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E W A N G E L I A :  Mt  1 1 ,  2 -1 1

      W dzisiejszą niedzielę Adwentu, Kościół powtarza 
pytanie, jakie po raz pierwszy zostało postawione 
Chrystusowi przez uczniów Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść?” Jezus odpowiada, odwołując się
do swoich dzieł i słów, a jednocześnie do proroctwa 
Izajasza: „Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą...
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 
Idźcie i opowiedzcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie”.
Pytanie postawione Jezusowi, możemy stawiać ciągle
na nowo. Jest to pytanie o Jezusa. Ciągle pytamy: Czy Ty
jesteś Tym, który wyjaśni mi sens mojego człowieczeństwa?
Czy Ty jesteś Tym, który pomoże mi rozpocząć budować 

moje życie ludzkie od samych fundamentów? Nie są to pytania retoryczne. Oświeceni wiarą, odpowiedzi 
musimy udzielić sobie sami. A Jezus powiada: „Szczęśliwy jest ten, kto we Mnie nie wątpi”. Chryste! Wobec 
braku zasług naszych, wspieraj nas łaską swoją i okaż nam miłosierdzie swoje.

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też mamy czekać na kogoś innego?”.

Adam Żak

3 .  N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Modlitwa Psalmów jest wielką szkołą zaufania Bogu”.

„Podobnie jak przykazanie „nie zabijaj” stawia jasną granicę, by chronić wartość życia ludzkiego, 
tak dzisiaj musimy powiedzieć „nie” dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. 

Ta ekonomia zabija”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Ks. Marek Tomulczuk SAC
– diecezjalny opiekun Wspólnot
dla Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa przybliży Czytelnikom 
naszej Gazetki, czym jest Intronizacja
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Księże Marku, kiedy powstała 
inicjatywa Intronizacji, 

jaka jest jej historia?

Ks. Marek: Dwadzieścia lat temu
w Krakowie pan Janusz Nosiadek 
zainteresował się pismami Rozalii 
Celakówny. Zaczął je badać, wczy-
tywać się w nie, i zrozumiał, jak
wielką wagę ma wezwanie Pana 
Jezusa skierowane przez Rozalię
do naszego Narodu. Niestety śmierć
przerwała jego pragnienie Intronizacji,
ale jego żona, pani Ewa Nosiadek, 
która dzisiaj jest Moderatorem
Krajowym Wspólnot,  postanowiła, 
że podejmie się wypełnienia testa-
mentu męża, a pragnienia Jezusa. 
Tam właśnie w 1995 roku powstała
pierwsza Wspólnota adorująca 
Najświętszy Sakrament. Wspólnoty
dla Intronizacji, to oddolny ruch 
świeckich, który bardzo troszczy się
o działanie w ramach Kościoła, a ich
celem jest formacja do świętości 
i wynagradzanie Sercu Jezusa 
za grzechy świata. 

Co powinniśmy wiedzieć 
o Intronizacji, czym ona jest?

Ks. Marek: Intronizacja, to nie tylko 
formułka zewnętrzna, wyniesienie 
na tron, ale wiąże się ona z uznaniem
i przyjęciem już królującego Jezusa.

Ponieważ Jezusowi, który jest już 
Królem, my, jako grzesznicy, nie 
możemy tego tytułu nadać. Chrystus
jest Królem, a Królestwo Jego nie 
jest z tego świata. My, jako grzeszne
stworzenia, nie możemy sobie
uzurpować prawa, by powiedzieć: 
„Jezu nadaję Ci tytuł Króla”. My 
możemy przyjąć i uznać Jego 
królowanie poprzez porzucenie 
grzesznego życia i odnowę naszego
serca. Rozalia Celakówna doskonale
zdawała sobie z tego sprawę, że 
Jezus jest Panem i Królem wszystkich
oraz wszystkiego. Chodziło Jej, by 
ludzie uznali Jezusa Królem i przyjęli
Go do swojego życia, ponieważ 
tylko Jezus daje gwarancje 
prawdziwego życia.

Intronizacja więc – to świadomy akt
woli, decyzja, przez którą wybieram
Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Króla,
jako ostateczny punkt odniesienia
w moim życiu. Są trzy wymiary Intro-
nizacji: osobista, rodzinna i społeczna.
Osobista – dokonuje się, kiedy 
mówimy o Intronizacji we własnym 
sercu. W wymiarze rodzinnym – to
rodzina dokonuje Intronizacji 
– przyjęcia i uznania Pana Jezusa. 
Z kolei Intronizacja w wymiarze 
społecznym, tzn. publicznie, w świą-
tyni, wobec władz kościelnych 
i państwowych, z ich udziałem, 
ogłasza się i wyznaje jako świadec-
two wiary, że Jezus jest Królem i że 
pragnie się żyć według Jego Serca.

Co zmienia Intronizacja?

Ks. Marek: Intronizacja wyznacza

nowy początek życia. Bo jeżeli
przyjmę i uznam Chrystusa za swego
Pana i Króla, to jakość mojego życia
będzie lepsza, bo wiem, Komu 
ufam, Kto mnie poprowadzi i Kto 
da mi siłę na moją codzienność.

Co Ksiądz chciałby powiedzieć 
naszym Parafianom?

Ks. Marek: Przede wszystkim pragnę
wyrazić wdzięczność tym, którzy 
włączyli się w Nowennę przed tym 
wielkim Aktem Intronizacji, i tym, 
którzy przez lata klęcząc przed 
Najświętszym Sakramentem w każdy
piątek zanosili gorącą prośbę, by 
ten Akt się dokonał. Warto zauważyć,
że w każdy piątek jest u nas Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Rozpo-
czyna się po Mszy św. o godz. 1500,
natomiast w I piątki miesiąca – po 
Mszy świętej o godz. 800.

W „Wyznaniach z przeżyć wewnętrz-
nych” Chrystus zwraca się do 
Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny:
,,Jest ratunek dla Polski: jeżeli uzna 
Mnie za Króla i Pana swego w całym
tego słowa znaczeniu, tzn. musi 
przyjść w Polsce panowanie Chry-
stusa przez Intronizację, nie tylko 
w poszczególnych częściach kraju,
ale w całym państwie, z Rządem 
na czele. To uznanie ma być potwier-
dzone porzuceniem grzechów, 
zupełnym zwrotem ku Mnie”. Akt 
ten, który dokonał się 19 paździer-
nika 2016 roku w Łagiewnikach ma 
być inspiracją do tego, by każdy 
z nas spełniał prośby Jezusa.

Bardzo dziękujemy ks. Markowi 
za rozmowę. opr. eg

TYLKO JEZUS DAJE PRAWDZIWE ŻYCIE

GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?
Podczas uroczystości weselnej

przysłuchuję się rozmowie dwóch 
młodych mężczyzn. Rozmowa prze-
biega mniej więcej tak: 

„Kiedyś, jak popiłem, to mogłem
następnego dnia iść do pracy na 
kacu i było ok! Ja, kiedyś, to mogłem
pić cały tydzień i następnego dnia 
do pracy iść, ale teraz człowiek się 
starzeje i już nie ta głowa”. Słucham 
tych przechwałek i nie wierzę 
własnym uszom! Czy ilość wypitego

alkoholu ma być oznaką męskości? 
Czym tu się chwalić??? 

Kiedy tak słucham, moje myśli 
ulatują do pewnego wieczoru...

Było to kilka lat temu. Zaraz po
pracy leciałam do Hospicjum. Jak 
w każdą środę jechaliśmy do pani 
Zosi do Przysuchy. Była to ostatnia
wizyta tego dnia. Po powrocie, 
córka chorej odwoziła mnie do domu.
Była zima, dużo śniegu. Samochód 
ugrzązł. Wychodzę żeby pchnąć. 

Niestety, pod śniegiem  lód i nogi
mi się rozjeżdżają, a auto ani drgnie.
Może z przodu będzie lepiej. Staję 
przed maską. Nic z tego. Nie daję 
rady. Co robić? Zimno, środek nocy.
Agnieszka mówi, że może zadzwonić
do męża, to przyjedzie. Kurczę, 
zanim on przyjedzie, zanim wyciągnie,
to nie będzie mi się opłacało iść spać,
przecież rano do pracy. Co robić? 
Mówię do mojej towarzyszki niedoli:
„Siadaj za kierownicą. Spróbuję 
jeszcze raz. Jak się nie uda to 
dopiero zadzwonimy”.

Ciąg dalszy na 3 stronie  -->



Moja Para�a | 3 

1. Kto posłał swoich uczniów do Jezusa?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Kogo Jezus nazywa błogosławionym?

Odpowiedź: .............................................................................

.....................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

NAJWIĘCEJ WITAMINY MAJĄ...
Dzień jak co dzień w pracy. 

Różne tematy poruszane, ale naj-
częstszymi są: 1. kolejny odcinek 
serialu, 2. nowości w kosmetykach, 
3. trendy mody, 4. jak schudnąć? Itp.

Słucham tego po raz kolejny 
i myślę sobie: „Kurczę, nie oglądam 
TV, nie chodzę po sklepach, nie 
interesują mnie maseczki, botoksy 
itp. Nie mam czasu, ale też ochoty 
na to. Czy ja jestem normalna?”

Wracam szybko z pracy do domu,
również szybka obiado-kolacja
i prysznic. Czekam na sygnał od Ani.
Mamy odwiedzić pana Romka. 
Mężczyzna w sile wieku, który nigdy
wcześniej nie chorował, tzw. „dusza
towarzystwa”. Kiedyś pełen życia 
i wigoru, dziś… nogi odmawiają
posłuszeństwa, ogromne zaniki
pamięci. Pani Ola wita nas w drzwiach
i od razu zaczyna mówić, co się działo.
Ze łzami w oczach opowiada, że 

mąż nie chce rozmawiać, ale po 
kilka razy dziennie pyta o zmarłych
ze swojej rodziny. Jest już na granicy
załamania nerwowego! Tak bardzo 
chciałaby, żeby mąż wyzdrowiał, 
a on ciągle o tych zmarłych...! Prze-
sadzamy pana na wózek i podpro-
wadzamy do stołu, aby wspólnie 
wypić herbatę. 

Rozkładamy leki, mierzymy
wszystkie parametry. Odmawiamy 
dziesiątkę różańca. I choć wciąż 
chory pyta o tych, co odeszli, żona 
mówi, że jak my przychodzimy, 
to jest inny. Na co główny zain-
teresowany odpowiada, że: „jak 
przychodzą do niego takie ładne 
dziewczyny, to trzeba się zacho-
wywać!” Bo: „najwięcej witaminy 
mają... hospicyjne dziewczyny!”

Buziaki na pożegnanie i oczywiście
zaproszenie do częstszych odwiedzin.
Wychodzimy uśmiechnięte, ale 

jednocześnie smutne, że tych 
dwoje kochających się ludzi, będzie
się musiało niedługo rozstać!

Kolejny dzień w pracy. 

Okazuje się, że jak co tydzień, 
odcinek serialu okazał się „badzie-
wiem”, mimo nakładania różnych 
specy�ków na paznokcie, jeden 
z nich złamał się podczas odkręcania
butelki z wodą, a nowa kreacja 
została po prostu wyśmiana przez 
koleżankę. O odchudzaniu już nie
wspomnę. I tak słucham tego 
wszystkiego i myślę sobie: „Po co mi
kolejny modny ciuch, botoksy i
utwardzacze do paznokci? „Oponki”
też niech zostaną tam, gdzie są”. 
Myślę o wczorajszej wizycie i
uśmiecham się do swoich myśli. 
Dziękuję, Panie Boże, za wczorajszy,
dobrze przeżyty dzień.

z pozdrowieniami 
Wasz korespondent hospicyjny

Monika Wężyk

Wasz korespondent hospicyjny
Monika Wężyk

„W rzeczywistości całe życie człowieka 
i cały ludzki czas 

powinien być przeżywany 
jako akt uwielbienia i dziękczynienia 

składanego Stwórcy”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

Stanęłam przed maską samochodu, złożyłam 
ręce do modlitwy i powiedziałam: „Panie Boże, 
pomocy!” Zaparłam się i... samochód przesta-
wiłam. Spojrzałyśmy na siebie. Zrobiło się jakoś
dziwnie... Szybko się pożegnałyśmy. Rano 
pobudka do pracy, a tam nikomu nie mówię co 
mi się przydarzyło w nocy. Zastanawiam się od 
czego bolą mnie ramiona? To taka moja tajemnica.

Szef się ciska, bo wciąż za mało. Papieros idzie
za papierosem, a za mną głos z radia, że dziś 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uśmie-
cham się do swoich myśli. No i po co tak krzyczeć?
„Tam skarb twój, gdzie serce twoje”.

Panowie, cóż powiedzieć? Mocna głowa, 
to nie wszystko! Trzeba mieć jeszcze dobrych 
Przyjaciół! Niech Moc będzie z wami! A i mnie 
niech nie opuszcza!

Zapraszamy na Roraty:
Młodzież i dorośli 

– od poniedziałku do soboty 
na godz. 600; 

dzieci 
– od poniedziałku do piątku 

na godz. 1645.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

11 grudnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Waldemara, Damazego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-6a. 10
PSALM 146, 7. 8-9a. 9bc-10
Jk 5, 7-10
EWANGELIA: Mt 11, 2-11

12 grudnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dagmary, Joanny, Aleksandry
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7. 15-17a
PSALM 25, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 21, 23-27

13 grudnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Łucji, Eugeniusza, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 1-2. 9-13
PSALM 34, 2-3. 6-7. 17-19. 23
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

14 grudnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Izydora, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25
PSALM 85, 9ab-10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 7, 18b-23

15 grudnia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Niny, Waleriana, Celiny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 54, 1-10
PSALM 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
EWANGELIA: Łk 7, 24-30

16 grudnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Albiny, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 56, 1-3a. 6-8
PSALM 61 2-3, 5, 7-8
EWANGELIA: J 5, 33-36

17 grudnia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Łukasza, Olimpii, Jolanty
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2. 8-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17

1. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. Dziś dzieci otrzymają 
poświęcone medaliki.

2. Dzisiaj godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.

3. Ministranci i lektorzy rozprowadzają dzisiaj sianko na stół wigilijny. 
O�ary ze sprzedaży sianka są przeznaczone na fundusz ministrancki.

4. Na placu przed kościołem, do piątku, 16 grudnia, stoi kontener 
na makulaturę. Uzyskane środki ze sprzedaży makulatury zostaną 
przeznaczone na działalność grupy pielgrzymkowej „Białej 11”.

5. Zapraszamy na Roraty. Młodzież i dorosłych – od poniedziałku do soboty
na godz. 600; dzieci – od poniedziałku do piątku na godz. 1645.

6. We wtorek, 13 grudnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza święta i Adoracja.

7. W środę, 14 grudnia, o godz. 1900, w naszym kościele rozpoczną się 
rekolekcje adwentowe dla Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z naszej diecezji. Potrwają one do piątku. 
Poprowadzi je ks. Marek Tomulczuk SAC. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych.

8. W piątek, 16 grudnia, podczas Mszy świętej roratniej o godz. 600 
rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Bożym Narodzeniem.

9. Od jutra w kancelarii para�alnej można zapisywać dzieci, które mają być
ochrzczone podczas Świąt Bożego Narodzenia. Potrzebne dokumenty, to:
akt urodzenia dziecka z USC i zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, 
jeżeli są nie z naszej para�i, że mogą pełnić tę funkcję. 
Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych: 
* z 25 grudnia – w poniedziałek, 19 grudnia; 
* z 26 grudnia – we wtorek, 20 grudnia. 
Pouczenia będą w kancelarii para�alnej o godz. 1840.

10. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, w najbliższy piątek, 16 grudnia,
odwiedzimy chorych. 

11. W przyszłą niedzielę, 18 grudnia, o godz. 1030, zostanie odprawiona
Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC 
z okazji jego imienin.

12. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1300 zostanie odprawiona 
Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania i ich rodziców.

13. Zachęcamy do nabycia świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.
Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS 
jako wyraz naszej solidarności z biednymi. Świece są do nabycia 
w zakrystii, kancelarii i w księgarni.

14. W dniach od 18 do 24 lutego nasza para�a organizuje zimowisko 
w Kościelisku koło Zakopanego. Są jeszcze wolne miejsca. 
Szczegóły u ks. Ryszarda. 

„Nie postępuj tak, 
by dziecko czuło się 

mniejsze niż jest. 
To sprawia, że dziecko 

postępuje głupio, 
żeby udowodnić, że jest duże”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH


