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ZAKOŃCZENIE
WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ
Kończy się tegoroczna kolęda.
Bardzo dziękujemy za waszą
gościnność, za budujące rozmowy i wiele sympatycznych słów
kierowanych pod adresem księży
i sióstr pracujących w naszej
parafii. Bardzo cenimy sobie te
okazje do serdecznych spotkań
i rozmów. Cieszymy się, że wysiłki wkładane w rozwój naszej
wspólnoty i kościoła są przez
wielu parafian widziane i doceniane. Wdzięczni jesteśmy także
za propozycje zgłaszane w czasie kolędy. Pomagają nam one
w planowaniu dalszego rozwoju
parafii. Dziękujemy także za
ofiary składane przy okazji kolędy, które zgodnie z zasadami
obowiązującymi w naszej diecezji są w części przeznaczone na
utrzymanie domów księży emerytów w Swoszowicach i w Makowie oraz na Fundusz Obrony
Życia SOS. Ofiary zebrane przez
ministrantów są częściowo przeznaczone na różne wyjazdy,
nagrody i inne potrzeby służby
liturgicznej w naszej parafii.
W najbliższym czasie odprawimy
Msze święte w intencji wszystkich, których w tym roku odwiedziliśmy po kolędzie. Terminy
podamy wkrótce.
Jeśli ktoś nie mógł przyjąć
kolędy w swoim czasie lub
kolęda nie odbyła się z innych przyczyn, a chciałby
jeszcze zaprosić księdza
z wizytą duszpasterską,
prosimy o zgłoszenie tego
w zakrystii lub w kancelarii
i ustalenie terminu indywidualnie.

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 4,21–30/

Czy nie jest to syn Józefa?
Słowa Jezusa wzbudziły
podziw, ale również wątpliwości. Zamiast radości
z obwołanego Roku Łaski
mieszkańcy Nazaretu przechodzą stopniowo do sceptycyzmu, nieufności i krytyki.

Czy nie jest to syn Józefa?

Nazaretańczycy zżyli się
z Jezusem. Widzieli Go, gdy
wśród nich wzrastał, żył.
I trudno było im zrozumieć
mądrość Jezusa i tajemnicze
działanie Boga.
Wobec krytyki Jezus reaguje zdziwieniem, zaskoczeniem, któremu prawdopodobnie towarzyszy ból. Spodziewał się od rodaków współdzielenia radości; tymczasem
spostrzega, że ma przed sobą
mur zawiści i zazdrości. Jego
miłość i pragnienie uzdrawia-

nia napotykają na przeszkody. W tej scenie mamy pierwszy obraz ewangelizującego
Jezusa: nie słuchany, przegrany, odrzucony.
Po nieudanym wystąpieniu
w Nazarecie dokonuje się
exodus Jezusa. Jezus jest
zmuszony wyjść. Jezus, który przyszedł, niosąc w sobie
cały ładunek uzdrawiającej
mocy, zmuszony jest, wobec
ślepoty, zazdrości i zawiści
swoich współziomków, zawrócić i udać się gdzie indziej. Zostaje wyrzucony
z synagogi poza miasto.
To wyrzucenie Jezusa
z Nazaretu, choć paradoksalnie wydaje się klęską, przynosi ogromne owoce. Jezus
idzie do Kafarnaum, gdzie
okazuje w pełni swoją Boską

moc. Zwątpienie i niewiara
współziomków nie zmieniły
planów Jezusa. Nie próbuje
szukać innych, bardziej wyrafinowanych form nauczania;
czyni to samo, co przedtem.
Wolność pozwala Mu przekroczyć ramy lokalnego proroka i wyjść poza krąg Nazaretu. Wydaje się niemal, że
wzrost niezrozumienia, zazdrości czy też nienawiści ze
strony człowieka pociąga ze
strony Jezusa (Boga) –
wzrost zrozumienia, życzliwości, miłości.
Na podstawie: „Deon”

Habit nie tylko dla mnicha
Życie konsekrowane niektórym
świeckim wydaje się czymś podobnym
do filmu – można go oglądać, nawet
pojechać w miejsca, gdzie był kręcony
i poznać aktorów, ale nie ma możliwości w nim uczestniczyć. Tymczasem
jest pewna forma życia, która umożliwia „pełny angaż” bez konieczności
zmiany stanu cywilnego.
Nie wszystkim wiadomo, że przy znanych
nam zakonach istnieją ściśle związane z nimi
wspólnoty świeckich – nazywane często
trzecimi zakonami (pierwszy – męski, drugi –
żeński, np. franciszkanie i klaryski). Kodeks
Prawa Kanonicznego (303) podkreśla, że
tworzą je osoby „żyjące w świecie”, ale
„uczestniczące w duchu jakiegoś instytutu
zakonnego”. Dzięki wprowadzaniu tego ducha w swoją codzienność z jednej strony
dbają o własny duchowy rozwój – „dążą do

chrześcijańskiej doskonałości”, z drugiej prowadzą do Boga innych, włączając się w różne formy apostolatu.
Módl się i pracuj
Jednym z pierwszych zakonów, które przyjęły pod swoje skrzydła świeckich, byli benedyktyni. W średniowieczu granice między
świętym – duchownym a grzesznym – światowym zaznaczano bardzo wyraźnie. Benedyktyńscy mnisi wznieśli się ponad ducha
swojej epoki i dopuścili świeckich do współudziału w swojej wspólnocie. Nazwano ich
oblatami benedyktyńskimi (oblatio – ofiarowanie, poświęcenie).
Już św. Benedykt (V w. n.e.) pisał w regule, że trzy filary życia chrześcijańskiego: posłuszeństwo, milczenie i pokora nie są tylko
domeną zakonników.
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INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 01.02
06:30 W intencji rodziny Gawor
06:30 + Stanisław Wójcik – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Stefan Uznański – 54. rocznica śmierci oraz Janina
Uznańska – 34. rocznica śmierci
08:00 + Elżbieta i Józef
18:30 + Aniela, Henryka, Michał i Stefan
WTOREK 02.02
06:30 + Maria i Władysław Kacperczyk oraz Emilia
i Adam Dasman
07:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Wiesława
08:00 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
09:00 + Krzysztof Zymon (od współpracowników)
17:00 W intencji Marii Madejskiej z okazji 90. urodzin,
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
18:30 + Wiesława i Wiesław Stephan
20:30 O dobrego męża dla Małgorzaty
ŚRODA 03.02
06:30 + Eugenia, Jan, Maria Babraj
07:00 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Marian i Zofia
08:00 + Roman Dzik
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
CZWARTEK 04.02
06:30 + Ludwik Burda
07:00 + Stanisław, Józefa i Bogdan Pudzianowscy
08:00 + Józef, Agnieszka, Helena, Jakub, Stefania, Zofia, Urszula
18:30 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
PIĄTEK 05.02
06:30 + Henryk Ziółkowski (od Stanisława Jasnow z rodziną)
07:00 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
08:00 + Andrzej Gaweł – 12. rocznica śmierci
17:00 + Maria, Józef oraz córka Janina, + Felicja, Szymon
oraz córka Leokadia
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla Stanisława i Katarzyny Pulchny
z okazji 50. rocznicy ślubu
20:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
MB dla Agaty
SOBOTA 06.02
06:30 + Józef Mochel – 16. rocznica śmierci
07:00 + Andrzej Maryon (od siostrzenicy Katarzyny z rodziną)
08:00 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
08:00 + Ewa Knapczyk – 19. rocznica śmierci
18:30 Za zmarłych rodziców, siostrę i braci z rodziny Dźwig
NIEDZIELA 07.02
06:30 ————————————————————————
08:00 + Stanisław Wójcik – msza gregoriańska
09:30 + Ryszard Dunikowski – 1. rocznica śmierci
10:00 + Zdzisław Szczeszek – w 4. rocznicę śmierci
11:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne
łaski dla Katarzyny w 18. rocznicę urodzin
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest św.
17:00 + Zofia Dąbrowska w 2. rocznicę śmierci
18:30 Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo
w 22. rocznicę ślubu Jolanty i Andrzeja
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 Na zaproszenie Chóru Mariańskiego gości w Krakowie
Chór Katedry Lwowskiej. Jest on najstarszym z polskich zespołów chóralnych we Lwowie. Chór Katedralny
wystąpi również w naszym kościele i będzie śpiewał kolędy w czasie Mszy św. o godz. 17:00. Po Mszy św. odbędzie się wspólne kolędowanie. Serdecznie zapraszamy.
 We wtorek przypada Święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również XX Dzień Życia Konsekrowanego.
Msze święte odprawimy o godz.: 6:30, 7:00, 8:00, 9:00,
17:00, 18:30 i 20:30. Składka przeznaczona będzie na
zakony kontemplacyjne.
 Zebranie Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek po
Mszy św. wieczornej.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o 18:00 Godzina Święta
w intencji powołań. W piątek spowiadamy od godz.
16:30. O 17:00 będzie dodatkowa Msza św., a o 18:00
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O 20:00 Msza św. w dolnej kaplicy. W sobotę o 17:45
zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo różańcowe.
 Także w sobotę 6 lutego zapraszamy na Mszę św. dla
chorych i starszych wraz z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia. Zapraszamy o godz. 11:00, wyjątkowo
do górnego kościoła, z racji przypadającego wkrótce
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, czyli Światowego
Dnia Chorego. Po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek
w sali pod plebanią.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Maria
Tylek, Aniela Wróblewska, Zbigniew Kowalski,
Antonina Sierocińska oraz Antoni Narolski.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
01.02 PONIEDZIAŁEK

05.02 PIĄTEK

2 Sm 15,13–14.30; 16,5–13a;
Ps 3; Mk 5,1–20

św. Agaty, dziewicy
i męczennicy
Syr 47,2–11; Ps 18;
Mk 6,14–29

02.02 WTOREK

Ofiarowanie Pańskie
Ml 3,1–4; Ps 24; Łk 2,22–40 06.02 SOBOTA
03.02 ŚRODA
św. Błażeja, biskupa
i męczennika
2 Sm 24,2.9–17; Ps 32;
Mk 6,1–6
04.02 CZWARTEK
1 Krl 2,1–4.10–12; 1 Krn 29;
Mk 6,7–13

św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
1 Krl 3,4–13; Ps 119;
Mk 6,30–34
07.02 NIEDZIELA
Iz 6,1–2a.3–8; Ps 138;
1 Kor 15,1–11;
Łk 5,1–11

Dokończenie ze str. 1
W jaki sposób realizowali
je (i realizują) żyjący
w świecie oblaci?
Posłuszeństwo dotyczy nie tyle pracodawcy,
kierownika wspólnoty czy
współmałżonka, ile samego Pana
Boga. Oblat poznaje Jego wolę
dzięki studiowaniu Pisma Św. i Reguły życia benedyktynów.
Pokora
oznacza stanięcie
w prawdzie – poznanie (właściwie
ciągłe poznawanie) siebie, swojej
relacji z ludźmi i z Bogiem.
Milczenie… jak tu milczeć
w centrum Krakowa? Reguła jednak mądrze przewiduje, że dla
osoby świeckiej jest to nieosiągalne, przynajmniej zewnętrznie. Nie
chodzi o małomówność, ale o wewnętrzny pokój. Pod tym wzniosłym hasłem kryje się postawa
człowieka zasłuchanego w głos
Boży, poruszenia serca, podpowiedzi Ducha Św. Osoba wyciszona
w ten sposób nie daje się łatwo
wyprowadzić z równowagi przez
codzienne przeciwności. Zachowuje też otwartość na innych, gdyż
nie jest jedynie zaabsorbowana
swoimi problemami.
Znaną wszystkim dewizą benedyktynów jest „módl się i pracuj”.
Czy nie są to podstawowe obowiązki chrześcijanina, które powinny wypełniać życie każdego z nas?
A jednak często przychodzą nam
one z trudem. Wspólnota oblatów
pomaga wprowadzić Pana Boga
w te nasze podstawowe zajęcia.
Powołanie… i co dalej?
Kolejnym zakonem, który
„podzielił się” regułą ze świeckimi, są dominikanie. Co
ciekawe, zakon ten
postanowił udostępnić również habit –
tercjarze dominikańscy mają prawo go
wkładać na zamkniętych rekolekcjach.
Przywilej ten nie przysługuje jed-

nak od razu, od dnia przyłączenia
się do wspólnoty. Większość trzecich zakonów przewiduje kilkustopniową formację przygotowującą do
złożenia ślubów (przyrzeczeń).
Trwa ona zwykle kilka lat, a jej
etapy są wzorowane na formacji
zakonnej (postulat, nowicjat, przyrzeczenia czasowe).
Czy jednak po odbyciu tego przygotowania każdy może wstąpić
w szeregi trzeciego zakonu? Otóż
nie. Przede wszystkim wymagane
jest powołanie. Podobnie jak
i zakonnik, również świecki powinien rozeznać, czy akurat ta, a nie
inna duchowość go pociąga. Tercjarze dominikańscy w ten sposób
formułują pierwsze wymaganie
wobec kandydata: „umiłowanie
Kościoła katolickiego i Zakonu Kaznodziejskiego”. Łatwy dojazd czy
posiadanie znajomych akurat w tej
wspólnocie nie są wystarczającym
powodem do wstąpienia.
Jako kryterium wieku dla tego
i innych trzecich zakonów przyjmuje się 18 – 60/65 lat w momencie
przyjęcia (u tercjarzy franciszkańskich nie ma górnej granicy).
Zazwyczaj wśród wymagań znajduje się też zdolność do pełnego
uczestnictwa w sakramentach
oraz brak przynależności do
innego zakonu. Natomiast wyjątkowo u tercjarzy dominikańskich
można znaleźć takie warunki:
 brak przeszkód natury psychicznej do życia zgodnego
z wymaganiami Reguły,
 dojrzałość osobista, w szczególności zaś katolicka.
Gdy już poznamy wspólnotę, gdy
wspólnota pozna nas, gdy już
przejdziemy formację, gdy nie mamy problemów ze spełnieniem
warunków wstępnych – przychodzi
czas na śluby, a następnie pełne
życie wspólnotowe. Tu jednak mogą narodzić się wątpliwości. Przecież śluby zakonne to poważna
sprawa!
Dokończenie na str. 4

Czy jedzenie mięsa w piątek to grzech?
Oto i nasze kolejne pytanie… Zacytuję na wstępie 4. przykazanie kościelne, które mówi tak:

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego
Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Przykazania kościelne mają inną rangę niż

przykazania Boże. Te pierwsze ustanawia Kościół
(dokładniej Konferencja Episkopatu danego kraju) i mogą być zmienione. Te drugie ustanowił
Bóg i nikt, nawet papież czy Sobór Powszechny,
nie może ich zmienić.
Z powyższego przykazania widzimy jasno, że
w Polsce Kościół zobowiązuje katolików do przestrzegania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; obowiązuje ona w piątki, w Środę Popielcową i w Wielki Piątek od 14. roku życia. Zachęca
natomiast do jej przestrzegania w Wigilię Bożego
Narodzenia.
Tak wygląda to w naszym kraju. Ale w Niemczech, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych
wstrzemięźliwość nie obowiązuje. Wtedy katolik
zachęcony jest do czynienia uczynków pokutnych
(modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności, miłości
względem bliźnich). Znam wielu naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami naszego
kraju, a zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ponieważ wynieśli to z domu
rodzinnego. Ta postawa jest godna pochwały.
A nam niekiedy tak trudno jest wymagać od siebie… „bo nie może się zmarnować plasterek
szynki”. Dołóżmy wszelkich starań, by poprzez
takie postępowanie dać wyraz miłości Panu Bogu. Bo o to tu chodzi.
Mówiąc krótko. Kto świadomie i dobrowolnie
przekracza to przykazanie – popełnia grzech.
x. R.
Za tydzień Zespół Charytatywny
przeprowadzi tradycyjną zbiórkę do puszek
na działalność kuchni św. Jadwigi.

Dokończenie ze str. 3

W trzecich zakonach nie mają one jednak takiej rangi, jak „zwykłe” śluby zakonne. Są jedynie uroczystym przyrzeczeniem – ich złamanie nie równa się popełnieniu grzechu (jedynie pewnej ujmie na
honorze).
Zwyczajni – nie zwyczajni
Co się dzieje po zostaniu pełnoprawnym członkiem wspólnoty? Opowiem na
przykładzie tercjarzy karmelitańskich.
Pierwszym obowiązkiem tercjarza jest
praktykowanie trwania w Bożej obecności; w domu, w pracy, w szkole starają
się oni pamiętać, że Bóg jest z nimi
i współuczestniczy w ich życiu. Pomaga
w tym częstsza modlitwa, do której są
zobowiązani: Liturgia Godzin, Eucharystia, czytanie Pisma Św. Wsparcie wspólnoty można odczuć dzięki comiesięcznym
spotkaniom oraz corocznym rekolekcjom.
W końcu tercjarzowi karmelitańskiemu
zaleca się stałą praktykę nawracania się
i odnawiania serca. Zewnętrznym (choć
mało widocznym) znakiem przynależności do wspólnoty jest szkaplerz.
Obecnie na świecie jest ok. 40 000 tercjarzy karmelitańskich, co jest dowodem
na to, że wcielenie powyższych zaleceń
w życie jest możliwe. Zajrzałam na krakowską stronę internetową tej wspólnoty. Urzekły mnie znalezione tam świadectwa. Czytałam historie „zwykłych” ludzi;
niektórzy mają dzieci, inni już wnuki, ktoś
pisał o opiece nad chorą matką, ktoś inny
o trudnościach materialnych, jeszcze ktoś

– o duchowych. Autorzy świadectw dzielili się, w jaki sposób wplatają duchowość
karmelitańską w swoje życie. Jak wiele
światła i pociechy daje im codzienna modlitwa! Odmawianie Liturgii Godzin nadaje ich dniom porządek, wycisza, pozwala
oderwać się choć na chwilę od trudności.
Warto też wspomnieć, że tercjarze włączają się aktywnie w życie Kościoła: prowadzą przeróżne grupy modlitewne, są
animatorami wspólnot Żywego Różańca,
opiekują się chorymi w parafii, pomagają
w kancelariach i kuchniach parafialnych,
zajmują się sprzątaniem i wystrojem kościoła, organizują pielgrzymki, pracują
jako wolontariusze itp.
Franciszkańska rodzina
Trzecie zakony to również droga dla
młodzieży. Przykładem może być dla nas
ukraiński Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ). Wielu nastolatków czeka tam
z niecierpliwością na 18. urodziny, by
móc złożyć przyrzeczenia. Również
w krakowskim FZŚ istniejącym przy kościele braci kapucynów powiało ostatnio
młodym duchem.
Udało mi się porozmawiać z Martą, która po rekolekcjach przeżytych właśnie na
Ukrainie postanowiła dołączyć do tercjarzy franciszkańskich. Wcześniej rozeznawała rok, czy to aby na pewno jej droga.
Pan Bóg prowadził ją w swoim Słowie.
W końcu rekolekcje – obserwacja piękna
życia osób idących franciszkańską drogą –
stały się ukoronowaniem jej decyzji.
Marta była wcześniej w innych wspólno-

Bystrzaki zapraszają!
W przyszłą niedzielę 7 lutego
o godz. 14:00 zostanie odprawiona Msza św. – z okazji ,,Święta
Światła” Ruchu Wiara i Światło.
Organizatorem tego spotkania
jest wspólnota osób niepełnosprawnych ,,Bystrzaki” działająca przy naszej parafii. Gościć
będziemy wspólnoty Prowincji Polski Południowej.
O godz.15:30 w sali teatralnej odbędzie się koncert zespołu
rockowego księży Misjonarzy „Kapela.N.”. Zapraszamy wszystkich parafian.

tach, pytam zatem: czym III zakon różni
się od nich? Moja rozmówczyni wskazuje
na trzy sprawy. Po pierwsze, będąc w III
zakonie ma się poczucie dużej bliskości
z pozostałymi dwoma. „Bracia, siostry
klauzurowe i my – świeccy tworzymy jedną wielką rodzinę”. Podkreślają ją np.
wspólne spotkania modlitewne. Po drugie:
III zakon to wspólnota na całe życie. Po
trzecie: tercjarzom jest proponowana konkretna reguła postępowania, która ma
duży wpływ na ich codzienność.
„Myślę, że to droga na te czasy” – mówi Marta. „Zakon? Dlaczego?” – pytam.
Marta wspomina o wielu ludziach, którzy
pukają do furty klasztorów lub w inny
sposób szukają informacji o możliwości
przyłączenia się do tercjarzy. Czego szukają? Marta z uśmiechem opowiada
o bratersko-siostrzanych więziach, które
rodzą się między członkami wspólnoty.
Właśnie dziś, gdy tak brakuje prawdziwych przyjaciół, tam można znaleźć dobre relacje z ludźmi. Po drugie: świat,
w którym wszystko wolno, sprawia, że
czujemy się zagubieni. Ludzie szukają
reguł i wymagań – relatywizm nie daje
poczucia bezpieczeństwa.
Kiedyś uznawano, że świętość dotyczy
tylko mnichów i mniszek. Dziś, zwłaszcza
po Soborze Watykańskim II, wiemy, że
każdy z nas może i powinien dążyć do
świętości. Jeśli masz pragnienie, by zrealizować ten cel we wspólnocie, w konkretnej duchowości – może III zakon jest
odpowiedzią?
M.O.

UNI WE RS YTE CKI
S Z PIT AL D ZI EC IĘ C Y
W KR AKOWIE
W imieniu Profesora Janusza Skalskiego serdecznie zapraszamy dzisiaj na charytatywny koncert pod patronatem
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. O godz. 14:00
w bazylice Ojców Franciszkanów zaśpiewają kolędy artyści
Opery Krakowskiej i Piwnicy pod Baranami dla chorych
dzieci, podopiecznych Profesora.

