przenikają całą historię. Także dziś
pozostaje rzeczywistością do której możemy dotrzeć
właśnie w liturgii. Dla nas wierzących celebracja Bożego
Narodzenia odnawia pewność, że Bóg jest rzeczywiście
obecny z nami. Bóg w tym Dziecięciu narodzonym w
Betlejem, zbliżył się do człowieka i możemy spotkać Go
teraz, w „dzisiaj”, szczególnie w Eucharystii! .
Przeżyjmy zatem ten czas jako święty! Znajdźmy go
jak najwięcej na modlitwę i wspólne rodzinne spotkanie.
Msze Święte w naszym sanktuarium o godz. 8.00,
11.00 i 16.00. O godz. 15.30 zapraszamy na uroczyste
nieszpory o Bożym Narodzeniu!

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Zaraz po Świętach, gdy dzieci jeszcze mają ferie
rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą.
Pragniemy odwiedzić naszych parafian, aby zanieść
do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie
to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas
której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, do
zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi.
Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu
się, zbliżeniu duszpasterzy do powierzonych ich trosce
parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy

26 XII 2013 R. OKTAWA
BOŻEGO NARODZENIA

W tym świątecznym dniu tradycyjnie Msze Święte
będą jak w niedziele o godz. 8.00, 11.00 i 16.00. Na Mszy
o godz. 11.00 będzą uroczyste chrzty dzieci. Na Mszy

Nasi Drodzy
Duszpasterze!
Ze świętym Pawłem składamy
Wam serdec zne życ zenia zawarte
w Liście do Rzymian,
„aby Pan Bóg, Dawca nadziei,
udzielił Wam pełni radości
i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego
byli bogaci w nadzieję.”
Nadzieja w Boże Miłosierdzie zawieść
nie może - łąc zy wiarę z miłością.
Życ zymy również, aby wszyscy,
którym głosicie tę prawdę,
uwierzyli w Bożą Miłość
i troszc zyli się o zbawienie
swoje i bliskich. To piękny
prezent, którym możemy
obdarowywać Chrystusa i siebie
nawzajem, zarówno w świątec zne,
jak i w powszednie dni.
Szc zęść Boże.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej (POAK) wraz z Ks. Asystentem
Janem Cendrzakiem oraz uczniami Szkoły
Podstawowej w Dziekanowicach z Opiekunami
serdecznie zapraszają

seniorów z naszej parafii oraz osoby
samotne
na WIECZERZĘ WIGILIJNĄ
w dniu 19 grudnia 2013 r. ( czwartek) o godz. 13.00
w Sali OSP Dziekanowice.

Wdzięczni będziemy za potwierdzenie
przybycia do dnia 10.12.2013 przez zapisy w
zakrystii lub telefonicznie pod numerem 12
4513670, ponieważ ułatwi nam to organizację.

Akcja Katolicka
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DZIEKANOWICE

DZIECIĘCY ŻYWY
RÓŻANIEC

1. Oliwia Kwiecień

9 X 2013 r. w naszej parafii powstało
koło żywego różańca dla dzieci ze
szkół podstawowych Dzieci w ramach
uczestnictwa w tym kole codziennie
odmawiają dziesiątek różańca w
przypisanej intencji oraz raz w miesiącu
spotykają się na wspólnej Eucharystii
– zawsze w II soboty miesiąca!
Gratulujemy dzieciom tego odważnego
kroku i życzymy im gorliwości.

2. Emilia Lampa
3. Adrian Miękina
4. Dominik Strojny
5. Anna Ptak
6. Patrycja Miękina
7. Julia Kaczor
8. Kacper Włodarczyk
9. Weronika Kita
10. Agnieszka Bała
11. Maciej Bzdyl
12. Lena Pabian
13. Natalia Ślęczka
14. Grzegorz Mazur
15. Krystian Musiał
16. Maria Ciślik

kl. II
kl. II
kl. II
kl. II
kl. II
kl. II

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. IV
kl. IV
kl. IV

REKOLEKCJE ADWENTOWE
PARAFIA MACIERZYŃSTWA NMP DZIEKANOWICE
15 - 18 XII 2013 R.
Rekolekcje to możliwość odnowienia swojego przymierza z Bogiem –
to prawdziwy czas namysłu i wyciszenia, tak istotny w dzisiejszych czasach.
Przypomnieniu najważniejszych dla nas prawd służą właśnie rekolekcje.
Korzystając z naszego bogatego, wielowiekowego doświadczenia
w odnawianiu drogi duchowej, zapraszamy do skorzystania
z organizowanych przez nas spotkań rekolekcyjnych!

15 XII 2013 r. III Niedziela Adwentu
godz. 8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. nauka dla rodziców, małżeństw
godz. 11.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
 po Mszy św. – nauka dla młodzieży
godz. 16.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. nauka dla rodziców, małżeństw

17. Weronika Ciślik
18. Karina Łyżczarz
19. Monika Węglarz
20. Szymon Dudzik
21. Anna Kowalik
22. Patrycja Cygan
23. Kamil Leśniak
24. Jakub Włodarczyk
25. Anna Dziedzic
26. Arkadiusz Włodarczyk
27. Natalia Rozwadowska
28. Damian Musiał
29. Szymon Kuc
30. Mateusz Kuc

NOWA WIEŚ

1. Teresa Czajczyk
kl. II
2. Wojciech Czekaj
kl. II
3. Monika Mazanek
kl. II
4. Maksymilian Rozwadowski kl. II
5. Daniel Mróz
kl. II
6. Gabriela Małota
kl. II
7. Zofia Smoleń
kl.V
8. Zuzanna Zych
kl. V
9. Anna Twardosz
kl. IV
10. Julia Wrona
kl. IV
11. Maciej Mróz
kl. IV
12. Monika Włodarczyk
kl. IV
13. Rafał Małota
kl. III
14. Joanna Suder
kl. III
15. Justyna Mitan
kl. III
16. Joanna Gołda
kl. III
17. Weronika Grosicka
kl. VI
18. Natalia Nowicka
kl. VI
20. Zuzanna Lichoń
kl. VI

WINIARY

16 XII 2013 r. Poniedziałek

godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
 po Mszy św. odwiedziny chorych w domach
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym

17 XII 2013 r. Wtorek – Spowiedź Świąteczna
Spowiedź

od godz. 8.00 do godz. 10.00 i od godz. 10.30 do godz. 12.00
od godz. 14.00 do godz. 16.00 i od godz. 16.30 do godz. 18.00
godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym

17 XII 2013 r. Środa – Dzień Wspólnej Komunii
godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
godz. 16.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej
Na tą Mszę Świętą zapraszamy również matki z maluszkami
oraz kobiety w stanie błogosławionym.
godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem ogólnym
6

kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. II
kl. IV

1. Kacper Marszalik
2. Aleksandra Kasprzyk
3. Janusz Kasprzyk
4. Agnieszka Zarywska
5. Nikola Trojańska
6. Natalia Ślusarz
7. Oliwia Kasprzyk
8. Magdalena Hodoń
9. Magdalena Góra
10. Mariola Bukowska
11. Wiktoria Tuleja
12. Kamil Wilkołek
13. Weronika Brzóska
14. Wojciech Grochal
15. Rita Tylka
16. Patrycja Piech
17. Oliwia Urbanik
18. Tomasz Włoch
19. Mikołaj Zając
20. Weronika Makowska
21. Damian Ptak
22. Daniel Bednarski
23. Szymon Konieczny
24. Sebastian Strojny

25. Karol Włoch

kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. IV
kl. III

kl. 0
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o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o
sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
Na kolędę przygotowujemy na stole krzyż, zapaloną
świecę, wodę święconą i kropidło. Zaś dzieci i młodzież
winny przygotować zeszyty z katechizacji. Przed
przyjściem księdza wyłączamy telewizor, czy radio.
Bardzo prosimy, by jak w latach poprzednich, z rejonów
odleglejszych od kościoła, zarówno na kolędę, jak i po
jej zakończeniu podwieźć księdza i służbę kościelną.
Niechże o tym pomyślą zwłaszcza początkowe i końcowe
rodziny w danym rejonie.
Wodę święconą prosimy wcześniej zabierać z zakrystii.

proroka Izajasza. Mówi ona wiele o nadejściu Dnia
Pańskiego, czyli Sądu Ostatecznego. I to jest właśnie
pierwszy cel adwentu: przygotować się na powtórne
przyjście Pana Jezusa.
Kościół czyta nam Ewangelię o czuwaniu i
oczekiwaniu na przyjście Pańskie. Stawia nam przed
oczyma największego proroka, św. Jana Chrzciciela, który
nas wzywa do „prostowania dróg” przed nadchodzącym
Panem. Każdy z nas zna wyboje i nierówności na własnej
drodze, to znaczy swoje grzechy i wady. W adwencie
staramy się zastanowić nad sobą, pomyśleć, czy byłbym
odpowiednio przygotowany, gdyby Chrystus teraz

Obserwujemy ostatnio, że wszyscy niby mają w domu
wodę święconą, choć niewielu ją przynosi z kościoła. Nie
okłamujmy siebie i Boga, zwłaszcza przy modlitwie.
W czasie Wizyty Duszpasterskiej nie częstujemy
księży i służby kościelnej żadnym alkoholem.

przyszedł na ziemię. Jeżeli nie, to co muszę zrobić, żeby
być przygotowanyM? Jakich wad i nałogów się pozbyć?
Jakie dobre uczynki spełnić?
Pamiętamy, że czas adwentu jest czasem
bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia, tak bardzo ukochanych w polskiej tradycji.
Coraz bliżej jest 25 grudnia, kiedy to znowu powitamy
Boże Dziecię w betlejemskim żłóbku. Przychodzimy do
kościoła na roraty, czyli na tą piękną Mszę św. ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Jej obecność symbolizuje
paląca się blisko ołtarza świeca, tzw. roratnia. Maryja
czekała na narodzenie Swojego Syna. Ona też najlepiej
pomoże nam przygotować się na Jego narodziny. Starajmy
się przygotować godne mieszkanie Panu Jezusowi w
naszych sercach, w naszych duszach chodząc codziennie
na roraty, w tym roku będą one po południu, tak aby
każdy mógł w nich uczestniczyć!!!! Zróbmy wszystko,
by Mu w naszych sercach było lepiej i cieplej niż kiedyś
w betlejemskiej stajni. Niech nasze drobne wyrzeczenia
będą Mu posłaniem, a nasze dobre uczynki niech okryją
Boże Dzieciątko i osłonią Je przed mrozem grzechu i
chłodem niewiary.
Adwent to czas spowiedzi świętej. Na święta
sprzątamy nasze mieszkania, troszczymy się o świąteczną
choinkę, prezenty, a mielibyśmy zapomnieć o obmyciu
naszej duszy z grzechów? Jakież to smutne święta, kiedy
wargi bezwiednie wymawiają słowa kolędy: „Nie było
miejsca dla Ciebie w Betlejem...”, a tego miejsca nie ma
w nas samych, bo w naszych duszach króluje grzech.
Przypominamy wtedy Heroda, który z jednej strony
kłania się Zbawicielowi, a z drugiej obraża Go i zasmuca
swoimi grzechami.
W ostatnim czasie przybyły do nas obce zwyczaje.
Reklamuje się różnego rodzaju towary już zaraz po
dniu Wszystkich Świętych. Chodzi o to, żeby przekonać
ludzi, iż szczęśliwe święta będą mieć dopiero wtedy,

BOLESNE ROCZNICE W GRUDNIU

W grudniu naszą pamięcią sięgamy do bolesnych
doświadczeń z naszej najnowszej historii: 16 grudnia
1970 roku dokonano masakry robotników na Wybrzeżu,
13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a
16 grudnia tegoż roku dokonano pacyfikacji kopalni
„Wujek” na Śląsku. W naszych modlitwach pamiętajmy
o ofiarach tamtych dni.
Jan Paweł II mówił: ,,[...] ogromna jest cena, jaką
zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do
istnienia jako państwo. Przechowujemy w sercach tę
świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej
refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką
powinna być”.
Polecając Bogu poległych wówczas Rodaków, módlmy
się za naszą Ojczyznę, aby każdy mógł w niej godnie żyć
od samego poczęcia.

Z nami przeżyj Adwent!!!
Wieczory coraz dłuższe, zmrok zapada coraz
wcześniej, często też powieje zimowym chłodem. To
znak, że zbliża się adwent...
Adwent, od łacińskiego słowa „adventus”, oznacza
przybycie, przyjście. Co roku rozpoczynamy ten okres
roku liturgicznego pod koniec listopada albo na początku
grudnia. Od czego to zależy? W czasie adwentu Kościół
bardzo często posługuje się w swojej liturgii księgą
7
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kiedy kupią określone towary, prezenty. Jest to perfidna
próba odarcia świąt Bożego Narodzenia z ich religijnego
charakteru, a uczynienie z nich święta zakupów, handlu.
Owszem, nie ma nic złego w tym, że pod choinką każdy
znajdzie dla siebie jakiś prezent, ale katolik będzie
pamiętał, że prezenty są tylko oprawą świąt, a nie ich
treścią. Główną postacią świąt Bożego Narodzenia - jak
każdych innych - jest Pan Jezus. Nie będziemy szczęśliwi,
choćbyśmy zostali obsypani ogromem prezentów, jeżeli
Chrystusa nie będzie w naszych sercach. Prezenty, jako
rzeczy materialne, szybko nam się znudzą, a w sercu
nadal będzie pustka, która tym bardziej będzie boleć,
im więcej spodziewaliśmy się, że rzeczy materialne nas
uszczęśliwią.
Niech czas adwentowy będzie dla nas czasem
przygotowania. Przygotujmy się na Sąd Boży i do godnego
obchodzenia świąt Narodzenia Pańskiego. Pomoże
nam w tym Matka Boża, która pierwsza oczekiwała na
narodzenie Swojego Syna, ale potrzebna jest też nasza
gotowość. Przypomnijmy słowa poety:

wspólnocie 60 tysięcy osób, które spotkały się w Jego
Imię, modliliśmy się za siebie nawzajem oraz za naszych
bliskich. W Roku Wiary przypominaliśmy sobie, że Słowo
Boże prowadzi do wiary i wyprowadza z grzechu, a wiara
jest niezbędna do uzdrowienia i zbawienia. Jeśli uwierzę
w Bożą Miłość - wybiorę życie i błogosławieństwo,
zamiast śmierci i przekleństwa. Błogosławieni przez
Boga Ojca możemy nieść błogosławieństwo innym.
Wiara rodzi się ze słuchania, więc trzeba potraktować
udział w świątecznej (a także codziennej) Mszy Świętej
jako przywilej i dar Bożego Miłosierdzia.
Z 27 na 28 lipca - kolejny zachwyt Bożą Obecnością
w młodych chrześcijanach, którzy czuwali przy Jezusie z
Papieżem Franciszkiem. Słowa, śpiew, taniec, milczenie na Bożą chwałę jako wdzięczność za dar wiary. W czasie
wędrówki z Bazyliki Miłosierdzia Bożego do Centrum
Błogosławionego Jana Pawła II „Nie lękajcie się” słowa
rozważań i pieśni zwracały naszą uwagę na znaczenie
życia sakramentalnego dla pogłębiania wiary. Nasz Papież
mógł zobaczyć „z okna Domu Ojca” uśmiechnięte twarze
swoich młodych przyjaciół, o których mówił, że są jego
nadzieją. Inny obraz widzieliśmy na krakowskim Rynku
w niedzielny poranek: smutne oczy, usta wykrzywione
wulgaryzmami młodzieży wracającej chwiejnym krokiem
z różnych imprez. Tak, szatan zazdrości człowiekowi
wolności, więc próbuje go zniewolić, ukazując grzech
jako coś pozytywnego. Potem zostawia go samego. Pan
Bóg pozwala człowiekowi wybierać i cierpi razem z nim,
gdy zmaga się z konsekwencjami złych wyborów. Taka
jest Boża Miłość - bezwarunkowa.
Od 19 sierpnia po raz siódmy uczestniczyłam w
rekolekcjach w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach.
Był to znów błogosławiony czas. Uwielbienie ze strony
słabego człowieka: „Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,
Twym Duchem napełnij mnie...” spotkało się z prostą
odpowiedzią Przyjaciela: „Nie bój się, nie lękaj się - Bóg
sam wystarczy...”
12 października w Myślenicach brałam udział w
sympozjum na temat zagrożeń, jakie niesie z sobą magia.
W XXI wieku osoby wyznające wiarę w Chrystusa często
są wyśmiewane i prześladowane. Natomiast ludzie
czytający literaturę sprzeczną z naszą wiarą np. „Harry
Potter”, korzystający z usług bioenergoterapeutów i
wróżek, zaliczani są do grona oświeconych i postępowych.
„Wierność Jezusowi ma swoją cenę... Jakże ważne jest
zaufanie do Boga, spokój płynący z przekonania, że jestem
po właściwej stronie...” Wobec zamętu i relatywizmu
wielką łaską była możliwość powierzenia siebie i swoich
bliskich Trójcy Przenajświętszej przez serce Matki Bożej.
Stało się to w wigilię ofiarowania świata przez Papieża
Franciszka pod tę niezawodną opiekę.
Wiele wydarzeń przyniósł Rok Wiary. Dziękuję Panu
Bogu i dobrym ludziom za błogosławione spotkania,
które potwierdziły, jak wielką łaską jest wiara. Warto
się troszczyć, aby tego Bożego daru nie stracić. Warto
przezwyciężać strach, aby być dzielnym świadkiem
Chrystusa. „Niech Was Bóg błogosławi” - tego życzy
słuchaczom na zakończenie swoich koncertów szkocki
muzyk, R. Wilson. Jestem jednym z nich i przekazuję
takie życzenia wszystkim czytelnikom.

Wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie?
Lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie!

Ks. Łukasz

Jesteście - to wielkie szczęście!
„Jestem, który jestem” - tak Pan Bóg przedstawia siebie
w Biblii. Tym tekstem chcę podziękować za wszystkich
ludzi, którzy czerpią inspirację do życia właśnie z Jego
istnienia. „Gdyby nie Jego Miłość, przecież by nas nie
było”.
8 czerwca 2013 r., w czasie spotkania przedstawicieli
szkół imienia Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie,
miałam możliwość poznać świadectwa młodych ludzi,
którzy pragną naśladować swoją Patronkę. Poznanie
Jej życia zachęca do działań dla dobra bliźnich, a także
siebie: modlitwa w kółku różańcowym, śpiew w chórze,
„Adopcja serca”, „Skarbonka misyjna”, „Pola nadziei”,
akcja „Zakrętka”, pilna nauka oraz rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań np. muzycznych, teatralnych, praca w
kole „Caritas”, pomoc w nauce koleżankom i kolegom,
pomoc starszym, chorym oraz zwierzętom. Fascynacja
czynami dla dobra innych łączy się z poszukiwaniem
siły i mądrości w Bogu, aby coraz lepiej służyć. Taka
służba pomnaża dobro, prawdę i piękno poprzez naukę,
modlitwę i pracę. Jakże dojrzałe jest zmartwienie uczniów
królowej Jadwigi, że tak wielu ludzi nie zna Pana Jezusa.
Trzeba żyć nadzieją, że te wartościowe doświadczenia w
młodym wieku ukształtują odpowiedzialnych dorosłych,
którzy „nie pamiętają o sobie, więc na pamięć innych
zasługują”. Uczennica naszej szkoły otrzymała tytuł
„Królowej mądrości”. Pozostałe reprezentantki zostały
nagrodzone tytułami: Królowej dobroci, serdeczności,
wiedzy, religijności, mądrości, elegancji i gracji. To
zaszczyt, a jednocześnie duże wyzwanie, być dworką,
paziem, żakiem, a także perełką Królowej Jadwigi.
6 lipca - kolejny dzień wielu łask: uczestniczyłam w
spotkaniu z Chrystusem na Stadionie Narodowym. We

B. S.

Czas od 16 do 25 sierpnia był błogosławionym czasem
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pobytu w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach. Mały
jubileusz: 10 lat temu byłam tam po raz pierwszy. Życzę
każdemu, aby mógł cieszyć się taką łaską:

Kostki. Był on duszą Akcji Katolickiej, należał do chóru
parafialnego, był również członkiem Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. W wieku 34 lat
Tyranowski złożył ślub czystości, aby jeszcze bardziej
zbliżyć się do Boga. Od lutego 1940 roku uczestniczył
w sobotnich spotkaniach młodzieży prowadzonych
przez salezjan. Młodzi ludzie szybko dostrzegli, że to,
co Tyranowski im przekazywał i głosił stanowiło jego
osobiste świadectwo zawierzenia Bogu. Po aresztowaniu
przez hitlerowców w maju 1941 r. 11 duszpasterzy
(salezjanie) z jego parafii, Jan , na prośbę nowego
proboszcza, podjął się prowadzenia grup młodzieży.
Na spotkania, mimo ryzyka aresztowań, przychodziło
prawie czterdzieści osób. Spotykał się z młodymi
ludźmi co tydzień w parafii, a w mniejszych grupach lub
indywidualnie także w domu rodzinnym. Przekazywał
im treści wiary, uczył jak wierzyć, zachęcał do czytania
Pisma Świętego i literatury religijnej, wypożyczał książki
ze swej biblioteczki, zachęcał do pełnego uczestnictwa
we Mszy Świętej, do korzystania z sakramentu pokuty i
mobilizował do modlitwy, szczególnie różańcowej. Kółka
Różańcowe traktował jako „struktury oporu poprzez
wiarę” . Uważał, że różaniec jest dobrym sposobem
ratowania młodzieży w trudnych latach okupacji. W
spotkaniach tych brał udział młody Karol Wojtyła, który
poznał Tyranowskiego w lutym 1940 podczas
rekolekcji dla młodzieży męskiej w parafii
św. Stanisława Kostki na Dębnikach. To
dzięki Tyranowskiemu Karol Wojtyła poznał
mistykę Jana od Krzyża. Późniejszy papież
wspominał: „Od niego nauczyłem się między
innymi elementarnych metod pracy nad sobą,
które wyprzedziły to, co potem znalazłem
w seminarium. Tyranowski, który sam
kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża
i św. Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz
pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny
wiek, lektury.”
Tyranowski zachorował w 1946 na gruźlicę płuc,
chorobę swoją znosił z niezwykłą cierpliwością. Zmarł
15 marca 1947. Został pochowany na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. W marcu 1998 roku jego
zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione do
salezjańskiego kościoła pw. Św. Stanisława Kostki na
Dębnikach w związku z rozpoczętym w roku 1997
procesem beatyfikacyjnym.

Tak, w tej ciszy dobre ciepło czuję.
Tak, w tym cieple Bożych słów oczekuję.
Ognisko płonie: Matka Najświętsza ogrzewa
me zziębnięte serce i dłonie,
Ojciec Miłosierny przebacza grzechy,
Duch Święty uczy wolnością się cieszyć.
Chrystus obdarza nowym życiem w prawdzie i
miłości,
uwalnia od strachu i samotności.
Ludzie wiary

Jan Leopold Tyranowski
Sługa Boży Kościoła katolickiego
Jan Leopold Tyranowski urodził się 9 lutego 1901 roku
w Krakowie. Pierwszą Komunię św. przyjął 1 czerwca
1910 roku. Ojciec jego był krawcem i prowadził własny
zakład krawiecki.
Jan po ukończeniu szkoły powszechnej
uczęszczał do szkoły handlowej, po
ukończeniu której pracował jako księgowy.
Od wczesnej młodości odznaczał się
zamiłowaniem do nauki, której w dorosłym
już życiu poświęcał każdą wolną od pracy
chwilę. Interesowały go wszystkie dziedziny –
od nauk ścisłych począwszy aż do wiadomości
z zakresu ogrodnictwa i krawiectwa. Uczył się
języków obcych, był zapalonym turystą – lubił
samotne wędrówki po Beskidach. Był także
zdolnym fotografem-artystą, na konkursach
fotograficznych otrzymał nawet dwie nagrody.
Przewlekła choroba żołądka przyczyniła się do
zmiany jego dotychczasowego zajęcia. Od roku 1930
pracował razem z bratem Edwardem i ojcem jako krawiec
w rodzinnym zakładzie. Do 30 roku życia nie wyróżniał
się wśród swoich rówieśników niczym szczególnym,
niemniej zawsze odznaczał się szlachetnym charakterem
i niezaspokojonym pragnieniem czegoś większego,
doskonalszego. Jak podają jego biografowie - przypadek
zadecydował o jego przyszłości i skierował jego kroki na
właściwe tory. Pewnej niedzieli Jan słuchając w swoim
kościele parafialnym na Dębnikach kazania o tym, że
osiągnięcie świętości nie jest sprawą trudną, odczuł
nagle żywe powołanie w tym kierunku. Postanowił i on
dążyć do świętości. W tym celu, za radą spowiednika,
nabył dwie książki: „Teologię ascetyczną i mistyczną”
Adolfa Tanquerey’a oraz dzieła św. Jana od Krzyża, z
którymi nie rozstawał się aż do śmierci. Postanowił
uporządkować czynności dnia i w tym celu ułożył sobie
własny regulamin – prawie zakonny, którego trzymał się
ściśle. Dzień jego był podzielony pomiędzy modlitwę i
pracę a także zdobywanie wiedzy.
Postać Jana Tyranowskiego – młodego mężczyzny o
miłym uśmiechu, była znana mieszkańcom Dębnik, a
szczególnie ludziom związanym z parafią św. Stanisława

Opr.: SD

BOŻE NARODZENIE
Święta Bożego Narodzenia są dla nas, katolików,
czasem szczególnym i niezwykle pięknym. Ludzie
starsi z łezką w oku wspominają swoje dzieciństwo i to
ciepło rodzinnego domu, które właśnie w tych świętych
dniach nabierało niepowtarzalnego uroku. Atmosfera
przygotowań do świąt była wtedy nieco inna od dzisiejszej.
Jak zawsze sprawy ducha mieszały się z przyziemnymi
sprawami przygotowań – choinka, prezenty, potrawy
wigilijne i świąteczne, szopka – ale atmosfera ta nie była
pochodną zamożności rodziny, wystawności potraw i
9
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PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE

bogactwa prezentów. Byliśmy szczęśliwi, bo wszystko
wkoło było piękne, bo wszyscy byli dobrzy i serdeczni.
Wigilia była niepowtarzalną wieczerzą pojednania i
radości z narodzin Boskiego Zbawiciela. Biały opłatek
jednoczył i czynił cuda. Wspólne śpiewanie kolęd, w
oczekiwaniu na Pasterkę, łączyło rodzinę i zbliżało
do Boga. Rodzinne wyjście do kościoła na Mszę św. o
północy dopełniało tą wspaniałą tradycję świętowania
Bożego Narodzenia.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek dlaczego Bóg
wybrał taki a nie inny „scenariusz” narodzin Jezusa
Chrystusa? W Bogu wszystko jest doskonałe i wielkie.
Takie też są Jego narodziny, dzień Bożego Narodzenia.
Zauważmy, Bóg wybrał Maryję – Niepokalaną Dziewicę
– najlepszą i najdoskonalszą, na matkę Swego Syna. Rolę
ojca powierzył zaś Józefowi, świętemu człowiekowi,
pochodzącemu z królewskiego rodu Dawida. Na
miejsce narodzin wybrał małe Betlejem, zimną porę
roku i symboliczny dzień, w którym Ziemia jest najdalej
oddalona od Słońca. Św. Jan Ewangelista przypomina
nam, że Chrystus jest światłością (por. J, 1,4-5; 8,12).
Gwiazda betlejemska pokazała miejsce narodzin. Bóg
narodził się w stajni, „bo nie było miejsca w gospodzie”,
(por. Łk 2,7). Aniołowie ogłosili pasterzom Dobrą
Nowinę, a Trzej Królowie przybyli do Bożego dzieciątka,
by oddać Mu pokłon. Nie wszyscy jednak uradowali się
z przyjścia Boga. Rola Heroda jest tutaj jednoznaczna i
okrutna (por. Mt 2,16).
Tak jest i teraz, popatrzmy wokół siebie. Jedni radośnie

W naszej, polskiej tradycji zawsze przy wigilijnym
stole zostawiało się wolne miejsce i puste nakrycie.
Wierzono, że miejsce to zajmować będą dusze bliskich,
którzy już odeszli z tego świata. Dzisiaj raczej przyjmuje
się, że to puste miejsce przy stole jest przeznaczone dla
nieznajomego, przygodnego gościa, który zostanie przez
nas przyjęty do rodzinnego grona i ugoszczony w ten
cudowny wieczór.
Kiedyś przeczytałem w „Przymierzu z Maryją”
niezwykłą opowieść, która w pewnym sensie dotyczy
szeroko rozumianego „pustego miejsca przy stole”. Rzecz
rozgrywała się w USA, w Waszyngtonie. Był bodajże 1992
rok. Młody biznesmen Peter McFadden, twórca Instytutu,
który miał pomagać małym przedsiębiorcom z Europy
Wschodniej znalazł się w sytuacji, w której groziło mu
bankructwo. Pewnego wieczoru Peter, by zregenerować
nadwyrężoną psychikę, wybrał się na dłuższy spacer,
było bardzo zimno. Miasto odświętnie udekorowane,
oczekiwało na Święta Bożego Narodzenia. Radość
przechodniów „dobijała” Petera: „Co powiem moim
bliskim, gdy wrócę do domu z pustymi rękami?”. Gdy
tak szedł w dal, nagle zobaczył skulonego, zziębniętego
staruszka i minął go, ale szybko zawrócił i spytał: „Czy
ma Pan gdzie zatrzymać się na noc i czy pójdzie pan do
mnie?” Staruszek zgodził się, a przy tym powiedział;
„Dobrze, że przyszedłeś po mnie, bo już postanowiłem
się po prostu zabić. Wczoraj zrobił to mój bezdomny

i pięknie świętują, innych jakby to nie obchodziło. Dla
jednych jest to czas autentycznej przemiany, dla innych
tylko „wolne od pracy”.Czas poprzedzający Święta Bożego
Narodzenia, święty czas Adwentu, został przez dzisiejszy,
bezbożny świat sprowadzony do pustej komercji, a
same święta – do obżarstwa i bezmyślnego „non stop”
oglądania telewizji. Kolęd się nie śpiewa, a jeżeli już, to za
nas „robią” to elektroniczne odtwarzacze. Świat krzyczy:
„bądź nowoczesny i otwarty! Zwiedzaj i poznawaj”.
Promuje się wyjazdy z domu na czas świąt do „ciepłych
krajów”, zazwyczaj muzułmańskich, gdzie trudno jest
znaleźć świątynie katolickie, a tym samym tą szczególną
atmosferę i istotę Świąt Bożego Narodzenia. Tak zaczyna
się lub pogłębia oderwanie od życia sakramentalnego i
życia Kościoła, tak zagłusza się sumienie...
Niezgłębiona jest Boża pedagogika, poprzez Boże
Narodzenie Bóg pragnie nas czegoś ważnego nauczyć
i pyta nas: czy chcesz być jak Herod, czy jak Pasterze i
AS
Trzej Królowie?			

przyjaciel”. Oszołomiony sytuacją Peter w jednej
sekundzie zapomniał o swoich problemach. Zaprowadził
bezdomnego staruszka do swego ciepłego biura, położył
go na swojej kanapie, a sam, zmęczony zasnął na podłodze.
Obudził się rano, bezdomny Robert jeszcze spał, aż do
szóstej wieczorem. Gdy wstał, był głodny i drżał na całym
ciele. Razem poszli do restauracji na obiad, Robert nie
był w stanie utrzymać łyżki i Peter musiał go karmić. Po
powrocie do biura (mieszkania) Peter zadbał o wygląd
Roberta i z rozczochranego, zarośniętego człowieka stał
się on schludnym i dystyngowanym panem. Zbliżała się
Wigilia. Peter nigdy nie obchodził Bożego Narodzenia
poza rodzinnym domem, który był w Nowym Jorku.
Teraz Peter był w rozterce, nie miał już nawet pieniędzy
na podróż do domu, a poza tym – Robert, nie zostawi go
przecież bez opieki! Peter zadzwonił do domu i oznajmił,
że zostaje w Waszyngtonie by opiekować się poznanym
bezdomnym. Czekał nawet na pochwały swojego
postępowania, ale rodzice Petera bardzo się zmartwili
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i nawet ubolewali nad jego naiwnością. Święta spędzili
więc razem, on bankrutujący młody człowiek i bezdomny
Robert. Nie było choinki i prezentów, dom był natomiast
wypełniony duchem troski jednego człowieka o drugiego.
Ci dwaj doświadczali istoty Bożego Narodzenia!
Po świętach skończyły się pieniądze Peterowi, jeszcze
wygospodarował parę dolarów i dał je Robertowi, by ten
poszedł na miasto coś zjeść. Bezdomnemu Robertowi
Peter jeszcze załatwił miejsce w schronisku przy
pobliskim kościele, ale ten zniknął jak kamfora. Peter
szukał Roberta wszędzie, ale już go więcej nie zobaczył.
Wieczorem, przy przeglądaniu poczty, Peter
zaniemówił z wrażenia, gdyż jeden z listów był
powiadomieniem o przyznaniu jego Instytutowi dotacji
w wysokości 50 tysięcy dolarów. Tym samym bankructwo
Instytutu zostało oddalone i dzieło jego życia mogło być
kontynuowane.
Wracając do „pustego miejsca przy stole”, niektórzy
mówią, że w domu, w którym panuje autentyczne
szczęście i dobro, to miejsce to zajmuje sam Jezus
Chrystus i nie tylko w wigilijny wieczór!

Nastąpił wielki rozkwit „betlejemek”. Z roku na rok
były one coraz piękniejsze. Zawierały miniatury
architektoniczne m.in. kościoła Mariackiego, Barbakanu,
Sukiennic, Wawelu. Obnoszone po domach, radowały
oczy i dusze mieszkańców. Zwłaszcza, że połączone były
ze spektaklami inscenizowanymi przez żywych aktorów
lub przy użyciu ruchomych kukiełek. Wraz z rozwojem
formy rosła i pomysłowość twórców. Ten bujny rozkwit
szopki przerwał wybuch I wojny światowej. Władze
okupacyjne zakazały wystawiania jasełek w obawie przed
szerzeniem nastrojów wolnościowych. Aby podtrzymać
upadającą tradycję szopkarstwa, władze Krakowa zaczęły
organizować doroczne konkursy na najpiękniejszą szopkę
krakowską. Pierwszy taki konkurs zorganizowano 21
grudnia 1937, pod pomnikiem Adama Mickiewicza na
Rynku Głównym. Zwyczaj ten zakazany przez okupanta
w czasie II wojny światowej wznowiono już w grudniu
1945 r. Konkursy szopkarskie od tej pory weszły na stałe
do tradycji Krakowa. Szopki krakowskie znane są na
całym świecie i są wystawiane w wielu muzeach.
Najstarsza szopka polska pochodzi z XIV w. z kościoła
klarysek św. Andrzeja w Krakowie. Najbardziej znaną
jest ruchoma szopka w Wambierzycach.
W tym miejscu należy wspomnieć szopkę
„dziekanowicką”. Otóż Dziekanowicka Straż Pożarna
miała w okresie międzywojennym olbrzymią szopkę, z
którą strażacy „chodzili” w okresie Bożego Narodzenia
zbierając fundusze na budowę remizy. Szopkę tę wykonał
ówczesny organista Antoni Dziewoński. Szopka była

AS

Świąteczne tradycje - szopki,
kolędy, jasełka, pasterka
Okres Świąt Bożego Narodzenia, to okres szczególny
w Roku Kościelnym, albowiem po Adwencie następuje
czas radosny, przyjścia na świat Bożego Syna. Stąd też
bogata jest tradycja związana z tym okresem, tradycja,
która kształtowała się przez wieki.

Szopki
Pierwsze szopki pojawiły się w Italii we wczesnym
średniowieczu. Tradycje włoskich szopek zapoczątkował
święty Franciszek w 1223 roku, kiedy to po raz pierwszy
zbudował żłobek, opierając się na opisach z Biblii.
Następnie tradycja zaczęła się rozprzestrzeniać poprzez
franciszkanów, którzy to na czas Bożego Narodzenia
poczęli umieszczać szopki w kościołach. Później szopki
pojawiły się także we włoskich domach. Z czasem szopki
dotarły również do Polski, gdzie okres ich największej
popularności przypada na wiek XVII i XVIII. Szopki
w minionych wiekach stanowiły też pomoc religijno
- dydaktyczną w nauczaniu religii niepiśmiennych
wiernych.W Polsce szopkarstwo najbardziej rozwinęło
się w Krakowie. W krakowskich, mieszczańskich domach
szopki pojawiły się już w XVII wieku. W ich skład
wchodziły drewniane figurki różnej wielkości i ilości.
Najpopularniejsze z nich to postacie Świętej Rodziny i
innych osób adorujących Dzieciątko Jezus oraz figurki
zwierząt: woła, osła, owiec, wielbłądów prezentowanych
na tle płóciennych dekoracji. Na przełomie XVIII
i XIX w. szopkę betlejemską zaczęto umieszczać w
drewnianych konstrukcjach, imitujących budynki
i kościoły oraz zdobić kolorowymi, glansowanymi
papierami, blaszkami, cekinami, szkiełkami, koralami.
Wtedy też zaczęła funkcjonować nazwa „szopka”.

bardzo duża – miała zdejmowane wieże, gdyż z trudem
mieściła się w drzwiach. Figury do szopki wykonał stolarz
Pudlik – były wielkości rocznego dziecka. Niestety szopkę
tę zniszczyli żołnierze niemieccy stacjonujący w remizie.

Jasełka
Jasełka – wyraz ten pochodzi od staropolskiego
słowa jasło, które w języku staropolskim oznaczało
żłobek. Jasełka stały się przedstawieniami składającymi
się z kilku, a nawet kilkunastu elementów. Zazwyczaj
przedstawiały scenę zwiastowania narodzin pasterzom,
rzeź niewiniątek, nadanie imienia Jezusowi, hołd
Trzech Króli, śmierć Heroda, ofiarowanie w świątyni.
Pomysłowość zależała od miejsca, twórców i środków
jakimi dysponowali. Wraz z upływem czasu w scenkach
rodzajowych zaczęli się pojawiać przedstawiciele różnych
grup lokalnych – np. górale, krakowiacy, jak również
bohaterowie historyczni.
11

Matczyne Królestwo, Grudzień 2013

Kolęda

tradycji bożonarodzeniowych. Jej nazwa upamiętnia
przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich
hołdu nowo narodzonemu Bogu. Zwyczaj pasterki
wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V
wieku. Do Polski dotarł on najprawdopodobniej razem
z chrześcijaństwem. Pasterka jest pamiątką z pierwszych
wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne
należały do starej praktyki Kościoła. Nazwa tej mszy
pochodzi zapewne od słowa pasterz - kiedy Jezus
Chrystus przyszedł na świat, pasterze czuwali przy
stajence, modląc się.
Msza ta odprawiana była, tak jak obecnie, o godz. 24.00,
a papież celebrował ją w poświęconej macierzyństwu
NMP bazylice Santa Maria Maggiore, do której w VI
wieku dobudowano kaplicę z repliką groty betlejemskiej.
Później zwyczaj odprawiania pasterki rozszerzył się na
wszystkie kościoły w krajach chrześcijańskich. Od połowy
VI wieku Rzym zna już tradycję trzech mszy świętych:
pasterkę, mszę o świcie i mszę w dzień. Po pasterce, w
bazylice Santa Maria Maggiore, papież w dzień Bożego
Narodzenia celebrował drugą swoją mszę z osobnym
formularzem i to o treści bożonarodzeniowej. Msza
odprawiana dziś jako trzecia z kolei, jest historycznie
związana z najstarszym formularzem, którego używał
papież już od IV wieku w bazylice św. Piotra, o zwykłej
wówczas uroczystej porze dnia, czyli o godz. 9 00 . Pasterka
otwiera liturgiczne obchody świąt Bożego Narodzenia.
Jej charakter tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, czyli
wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodził się nam.
Oddajmy mu pokłon”. W niektórych stronach Polski jest
zwyczaj umieszczania Dzieciątka Jezus w tabernakulum,
nakrytego tiulem lub inną przezroczystą tkaniną. Na
pieśń wstępną „Wśród nocnej ciszy” kapłan odkrywa
figurę, pokazuje ją wiernym i niesie do szopki.

Nazwa kolęda pochodzi od łacińskiego słowa
calendae. Tak Rzymianie nazywali pierwszy dzień
każdego miesiąca. Jako nazwa pieśni bożonarodzeniowej
pojawia się dopiero w XVII wieku. Obecnie wyraz ten
ma jeszcze kilka innych znaczeń - określa świąteczny
prezent, chodzenie po domach z szopką, czyli jasełkami
oraz wizyty duszpasterskie.
Kolędy to pieśni opowiadające o narodzeniu
Chrystusa, charakterystyczne dla świąt Bożego
Narodzenia, które zaczynamy śpiewać przy wigilijnym
stole. W pierwotnym znaczeniu nie miały żadnych
odniesień religijnych. Jeszcze w czasach Rzymu,
zwłaszcza od momentu wprowadzenia przez Cezara tzw.
kalendarza juliańskiego kalendy, szczególnie styczniowe,
rozpoczynające Nowy Rok, obchodzono bardzo radośnie:
wszyscy bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i
obdarowywali prezentami. Te noworoczne zwyczaje
zostały zaadaptowane w VI – VII wieku przez bałkańskie
ludy słowiańskie, a stamtąd przeniosły się na Ruś i do
Polski. Wtedy jeszcze pieśni związane z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia określano nazwami: pastorałka,
symfonia, rotuła, kantyczka, a kolędami nazywano pieśni
- życzenia towarzyszące noworocznemu odwiedzaniu
przyjaciół. Zmiana znaczenia słowa kolęda z pieśni
winszującej na religijną, związaną z Bożym Narodzeniem,
nastąpiła w Polsce w XVII wieku, choć ślady kolęd
spotykamy już w średniowiecznych misteriach. W
krajach słowiańskich z kolędami wiązał się także zwyczaj
kolędowania, przeważnie przez dzieci i młodzież, czyli
obchodzenia domów ze śpiewem kolęd i składaniem
życzeń. W Polsce z kolędowaniem łączy się zwyczaj
przebierańców. Pierwotnie, już w XVI-wiecznej Polsce
żacy, a dziś chłopcy przebierają się za Heroda, trzech króli,
śmierć pasterzy, turonia. Śpiewają kolędy, niosą szopkę
lub gwiazdę. Obchodzą domy od Bożego Narodzenia do
Trzech Króli. Prawdopodobnie autorem pierwszej kolędy
był św. Franciszek z Asyżu, znany również jako twórca
pierwszej żywej szopki. Jednak najbardziej znaną kolędą
na świecie, chociaż nieznanego autorstwa, jest „Cicha
noc”. Jest ona śpiewana w 175 językach, w najodleglejszych
zakątkach świata. Po raz pierwszy wykonano ją w 1818
r., w austriackim miasteczku w Alpach. Najstarsza polska
kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” pochodzi z ok.
1424 roku, najbardziej tradycyjna to „Bóg się rodzi”
do tekstu Franciszka Karpińskiego, śpiewana w rytmie
poloneza. W dorobku kulturalnym i folklorystycznym
Polska jest jednym z krajów, które mają najwięcej kolęd.
Polska tradycja zna ich blisko 500. Dlaczego tak lubimy
kolędy? Bo to pieśni w bardzo prosty sposób mówiące o
Prawdach Bożych i o tym, jak są one przeżywane przez
prostych ludzi. Pieśni te tchną optymizmem, mówią o
wzajemnym poszanowaniu i miłości między ludźmi a
także wyrażają nadzieję na lepsze jutro. Kolędy przenoszą
nas do czasów szczęśliwego dzieciństwa, wzruszają do łez
i są wyznaniem naszej wiary w Jezusa Chrystusa.

SD

Na pielgrzymim szlaku

Wspomnienia z pielgrzymki Włocławek,
Toruń, Malbork, Czerwińsk, Święty Krzyż
Ta pielgrzymka przełożona była z sierpnia z
powodu mojej choroby, 13 września po Mszy Świętej
i błogosławieństwie na czas pielgrzymowania,
wyruszyliśmy na kolejną pielgrzymkę. Tym razem na
Mazowsze, Ziemię Chełmińską, Pomorze Gdańskie,
Kujawy, i w Góry Świętokrzyskie. Każdą dalszą
pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą Świętą i specjalnym
błogosławieństwem, wówczas jesteśmy pewni, że Pan
Bóg i Jego Matka czuwają nad naszym bezpieczeństwem.
Jechaliśmy nocą, aby było więcej czasu na zwiedzanie.
Kierowcy z dużym doświadczeniem, życzliwi, dobrze
znający trasę. Pielgrzymi chociaż pochodzili z kilku
parafii znali się bo już od kilku lat pielgrzymują jedni
i ci sami, była to pielgrzymka międzynarodowa,
uczestniczyło w niej małżeństwo z Francji. Już po raz
trzeci prowadziłam pielgrzymkę z obcokrajowcami,
już od trzech lat przyjeżdżają osoby z Francji, aby z
nami pielgrzymować do cudownych miejsc i podziwiać
piękno polskiej ziemi, Ojczyzny ich rodziców. Jest to
dla mnie zaszczyt i wielka radość, że tyle osób darzy

Pasterka
Pasterka, czyli odprawiana w Wigilię o północy
uroczysta msza święta, jest jedną z najważniejszych
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mnie zaufaniem. Podróż upływała nam spokojnie, część
osób spała, a część w ciszy przesuwała palcami paciorki
Różańca. Ja czuwałam z kierowcami zabawiając ich
rozmową, aby nie dopuścić do osłabienia ich koncentracji.
I tak o godzinie 2.30 dotarliśmy do Włocławka na Tamę
Wiślaną, na miejsce gdzie został wrzucony do Wisły
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tym miejscu stoi niewielki
brzozowy krzyż, a na murze odgradzającym brzeg od
Wisły dziesiątki wotów. Nieopodal tego miejsca jest
drugi krzyż, dużo większy od brzozowego, podświetlony
na szafirowo, co w nocy robi niesamowite wrażenie
, to właśnie tu został wyłowiony z Wisły bł. ks. Jerzy
Popiełuszko. Staliśmy długo w zadumie na moście,
choć siąpił drobny deszcz to nam nie przeszkadzało, nie
mogliśmy podejść pod te krzyże, trwa tu wielka budowa
i cały teren jest solidnie ogrodzony. Do dziś mam ten
obraz przed oczami: ogłuszający szum wody na Tamie
Wiślanej, ciemna noc, światła uliczne odbijające się w
wodzie i ten szafirowy krzyż, który jest tak wymownym
symbolem męczeństwa niewinnego człowieka, który zło
dobrem zwyciężał. Po długiej chwili milczenia wzięliśmy
w ręce różańce, zaczęliśmy się żarliwie modlić, kilka osób
dyskretnie ocierało łzy z oczu. Wsiadamy do autokaru,
już nikt nie drzemie, nie klei się rozmowa, każdy z nas
rozmyślał nad ludzką podłością. Inaczej człowiek odbiera
czytając książkę, lub słuchając opowiadania a inaczej
jeżeli pewne fakty widzi się na własne oczy. Raniutko
jesteśmy w Toruniu, na dobre się rozlało, czekamy pod
bramą na wejście na teren Radia Maryja, wchodzimy
o godzinie siódmej. Byliśmy wcześniej telefonicznie
zapowiedziani, przyjęto nas bardzo życzliwie. W
kaplicy odmawiamy Różaniec, następnie zostajemy
oprowadzeni po terenie Radia Maryja i przylegających
doń ogrodach. Wstąpiliśmy do kaplicy Matki Bożej
Fatimskiej, całe ściany obwieszone są złotymi wotami,
są to dary od słuchaczy Radia Maryja. Na pierwszym
planie po wejściu na teren Rozgłośni Radia Maryja stoi
wysoki biały pomnik bł. Jana Pawła II, a dopiero za nim
budynki rozgłośni. W pięknie utrzymanych ogrodach

jest wiele pamiątek związanych z pobytem tutaj bł. Jana
Pawła II . Jest też wiele figur i pomników, a jeden z nich
wzruszający, utkwił on w mojej pamięci, jest to pomnik
nienarodzonych dzieci. Otóż Matka tuli do swego łona
maleńkie dzieci, nic by w tym dziwnego nie było, ale one
wszystkie nie mają oczu, nosów, i ust, nie można przejść
obojętnie obok tego pomnika , nie przystanąć i nie
zastanowić się dlaczego tak jest, te dzieci zostały zabite
w łonie Matki, nie pozwolono im się urodzić i dlatego
nigdy nie zobaczą Swej Matki ani Ona ich. W Radio
Maryja posługuje 10-ciu Ojców Redemptorystów, 6
Sióstr Nazaretanek i grupa osób świeckich. Opuszczamy
Toruń udając się do Malborka, musimy się spieszyć, aby
wszędzie zdążyć na umówioną godzinę. 20 km przed
Malborkiem mieliśmy przykrą niespodziankę, zesłabła
jedna z uczestniczek pielgrzymki, wezwaliśmy pogotowie
i zabrano ją do Szpitala w Tczewie, bardzo to przeżyłam,
tylko dzięki życzliwości i trosce pielgrzymów mogłam
dalej funkcjonować.
Do Malborka przyjechaliśmy z godzinnym
opóźnieniem. Przewodnik czekał na nas na dziedzińcu,
powiadomiłam go o naszym opóźnieniu. Od razu idziemy
zwiedzać zamki, mamy już tylko 2,5 godziny czasu
na zwiedzanie, dostaliśmy wspaniałego przewodnika,
w tak krótkim czasie możemy zobaczyć tylko to co
najważniejsze. Nasze oczy podziwiały piękne komnaty
królewskie i Wielkiego Mistrza, Salę Rycerską, Skarbiec
Wielkiego Mistrza, Kaplicę Zamkową, zbroje rycerskie i
różne pamiątki z czasów krzyżackich. W sali gdzie Wielki
Mistrz Krzyżacki przyjmował posłów, dokładnie w jego
fotelu, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na dziedzińcu i
na krużgankach przechadzali się rycerze w zbrojach z
czasów krzyżackich, można było wszystko fotografować,
zrobiliśmy wiele pięknych zdjęć. W sumie zwiedziliśmy
pomieszczenia zamku Wysokiego i Średniego. Chwila
odpoczynku na zakup pamiątek i na posiłek, bo nasze
żołądki upominały się o swoje. Póżnym popołudniem
żegnamy się z przewodnikiem dziękując za cierpliwość,
wyczerpujące wyjaśnienia i odpowiedzi, żegnamy
13
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Malbork, który jest największą ceglaną warownią w
Europie, kryje on w sobie wiele tajemnic i wiele kart
naszej historii. Jesteśmy zmęczeni po nieprzespanej
nocy i praktycznie całym dniu pełnym wrażeń, a jeszcze
dzisiaj mamy do pokonania 250 km, tyle nas dzieli
od Czerwińska, gdzie mamy nocleg i posiłki. Dzięki
wspaniałym kierowcom Jankowi Szczecińskiemu i
Andrzejkowi Piwowarczykowi, którzy wybrali drogę
na skróty, jesteśmy w Czerwińsku o godzinie 20.40,
jest już noc. Jesteśmy padnięci, marzymy o kąpieli,
wygodnym miejscu do spania i gorącym posiłku. Po
zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma spełniają się nasze
marzenia, noc mija spokojnie, jesteśmy wypoczęci.
Rano o godzinie 7-mej mamy Mszę Świętą o powrót do
zdrowia pani, którą zostawiliśmy w szpitalu, a także o
to, abyśmy szczęśliwie powrócili do naszych domów, w
czasie tej Mszy Świętej składamy Dary Ołtarza. Później
śniadanie, oprowadzenie po kościele i przyległych
kaplicach, wysłuchanie ich dziejów, zwiedzanie Muzeum
Misyjnego. Gospodarzami tego świętego i historycznego
miejsca są Ojcowie Salezjanie, prowadzą oni placówki
misyjne prawie na całym świecie. Czerwińsk to jedno
z najstarszych Sanktuariów Maryjnych w Polsce, to
jeden z największych ośrodków kultu Matki Boskiej na
Mazowszu. Jego historia sięga początku dziejów Kościoła
i Narodu polskiego. Kościół czerwiński pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny zbudował z granitu polnego
Aleksander z Malonne, biskup płocki ( 1129 – 1156 r
). Kościół ten uważany za perłę Mazowsza, pełen jest
cennych dzieł sztuki i pamiątek narodowych w nim także
znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Czerwińskiej
Królowej Mazowsza. W Czerwińsku wraz z wojskiem
modlił się król Polski Władysław Jagiełło w drodze na
bitwę pod Grunwaldem, a po zwycięstwie złożył tu swój
chełm jako wotum Matce Bożej za pokonanie Krzyżaków.
Czerwińsk to mała, cicha, ustronna miejscowość, która
ściąga do siebie i zachwyca licznych turystów, krajowych
i zagranicznych. My także zapragnęliśmy spędzić parę
godzin w Czerwińsku, wybierając to miejsce na nocleg,
aby zapoznać się z historią tego miejsca w którym co krok
spotykaliśmy się z cennymi zabytkami sztuki sakralnej
i historycznej. Ojcowie Salezjanie swoją życzliwością i
gościnnością stwarzają wyjątkową, rodzinną atmosferę
każdemu kto zawita pod ich dach. W godzinach
przedpołudniowych żegnamy Matkę Bożą i życzliwych
gospodarzy, ponieważ jeszcze dziś chcemy być na Łysej
Górze w Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego. Akurat
dziś jest tam odpust z racji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego. Sanktuarium na Świętym Krzyżu należy
do polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego
ufundowanego przez Bolesława I Chrobrego. Opactwo
Benedyktynów na Świętym Krzyżu jest do dziś jednym
z najważniejszych miejsc kultu religijnego w kraju. A
najpopularniejszą trasą prowadzącą do Sanktuarium
stała się dawna Droga Królewska, wiodąca z Nowej Słupii
przez Świętokrzyski Park Narodowy, którą na długości
około 2,5 km trzeba pokonać pieszo wspinając się na
szczyt Łysej Góry, lub pojechać świętokrzyską kolejką
leśną, ponieważ Park Narodowy poddany jest ścisłej
ochronie. Tylko nieliczne i uprzywilejowane samochody
wyjeżdżają na Święty Krzyż. Wchodzący w skład zespołu
klasztornego kościół pw. Trójcy Przenajświętszej

jest barokowo – klasycystyczną budowlą. W kaplicy
Oleśnickich przechowywane są
relikwie Krzyża
Świętego, które podano nam do ucałowania i udzielono
nam błogosławieństwa. W klasztorze mieści się
Muzeum Misyjne z ciekawymi eksponatami, po którym
oprowadzał nas i opowiadał o nim misjonarz, pracujący
wiele lat na misjach w Afryce, podzielił się on z nami
ciekawymi faktami ze swojego pobytu wśród plemion
afrykańskich mówiąc o ich życiu i zwyczajach. W
krypcie grobowej spoczywa m.in. pogromca Kozaków,
książę Jeremi Wiśniowiecki, ojciec późniejszego króla
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wybór miejsca na
sanktuarium nie był przypadkowy. W okresie kultury
łużyckiej Łysa Góra była miejscem obrzędów pogańskich,
a lokalizacja benedyktyńskiego opactwa w takim miejscu
sprzyjała ewangelizacji okolicznej ludności. Z ostatnimi
promieniami zachodzącego słońca opuszczamy Święty
Krzyż z przekonaniem, że warto było tu wstąpić, szczerze
się pomodlić, podziękować Panu Bogu za szczęśliwe dwa
dni pielgrzymowania i przypomnieć sobie karty naszej
historii. W te dwa dni nawiedziliśmy miejsca święte
drogie naszemu sercu, a także miejsca, które świadczą o
naszej bogatej historii.
Olcha

MATKA BOŻA LORETAŃSKA
Polacy, jak żaden naród na świecie szczególną czcią
otaczają Najświętszą Maryję Pannę. Maryja jest naszą
drogą do Jezusa, najpewniejszą drogą do świętości. Św.
Ludwik Maria Grignion de Montfort tak pisał; „Maryja
znalazła dla siebie i dla każdego człowieka u Boga łaskę,
jakiej nie otrzymał żaden z patriarchów i proroków,
ani w ogóle nikt ze świętych starego zakonu. Ona dała
życie Sprawcy wszelkiej łaski i dlatego nazywa się Matką
łaski – Mater gratiae. Bóg Ojciec, od którego jako ze
źródła istotnego płynie każdy dar doskonały, każda
łaska, dał Maryi Swego Syna, a tym samym powierzył Jej
wszystkie łaski”, zaś św. Bernard z Clairvaux stwierdzał:
„W tajemnicy Boga Człowieka znajduje się nasze
wyzdrowienie, w tajemnicy Matki Dziewicy – nasza
pomoc, albowiem Bóg chciał, żeby wszystko, co mamy,
przechodziło przez ręce Maryi”.

Praktycznie nie ma miesiąca w roku, w którym nie
wspominalibyśmy, „nie uciekali się” do Najświętszej Maryi
Panny. W grudniu mamy uroczystości Niepokalanego
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Matczyne Królestwo, Grudzień 2013

Poczęcia NMP (8.12), Matki Bożej Loretańskiej (10.12)
i Matki Bożej Guadelupy (12.12), a także święta Bożego
Narodzenia i Świętej Rodziny, z niezwykłą dla świata
rolą Maryi – Matki Zbawiciela. Ten artykuł jest krótkim
przypomnieniem historii Matki Bożej Loretańskiej.

kaplica w stanie surowym, której wykańczanie trwało
wiele lat, do 1971 r. Z chwilą sprowadzenia z Włoch
wiernej kopii figury Matki Bożej Loretańskiej, kaplica
jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej.

Litania Loretańska

Włoskie Loreto

Litania Loretańska to jeden ze wspaniałych hymnów
na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty
i przywileje, jakimi została obdarzona przez Boga. Litania
ta stała się centralną częścią nabożeństwa majowego.
Powstała w XII wieku we Francji, a oficjalnie zatwierdził
ją papież Sykstus V, który obdarzył ją ponadto dwustu
dniami odpustu (1587 r.). Kolejne odpusty przypisali do
niej Pius VII i Pius XI. Nazwę „Loretańska” otrzymała od
miejscowości Loreto, gdzie była szczególnie odmawiana.
W litanii wymienione są tytuły Maryi i jest ich w
sumie 49 (w Polsce 50). Z początku w litanii było więcej
tytułów NMP, np. Mistrzyni pokory, Matka Miłosierdzia
czy Brama odkupienia. W 1631 r. Święta Kongregacja
Obrzędów zakazała dokonywania w litanii samowolnych
zmian, wszystkie musiały posiadać aprobatę Kościoła.

Loreto to miejscowość we Włoszech, do którego w
1291 r. krzyżowcy przywieźli z Ziemi Świętej domek z
Nazaretu, w którym, jak mówi tradycja, żyła Matka Boża
i Pan Jezus.
Santa Casa – Święty Dom był miejscem Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie przez archanioła Gabriela, „że
pocznie i porodzi Syna Bożego”, a potem był przez ok. 30
lat domem Świętej Rodziny. Składał się on z trzech ścian
murowanych i czwartej – skalnej, miał wymiary 4 x 9 m
i wysokość 3,5 m. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa,
św. Piotr zbierał w Świętym Domu wiernych i odprawiał
nabożeństwa, tym samym stał się on pierwszą świątynią
chrześcijańską.
W Loreto na ołtarzu umieszczono figurę Matki Bożej
z Dzieciątkiem. Charakterystyczne cechy tej figury to:
- ciemne twarze Maryi i Jezusa,
- jedna dalmatyka okrywająca dwie postacie.

Domek Loretański
Domem Loretańskim (Domkiem) nazywa się
sanktuaria wybudowane z intencją skopiowania Świętego
Domu z Loreto. Są to małe budowle wzniesione we
wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu. W Polsce Domki
Loretańskie znajdują się w m.in. w Gołębiu z 1640 r.
(najciekawszy i najpiękniejszy), w Warszawie w kościele
Matki Bożej Loretańskiej z 1645 r., w Krakowie przy
klasztorze Ojców Kapucynów z 1719 r.

Polskie Loretto
Loretto (pisane przez dwa „t” w odróżnieniu od
włoskiego Loreto) to wieś położona w województwie
mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, nad rzeką
Liwiec. Tamtejsze sanktuarium maryjne powstało w 1928
r. za sprawą ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela
Zgromadzenia Sióstr Loretanek i ówczesnego proboszcza
parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. To

Przywołajmy na koniec jeszcze słowa św. Ludwika M.
Grignion de Montfort : „Gdyby ci, których szatan zwiódł,
gdyby ci, co zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Matki
Boskiej, umieli znaleźć Maryję – przez Maryję poznaliby
Jezusa (…) Kto znalazł Maryję, znalazł wszelkie dobro.”
AS

MÓJ PRZYJACIEL – ANIOŁ STRÓŻ
Bardzo trudno jest pisać o czymś dla mnie tak
oczywistym jak istnienie aniołów i o ich działaniu w
moim życiu. Bez ich pomocy w codziennym życiu na
pewno bym zginęła. Moje przygody z tymi dobrymi
duchami nie dotyczą jednak czegoś nadzwyczajnego,
co można by podać w wieczornych wiadomościach
jako sensacyjną informację. Spotkania z nimi zwykle
są ciche i trzeba mieć bardzo wrażliwe „ucho duszy” by
je „usłyszeć”. Przyznam, że nie zawsze to robię i dlatego
pewnie czasem wpadam w małe tarapaty, z których one
mnie ratują.
Ostatnio doszłam do wniosku, że aby uwierzyć
w aniołów, trzeba stać się dzieckiem. Tak po
prostu przeprogramować swoje serce i spojrzeć na
wszystko oczyma dziecka, które nie szuka logicznego
wytłumaczenia każdej sytuacji. Dziecko wie, że jego siły
i możliwości są ograniczone i dlatego łatwiej mu zwrócić

on zakupił majątek zwany Zenówka, którego nazwę
zmieniono na Loretto w 1929 r. Na początku wybudowano
tam skromną kaplicę. Dopiero w 1959 r. powstała duża
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się o pomoc do kogoś silniejszego, czyli do Anioła Stróża.
Kiedy widzę, że moje ludzkie siły są niewystarczające
i przyznaję się do tego przed sobą, wtedy zaczynam
wołać: „Aniele Boży, Stróżu mój !!!”. On przychodzi i po
cichu, bardzo zwyczajnie wchodzi w moją codzienność,
by w niej działać. Anioł pilnuje mi mleka, żeby nie
wykipiało, a ja w międzyczasie robię śniadanie. Gdy
proszę, żeby zawołał mi kogoś do pomocy, za chwilę
ktoś „przypadkiem” wchodzi i pyta czy na pewno dam
sobie radę ze wszystkim. Posyłam go do ludzi, którzy
prosili mnie o modlitwę i on im „przypadkiem” stwarza
takie sytuacje, które są dla nich korzystne. Bardzo
często proszę go, aby obudził mnie o odpowiedniej
porze. Czasem, gdy wychodzę z pokoju a widzę, że moja
współsiostra śpi, mimo tego, że jej budzik dzwonił już
dawno, zostawiam tam swojego Anioła Stróża, by budząc
ją w odpowiednim momencie pomógł nie spóźnić się
do pracy. Czasem, gdy jadę na studia, proszę Anioła
Stróża, by dana osoba przyniosła mi jakieś materiały, o
których jej nie przypomniałam. Kiedy przyjeżdżam na
miejsce, okazuje się, że „przypadkiem” wzięła to co było
potrzebne ze sobą.
Piszę „przypadkiem”, gdyż bardzo często to słyszę, gdy
mówię komuś o działaniu i pomocy Anioła Stróża. Ludzie,
nawet chrześcijanie, boją się przyznać, że towarzyszy im
nadziemska pomoc, którą zostali obdarowani przez Boga.
A przecież w Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie
twojej drogi (Wyj 23,20). Można nie wierzyć moim
słowom, ale żeby nie wierzyć Pismu? Bóg przecież nie
mówi tego po to, aby nam zrobić złudną nadzieję, ale
żebyśmy uwierzyli i korzystali z tej niezwykłej pomocy!
Chcę tu przytoczyć pewną sytuację, która miała
miejsce nie tak dawno temu, a dla mnie jest poważnym
dowodem na istnienie i pomoc aniołów.
Moja współsiostra mająca poważne problemy z
kręgosłupem zamierzała prowadzić dni skupienia
dla młodzieży. Przygotowywała się sumiennie, ale w
przeddzień powiedziała mi, że chyba musi zrezygnować,
gdyż odczuwa silny ból i nie wie, czy da radę na drugi
dzień wstać. Pomyślałam, że tu pomóc może już tylko
jedno (a raczej tylko „jedni”). Obiecałam, że poproszę
aniołów, żeby ją nosili przez te kilka dni. Asia w pierwszym
momencie się zaśmiała, ale potem stwierdziła, że i tak
nie ma wyjścia. Poszłam do kaplicy i odmówiłam w jej
intencji Litanię do aniołów, aby..... nosili ją na swoich
rękach przez następne kilka dni. Potem przy wieczornej
modlitwie mówiłam „Aniele Boży, Stróżu mój...”. Kiedy
Asia wróciła z dni skupienia, oznajmiła mi na samym
początku rozmowy: „Alicja, oni mnie naprawdę nosili!!!”.
Dla mnie było to w sumie oczywiste, ponieważ nie po
to ich prosiłam, żeby się zawieść. W ten sposób moja
współsiostra jeszcze bardziej uwierzyła w działanie
aniołów, a ja podziękowałam Bogu za ten namacalny
znak ich obecności.
To wszystko piszę nie po to, by Was przekonywać do
istnienia aniołów. Życzę Wam abyście, coraz częściej z
WIARĄ wzywali pomocy Waszych Aniołów Stróżów i
całego Dworu Niebieskiego.
AlicjaPo śladach Świętych

Św. Charbel (czyt. Szarbel) Makhlouf urodził się 8
maja 1828 r. w miejscowości Beka-Kafra, w północnym
Libanie, jako piąte dziecko w biednej chrześcijańskiej
rodzinie obrządku maronickiego. Na chrzcie otrzymał
imię Jusuf (Józef). Już jako chłopiec wyróżniał się wielką
pobożnością i zamiłowaniem do modlitwy, czemu
sprzyjała rodzinna atmosfera wypełniona miłością
i modlitwą oraz pracą. W wieku 23 lat św. Charbel
wstąpił do maronickiego klasztoru w Mayfouk, gdzie
odbył nowicjat. Po dwóch latach został przeniesiony do
klasztoru św. Marona
w Annaya, w którym
w 1853 r. złożył śluby
zakonne
i
przyjął
imię Charbel (imię
antiocheńskiego
męczennika z I w).
Po odbyciu studiów
teologicznych
i
filozoficznych
w
klasztorze w Kfifan i
otrzymaniu
święceń
kapłańskich wrócił do
klasztoru św. Marona
gdzie przebywał do
1875 roku. Głównym
celem jego zakonnego życia było własne uświęcenie
poprzez zjednoczenie się z Bogiem, czemu służył tryb
życia wypełniony modlitwą, umartwieniami, praktykami
pokutnymi, postami i medytacjami.
Masakra ludności dokonana w 1860 r. przez
okupujących Liban Turków otomańskich, której ofiarą
padło wiele tysięcy libańskich chrześcijan, wywarła wielki
wpływ na ojca Charbela. Jak mógł pomagał szukającym
schronienia w klasztorze uciekinierom, a swą modlitwą,
pokutą i umartwieniami błagał Boga o miłosierdzie
dla prześladowanych chrześcijan i ich muzułmańskich
prześladowców. Wierny nauce Chrystusa wierzył, że
aby zmieniać świat na lepsze należy samemu dążyć do
świętości, należy złu przeciwstawić dobro a nienawiści
miłość. Po 16 latach pobytu w klasztorze św. Marona
ojciec Charbel zamieszkał w położonej w górach,
niedaleko klasztoru, pustelni świętych Piotra i Pawła.
Tam, przebywając w odosobnieniu, milcząc, modląc
się i umartwiając, zamierzał jeszcze bardziej zbliżyć się
do Chrystusa. Czas wypełniała mu też praca fizyczna.
Pod habitem nosił włosienicę, spał na twardej ziemi
tylko kilka godzin na dobę, raz dziennie jadł skromny,
bezmięsny posiłek z tego co zostało innym zakonnikom.
Szczególnym nabożeństwem ojciec Charbel darzył
Eucharystię. Codziennie odprawiał Mszę Św. spędzając
cały ranek na przygotowaniu się do niej, a po jej
odprawieniu przez kilka godzin trwał w dziękczynieniu.
Wiele czasu, o różnych porach dnia i nocy, poświęcał na
adorację Najświętszego Sakramentu oraz na odmawianie
różańca przed obrazem Matki Boskiej. W pustelni
spędził ostatnie 23 lata swego życia. 16 grudnia 1898 r.
podczas odprawiania Mszy Św. ojciec Charbel dostał
udaru mózgu. Stało się to podczas Podniesienia, gdy
trzymając w ręku hostię odmawiał modlitwę prosząc
Boga o przyjęcie jego ofiary. Zmarł osiem dni później,
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w Wigilię Bożego Narodzenia 24. grudnia 1898 r. i został
pochowany na przyklasztornym cmentarzu.
Po pogrzebie ojca Charbela miało miejsce niezwykłe
zjawisko. Nad jego grobem pojawiła się jasna poświata,
utrzymująca się przez wiele tygodni. Łuna ta spowodowała,
że do grobu pustelnika zaczęły przychodzić co noc rzesze
wiernych i niewierzących. Gdy po kilku miesiącach,
zaintrygowane wydarzeniami władze klasztoru dokonały
ekshumacji okazało się, że ciało ojca Charbela jest w
doskonałym stanie, zachowało elastyczność i temperaturę
ciała osoby żyjącej oraz wydzielało ciecz określaną przez
świadków jako pot i krew. Po umyciu i przebraniu zwłoki
zostały złożone w drewnianej trumnie i umieszczone
w klasztornej kaplicy. Mimo usunięcia wnętrzności i
osuszenia z ciała zmarłego dalej sączyła się substancja,
która została uznana za relikwię. Szybko zaczął rozwijać
się kult zakonnika. Do klasztoru w Annaya zaczęły
przybywać tłumy pielgrzymów z Bliskiego Wschodu.
Miały też miejsce liczne uzdrowienia związane z
niezwykłą cieczą sączącą się z ciała zmarłego. W 1926
roku Kościół maronicki rozpoczął starania w Watykanie
o uznanie ojca Charbela Makhloufa błogosławionym
Kościoła katolickiego. W 1927 roku zwłoki zakonnika
zostały drobiazgowo zbadana przez komisję kościelną.
Następnie złożono je do nowej metalowej trumny, którą
zamurowano w grobowcu w niszy kaplicy. W 1950 roku
miało miejsce kolejne niezwykłe zjawisko związane z
ojcem Charbelem. Pielgrzymi odkryli bowiem, że z
kamiennego grobowca znowu zaczęła sączyć się lepka
ciecz, z którą spotkali się świadkowie ekshumacji
zwłok sprzed kilkudziesięciu lat. W kwietniu 1950
roku komisja kościelna otworzyła trumnę i odkryła, że
ciało ojca Charbel jest w doskonałym stanie, zachowało
elastyczność i temperaturę ciała osoby żyjącej.
W grudniu 1965 roku, na zakończenie Soboru
Watykańskiego papież Paweł VI ogłosił ojca Charbela
błogosławionym, a w 1977 dokonał jego kanonizacji.
Do dziś grób świętego w Annaya jest celem licznych
pielgrzymek z całego świata.
Jeszcze za życia ojciec Charbel uważany był za osobę
świętą. Jego niezwykła pobożność, bezgraniczne oddanie
się Bogu, skromność, dobroć i promieniująca miłość
sprawiły, że ludzie szukali u niego wsparcia, prosząc o
pomoc i orędownictwo u Boga. Wiele cudownych zdarzeń
i uzdrowień miało miejsce jeszcze za jego życia. Bardzo
liczne są też uzdrowienia za jego wstawiennictwem
obecnie. W klasztorze św. Marona w Annaya, gdzie
napływają zgłoszenia z całego świata, zanotowano ponad
6000 takich przypadków.
Dla przykładu przytoczę tu jedno z takich cudownych
uzdrowień niewytłumaczalnych z medycznego punktu
widzenia: otóż libańska kobieta Nouhad Al-Chami w
1993 r. uległa częściowemu paraliżowi, stwierdzono u
niej także niedrożność tętnicy szyjnej. Jedyną szansą dla
cierpiącej była operacja, która jednak nie gwarantowała
powodzenia. Nouhad modliła się do Matki Boskiej i św.
Charbela. W nocy przyśnił jej się św. Charbel, który w
towarzystwie drugiego zakonnika zoperował jej szyję i
zapewnił, że jest już zdrowa. Rano Nouhad stwierdziła,
że paraliż minął i może się już sprawnie poruszać a na
szyi zobaczyła dwie duże blizny ze szwami, w których
znajdowały się jeszcze nici chirurgiczne. Żaden lekarz

nie był w stanie wytłumaczyć tego zdarzenia, które
odbiło się głośnym echem w Libanie i za granicą. Od tej
pory, zgodnie z poleceniem św. Charbela, każdego 22
dnia miesiąca na pamiątkę swego uzdrowienia Nouhad
przybywa do sanktuarium w Annaya, by wraz z tłumami
pielgrzymów modlić się i dziękować za cud.
Św. Charbel za pośrednictwem wybranych ludzi
przekazał też ludziom orędzia, w których wzywa do
budowania cywilizacji miłości poprzez modlitwę, pokutę
i miłość bliźniego. Bo jak kiedyś sam powiedział: „W
chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. Miłość
jest jedynym skarbem, jaki możecie gromadzić na tym
świecie i zabrać ze sobą na tamten świat.”
Na zakończenie zamieszczam jeszcze modlitwę do św.
Charbela.
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się
przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale
nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i
serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas
miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i
unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i
niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za
Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga
dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów
w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas
z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś
nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede
wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości
do życia wiecznego. Amen.
PS. Zainteresowanych życiem i cudami św. Charbela,
tego niezwykłego mnicha, odsyłam do internetu, oraz
książek , których ostatnio ukazało się w Polsce kilka.
Opr.: SD

Całaś piękna jest Maryjo
Kościół czci Maryję jako Niepokalanie Poczętą w
dniu 8 grudnia i sławi Ją w przepięknej antyfonie: Całaś
piękna jest Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w
Tobie. Dar niepokalanego poczęcia to przede wszystkim
wolność od pierworodnego grzechu i zarzewia zła.
„Łaski pełna ponieważ cała piękna, ponieważ wolna
od dziedzictwa ludzkiego losu –wolna czyli gotowa na
przyjęcie łaski Pana, jak stągwie napełnione wodą na
cud przemiany!. Maryja była jedną z wielu dziewcząt
izraelskich. Piękno, wdzięk i czysta dziewczęcość płynęły
z Jej wnętrza pełnego Boga, przebijały w Jej jasnych i
czystych oczach, odbijały się w Jej pięknej twarzy: to
wszystko wyrażało się w Jej pełnej delikatności i czystości
mowie, w Jej każdym geście pełnym wdzięku. Piękno
duszy uwidacznia się w zewnętrznych formach życia,
w wypowiadanych słowach, w podejściu do bliźnich, w
delikatności!. Nam ludziom w mniejszym lub większym
stopniu uwikłanym w grzech i jego następstwa, trudno
jest sobie wyobrazić ten stan absolutnej bezgrzeszności
Maryi. Papież Pius IX ogłaszając uroczyście w 1854 r.
dogmat Niepokalanego Poczęcia w bulli Ineffabilis Deus,
stwierdził, iż „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej
chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski
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przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego –
została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego”.
Każdy z nas rodzi się z piętnem grzechu pierworodnego
i dopiero chrzest uwalnia nas od tego zła, Losy Maryi
potoczyły się inaczej. Od chwili poczęcia natura ludzka
Maryi i Jej osobowość zostały ustrzeżone od zmazy
grzechu pierworodnego. Sobór Watykański II stwierdza,
że Maryja została „odkupiona w sposób wznioślejszy ze
względu na zasługi Syna Swego „ (K.K.53).
Bóg, któremu Maryja całkowicie zaufała, nie
oszczędził Jej trudów i niedostatków ziemskiego życia.
Ona pierwsza zgodziła się na wolę Boga, powiedziała
Bogu: „niech mi się stanie według słowa Twego”. Właśnie
w tych wymaganiach Maryja rozpoznała Boga. Tylko Bóg
mógł stać się przyczyną takiego cierpienia. Tylko Bóg
mógł dopuścić rzeczy tak trudne, jak nieporozumienie z
Józefem po zwiastowaniu, narodziny w stajni … Później
było jeszcze gorzej – trzydzieści lat w czasie których
wydawało się, że w końcu nic się nie stanie, a wreszcie, gdy
już coś zaczyna się dziać, Maryi znów krzyżują się plany
i jest zbita z tropu: „Matką moją i braćmi moimi są ci,
którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. (Łk. 8.21).
Na Kalwarii stała się w pełni Matką, tam dała wszystko,
tam dostosowała się do wszystkich myśli i pragnień, do
całego posłannictwa tego człowieka, który był zarazem
Jej Synem i Jej Bogiem. Tam zrodziła Go po raz drugi: w
Jego dziele odkupienia. Na Kalwarii Maryja tym samym
aktem stała się także w pełni córką. „Będąc w pełni
córką, od dawna wiedziała, co to jest posłuszeństwo”.
Bóg kształtował Ją aż do najgłębszego posłuszeństwa
. Nie rozumiejąc, godziła się na wszystko z ufnością.
Codziennie musiała poznawać Boga w swym życiu,
inaczej niż to przewidziała. I dzień po dniu wierzyła, że
były to wielkie rzeczy, które Pan czynił. Jezus rozczarował
wszystkich swych rodaków, swych Apostołów, swego
przewodnika… a teraz czyni to każdemu z nas. Nasza
wiara nie gwarantuje nam łatwego życia na ziemi.
Bernadecie Soubirous, córce młynarza, której Maryja
powiedziała w Lourdes ; Ja jestem Niepokalanie Poczęcie,
przekazała także i te słowa: „A ja obiecuję tobie uczynić
cię szczęśliwą nie na tym świecie, ale na tamtym”. Razem
z Maryją mamy wielką nadzieję na ostateczne zwycięstwo
dobra. W niej zrealizowała się przecież zapowiedź klęski
szatana, zawarta w Księdze Rodzaju: „Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo
twoje, a potomstwo Jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę” (3.15). Chrystus wypełnił to
proroctwo, odniósł zwycięstwo nad szatanem, grzechem
i śmiercią przez ofiarę miłości na krzyżu. W zwycięstwie
tym brała udział Maryja. Jego wyrazem jest właśnie
Niepokalane Poczęcie. Prawda o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny była uznawana na wschodzie
już w VIII w. W wieku IX przeszła na zachód. Do
rozpowszechniania kultu Maryi Niepokalanie Poczętej
przyczynił się Sobór w Bazylei w roku 1438. W Polsce
ten kult rozwijał się bardzo dynamicznie. W XV wieku
profesorowie Akademii Krakowskiej zobowiązali się pod
przysięgą bronić przywileju Niepokalanego Poczęcia
Maryi. Wielkim czcicielem Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej był bł. Władysław z Gielniowa ( zm. 1505r.).

W roku 1510 biskupi polscy zebrani na synodzie w
Gnieźnie, postanowili by obchodzić święto Niepokalanej
jako uroczystość z oktawą. Za namową kanclerza Jerzego
Ossolińskiego król Władysław IV chciał ustanowić
order Niepokalanie Poczętej Maryi. Był on bardzo
kunsztownie pomyślany. Na złotym łańcuchu wisiał
krzyż ośmioramienny. Na przedniej stronie tego krzyża
był wizerunek Matki Bożej depczącej węża, a z drugiej
strony orzeł biały. Miały być na nim napisy: Vicisti –
vince (zwyciężaj- zwyciężaj) oraz i In Te unita Virtus (
W Tobie zjednoczona siła). Papież Urban VIII (zm. 1644
r.) order ten zatwierdził. Sejm jednak projekt odrzucił w
imię „złotej wolności”, twierdząc, iż w Rzeczypospolitej
wszyscy obywatele są równi, przeto wyróżnienie jest
niewskazane. Dopiero, gdy za Sasów ustanowiono Order
Orła Białego, król Stanisław August Poniatowski kazał
umieścić na nim wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Szczególną formą nabożeństwa do Niepokalanej są
godzinki. Można je nazwać „ Małym katechizmem
maryjnym”. Poza nauką o Niepokalanym Poczęciu są w
nich zawarte także inne prawdy maryjne: o Jej Bożym
macierzyństwie i przeznaczeniu, władzy królewskiej i
pełni łaski oraz doskonałości, o roli i zadaniach w historii
zbawienia. Ich słowami wielbili Maryję królowie, sławił
lud. Godzinki były ulubionym nabożeństwem króla
Zygmunta III Wazy. Dowodem żywego kultu Matki
Bożej Niepokalanie Poczętej w Polsce są również liczne
pieśni wysławiające ten przywilej, jak na przykład: Matko
niebieskiego Pana; witaj Święta i Poczęta Niepokalanie;
Po górach, dolinach; Zdrowaś bądź Maryja; Niebieska
Lilija. Liturgia uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Maryi Panny rozbrzmiewa radosnymi słowami księgi
Izajasza, głoszącymi całemu światu cudowne wyniesienie
Maryi: „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje
się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo
nie przyodział w szaty zbawienia i okrył płaszczem
sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty”.
Opr. Olcha

PRZYGOTOWANIE DO KANONIZACJI
BŁ. JANA PAWŁA II
W roku 2011 przeżywaliśmy przygotowanie do
beatyfikacji Jana Pawła II oraz sam dzień wyniesienia go
na ołtarze. Była to Niedziela Miłosierdzia przypadająca
wtedy 1 maja. Przyjęliśmy nowego błogosławionego w
nasze życie i doświadczamy owoców tej obecności. Trwa
modlitwa do Boga zanoszona przez jego wstawiennictwo,
rozwijają się nabożeństwa ku jego czci, cieszymy się
dniem liturgicznego wspomnienia tego błogosławionego.
Kiedy ogłoszony został dzień kanonizacji dwóch
Papieży i chcemy się do tego wydarzenia dobrze
przygotować, powracamy do przeżyć sprzed dwóch lat.
Staraliśmy się wtedy bardziej zdecydowanie ustawić
busolę naszego życia w stronę świętości. Żyjemy jednak
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Po 50 zł.:
Cichoń Grażyna i Józef Kunice, Furgał Helena i
Stanisław Nowa Wieś; Jędrzejczyk Monika i Maciej
Rudnik, Kasprzyk Jadwiga Hucisko, Kasprzyk
Agnieszka i Robert Hucisko, Kozak Janina i Mieczysław
Dziekanowice, Leśniak Antoni Rudnik, Łyżczarz
Genowefa Sieraków, Misiorek Józefa Sieraków, Płatek
Maria Hucisko, Rakoczy Kazimierz Jankówka, Rumaniec
Zofia Sieraków, Szybowska Stanisława Sieraków,
Węglarz Danuta i Jan Kunice, Zakrzewski Lidia i Marek
Dziekanowice;
Po 100 zł.:
Błaszczyk Lidia i Marek Dziekanowice, Bruchnalska
Aleksandra Rudnik, Budacz Lucyna i Wiesław Winiary,
Budny Marta i Ireneusz Hucisko, Cygan Joanna
Jankówka, Cygan Grażyna i Marian Rudnik, Dziewoński
Józefa i Zygmunt Sieraków, Gomółka Elżbieta Kunice,
Lisiakiewicz Grajów, Misior Maria Winiary, Rudek
Maria i Janusz Jankówka, Serafin Teresa i Tadeusz
Sieraków, Sosin Maria i Stanisław Hucisko, Śliwa Stefania
i Witold Sieraków, Ślusarczyk Stefania Bieńkowice, Wilk
Mirosława i Marian Hucisko, Woźniak Krystyna Winiary,
Wrona Helena Grajów, Zych Anna i Tadeusz Nowa Wieś;
150 zł.:
Jedna osoba anonimowo;
Po 200 zł.:
Hankus
Maria
Aleksander
Dziekanowice,
Łyżczarz Monika i Janusz Sieraków i jedna rodzina
anonimowo.
Raz jeszcze składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy modlitwą i ofiarą troszczą się o całą parafię, o jej
funkcjonowanie i stały rozwój.
Niech Bóg wszystkim Wam błogosławi i wspiera swą
łaską w każdym Waszym poczynaniu. Niech Matka Boża
opiekuje się tymi, którzy troszczą się o Jej sanktuarium.

w świecie, który ma wielką zdolność wskazywania
człowiekowi innych ideałów, przed czym przestrzegał
Chrystus. Pułapki i zagrożenia są różnorakie. Jan Paweł
II, kreśląc program dla Kościoła na nowe tysiąclecie,
przestrzegał przed postawą „człowieka pogodzonego z
własną małością, zadowalającego się minimalistyczną
etyką i powierzchowną religijnością” (NMI 31). Nie
chcemy takiej postawy, a jednak wciska się ona w nasze
życie. Czasem jesteśmy zmęczeni, niekiedy senni,
kiedy indziej zrezygnowani. Wtedy łatwo zadowolić
się minimalistyczną etyką oraz przeżywać nawet
najpiękniejsze akty religijne na poziomie powierzchownej
religijności. W pokonywaniu tych przeszkód potrzebna
jest systematyczna praca nad sobą, a co pewien czas
większe „przebudzenie duchowe”. Taką rolę niewątpliwie
spełniły dwa wydarzenia ostatnich lat, czyli peregrynacja
obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Rok Wiary. Teraz
przychodzi kolejna pomoc w postaci przygotowania do
kanonizacji bł. Jana Pawła II. Powracamy do prawdy o
powołaniu do świętości oraz o uznaniu jej za właściwą
miarę życia chrześcijańskiego. Chcemy rozbudzić w
sobie pragnienie świętości i gorliwiej tą drogą kroczyć.
Oznacza to większą troskę o rozwój miłości Boga i
miłości człowieka.
Pierwsze wezwanie to uklęknąć przed Bogiem. Chodzi
o rozwój życia modlitewnego, dlatego też ks. Kardynał
zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy w Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach.
Nasz dekanat uda się tam w pielgrzymce 22.12.2013r.
Msza św. rozpoczyna się o godz. 17.00 w Kościele
relikwii; podczas niej głoszone jest słowo nawiązujące
do osoby bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. wyrusza procesja
światła z relikwiami bł. Jana Pawła II po ogrodzie
różańcowym. W tym czasie odmawiamy modlitwę
różańcową rozważając tajemnice światła.

Ks. Proboszcz Jan Cendrzak

Zbiórka zużytego sprzętu.
Pomóż Kościołowi w potrzebie
Stowarzyszenie Kirche In Not, organizuje zbiórkę
starego sprzętu elektronicznego w naszej parafii. Akcja
ma odbyć się także w parafiach diecezji krakowskiej i
innych. Za jej przeprowadzenie odpowiada ks. Roman
Jurczak, kapłan diecezji rzeszowskiej. W ustalony dzień
podstawiony zostanie samochód wraz z obsługą do
odbioru sprzętu przyniesionego przez wiernych.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche In Not) Sekcja
Polska jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego
działającym w ramach dzieł papieskich. Organizacja
założona w 1947 roku przez o. Werenfrieda działa
do dziś w 17 krajach świata. Swoje liczne działania i
akcje pomocowe Kirche In Not kieruje do wspólnot
kościelnych działających w krajach misyjnych,
kościołów prześladowanych, ofiar wojen, kataklizmów
oraz cierpiących w ustrojach totalitarnych. Polacy
także korzystali z pomocy organizacji w ramach akcji
„milcząca obecność” aż do roku 2004, a w chwili obecnej
PKWP wspiera polskie zgromadzenia kontemplacyjne
oraz naszych misjonarzy na całym świecie.
Od kilku lat KIRCHE IN NOT ma swoją placówkę w
Polsce. W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski

Choć nigdy nie wołamy o składanie ofiar, to zawsze
jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom i zawsze
dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą ofiarę. To
właśnie dzięki darczyńcom możemy czynić tak wiele
dobra. To także dzięki nim możemy dbać o utrzymanie
dóbr parafialnych. Wciąż bowiem potrzeba podejmować
remonty, różnorakie naprawy występujących jak
wszędzie awarii. Nie trzeba przypominać, że prowadzimy
wielki remont zabytkowego kościoła. Sanktuarium, jego
wnętrze i otoczenie doprowadziliśmy do dzisiejszego
wyglądu. Cmentarz też zmienił swój wygląd, jeśli tak
można powiedzieć jest najpiękniejszy w okolicy.
Już przygotowaliśmy piece do zimy, choć wciąż się
obawiamy, czy wytrzymają kolejną zimę. Trzeba nam
być gotowym na wymianę pieców gazowych, choć to
nie będzie proste dlatego, że tego typu pieców już nie
ma. Trzeba będzie dużej przebudowy, nawet kominy
będziemy musieli wybudować nowe. Ale miejmy
nadzieję, że te piece jeszcze wiele wytrzymają.
Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim, dzięki
którym nasza parafia funkcjonuje i rozwija się.
Oto kolejna lista naszych Ofiarodawców:
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elektronicznego i elektrycznego (zużyte komputery,
drukarki, TV, sprzęt, pralki, odkurzacze itp.). Oddając
niepotrzebny sprzęt, możemy pomóc innym, dlatego
zachęcamy was do aktywnego udziału i wzajemnej
pomocy przy zbieraniu, zwożeniu
tego sprzętu.
Przekażcie informację o tej akcji swoim sąsiadom i
znajomym. Zapraszamy do współpracy grupy parafialne i
młodzież, aby pomogli w dotarciu także do osób chorych
i samotnych, aby im pomóc w przekazaniu zużytego
sprzętu i przywiezieniu go na plac składowania. Także
szkoły, zakłady pracy państwowe i prywatne, mogą
przy tej okazji pozbyć się zużytego sprzętu, otrzymując
przy tym niezbędne dokumenty, potwierdzające odbiór
zużytego sprzętu.
W naszej parafii zbiórka będzie miała miejsce
06.02.2013r. od 13.00!!!
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej
szlachetnej akcji.

w Warszawie działa Polska Sekcja PKWP z siedzibą przy
ul. Wiertniczej 142 w Warszawie. Dyrektorem sekcji jest
ks. Waldemar Cisło. W ubiegłym roku Polska Sekcja
Organizacji rozpoczęła działania w ramach nowego
projektu które do dziś objęły swoim zasięgiem obszar
kilku diecezji. Trwa zbiórka zużytego sprzętu (zużyte
komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne,
pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą drogą
organizacja chce pozyskać środki na realizację swoich
zadań.
Na zlecenie Kirche In Not i w porozumieniu z
Kościołem zbiórkę nadzoruje i wykonuje firma Green
Office Ecologic, która posiada wszelkie niezbędne i
wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie tego
rodzaju akcji.
Zwracamy się do wszystkich wiernych w parafii
z prośbą o włączenie się w zbiórkę zużytego sprzętu

Kalendarz Liturgiczny – Grudzień
1 XII 2013r Niedziela
I NIEDZIELA ADWENTU
2 XII 2013r. Poniedziałek Dzień Powszedni -RORATY GODZ. 17.00
3 XII 2013r. Wtorek
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego -RORATY
GODZ. 17.00
4 XII 2013r. Środa
Wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ DZIEKANOWSKIEJ
RORATY GODZ. 17.00
5 XII 2013r. Czwartek
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - RORATY GODZ. 17.00
6 XII 2013r. Piątek
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - Wspomnienie św.
Mikołaja, biskupa – odpust
RORATY GODZ. 17.00
7 XII 2013r. Sobota
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - Wspomnienie św.
Ambrożego
RORATY GODZ. 17.00
8 XII 2013r. Niedziela
II NIEDZIELA ADWENTU - UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
9 XII 2013r. Poniedziałek Dzień Powszedni - RORATY GODZ. 17.00
10 XII 2013r. Wtorek
Dzień Powszedni - RORATY GODZ. 17.00
11 XII 2013r. Środa
Dzień Powszedni - RORATY GODZ. 17.00
WIECZÓR MARYJNY
12 XII 2013r. Czwartek
Dzień Powszedni - RORATY GODZ. 17.00
13 XII 2013r. Piątek
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy RORATY GODZ. 17.00
14 XII 2013r. Sobota
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera RORATY GODZ. 10.00
15 XII 2013r. Niedziela
III NIEDZIELA ADWENTU – „Gaudete” – ROZPOCZĘCIE
REKOLEKCJI
16 XII 2013r. Poniedziałek Rekolekcje Adwentowe - RORATY GODZ. 16.00
17 XII 2013r. Wtorek
Rekolekcje Adwentowe - RORATY GODZ. 16.00
Rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus
18 XII 2013r. Środa
Rekolekcje Adwentowe - RORATY GODZ. 16.00 Nowenna do Dzieciątka
NIEUSTAJĄCA NOWENNA DO MB DZIEKANOWSKIEJ
19 XII 2013r. Czwartek
Nowenna do Dzieciątka Jezus - RORATY GODZ. 17.00
20 XII 2013r. Piątek
Nowenna do Dzieciątka Jezus- RORATY GODZ. 17.00
21 XII 2013r. Sobota
Nowenna do Dzieciątka Jezus - RORATY GODZ. 17.00
22 XII 2013r. Niedziela
IV NIEDZIELA ADWENTU - Nowenna do Dzieciątka
Jezus
23 XII 2013r. Poniedziałek Nowenna do Dzieciątka Jezus - RORATY GODZ. 7.00
24 XII 2013r. Wtorek
Nowenna do Dzieciątka Jezus - RORATY GODZ. 7.00
Wigilia – Zakończenie Nowenny do Dzieciątka
Jezus
25 XII 2013r. Środa
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
26 XII 2013r. Czwartek
Święto Świętego Szczepana – Oktawa Bożego
Narodzenia
27 XII 2013r. Piątek
Święto Św. Jana Apostoła – Oktawa Bożego
Narodzenia
28 XII 2013r. Sobota
Święto Świętych Młodzianków – Oktawa Bożego
Narodzenia
29 XII 2013r. Niedziela
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
30 XII 2013r. Poniedziałek Oktawa Bożego Narodzenia
31 XII 2013r. Wtorek
Oktawa Bożego Narodzenia – Ostatni dzień roku
kalendarzowego

Konkurs
ze zdjęciem

Pytanie brzmiało:
Czyj to pogrzeb i kiedy miał miejsce?
Otrzymaliśmy trzy odpowiedzi, od: Joanny Cygan z Jankówki,
Michała Czajczyka z Nowej Wsi i Zofii Ptak z Sierakowa.
Zdjęcie przedstawia zmarłego Ks. Stefana Muniaka (obok
trumny stoją Jego bracia). Ks. Muniak zmarł 30.03.1969 r. (w
Niedzielę Palmową), pogrzeb był 2.04.1969 r. (w Wielki Wtorek).
Zdjęcie zrobiono na plebanii.
Całej trójce gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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A to zdjęcie – kiedy i gdzie zrobiono? Kogo i co
przedstawia?

Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania
rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie prosimy przesyłać do 15 grudnia 2013 r. na
adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii – z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs ze zdjęciem”.

UWAGA!

Nadal prosimy: Jeśli mamy w domu jakieś stare zdjęcia
to nadal bardzo prosimy przynieście je do księdza, a po
zeskanowaniu zdjęcie zwrócimy!!!
Szczególnie teraz zależy nam na zdjęciach z kościoła Św.
Mikołaja i Św. Marii Magdaleny. Ciekawe jak ten kościół
wyglądał wewnątrz???

5). Była pożywieniem dla Jana Chrzciciela na pustyni; 6). Matka
wszystkich ludzi; 7). Okres poprzedzający Boże Narodzenie;
8). Miejsce, do którego miłosierny Samarytanin zawiózł
człowieka napadniętego przez zbójców; 10). … „I znów
błagał, i niebiosa spuściły…, a ziemia wydała swój plon”…
(Jk 5, 18); 13). … „Przyglądali się mu uważnie i zobaczyli...
jego, podobną do oblicza anioła”… (Dz 6, 15); 15). … „W
Kenchrach ostrzygł sobie głowę, bo złożył taki…”… (Dz 18,
18); 17). Stary odchodzi, Nowy przychodzi.

POZIOMO:

1). Święty; przyjaciel dzieci; 4). Pierwsza msza św. o Bożym
Narodzeniu; 8). Pierworodny popełniony w raju przez
pierwszych rodziców; 9). Patronka górników; 11). … „Przez
wiarę... został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze
nie można było ujrzeć”… (Hbr 11, 7); 12). Jeden z siedmiu
ustanowionych przez Chrystusa; 14). … „Takich czeka
sprawiedliwa...”… (Rz 3, 8); 16). … „I dano jej, by duchem
obdarzyła... Bestii” ... (Ap 13, 15); 18). … „dziś w mieście
Dawida narodził się wam..., którym jest Mesjasz, Pan”…
(Łk 2, 11); 19). W niej „osiem dusz” ocalało od potopu;
20). Pierwszy chrześcijański Męczennik; 21). … „Wielokrotnie
i na różne sposoby przemawiał niegdyś… do ojców przez
proroków”… (Hbr 1, 1);

Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog z
Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania
rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 15
grudnia 2013 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 11 (240) nagrody
otrzymują: Antonina Dziewońska z Dziekanowic, Maria
Kudas z Sierakowa, Teresa Sędzik z Sierakowa.

PIONOWO:

2). … „A oni podnieśli wielki..., zatkali sobie uszy i rzucili się
na niego wszyscy razem”… (Dz 7, 57); 3). Grudniowa Święta,
Patronka ociemniałych i orędowniczka w chorobach oczu;
4). … „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy… nadejdzie,
będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy”… (Ga 6, 9);
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z października 2013)
Matko Boża, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, wysłuchane prośby.
Teraz z mężem prosimy Cię bardzo o szczęśliwe poczęcie upragnionego
dziecka. Matko Nasza Kochana, nie opuszczaj nas w potrzebie, wstaw
się za nami u Swego Syna, aby uzdrowił nasze ciała, byśmy mogli cieszyć
się potomstwem. Beata.* Cudowna Mateńko, błagam Cię o łaski dla
syna. Ośmielam Cię prosić o Twoje wstawiennictwo by poznał dobrą,
wierzącą dziewczynę i założył rodzinę Bogiem silną. Mateńko, zabierz
od niego samotność. Lucyna. Małopolska* Matko, proszę Cię o łaskę
macierzyństwa i zdrowie. Barbara, Przebieczany.* Matko Nieustającej
Pomocy, otocz opieką moją żonę i dziecko w jej łonie. Przed nami cztery
miesiące walki o utrzymanie ciąży. Krzysztof. Śledziejowice.* Serdecznie
proszę o modlitwę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o łaskę
zdrowia dla Sylwii i dla mnie oraz zdrowie i wyrwanie męża z nałogu.
Alicja*.Matko Boża, przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła,
błagam obroń mnie i tych, których kocham od wszelkiego zła, złych
ludzi, chorób i miej nas zawsze w opiece. Dorota. Wschowa.* Matko
Boga i ludzi, dziękuję Ci za łaski jakie wyprosiłaś dla mnie i mojej
rodziny,a szczególnie dziękuję za dar macierzyństwa - czwórkę dzieci
jakimi mnie Bóg obdarzył. Proszę dla nich o światło i dary Ducha św.
Maryjo, miej ich w swojej opiece. Proszę o cud uzdrowienia dla syna
Wojciecha z nieuleczalnej choroby. Maria. Starogard Gd.* O Mateńko,
błagam o orędownictwo w intencji rodziny Ci znanej, o ustanie
konfliktów, kłótni, wzajemnych oskarżeń, nienawiści. Błagam o miłość,
zrozumienie, wyrozumiałość i szacunek w tej rodzinie. Piotr. Lublin.*
Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. To nie pierwszy
kryzys, ale najpoważniejszy. Przez ostatnie lata oddaliliśmy się od siebie
a moja żona zraniona brakiem miłości zabrała dzieci i wyprowadziła się.
Nie wierzy, że coś może się zmienić. Nie chce tego przeżywać ponownie.
Chociaż staram się ze wszystkich sił nie potrafię dotrzeć do jej serca.
Teraz proszę Boga Wszechmocnego, aby uleczył jej rany, pomógł mi się
zmienić i uratował masze małżeństwo. Boże obdarz nas łaską i wlej w
nasze serca Twoją miłość, naucz nas kochać tak jak Ty kochasz, wybaczać
tak jak Ty wybaczasz i daj Nadzieję i Wiarę, że dla Ciebie nie ma rzeczy
niemożliwych. Michał.* Matko Boża Dziekanowska, proszę Cię o
wyzdrowienie dla Danuty i Marcina. Za otrzymane laski dla nas i naszej
rodziny bardzo dziękuję. Czciciel.* Proszę Cię Matko Boża Dziekanowska
o łaskę zdrowia dla naszej rodziny, a w szczególności dla córki Agaty i
syna Marka. Dziękuję z całego serca, Stanisława. Katowice.* Matko Boża,
proszę Cię o dar potomstwa dla Joanny i Agnieszki. Basia, Podkarpackie*
Matko Boża Dziekanowska, błagam Cię o pomoc w uratowaniu
małżeństwa Anny i Konrada; o łaskę nawrócenia i wiary dla nich oraz
ich rodzin oraz o opamiętanie dla Grzegorza, który chce zniszczyć ich i
swoje małżeństwo. Grażyna, ok. Leżajska.* Maryjo, wyproś u Swojego
Syna łaski potrzebne dla mojej rodziny. Abym ponownie mogła zostać
matką, by przeszkody, które stoją temu na drodze zniknęły, bym mogła
wychować dzieci w zgodnej rodzinie pełnej wiary, miłości i wzajemnego
szacunku. Anna. Śląsk* Mamo Nieustającej Pomocy, proszę Cię pomóż
mi zrozumieć dlaczego po powrocie męża z wyjazdu towarzyskiego
odczuwam eskalujący niepokój serca i myśli.. Ty wiesz co się wydarzyło
dziś pomiędzy nami – wybaczam mu, ale proszę Cię, Kochana Mamo,
o łaskę opamiętania dla niego i szczere nawrócenie. Ufam Ci Mamo, że
mi pomożesz i wesprzesz w tych trudnych chwilach jakie przeżywam.

Królowo Rodzin- módl się za nami*. Matko Boska, proszę o dar pracy dla
mojego męża, który dziś po dziesięciu latach w jednym zakładzie pracy
dostał wymówienie. Proszę, błogosław nam Matko ! Żona. * Matko Boża
Dziekanowska, proszę Cię o cud uzdrowienia dla Ryszarda . Eugenia.*
Matko Boża Dziekanowska, Matko trudnych doświadczeń ludzkich serc,
dziękuję za Twe łaski i wszystko co czynisz dla mnie. Staję przed Tobą z
sercem wypełnionym nadzieją, ale i trudnymi troskami mojego życia.*
Matko Boża Dziekanowska! Tobie polecam trudne sprawy naszej parafii.
Proszę Cię, aby w tym Roku Wiary nikt wiary nie utracił. Matko Boża,
Wspomożycielko Wiernych, proszę, wzmocnij moją wiarę. Parafianin.*
Kochana Matko Boża, polecamy Ci dziś Ks. Łukasza, który obchodzi
imieniny, i prosimy dla niego o potrzebne łaski oraz błogosławieństwo.
Akcja Katolicka.* Matko Miłosierdzia! Bardzo przepraszam za słabe
świadectwo mojej wiary i błagam, aby moi bliscy przyjęli dar Bożej
Miłości i uczestniczyli we Mszy św. Proszę o łaskę nawrócenia i wierności
Chrystusowi.* Matko Boża, nasza Pani Dziekanowska, proszę o szczęśliwe
rozwiązanie dla Moniki i o zdrowie dla niej i jej dziecka.* Niepokalana!
W tajemnicy macierzyństwa czczona Opiekunko rodzin, Matko Boża
Dziekanowska! Dziękuję Ci za wszelkie łaski, które otrzymałem od
Boga przez Twoje wstawiennictwo w okresie dwudziestu lat mojego
małżeństwa. Tobie oddany.* Matko Boża Dziekanowska! Proszę Cię o
uzdrowienie mnie z moich słabości, wątpliwości i niepewności. Proszę,
wzmocnij moją wiarę. Twój czciciel.*Matko Boża Dziekanowska, proszę
o zdrowie dla Martynki. Babcia.* Matko Boża, Dziekanowska Pani,
przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby podziękować Ci za Twoją opiekę
nad moją rodziną, za przeżyte lata w małżeństwie i proszę o dalsze
błogosławieństwo. Twoja czcicielka.* O Maryjo, Matko nasza, przyjmij
moje dziękczynienie za zdrowie i siły w podejmowaniu wyzwań, które
sobie założyłam w całym Roku Wiary. Dziękuję Ci, Matko Nieustającej
Pomocy, za łaski, których doznałam ja i moja rodzina.*

Rozważania Jana Pawła II

Prostujcie ścieżki
Panu

„Przygotujcie ścieżki Panu”.
Proszę was, abyście to wezwanie przyjęli w całej
prostocie swojej wiary. Człowiek przygotowuje drogę
Panu, prostując dla Niego ścieżki wówczas, gdy wgląda
we własne sumienie. Gdy bada swoje uczynki, słowa,
myśli. Gdy nazywa dobro i zło po imieniu. Gdy nie waha
się wyznać swoich grzechów w sakramencie pokuty,
żałując za nie i postanawiając poprawę.
Właśnie to znaczy „prostować ścieżki”. To znaczy
również: „przyjmować radosną nowinę o zbawieniu”.
Każdy z nas może „ujrzeć zbawienie Boże” w swoim
sercu i w swoim sumieniu wówczas, gdy uczestniczy
w odpuszczeniu grzechów jako w swym własnym,
wewnętrznym adwencie.
Jan Paweł II

„Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
25.11-1.12 – z Rudnika spod nr: 41, 65, 71, 88, 63, 66, 67,
74, 51, 100, 99
2.12-8.12 – z Rudnika spod nr: 40, 19, 30, 36, 12, 28, 29, 42,
118, 33, 43, 89, 103, 77
9.12-15.12 – z Sierakowa spod nr: 110, 104, 24, 89, i z
Dziekanowic: 117, 29, 151, 88, 28, 63, 71,
71A, 92.
16.12-22.12 – z Sierakowa (Bania) spod nr: 96, 207, 116,
146, 155, 206, 92, 142, 221, 91,
23.12-25.12 – z Sierakowa (Bania) spod nr: 91A, 145, 107,
107A, 203, 163, 80, 80A , 160, 144
27.12-29.12 – z Sierakowa spod nr: 29, 90, 39, 184, 185,
41, 124, 113, 246, 205, 174, 229, 127, 58, 164,
194, i z Jankówki: 22, 31.
30.12-31.12 – z Jankówki spod nr: 56, 41, 43, 58, 100, 1, 52,
28, 59, 55, 83, 53, 79, 87.

Dnia 9.11.2013
32. Antoni Dariusz Ślusarz z Winiar
Chrzestnymi byli: 1. Dariusz Ślusarz z Winiar
				 2. Iwona Starzec z Izdebnika
Dnia 10.11.2013
33. Mateusz Marcin Matuła z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Marcin Maniecki z Brzączowic
				 2. Iwona Matuła z Sierakowa
34. Michał Rafał Matuła z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Rafał Mistarz z Dobczyc
				 2. Monika Matuła z Sierakowa
35. Zuzanna Katarzyna Maniecka z Brzączowic
Chrzestnymi byli: 1. Kamil Matuła z Sierakowa
				 2. Żaneta Matuła z Sierakowa
Dnia 17.11.2013
36. Małgorzata Justyna Pajor z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Wojciech Pajor z Lusiny
				 2. Małgorzata Kowalska z Kunic
37. Antoni Bolesław Bednarski z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Paweł Półtorak z Sierakowa
				 2. Agnieszka Bednarska z Kunic
38. Kamil Szymon Kaczmarczyk z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Marek Zuzek z Gdowa
				 2. Marta Firmowska z Wieliczki
Dnia 23.11.2013
39. Jakub Kacper Kulma z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Stanisław Burtan z Kasina
				 2. Magdalena Kulma z Sierakowa

2014 RP

2.01-6.01 – z Jankówki spod nr.: 5, 76, 36, 103, 20, 91, 92,
72, 85, 67, 97, 104, 75, 29, 51, i Sierakowa: 27.
7.01-12.01 – z Sierakowa spod nr: 36, 34, 32, 31, 30, 130,
227, 123, 181, 85.
13.01-19.01 – z Jankówki spod nr: 25, 90, 61, 68, 17, 16,
39, 62, 15, 66.
20.01-26.01 – z Jankówki spod nr: 60, 13, 71, 54, 11, 21, 2,
89, 78, 14, 98
27.01-2.02 – z Jankówki spod nr: 34, 33, 84, 44, 86, 38, 18,
69, 57, 35.
3.02-9.02 – z Sierakowa spod nr: 95, 196, 99, 35, 37, 61,
135, 1, 94, 125, 100, 108.
10.02-16.02 – z Sierakowa spod nr: 209, 128, 137, 13, 47,
71, 74, 133, 9, 252, 8, 7, 161, 171, 177, 191,
211.
17.02-23.02 – z Sierakowa spod nr: 187, 188, 87, 2, 193,
154, 173, 117, 11, 222, 234, 10, 3, 4, 103, 5,
129, 54,
24.02-2.03 – z Sierakowa spod nr: 120, 57, 57A, 159, 158,
121, 78, 140, 140A, 243, 45, 114, 68, 93, 82,
17, 198.
3.03-9.03 – z Sierakowa spod nr: 151, 65, 195, 102, 67, 44,
217, 232, 84, 49, 208, 60, 189 i z Nowej Wsi:
17, 44, 38.
10.03-16.03 – z Nowej Wsi spod nr: 25, 2, 85, 30, 79, 1, 24,
98, 59, 51, 105, 20, 118.
17.03-23.03 – z Bieńkowic spod nr: 71, 71A, 100, 53, 64,
121, 127, 20, 68, 97, 106.
24.03-30.03 – z Bieńkowic spod nr: 4, 65, 159, 3, 88,
117, 50, 114, 142, 98, 63, 2, 112, 118, 148, i
Jankówka 89;
31.03-6.04 – z Bieńkowic spod nr: 89, 128, 48, 150, 17, 14,
168, 162, 91, 131, 31, 133, 134, 123
7.04-13.04 – z Nowej Wsi spod nr: 102, 97, 71, 71A, 115, 75,
101, 95, 83, 139, 100, 68, 108, 114, 23, 32, 21.
14.03-17.04 – z Nowej Wsi spod nr: 56, i z Sierakowa: 101,
179, 176, 63, 72, 156, 75, 134, 165, 152.
18.04-19.04 – z Nowej Wsi spod nr: 52, 34, 14, 82, 70, 77,
37, 13, 123, 11, 117,. 55, 28,

Dnia 24.11.2013
40. Klemens Jan Stolyarov z Dziekanowic
Chrzestnymi byli: 1. Radosław Wesecki z Gdowa
				 2. Kinga Wawrzynek z Gierałtowic

Zatroszczyli się o Sanktuarium

Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę o
czystość naszego Sanktuarium – następujący Parafianie:

5.10.2013 r. – Kunice: Bogusława Zawadzka, Agata Hankus, Joanna i Wiktoria
Tuleja, Ewa Feliks, Adela Piech, Karolina Piech, Józef Cichoń.
12.10.2013 r. – Kunice i Winiary: Anna Dębowska, Ewelina Górczyk, Elżbieta
Bzdyl, Anna i Szymon Widomscy, Halina Wójtowicz, Maria i Bogdan
Widomscy, Elżbieta Gomółka, Wanda Mrzygłód, Janina Cebula,
Irena Zając, Franciszka i Magdalena Hankus, Franciszka Widomska.
19.10.2013 r. – Kunice i Hucisko: Janina Kruszyna, Władysława i Władysław
Palonek, Agnieszka i Oliwia Kasprzyk, Józefa Trojańska, Maria
Malarczyk, Piotr Cholewa, Antonina Strojna, Agnieszka Włodarczyk.
26.10.2013 r. – Hucisko: Monika, Jacek i Marek Niedrygość, Marian Dębowski,
Maria Sosin, Mirosława Wilk, Janusz Szymoniak, Agnieszka
Rozwadowska, Klaudia Budna, (złożyli ofiarę:) Jadwiga Dębowska,
P.Gołąbek, Marzena Chwajoł, Izabela Nawalany, Grażyna Dębowska,
Janina Dębowska, Mariusz Biegun.
31.10.2013 r. – Hucisko: Lidia Chwajoł, Zofia Machna, Anna Grochal, Alina
i Edward Gomółka, Kinga Kolarczyk, Włodzimierz Godzik, Józefa
Szwec, Anna Szwec, Marzena Pietrzyk, Wiesław Gawlik, Józefa
Imrecze, Lucyna Cygan.

41. +Jan Hajduk z Jankówki
ur. 8.08.1924 r., zm. 2.11.2013 r.
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CzuwaniE MaryjnE - 11.11.2013 r.

