2. Niedziela Adwentu
6 grudnia 2015
Rok II

Nr 40 (67)

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 3,1–6/

Głos wołającego na pustyni
Bóg ustami Jana prosi nas,
abyśmy ułatwili Mu dostęp do
nas. Niestety, często dzieje się
odwrotnie – nie mamy dla
Boga czasu, a jeśli już czas
znajdziemy, zagadujemy Go
na modlitwie, zamiast słuchać. A gdy w końcu jednak
zaczynamy słuchać, za mało
bywamy otwarci na to, co
nowe, i Bóg nadal nie ma

przystępu do naszych serc.
Jan Chrzciciel jest postacią
wyrazistą i jednoznaczną, nie
chwieje się jak trzcina na wietrze. Autentyczny, szczery, nie
zabiega o niczyją sympatię, nie
nosi masek. Mówi to, co czuje:
wzywa do nawrócenia, czyli
zmiany myślenia, mentalności.
Adwentowe oczekiwanie ma
wymiar świadomego czuwa-

nia, nawrócenia serca i myśli.
Człowiek nawrócony na
pierwszym miejscu stawia
Boga, miłość, bliźnich, a nie
własne ambicje, plany, sukces… Nie jest dwulicowy, nie
udaje, ale żyje w prawdzie.
Nie pozwala sobą manipulować, ale równocześnie nie
próbuje czynić tego z innymi.
Adwentowe oczekiwanie

Godzina Łaski
Matka Boża – Róża Duchowna objawiając się pielęgniarce
Pierinie Gilli w Montichiari we
Włoszech w 1947 r. powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego
roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski
dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele
łask dla duszy i ciała. Wkrótce
ludzie poznają wielkość tej
Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie
może w tym czasie przyjść do
kościoła, niech modli się
w domu, a wtedy otrzyma ode
mnie łaski.”
Nabożeństwo to, choć jeszcze
mało znane w Polsce, obchodzone jest zgodnie z życzeniem
Róży Duchownej w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przez 60 minut od godz. 12.00. W czasie
tym Niebo staje nad modlącymi
się otworem, a każdy otrzymu-

je od Boga potrzebne łaski.
W objawieniach w Montichiari
Matka Boża prosiła szczególnie
o modlitwę za osoby duchowne, ukazując odnowę świata
poprzez uświęcenie Kościoła,
a świętość ta rozpoczyna się
od świętości pasterzy, którzy
pociągną za sobą innych.
Orędzie i prośby Matki Najświętszej dotykają największych potrzeb dzisiejszego
Kościoła, bo jak napisano:
„Uderzę pasterza, a rozproszą
się owce” (Mk 14,27).
Czego oczekuje od nas Róża
Duchowna?
W objawieniach prosi, aby
każdy 13. dzień miesiąca był
obchodzony jako Dzień Maryjny. Przez dwanaście poprzednich dni należy przygotować się
do niego modlitwą, 13 lipca
każdego roku ma być dniem
poświęconym czci Róży Du-

chownej. Co roku 8 grudnia
w południe (godz. 12.00–13.00)
ma być obchodzona Godzina
Łaski dla świata. Każdego roku
13 października powinien być
obchodzony jako Dzień Komunii Wynagradzającej.
Objawiając się Matka Najświętsza nie zostawiła nam
tylko samych poleceń, w zamian za ich wypełnianie obiecała nam bardzo wiele, a między
innymi:
 więcej powołań i gorętsze,
głębsze dążenie do świętości
wśród księży i osób duchownych; mniej straconych i zdradzonych powołań;
 świętość powołania i obfite
łaski dla osób poświęconych
Bogu oraz powrót do pierwotnego ducha ich świętych

wymaga również codziennej
pracy nad sobą, czyli ascezy,
kształcenia w sobie cnoty pokory. Pokora oznacza zgodę
na siebie i swoje miejsce
w życiu, zgodę na Boży plan
wobec nas. Pozwólmy Mu go
realizować, współpracując
z Jego łaską.
Na podstawie: „Deon”

założycieli;
 liczne nawrócenia wielkich
i zatwardziałych grzeszników,
przede wszystkim księży i osób
poświęconych Bogu, którzy od
Boga odeszli;
 pewność osiągnięcia nieba,
opiekę macierzyńską i obfite
łaski dla wszystkich ludzi;
 moc leczniczą dla ciała i duszy
wód źródła w Fontanelle;
 liczne uzdrowienia, wyrwanie
z nałogu.
Choć od objawień minęło już
68 lat, to ich przekaz jest bardzo aktualny, a słowa Róży
Duchownej mają coraz większe
znaczenie. Modlitwa za kapłanów, stan duchowny, Kościół,
rodziny, o łaskę nawrócenia
i odzyskania wiary wydaje się
z dnia na dzień coraz bardziej
potrzebna. 8 grudnia tuż przed
nami, jak co roku drzwi naszego kościoła są otwarte – wykorzystajmy dany nam czas na
modlitwę i przyjdźmy po obiecane łaski.
Ł.K.

Dzisiaj wieczorem odprawimy Akatyst – piękne, starożytne nabożeństwo ku czci Bogurodzicy, wywodzące się
z Bizancjum, praktykowane w Kościołach wschodnich. Zapraszamy wszystkich dzisiaj o godz. 18:00 do tej
wyjątkowej modlitwy ku czci Matki Bożej i zachęcamy do włączenia się we wspólny śpiew.

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 07.12
06:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
06:30 + Stanisława Szymura-Grysa (od sąsiadów Przybyłów)
06:30 + Krzysztof Dziedzic (od dyrekcji i pracowników administracji
Szpitala Powiatowego w Bochni)
08:00 + Aleksander Stachoń (od rodziny Cabałów)
18:30 + Stanisław Kaczmarczyk
18:30 + Artur Fugiel, zmarli z rodzin: Nowaków i Fugielów
WTOREK 08.12
06:30 + Karolina Wilk (od rodziny Salwarowskich)
06:30 + Maria, Antoni, Ryszard Dymek
06:30 + Maria i Władysław Kacperczyk oraz Emilia, Adam Dasman
08:00 + Maria, Józef, Franciszek, Andrzej Grzyska
18:30 W intencji Henryka Deka z okazji urodzin, o Bożą łaskę
i oraz opiekę MB
18:30 Za Ojca św., Ojczyznę, TV Trwam i Radio Maryja
18:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
18:30 + Aleksander Stachoń (od Janiny Stachoń z rodziną)
ŚRODA 09.12
06:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
06:30 + Aleksander Stachoń (od rodziny Jakubczyków
z Tymowej)
06:30 + Stanisław Brzezicki (od chrześnika Janusza z żoną)
06:30 + Krzysztof Dziedzic (od rodziny Kawków)
06:30 + Jan Pażucha
08:00 + Maria Kielar w rocznicę śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 10.12
06:30 + Józef Łysakowski
06:30 + Jerzy Wypich (od koleżanek i kolegów z Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)
08:00 + Irena Żychowicz – 2. rocznica śmierci
18:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
PIĄTEK 11.12
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
06:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
06:30 + Krzysztof Dziedzic (od Barbary i Marka Kurków)
08:00 + Damazy i Marianna, Franciszka i Franciszek oraz Czesław
i Ryszard
18:30 + Jan – 46. rocznica śmierci, Anna Stal
18:30 + Stanisław Kaczmarczyk
18:30 + Aleksander Stachoń (od Łukasza i Karoliny)
SOBOTA 12.12
06:30 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
06:30 + Andrzej Sanak
08:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Amelii i Mateusza
08:00 + Jan (od syna Miłosza z rodziną)
08:00 + Helena Lenik – 1. rocznica śmierci
08:00 + Aleksander Stachoń (od Ryszarda i Grażyny Stachoń
oraz synów: Artura i Kacpra)
08:00 + Irena Witkowicz – 13. rocznica śmierci
18:30 + Adam Permus – 9. rocznica śmierci i pradziadkowie Jan
i Maria
NIEDZIELA 13.12
06:30 Za Parafian
08:00 + Wiktor Wawrzyniak – 11. rocznica śmierci, + Zbigniew
Pieprzyk
09:30 + Mieczysław Kopacki w 14. rocznicę śmierci
10:00 + Stanisław Franczak – 28. rocznica śmierci
11:00 Z podziękowaniem i z prośbą o dalsze potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla Julii w 10. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
12:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kasi Owsianki
w 1. rocznicę urodzin
12:30 + Jan Kosek w 5. rocznicę śmierci
17:00 + Stefan Mielnicki – msza gregoriańska
18:30 + Łucja i Stanisław
20:30 + Stanisław Kaczmarczyk

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom tego tygodnia życzymy opieki Bożej
i wstawiennictwa Matki Najświętszej.
 Zapraszamy

wszystkich parafian, a szczególnie dzieci na roraty,
które odprawiamy od poniedziałku do soboty o godz. 6:30.
 Z kościoła prosimy zabierać poświęcone tydzień temu opłatki.
Zachęcamy, aby zaopatrzyć się w zestawy z opłatkami poświęconymi w swoim kościele. Ofiary składane przy tej okazji są
przeznaczone na koszty utrzymania naszego kościoła zimą.
Informujemy także, że nikt z naszej parafii nie roznosi opłatków
po domach.
 Dzisiaj po Mszach świętych można nabyć u naszych ministrantów wigilijne sianko. Dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na wyjazdy wakacyjne Służby Liturgicznej.
 W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej zmiana tajemnic
różańca.
 Koło Radia Maryja zaprasza we wtorek 8 grudnia na Mszę
świętą wieczorną, a po niej na zebranie Koła w sali nr 6.
 W zakrystii i w kancelarii zapisujemy na paczki świąteczne oraz
na wigilię dla samotnych. Zapisy potrwają do 12 grudnia.
 Prosimy także o zgłaszanie w zakrystii lub w kancelarii chorych, których zwykle nie odwiedzamy na I piątki miesiąca,
a którym możemy przynieść Komunię św. przed Świętami, czyli
w sobotę 19 grudnia.
 Dzisiaj Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję” pomagające
dzieciom z ubogich rodzin sprzedaje przed kościołem kartki
i ozdoby świąteczne. Wspomóżmy ich pożyteczną działalność.
 Natomiast w niedzielę za tydzień przed kościołem Klub Seniora
z ul. Krowoderskich Zuchów zaprasza na kiermasz świąteczny.
 Również za tydzień przed kościołem można będzie nabyć miód
od naszych zaprzyjaźnionych Pszczelarzy.
 Jak co roku, w Niedzielę Świętej Rodziny, czyli 27 grudnia
o godz. 12:30 odprawimy Mszę świętą w intencji wszystkich
małżeństw z naszej parafii, które w roku 2015 obchodziły
25-lecie lub 50-lecie Sakramentu Małżeństwa. Prosimy, aby
jak najszybciej zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii Jubilatów,
którzy wezmą udział w tej uroczystości.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Henryk
Ziółkowski z ul. Rusznikarskiej 14, Janusz Grzesiuk
z ul. Krowoderskich Zuchów 16, Adam Serafin z ul. Rusznikarskiej 7 oraz Stanisława Domarzewska z ul. Wybickiego 16.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
07.12 PONIEDZIAŁEK
św. Ambrożego, biskupa
i doktora Kościoła
Iz 35,1–10; Ps 85; Łk 5,17–26
08.12 WTOREK
Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP
Rdz 3,9–15; Ps 98;
Ef 1,3–6.11–12; Łk 1,26–38
09.12 ŚRODA
Iz 40,25–31; Ps 103;
Mt 11,28–30

10.12 CZWARTEK
Iz 41,13–20; Ps 145;
Mt 11,11–15
11.12 PIĄTEK
Iz 48,17–19; Ps 1; Mt 11,16–19
12.12 SOBOTA
Syr 48,1–4.9–11; Ps 80;
Mt 17,10–13
13.12 NIEDZIELA
So 3,14–18a; Iz 12;
Flp 4,4–7;
Łk 3,10–18

Marzenie się spełniło...
Z Patrycją Knapik, organistką naszej parafii i dyrygentem chóru parafialnego, a ostatnio laureatką
Festiwalu Młodych Organistów w Białymstoku, rozmawia Magdalena Czarnota.
Jak zaczęła się Twoja muzyczna pewnie większość płyt, które mam, zaprzygoda?
wiera muzykę właśnie tego kompozytoWstyd się przyznać, ale mając około ra. Oczywiście nie ograniczam się tylko
5 lat lubiłam bawić się w księdza. Wy- do Bacha, wiele utworów innych kompokładałam sobie na deskę do prasowania zytorów także bardzo mi się podoba.
Biblię i nie tyle bawiłam się w odprawianie Mszy św., co w śpiewanie partii celebransa, zastanawiając się, co organista
odpowie. Tak zaciekawiła mnie ta praca,
że zapisałam się do scholi parafialnej, do
której potem uczęszczałam 10 lat.
W wieku 7 lat dostałam pierwszy keyboard, bardzo mały, dla dzieci, na którym
nie próbowałam grać melodyjek, ale
odtwarzać z głowy melodie pieśni kościelnych. Gdy zagrałam jednym palcem
„Panie dobry jak chleb”, wtedy w moim
sercu pojawiła się iskra nadziei, że może
mogłabym i ja zostać organistką… Jak się
potem okazało, marzenie się spełniło.
Dlaczego wybrałaś właśnie organy?
Organy były taką miłością od pierwszego wejrzenia. Gdy z bliska zobaczyłam, że
organista ma tyle kolorowych przycisków,
klawiatur i jeszcze gra nogami, zaimponowało mi to. Brzmienie organów było dla
mnie czymś wyjątkowym, niezwykłym
i niepowtarzalnym, dlatego też robiłam
wszystko, by zakosztować nauki właśnie
na tym cudownym instrumencie.
Kto jest Twoim ulubionym kompozytorem i dlaczego?
Bardzo lubię to pytanie, ponieważ całemu światu mogłabym bez zastanowienia ogłosić, że moim najukochańszym
kompozytorem jest J.S. Bach. Dla mnie
to podstawa i fundament najpiękniejszej
muzyki epoki baroku. Nie jest ważne,
czy to utwór na organy, fortepian czy
orkiestrę i chór, jego dzieła są tak niezwykłe i kunsztowne, że mogłabym słuchać ich godzinami. On ma swój własny
styl, który jest niepowtarzalny. Dlatego

Zdobywasz nagrody w wielu konkursach i przeglądach. Ile czasu
zajmują Ci przygotowania do nich?
Konkursy to taka cząstka mojego życia,
która stała się swego rodzaju uzależnieniem. Wiele osób pyta, czy nie mam dosyć, a ja odpowiadam, że NIE. Żyję od
konkursu do konkursu. Polubiłam zdrową
rywalizację, poznałam wspaniałych ludzi,
poznałam siebie. Wtedy już wiedziałam,
że mam psychikę, którą nie każdy posiada. Stres stał się moim kolegą, z którym
jakoś się dogaduję, a występy publiczne
dodają mi endorfin. Jednak to wszystko
kosztuje przede wszystkim cenny czas, bo
żeby coś osiągnąć, trzeba to robić albo na
100%, albo w ogóle. Jednak mam świadomość, że nie zawsze się wygrywa. Najlepszym chyba zwycięstwem nie jest miejsce na podium, a piękna gra, która potrafi
zaciekawić i zauroczyć innych ludzi.

jeden. Kiedy jedna osoba powie: proszę
śpiewać czy grać tak, a inne osoby powiedzą, że im się to nie podoba, powstaje konflikt. Uważam, że bardzo cenną cechą organisty jest asertywność.
Trzeba dobrze ocenić, co faktycznie
trzeba zmienić, a co sprawi, że dla większości to nie będzie dobre i popsuje animację muzyczną w kościele.
Masz jakieś inne pasje?

Lubię robić zdjęcia, sprawia mi to wielką radość. To dla mnie taka mała odskocznia od codzienności. Nie jestem
profesjonalistką w tej dziedzinie, ale
amatorsko czasem wyjdzie mi coś naŚpiewanie to część zawodu organiprawdę ładnego.
sty. A Ty wolisz grać czy śpiewać?
Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
Obie rzeczy lubię. Jedno i drugie świetNie chcę tu być zbyt pewna siebie,
nie się dopełnia. Uważam, że dobry ordlatego
odpowiem: zobaczymy, co przyganista powinien i śpiew, i grę łączyć ze
niesie
życie.
Kocham muzykę i nie wysobą najpiękniej, jak potrafi. Czasem
obrażam
sobie
życia bez niej. Dopóki
taki śpiew od niechcenia albo po prostu
będę
mogła,
dotąd
będę rozwijała się
brak talentu do tego może sprawić, że
i
robiła
wszystko,
by
czerpać z tego raludzie zaczną się męczyć na Mszy św.
dość.
Nie
jestem
ideałem,
każdy uczy
To nie ma być koncert śpiewu solowesię
przez
całe
swoje
życie,
by
być lepgo. My, jako organiści, powinniśmy
szym.
Nie
mnie
oceniać,
czy
robię
to
przed wszystkim pomóc ludziom w śpiedobrze,
czy
nie,
ale
mam
jedną
satyswie, a nie wyręczać ich czy zniechęcać.
fakcję, której się nie wstydzę – robię to
Najtrudniejsze w byciu organistą na 100%, może nie zawsze idealnie, bo
jest...?
jestem tylko człowiekiem i uczę się na
Chyba najtrudniej każdemu z osobna błędach, ale z całego serca, nie tylko dla
dogodzić. Ludzie często zapominają, że siebie, ale i dla innych. Chciałabym, by
jest ich nawet kilkaset, a organista tylko tak było zawsze.

ANIOŁ STRÓŻ W MUNDURZE
Dla wielu z nas czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas większych niż zwykle
zakupów, licznych wyjazdów z domu, spotkań z najbliższymi oraz związanego z tym zamieszania
i przedświątecznej krzątaniny. W tym okresie szczególnie zadbajmy o bezpieczeństwo własne
i naszych bliskich korzystając ze wskazówek, jakie przygotowali policjanci Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły bezpiecznie, w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Podczas zakupów w okresie
przedświątecznym pamiętajmy:
 Trzymajmy

torebkę z przodu, zamkiem/ zapięciem do siebie.
chowajmy wszystkich pieniędzy w jednym miejscu, należy je rozdzielić i umieścić w różnych miejscach (np. w torebce, kieszeni płaszcza, spodni).
 Nie nośmy kluczy do mieszkania razem z dokumentami, na
których widnieje nasz adres zamieszkania – jeżeli złodziej
ukradnie nam to wszystko, opróżni nasze mieszkanie z cennych rzeczy, zanim zdążymy zareagować.
 Nie trzymajmy portmonetki, portfela i dokumentów w bocznych kieszeniach torebek, zewnętrznych kieszeniach kurtek
i płaszczy, w tylnych kieszeniach spodni.
 Płacąc za zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela,
najrozsądniej jest w osobnej przegródce lub zapinanej kieszeni posiadać odliczoną kwotę pieniędzy.
 Zapamiętajmy kod do karty bankomatowej / płatniczej – nie
zapisujmy tej informacji na kartkach, które zdarza nam się
trzymać w torebce czy saszetce.
 Podczas przymierzania np. ubrań, pakowania zakupów, płacenia w kasie trzymajmy torebki, saszetki blisko siebie, starajmy się nie odstawiać ich na podłogę lub ladę – złodziej
wykorzysta nawet kilka sekund naszej nieuwagi.
 Zwracajmy uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie wokół
siebie – kieszonkowcy działają właśnie w takich warunkach.
 Nie

Gdy jesteśmy w domu,
pamiętajmy:
 Nie

otwierajmy bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszymy dzwonek lub pukanie.
 Zawsze przed otwarciem drzwi pytajmy, kto nas odwiedza –
pracownicy urzędów, organizacji „pomocowych” najczęściej
telefonicznie zapowiadają swoją wizytę.
 Nie wpuszczajmy do mieszkania osób, których nie znamy –
nigdy nie wiemy, jakie mają wobec nas zamiary.
 Starajmy się nie przechowywać w domu większej ilości gotówki lub kosztowności.
 Utrzymujmy kontakty ze
swoimi sąsiadami, którzy
często służą pomocą ludziom starszym mieszkającym w ich otoczeniu.
 Po przyjściu do domu zawsze zamykajmy drzwi wejściowe na zamek.
 W miejscu widocznym w
mieszkaniu umieśćmy numery telefonów alarmowych, z których w sytuacji
zagrożenia będziemy mogli skorzystać nie tracąc czasu na ich
szukanie.

W zeszłą niedzielę w naszym kościele pojawiło się „Drzewko dobroci”, na którym są jeszcze zawieszone „gwiazdki”
z wypisanymi potrzebami ludzi ubogich. Każdy, kto chciałby przygotować anonimową paczkę na Święta dla potrzebujących, proszony jest o zabranie z drzewka jednej gwiazdki i przyniesienie paczki pod choinkę w kościele za tydzień. Prosimy,
aby przygotowywane paczki nie były zbyt duże i ciężkie, gdyż to bardzo utrudnia nam ich dostarczanie.

