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ROK B

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się
Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten
odpowiedział: „Oto jestem”. Potem pobiegł do Helego
mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli
odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie:
„Samuelu!”. Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc:
„Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było
mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz

trzeci swe wołanie: „Samuelu!”. Wstał więc i poszedł do
Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”.
Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc
Heli do Samuela: „Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał,
odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
„Samuelu, Samuelu!”. Samuel odpowiedział: „Mów, bo
sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim.
Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
(1 Sm 3, 3b-10. 19).

Psalm responsoryjny (Ps. 40(39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10).
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan
dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą
mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy
z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest
na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko

własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze
jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
(1 Kor 6, 13c-15a. 17-20).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,
rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do
Niego: „Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym

z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon,
syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” - to znaczy:
Piotr.
(J 1, 35-42).
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25 LAT „ORATORIUM”
„Chciałbym zgromadzić miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów pod słońcem i za
darmo je żywić, ubierać na duszy i na ciele…”.
Bł. ks. Bronisław Markiewicz
Ks. Bronisławowi Markiewiczowi bardzo leżał
na sercu los dzieci, szczególnie zaniedbanych duchowo, materialnie i rodzinnie. Dlatego pragnął stworzyć dla nich namiastkę domu, warunki prawidłowego i wszechstronnego
rozwoju. W związku
z tym postanowił utworzyć zakłady wychowawcze, czyli późniejsze
„Oratoria” dla dzieci
i młodzieży z rodzin rozbitych, ubogich, opuszczonych. Ideę prowadzenia „Oratoriów” na ziemiach polskich przejął on
od św. Jana Bosco. Podjął więc służbę ubogim
dzieciom i młodzieży pod
zaborem austriackim
w duchu systemu salezjańskiego.
Duchowe Córki bł. ks. Bronisława Markiewicza
– siostry Michalitki, już od 25 lat gromadzą dzieci
przy naszej parafii. Na przestrzeni tych jubileuszowych lat przeszło przez nasze „Oratorium” ponad
700 dzieci.
Dnia 6 grudnia 1989 roku powstała z inicjatywy
Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła

przy Parafii Najświętszej Rodziny na Nowym Bieżanowie w Krakowie świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Po zarejestrowaniu w 1996 r. przez
Kuratora Oświaty w Krakowie, otrzymała nazwę:

Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza
„ORATORIUM” Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. „Oratorium” funkcjonuje na mocy
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, dlatego w 2011
roku świetlica musiała zmienić nazwę na Placówka
Wsparcia Dziennego „Oratorium”. Placówka jest dofinansowywana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. 21 października 2007 roku
„Oratorium” przystąpiło
do Związku Stowarzyszeń „Małopolska Federacja Świetlic”. Ów związek ma na celu połączenie wspólnych sił wszystkich świetlic województwa małopolskiego nie
tylko do gromadzenia
środków finansowych
i pozyskiwania Funduszy
z Unii Europejskiej na
realizację wspólnych celów, ale także podejmować programy, aby te zadania i cele zostały urzeczywistnione.
Wśród dzieci i młodzieży istnieje pragnienie
znalezienia środowiska, w którym można spotkać
przyjaciół, by nie być samotnym, by czuć się przyjętym i akceptowanym, by móc rozwijać swoje zainteresowania i właśnie taką rolę pełni „Oratorium”. Jest
wiele rodzin, które poszukują odpowiedniego miejsca dla swoich dzieci, aby mogły wartościowo i kreatywnie spędzić czas popołudniowy. „Oratorium”
to miejsce, w którym tworzy się swoista wspólnota
dzieci, młodzieży i dorosłych. „Ora”, tak mówią
o naszej świetlicy dzieci, jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, od 14.00
do 18.00 dla wszystkich dzieci, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących jakiegokolwiek wsparcia,
szczególnie ubogich materialnie, duchowo, moralnie,
zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Do „Oratorium”
uczęszcza 35 dzieci i młodzieży głównie z terenu
naszej parafii. Według ustawy do placówki mogą
uczęszczać dzieci od 5 do 16 roku życia, jednak
w naszym „Oratorium” mamy dzieci w wieku od
4 do 18 lat. W większości są to dzieci młodsze przedszkolne i ze szkoły podstawowej.
Głównym założeniem i celem oddziaływań naszej placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeba miłości,
bezpieczeństwa, przynależności i szacunku, wsparcie
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dziecka w bieżącej, trudnej dla niego sytuacji,
a w dalszej perspektywie kształtowanie umiejętności
lepszego funkcjonowania osobistego i społecznego,
jak również umożliwienie podnoszenia
umiejętności szkolnych. Istotną kwestią
jest zaspokajanie potrzeb rozwojowych
dzieci i ich zainteresowań. Wzorcowe
„Oratorium” powinno posiadać trzy elementy:
1. Katechezę z elementami praktycznego
życia w wierze,
2. Rekreację, wszelkiego rodzaju gry, inicjatywy kulturalne i turystyczne,
3. Działalność uzupełniającą braki tj. pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje,
a także rozwój zainteresowań.
Dlatego też świetlica stosuje różnego
rodzaju formy dostosowane do wieku
i potrzeb wychowanków. W „Oratorium” prowadzone są zajęcia kulinarne, plastyczne, teatralne, sportowe, muzyczne; nieodłącznym elementem jest katecheza. Korzystamy także z pomocy psychologa.
„Oratorium” byłoby miejscem nie różniącym się od
pozostałych świetlic, w których odbywają się podobne zajęcia, gdyby nie szczególna rola jaką posiada
przesłanie ewangeliczne.

Istotną rolą jest zapewnienie dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju osobowościowego
opartego na chrześcijańskim systemie wartości
z uwzględnieniem markiewiczowskiego „KTÓŻ JAK
BÓG”. Pan Bóg w naszej wspólnocie jest uznawany
za pierwszy Autorytet. Prawem porządkującym
„Oratorium” są zasady moralności chrześcijańskiej.
Istotną częścią dnia jest modlitwa całej wspólnoty,
codzienne czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo
w nabożeństwach i w katechezach prowadzonych
przez siostry postulantki oraz braci kleryków
ze Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła. Jednakże w wielu domach rodzinnych naszych dzieci
nie praktykuje się zasad wiary. Dzieci nie uczęszczają w Mszach św., mają zaburzony obraz ojca, brak
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jest autorytetu, co przenoszą na Pana Boga. Mają
wiele pretensji i poczucia krzywdy, dlatego spotykamy się z ogromnym oporem modlitwy, udziału

w nabożeństwach. Musimy „przemycać” Pana Boga
poprzez nasze postawy: miłości, ciepła, akceptacji,
odbudowywania autorytetu poprzez codzienne
„katechezy” przejawiające się ciągłym byciem i towarzyszeniem im duchowo. Istotną kwestią jest również przebywanie z siostrami, braćmi i wychowawcami poprzez zabawę i wspólną pracę. Zadaniem
„Oratorium” jest wychowywać dzieci i młodzież do
rozpoznania i przyjęcia daru życia oraz miłowania go
w każdym przejawie.
Żeby wejść do budynku „Oratorium” mamy
2 pęki kluczy, ale żeby trafić do ich serc potrzebujemy tylko jednego… Najważniejsza jest MIŁOŚĆ.
Według mnie to jedyny klucz, wystarczy ich kochać,
ale też z miłością wymagać. „Miłość jest podstawą
naszego życia wewnętrznego i wszelkiej działalności” (art. 22 Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła).
W systemie wychowawczym bł. B. Markiewicza
środkiem jakim posługują się opiekunowie jest
pierwszeństwo MIŁOŚCI. Wychowankowie mogą
liczyć na troskliwość i życzliwość nie tylko ze strony
wychowawców, ale także ze strony starszych kolegów. Taka postawa przypomina dom rodzinny, gdzie
członkowie otaczają się wzajemną miłością i akceptacją. Wchodzenie w dialog z dziećmi i młodzieżą
oznacza dla wychowawcy akceptować ich takimi jakimi są, bez uprzedzeń, popierać w nich wartości powodujące wzrost osobowy, poprzez zauważanie
w nich postaw pozytywnych i ich rozwijanie. Kiedy
dziecko czuje się kochane samo zaczyna kochać,
a jak mówił Założyciel – „wychowanie jest sprawą
serca, tylko Bóg jest Jego Autorem”.
S. Joanna Krejza
Kierownik „Oratorium”
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STATYSTYKA PARAFII - 2014 R.
Sakrament Chrztu Świętego:
Ochrzczono 101 dzieci (47 dziewczynek i 54 chłopców).

Sakrament Małżeństwa:
• 63 zapowiedzi;
• 20 ślubów w Sanktuarium;
• 5 licencji do innych parafii;
• 38 ślubów w parafii narzeczonego lub narzeczonej.

Sakrament Bierzmowania:
Sakrament Bierzmowania otrzymało 67 osób.

Dzień Chorego - 11 lutego:
Z sakramentu Namaszczenia chorych skorzystało ok. 300 osób.
W ciągu całego roku duszpasterstwem chorych (Komunią św.,
Spowiedzią i Namaszczeniem chorych w domu) objętych było
ok. 60 parafian. Posługą szafarzy systematycznie było objętych
40 osób.

Pomoc Charytatywna:
Z pomocy żywnościowej z Caritas Archidiecezji Krakowskiej
w ramach EMBARGA dla potrzebujących w naszej parafii skorzystało 180 rodzin.
Za transport żywności parafia zapłaciła 140zł.
Na Święta Wielkanocne 60 rodzin otrzymało paczki żywnościowe przygotowane przez Zespół Charytatywny z darów parafian.

Zgony:
• Zmarło 78 osób (44 mężczyzn i 34 kobiety);
• Niezaopatrzonych w Sakramenty Św. przed zgonem były
32 osoby;
• 11 pogrzebów w katakumbach;
• Najwięcej osób - 58 - zmarło w przedziale wiekowym
od 60 do 80 roku życia.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: «Daj mi pić!»”
(J 4,7). W świecie rozdartym wojnami i niepokojami społecznymi należy dążyć do jedności z Bogiem całej ludzkości,
a zwłaszcza wyznawców Chrystusa. W gablocie parafialnej
znajdziemy program nabożeństw ekumenicznych w Krakowie.
2. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych
i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00.
3. Księża nadal odwiedzają parafian z okazji kolędy. Tygodniowy plan odwiedzin duszpasterskich jest dziś w „Naszej Familii” i na internetowej stronie naszej parafii. Gdy nie możemy
przyjąć księdza w wyznaczonym dniu, to można umówić się
na inny termin.
4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy na jasełka,
które zostaną wystawione przez dzieci z Oratorium. Zebrana
ofiara zostanie przeznaczona na wakacyjny wyjazd dla dzieci.
5. W przyszłą niedzielę 25 stycznia w naszym Sanktuarium odbędzie się IV KONCERT BOŻONARODZENIOWY. Zapraszamy muzykalne dzieci i młodzież do współtworzenia tego
koncertu. Indywidualnych wykonawców lub małe zespoły
(rodzinne, czy klasowe) zgłaszamy w zakrystii nawet w dniu
koncertu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakrystii.
6. Parafia organizuje 15-dniową pielgrzymkę autokarową Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Europy w dniach od 18 maja
do 1 czerwca. Zgłoszenia do końca miesiąca stycznia w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Zebranie organizacyjne
uczestników pielgrzymi odbędzie się w czwartek 29 stycznia
po Mszy św. wieczornej.
7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
• środa: wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy;
• sobota: wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa
i doktora Kościoła.

Plan kolędy w najbliższym tygodniu:
19.01 poniedziałek:
15.30 Barbary 14 kl. I, II, III, IV;
15.30 Telimeny 27 cały blok;
15.30 Heleny 10 kl. IX, X, XI, XII;
16.00 Aleksandry 25 kl. I, II.
20.01 wtorek:
15.30 Barbary 14 kl. V, VI, VII, VIII;
15.00 Heleny 20 kl. I, II, III;
16.00 Aleksandry 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
21.01 środa:
15.30 Barbary 14 kl. IX, X, XI, XII;
15.30 Telimeny 15 kl. I, II, III, IV;
15.30 Heleny 20 kl. IV, V, VI.
22.01 czwartek:
15.30 Duża Góra 37 kl. I;
15.30 Telimeny 15 kl. V, VI, VII;
Telimeny – numery parzyste.
23.01 piątek:
15.30 Telimeny 29 cały blok;
15.30 Heleny 22 kl. I, II, III;
15.30 Mała Góra 14, 14C, 14D, 14E.
24.01 sobota:
9.00 Aleksandry i Kaimska (prywatne domy);
Mała Góra 14B, 32;
9.00 Duża Góra 37 kl. II;
Barbary 14 kl. XIII, XIV;
9.00 Telimeny 17 cały blok;
9.00 Heleny 24 cały blok.
Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Józef Żyga, l. 80, zam. ul. Heleny 14;
+ Stanisław Leszek Ćwierz, l. 72, zam. ul. Telimeny 31.
Dobry Jezu, a nasz Panie…

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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