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ROK C

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd
na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość
nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak
pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz
prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić

o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą
«Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej
upodobanie», a krainę twoją «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój
Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli
się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
(Iz 62, 1-5).

Psalm responsoryjny (Ps. 96(95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c).
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne
też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne
są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się
Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność
poznawania według tego samego Ducha, innemu jesz-

cze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu
łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
(1 Kor 12, 4-11).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa
mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy
Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesel-

nemu». Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego
i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki
to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia
i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
(J 2, 1-12).
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Bł. ks. Bronisław Markiewicz - patron miesiąca stycznia w naszym Sanktuarium
NOWA FORMA UCZESTNICTWA W CHARYZMACIE MICHALICKIM
STOWARZYSZENIE NIEWIAST IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
Świadectwo Marii Jońca
„Życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga; śmierć,
aby Go odnaleźć, a wieczność, aby Go posiąść” – bardzo lubię
te słowa św. Augustyna. Od 38 lat jestem lekarzem. Całe swoje
życie pragnęłam wypełniać wolę Bożą. To było i jest dla mnie
najważniejsze. Na obecnym etapie swego życia nie mam już
swoich planów, chciałabym jedynie przyjmować to, co przygotował dla mnie Bóg. Jako dziecko marzyłam być misjonarką,
fascynowałam się postacią Ojca Beyzyma i misjami na Madagaskarze. Troska o misje, o misjonarzy, pozostała we mnie głęboko wpisana, ale inaczej niż tego pragnęłam jako dziecko.
Rozeznałam przed Bogiem, że moja droga, to pozostanie osobą
niezamężną z własnego wyboru, z prywatnym ślubem czystości. Celem takiej decyzji było, abym mogła jako osoba świecka
całkowicie służyć Bogu, moim chorym i innym potrzebującym
na wielu płaszczyznach życia Kościoła. Jestem przekonana,
że ten kto rozdaje swoje życie, ten je pomnaża. Ostatnio bardzo
szukałam wspólnoty wiary
i pragnęłam do niej należeć,
aby mieć m.in. wsparcie modlitewne w mojej posłudze.
Bóg szybko odpowiedział
na moje pragnienie, stawiając
na mojej drodze, w zupełnie
nieoczekiwanych okolicznościach s. Leonię Przybyło –
michalitkę, która powiedziała
mi o tworzącej się wspólnocie
świeckiej, przy jej zgromadzeniu zakonnym. Na początku
września przeżyłam w Miejscu
Piastowym bardzo głębokie
i piękne rekolekcje na temat
misji kobiety, które prowadziła razem z siostrami michalitkami, matka dziewięciorga dzieci, p. psycholog z Lublina, Lucyna Montusiewicz. Stwórca napisał mi piękny scenariusz,
bo były to dni moich urodzin i imienin. Po modlitwie, z radością i bez wahania podjęłam decyzję o przynależności do tej
wspólnoty. Zobaczyłam, że Bóg przygotowywał przez lata
to moje uczestnictwo w duchowości michalickiej. Przecież michalitki znałam od dziecka, pochodzę bowiem z Koprzywnicy,
gdzie modliły się i pracowały michalitki (s. Filomena, s. Hieronima…), a mama opowiadała mi o pięknym kapłanie, proroku,
który przepowiedział, że Polak będzie papieżem. Wzrastałam
w tym klimacie, a potem jako lekarz uczestniczyłam przy ekshumacji Sł. Bożej M. Anny Kaworek – współzałożycielki zgromadzenia (1997 r.). Trzymałam w swoich rękach w czasie
„recognitio” te święte szczątki. Znam też z literatury i z opowiadań trudne początki michalitek, przed ich kościelnym zatwierdzeniem. Rozumiem, dlaczego przez 5 lat istniały jako
świeckie stowarzyszenie niewiast, chociaż całym sercem pragnęły być zakonnicami. Niesamowite jest to, że trwały w oczekiwaniu na zatwierdzenie kościelne, wypełniając misję wobec
ubogich dzieci przez 34 lata. Przecież M. Anna – współzałożycielka, przyszła do Miejsca Piastowego mając 22 lata, a miała
56 lat, gdy zaczynała życie zakonne, zatwierdzone przez Kościół. To naprawdę dzielna niewiasta, która wytrwała pod krzyżem dzięki wierze. Bliski jest mi także Święty Michał Archanioł, szczególny patron Rodziny Michalickiej. Doświadczyłam

jego obecności w wielu przypadkach podczas duchowej walki,
w godzinie przejścia do Domu Ojca moich pacjentów. Codziennie modlę się krótkim egzorcyzmem Leona XIII i jestem świadkiem, jak wielu chorych w ostatniej chwili pojednało się z Bogiem, przyjęło sakrament chorych. Gdy ogarniam myślą i modlitwą moje „wczoraj” i moje „dziś”, to widzę, jak to wszystko
składa się na jasność Bożego planu wobec mojej przynależności
do Stowarzyszenia Niewiast i głębszego uczestnictwa w tej
duchowości. Pragnę, jako chrześcijanka świecka realizować cel
naszego Stowarzyszenia pośród moich chorych i tam, gdzie
będę potrzebna. A co jest naszym celem, określa projekt statutu.
Cel Stowarzyszenia:
a) Pełniejsze życie sakramentem chrztu św. przez czynne włączenie się w życie Kościoła dzięki uczestnictwu w duchowości
michalickiej, czyli w uwielbieniu Boga na wzór Świętego Michała Archanioła i prowadzeniu każdego dnia „bezkrwawego
boju” o zbawienie dusz;
b) Promowanie posłannictwa
kobiety wg zamysłu Bożego.
Patron:
Głównym patronem Stowarzyszenia jest Święty Michał
Archanioł, bojownik o chwałę
Bożą i zwycięstwo prawdy.
Jego imię „Mi-Ka-El” – „Któż
jak Bóg”, jest podstawą naszej
duchowości.
Maryja Niepokalana, jako
„nowy początek” godności
i powołania kobiety, jest wzoBł. ks. Bronisław Markiewicz
rem kobiecości dla każdej
członkini, zaś bł. Bronisław
Markiewicz, oddany Niepokalanej Matce, ufny czciciel aniołów
i świętych, staje przed nami jako apostoł miłosierdzia wobec
potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a także
wobec zniewolonych przez złego ducha, czy też uwikłanych
w różne nałogi.
Widzę w naszym Stowarzyszeniu pewną dynamiczność
poszukiwania woli Bożej. Siostry michalitki modlą się wraz
z nami o dobre rozeznanie tego, czego Bóg pragnie od naszej
wspólnoty. Ważne jest, że pytają też o zdanie Kościoła, radzą
się kompetentnych osób. Taki sposób działania daje mi pokój
i bezpieczeństwo, bo wypełnienie woli Bożej jest dla mnie najważniejsze. Nasza wspólnota powołana jest przez Zarząd Generalny Sióstr Świętego Michała Archanioła, a inicjatywa powstania przyszła od świeckich kobiet, co rozpatrywane było przez
XVII Kapitułę Generalną Sióstr w marcu 2013 r. Wiem,
że na obecnym etapie poinformowany jest też o tworzeniu
wspólnoty abp Józef Michalik, a ze statutem zapoznał się szczegółowo ks. Oficjał Józef Bar, który wyraził pozytywną opinię
i podzielił się też z Zarządem Sióstr swoim doświadczeniem
prawnym. Mamy 3 lata czasu na wprowadzanie w życie naszych zobowiązań, na ewentualne poprawki i comiesięczną
formację. W ciągu 3 lat może też Bóg wskazać nam inną nazwę
naszej wspólnoty, bardziej związaną ze Świętym Michałem
Archaniołem, może…? To wszystko jest procesem i przychodzi
na słuchaniu Pana i Jego Kościoła. Ze strony sióstr michalitek
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odpowiada za naszą wspólnotę koordynatorka s. Leonia Przybyło – Radna Generalna, a spośród nas jest już utworzony tymczasowy Zarząd.
Przez 3 kolejne lata, w których statut będzie jeszcze korygowany w naszym codziennym życiu, będziemy składać deklaracje wierności podjętym zobowiązaniom w wigilię Niepokalanej
lub w samą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Oczywiście chodzi tu o te członkinie, które złożyły prośby o przyjęcie do Stowarzyszenia i zapoznały się nie
tylko ze statutem, ale także z historią sióstr michalitek i wzięły
udział w kilku spotkaniach formacyjnych. Jeśli Bóg będzie pomnażał naszą liczbę i potwierdzał, że idziemy drogą, która jest
Mu miła, to według sugestii ks. Józefa Bara – wikariusza biskupiego ds. życia zakonnego i stowarzyszeń apostolskich,
od chwili zatwierdzenia w naszej
wspólnocie będą nas obowiązywać
przyrzeczenia, ponawiane każdego
roku. Taka forma daje każdej z nas
większą wolność wyboru i osobistego dojrzewania na drodze duchowości michalickiej.
Jest dla mnie pewnym fenomenem, że w tak krótkim czasie (choć przecież nie o liczbę tu chodzi) zgłoszonych jest 25 członkiń, a 15 kandydatek rozważa
swoją przynależność, uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych. Są to niewiasty w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, o różnych zawodach, a nawet jeszcze w trakcie nauki,
dosłownie tak, jak określa nasz statut: „Są katoliczkami bierzmowanymi, bez przeszkód w przyjmowaniu sakramentów, kobietami w różnym wieku. Niektóre z nich, to młode dziewczęta,
inne dojrzałe matki lub niezamężne o ustabilizowanej sytuacji
życiowej, młode wdowy lub takie, które z racji «swego wieku»,
mogą służyć Kościołowi modlitwą, cierpieniem i mądrością
wynikającą z życiowego doświadczenia”.
A skąd jesteśmy? Düsseldorf (Niemcy), Warszawa i okolice, Podkarpacie: Miejsce Piastowe, Jasło, Górno, Głogów, Raniżów, Lublin, Giedlarowa, Brzozów, Ropczyce, Wielopole
Skrzyńskie.

Dlatego spotykamy się już od wrześniowych rekolekcji
raz w miesiącu, na dniu formacji, w 5-ciu wspólnotach sióstr
michalitek: Miejsce Piastowe, Ząbki, Głogów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie i w Düsseldorfie. W każdej wspólnocie odpowiedzialna jest moderatorka ze strony sióstr michalitek i animatorka ze strony Stowarzyszenia. One odpowiadają za przygotowanie i przebieg tego dnia i one też utrzymują kontakt ze swoimi „siostrami”. Powoli rozeznajemy, w jakim kierunku pójdzie
nasza apostolska posługa, według charyzmatu michalickiego.
Istniejemy bowiem według wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego, art. 303. Czytamy w statucie: „Istniejąc pod nazwą Stowarzyszenia Niewiast im. bł. Bronisława Markiewicza, w swoich założeniach i strukturze, «członkinie wspólnoty, żyjąc
w świecie, uczestniczą w duchu Zgromadzenia Sióstr Świętego
Michała Archanioła, pod wyższym kierownictwem tegoż zgromadzenia i tą drogą zdążają do chrześcijańskiej doskonałości»”.
Mając takie światło, co do michalickiego charyzmatu i tyle
znaków na mojej drodze od dzieciństwa, pragnę w swojej posłudze medycznej, w Szpitalu Onkologicznym im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, wielbić Boga – bo „Któż jak Bóg”. Chcę
nadal oddawać swoje siły na wzór Niepokalanej i Świętego
Michała Archanioła. W moim gabinecie towarzyszy mi od dawna patron naszego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie –
bł. Bronisław Markiewicz, a w szpitalnej kaplicy są jego relikwie. Jaka to łaska, że mogę być w jego duchowej Rodzinie,
o której sam powiedział, że jest spokojny o przyszłość dzieła,
bo zbudowane jest na Bogu. Odszedł przecież do Domu Ojca,
nie mając zatwierdzenia kościelnego dla michalickich zgromadzeń. Bądź uwielbiony Panie!
Maria Jońca
Ordynator chemioterapii
w Szpitalu Onkologicznym
w Brzozowie
Osoby zainteresowane utworzeniem w naszej parafii
Stowarzyszenia Niewiast, proszone są o kontakt z siostrą
Anitą, Przełożoną Domu Zakonnego.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
17 - 24 stycznia 2016 r.
PROGRAM NABOŻEŃSTW EKUMENICZNYCH W KRAKOWIE
„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”.
(1 P 2, 9)
NIEDZIELA, 17 stycznia 2016 r.
Godz. 10.00: Liturgia święta i nabożeństwo z udziałem przedstawicieli innych Kościołów w Cerkwi Prawosławnej, ul. Szpitalna 24;
Godz. 18.00: w kościele Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża
23 z udziałem przedstawicieli Kościoła Prawosławnego.
PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia 2016 r.
Godz. 18.00: w kościele św. Floriana, ul. Warszawska 1c
z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego;
Godz. 18.00: w kościele św. Szczepana, ul. Sienkiewicza 19
z udziałem przedstawicieli Kościoła Polskokatolickiego.
WTOREK, 19 stycznia 2016 r.
Godz. 17.00: w kaplicy Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego, ul. Długa 3.

ŚRODA, 20 stycznia 2016 r.
Godz. 17.00: w kościele Ewangelicko - Augsburskim św. Marcina, ul. Grodzka 56.
CZWARTEK, 21 stycznia 2016 r.
Godz. 17.00: Oficjum o jedność w kościele św. Barbary
(prowadzi Wspólnota Chemin Neuf), pl. Mariacki.
PIĄTEK, 22 stycznia 2016 r.
Godz. 17.00: w Kościele Polskokatolickim, ul. Miechowity 19.
NIEDZIELA, 24 stycznia 2016 r.
Godz. 15.00: Nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem
J. Em. Stanisława Kardynała Dziwisza, Sanktuarium św. Jana
Pawła II, ul. Totus Tuus 32.
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE:
CZWARTEK, 21 stycznia 2016 r.
Godz. 18.00: Jedność w różnorodności na przykładzie Wspólnoty Chemin Neuf - spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty,
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Sienna 5, parter.
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III ORSZAK TRZECH KRÓLI - 6 stycznia 2016 r.
z Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie
do Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”
(1 P 2, 9). W świecie rozdartym wojnami i niepokojami społecznymi należy dążyć do jedności z Bogiem całej ludzkości,
a zwłaszcza wyznawców Chrystusa. W dzisiejszej „Naszej
Familii” 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. Po Mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na tradycyjny koncert
kolęd w wykonaniu Chóru „Familia” pod dyrekcją p. Beaty
Kaczmarskiej.
4. Również dzisiaj comiesięczna adoracja młodzieży w ramach
przygotowań duchowych do ŚDM, która rozpocznie się
po koncercie kolędowym Chóru „Familia”.
5. 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.
6. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych ferii, a nauczycielom
zasłużonego wypoczynku. Niech czas wolny będzie też czasem z Bogiem. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, a także prasy katolickiej. Kandydaci do bierzmowania nie mają
w tym czasie spotkań.
7. W czasie ferii zimowych Biblioteka Parafialna będzie
nieczynna. Zapraszamy ponownie naszych czytelników
od 9 lutego.
8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• wtorek: wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
• czwartek: wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

Plan kolędy w najbliższym tygodniu:
18.01 poniedziałek:
15.30 Aleksandry 3 kl. I, II, III;
15.30 Mała Góra 16 kl. I, II;
14.00 Heleny 6 cały blok.
19.01 wtorek:
15.30 Aleksandry 3 kl. IV, V, VI;
15.30 Mała Góra 16 kl. III, IV;
14.00 Heleny 8 cały blok.
20.01 środa:
15.30 Aleksandry 3 kl. VII, VIII, IX;
15.30 Mała Góra 16 kl. V, VI;
14.00 Heleny 14 kl. IV, V, VI, VII.
21.01 czwartek:
15.00 Duża Góra 35 kl. V, VI, VII, VIII;
14.00 Heleny 12 kl. X, XI.
22.01 piątek:
15.00 Duża Góra 32 E, F, G cały blok.
23.01 sobota:
9.00 Duża Góra 32 H, I, K cały blok;
9.00 Heleny 16 kl. I, II, III, IV.
W bloku przy ul. Heleny 14 dla mieszkańców kl. VIII, IX i X
nastąpiła zmiana terminu kolędy. Zamiast we wtorek 26 stycznia, odbędzie się ona w poniedziałek 25 stycznia, od godz. 15.00.
Z naszej wspólnoty odszedł do Pana:
+ Tadeusz Józef Tekielski, l. 87, zam. ul. Barbary 12.
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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