15 stycznia 2017 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA
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ROK A

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Tyś Sługą moim, Izraelu,
w tobie się rozsławię». Wsławiłem się
w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło
aż do krańców ziemi».
(Iz 49, 3. 5-6).

Psalm responsoryjny (Ps. 40(39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 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

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła
Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali
uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani
do świętości wespół ze wszystkimi, którzy

na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
(1 Kor 1, 1-3).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Jana

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej
ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem,
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu,
aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie
świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołę-

bica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział
do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest
Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym».
(J 1, 29-34).
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MAMY NOWEGO METROPOLITĘ!
Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza św. Jana
Pawła II, doktora teologii, od 2005 r. arcybiskupa metropolitę krakowskiego, a od 2006 r. naszego kardynała, chyba
nikomu w tym mieście i w całej Polsce nie trzeba przedstawiać.
Za 11 lat jego duszpasterskiej posługi krakowianie będą dziękować Bogu w Łagiewnikach w sobotę 21 stycznia, gdzie oprócz
Mszy św. odbędzie się również szczególny koncert w oprawie
muzyki Bożonarodzeniowej J. S. Bacha: „Kolęda wdzięczności”. Ten tytuł mówi sam za siebie. Sam kardynał podczas swojej posługi w Krakowie dziękował Bogu często i chyba
za wszystko. Pierwsze jego słowa, które zapamiętałam z jakiejś
lokalnej uroczystości pod jego przewodnictwem brzmią
mi do teraz w uszach: „Panu Bogu dziękuję za pogodę –
i za was wszystkich, tak licznie tu zgromadzonych”. O swoim
czcigodnym poprzedniku, kardynale Franciszku Macharskim,
którego żegnał nie tak dawno, bo zaledwie
w sierpniu, kardynał Dziwisz mówił
w homilii pogrzebowej na Wawelu: „Czyż
nie jest wymowny fakt, że nazajutrz
po dniach, w których Kraków rozbrzmiewał wielobarwną i wielojęzyczną rzeszą
i radością setek tysięcy młodych chrześcijan z całego świata, odszedł do Pana człowiek, który uosabiał najlepsze cechy
i wartości naszego Stołecznego Królewskiego Miasta? […] Dziś, otaczając jego
trumnę w katedrze wawelskiej, z którą się
zżył i którą umiłował, dziękujemy Bogu,
że nam go dał”. O dokonaniach kardynała
Stanisława Dziwisza, tak przez całą jego
dotychczasową kapłańską posługę, jak
i lata jego duszpasterstwa krakowskiego,
z pewnością mogłabym zapisać tu nie tylko dwie strony, ale i całą książkę. Gdybym jednak miała w jednym zdaniu powiedzieć, czego MNIE osobiście nauczył
swoim słowem i życiem nasz ustępujący
metropolita, odpowiedziałabym, że właśnie tego: WDZIĘCZNOŚCI. Widując
go podczas rozmaitych większych i mniejszych uroczystości w Krakowie i okolicach i wsłuchując się
w jego kierowane do nas w różnym kontekście nauczanie,
ja zapamiętam przede wszystkim to: że za WSZYSTKO trzeba
zawsze dziękować Bogu, bo to On jeden jest Stwórcą i Sprawcą
wszystkiego – i nic, ale to absolutnie nic nie jest zasługą kogokolwiek z nas. Dlatego powinnam zawsze podnosić i kierować
moje serce w górę, do Niego, w uwielbieniu i wdzięczności,
pamiętając, że On jest WSZYSTKIM, co jest. Tak, jak widnieje
w dewizie biskupiej ustępującego księdza kardynała: „Sursum
corda” – „W górę serca”. To bardzo wymowne zawołanie,
gdy uświadomimy sobie, że te słowa, które słyszymy na każdej
Mszy św., wypowiedział jako pierwszy prorok Jeremiasz
w chwili, gdy Nabuchodonozor spalił świątynię jerozolimską,
Jerozolimę obrócił w ruiny i zgliszcza, a naród wybrany uprowadził do niewoli zwanej później babilońską. I właśnie wtedy,
w rzeczywistości całkowitej porażki i klęski, skrajnego wyniszczenia, Jeremiasz wykrzykuje: „W górę serca!”. Jakby mówił:
„Nigdy nie trać nadziei, nigdy nie rozpaczaj, nigdy nie wątp,
że JEST Bóg – i że On jest potężniejszy niż wszystko, cokolwiek
cię w życiu dotyka”. Czyż to nie piękny przykład żywej wiary?
Odchodząc na emeryturę, kardynał Stanisław Dziwisz
do swojego następcy skierował w ostatnich dniach następujące

słowa: „Witamy w naszej archidiecezji, to chciałem bardzo
mocno podkreślić, nowego arcypasterza, księdza arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego. Zapewniamy go już o oddaniu całego
prezbiterium i ludu Bożego Archidiecezji Krakowskiej. Modlimy
się o Boże błogosławieństwo w nowej misji, powierzonej
mu przez Ojca Świętego Franciszka”. Przyznam, że choć już
wcześniej starałam się otaczać modlitwą kapłana, który miał
zostać naszym nowym metropolitą, to jednak gdy ujawniło się,
kto nim będzie, jego nazwisko niewiele mi powiedziało. Niewiele myśląc, wrzuciłam je do internetowej wyszukiwarki –
i niemal od razu wyskoczyły mi liczne cytaty z jego przemówień i homilii, świadczące o równie gorącej wierze, co konsekwentnych poglądach. Wyświetliło się też od razu wiele
komentarzy, klasyfikujących go jako „konserwatystę”
i „ideowca”. Takie opinie wywołały moje lekkie rozbawienie,
choć chyba właściwie powinny opaść
mi ręce – twierdzenie, że kapłan Kościoła
katolickiego, który konsekwentnie opowiada się przeciwko ideologii gender
i metodzie zapłodnienia in vitro, konkretnie i precyzyjnie nazywając rzeczy
po imieniu, jest „konserwatystą”
i „radykałem” to przecież czysty absurd.
Nie! Taki kapłan jest po prostu kapłanem
Jezusa Chrystusa, księdzem postępującym
zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, przy tym uczciwym i szczerym,
jak wynika z jego wypowiedzi. Z zacytowanych w sieci słów szczególnie zapadło
mi w serce jedno zdanie, wypowiedziane
na 40-lecie swego kapłaństwa: „Być przyjacielem Chrystusa, to być obdarzonym
miłością zobowiązującą”. Usłyszałam
w tym zdaniu echo nauczania innego metropolity krakowskiego, autora „Miłości
i odpowiedzialności”, wielkiego świętego,
krakowskiego kapłana Karola Wojtyły.
Później trafiłam na oficjalną stronę Archidiecezji Łódzkiej, skąd dowiedziałam się
nieco więcej konkretnych faktów na temat
naszego nowego arcybiskupa metropolity. Urodzony w 1949 r.
w Poznaniu, profesor nauk teologicznych, w latach 1997–2012
biskup pomocniczy poznański, od 2012 r. arcybiskup metropolita łódzki, jest też od dwóch lat Zastępcą Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, gdzie ponadto jest członkiem:
Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki
Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa
Akademickiego. W oświadczeniu opublikowanym na stronie
Archidiecezji Łódzkiej napisał kilka słów pożegnania: „Wolę
Ojca Świętego przyjąłem w duchu posłuszeństwa, a zarazem
z ogromną wdzięcznością, zdając sobie sprawę z tego, co Kraków znaczył i znaczy w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce
i w dziejach całej naszej Ojczyzny, jak bliski był sercu św. Jana
Pawła II Wielkiego”.
Po tym, jak w 2012 r. papież Benedykt XVI mianował
biskupa Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą
łódzkim, jego ingres do archikatedry łódzkiej odbył się 8 września, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po czterech latach od tego wydarzenia papież Franciszek powołując
arcybiskupa Jędraszewskiego do Krakowa zadecydował,
że dniem, w którym zostanie ogłoszona jego nominacja
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na metropolitę Archidiecezji Krakowskiej będzie 8 grudnia –
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Bóg nie czyni niczego przypadkowo. W tych datach wyraźnie
zaznacza się szczególna opieka i patronat duchowy Tej, o której podczas
35. łódzkich „Dialogów w Katedrze”
arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział: „Nie byłoby Kościoła bez
Maryi. Nie można Jej wykluczyć i postawić poza Kościołem i Chrystusem,
bo jest Ona Bożą Rodzicielką. To przecież dzięki Jej «fiat» Syn Boży stał się
człowiekiem. Ona jest znakiem nadziei
i pośredniczką wszelkich łask”. Tymczasem na niedawnym spotkaniu ustępującego kardynała Dziwisza z jego
następcą w domu arcybiskupów krakowskich ustalono, że kanoniczne
objęcie urzędu metropolity oraz ingres
do katedry wawelskiej nastąpi w dniu
28 stycznia, a więc w liturgiczne
wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła, tego
samego, który napisał „Sumę teologiczną”, dzieło tak doniosłe, że podczas Soboru Trydenckiego umieszczono ją na ołtarzu jako jedyną obok
Pisma Świętego księgę – i który
pod koniec swego życia stwierdził,
że wszystko, co napisał, jest tylko słomą, bo Bóg jest od tego nieskończenie
większy. Usłyszawszy, że data ingresu nowego metropolity
mojego miasta przypada w dzień, gdy wspominamy w Kościele

katolickim Akwinatę, pomyślałam sobie, że to też nie jest przecież przypadek. Umieszczone w herbie biskupim zawołanie
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego:
„Scire Christum” – „Poznać Chrystusa” od razu skojarzyło mi się z okrzykiem przyszłego wielkiego świętego
i doktora Kościoła, który będąc
jeszcze dzieckiem, wołał na cały
głos: „Chciałbym zrozumieć Boga!”.
W kilku opracowaniach na temat świętego dominikanina przytacza się opowieść o tym, jak w czasie odprawianej
przez niego porannej Mszy św.
6 grudnia 1273 r. ujrzał nagle Chrystusa ukrzyżowanego, który przemówił
do niego słowami: „Dobrze o Mnie
napisałeś, Tomaszu. O co chciałbyś
Mnie prosić?”. Św. Tomasz odpowiedział: „O nic, prócz Ciebie samego,
Panie”. Niech więc ten wielki święty,
a także święci Patroni i wszyscy wyniesieni na ołtarze mieszkańcy naszego miasta, trwając na modlitwie u boku Najświętszej Dziewicy, Matki Kościoła i Królowej Polski, wypraszają
naszemu nowemu metropolicie Boże
błogosławieństwo oraz wszelkie łaski
potrzebne do tego, abyśmy poprzez
jego posługę poznali tego Chrystusa,
którego święte kapłaństwo uobecnia
się w jego pasterskiej godności.
Karolina Kalinowska

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR „OPŁATKI 2016”
REJON I:
Aleksandry 7 – 2.235,00; Aleksandry 9 – 1.814,00;
Aleksandry 21 – 1.686,00; Podłęska 11 – 583,00;
Podłęska 17 – 150,00.
Suma: 6.468,00 zł.
REJON II:
Aleksandry parzyste, Kaimska, Mała Góra 32 – 600,00;
Aleksandry 20F – 80,00; Aleksandry 20H – 10,00;
Aleksandry nieparzyste – 296,00; Aleksandry 23 – 1.327,00;
Aleksandry 25 – 2.400,00; Aleksandry 27, 27A – 865,00;
Mała Góra 14, 16 – 1.717,00; Mała Góra 18 – 3.137,00;
Mała Góra 20 – 920,00; Mała Góra 14B – 287,00;
Mała Góra 14C – 110,00; Mała Góra 14D – 105,00;
Mała Góra 14E – 309,00.
Suma: 12.163,00 zł.
REJON III:
Heleny 4 – 820,00; Heleny 6 – 1.420,00; Heleny 8 – 1.090,00;
Heleny 10 – 2.300,00; Heleny 12 – 1.450,00;
Heleny 14 – 1.411,00; Heleny 16 – 1.600,00;
Heleny 20 – 1.269,00; Heleny 22 – 1.215,00;
Heleny 24 – 1.422,48.
Suma: 13.997,48 zł.

REJON IV:
Barbary 10 – 2.728,57; Barbary 12 – 3.264,00;
Barbary 14 – 1.500,00; Duża Góra 32 EFG – 250,00;
Duża Góra 32 HIK – 358,00; Duża Góra 35 – 1.085,00;
Duża Góra 37 – 864,30; Duża Góra 39 – 815,00;
Duża Góra 41 – 830,13; Mała Góra 4 – 90,00;
Mała Góra 4A – 64,00.
Suma: 11.849,00 zł.
REJON V:
Aleksandry 3 – 1.990,00; Aleksandry 5 – 1.535,00;
Telimeny 11 – 1.398,00; Telimeny 13 – 1.010,00;
Telimeny 15 – 780,00; Telimeny 17 – 1.270,00;
Telimeny 19 – 674,35; Telimeny 21 – 700,00;
Telimeny 23 – 480,00; Telimeny 25 – 370,00;
Telimeny 27 – 370,00; Telimeny 29 – 602,50;
Telimeny 31 – 1.497,45; Telimeny 33 – 672,00.
Suma: 13.349,30 zł.
KWARTET BIEŻANOWSKI:
Aleksandry 4 – 275,00; Aleksandry 4A – 117,00;
Aleksandry 4C – 59,00; Aleksandry 4D – 100,00.
Suma: 551,00 zł.
Ofiary złożone w zakrystii i w biurze parafialnym:
2.161,90 zł.

RAZEM: 60.539,68 zł.
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WSTALI Z KANAPY…
MIMO SIARCZYSTEGO MROZU I POSZLI GŁOSIĆ…
To kolejny, IV Orszak Trzech Króli na trasie między kościołami w Nowym i Starym Bieżanowie…
W 2017 r. wymarsz rozpoczął się w Starym Bieżanowie.
Serce rośnie, że młodym
chciało się chcieć i wyruszyli: „młodzi Trzej Królowie”,
kompania reprezentacyjna
klas wojskowych z XXV
Liceum Ogólnokształcącego,
reprezentanci klasy bezpieczeństwa publicznego, młodzież ze scholi z parafii Stary
Bieżanów i najmłodsi w koronach pod opieką rodziców,
w asyście młodych duchem
dziadków i oczywiście ciągle młodego duchem Księdza Proboszcza Bogdana Markiewicza.
Żwawo, ze śpiewem kolęd podążali kolędnicy ku Sanktu-

arium Najświętszej Rodziny
w Nowym Bieżanowie, by pokłonić się Dzieciątku…
Na miejscu, wraz z parafianami, oczekiwał na nich
również młody duchem Gospodarz - Ksiądz Proboszcz Mirosław Dziedzic z niespodzianką.
Okazał się nią młody, bo dopiero co utworzony zespół muzyczny, który rozgrzał przybyszów pastorałkami i zachęcił
do wspólnego kolędowania. Na zakończenie nie zabrakło także
słodkich niespodzianek.
Tak oto przejmują tradycje młodzi, którzy wstali z kanapy
i wzorem Trzech Mędrców przybyli do żłóbka betlejemskiego,
aby dać świadectwo prawdzie i ogłosić, że Zbawiciel nam się
narodził.
Katarzyna Jędrzejczyk - Kiełbasa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Plan kolędy w najbliższym tygodniu:
16.01 poniedziałek:
15.00 Heleny 10 kl. I, II, III, IV;
15.30 Telimeny 29 cały blok;
15.00 Barbary 12 kl. XI, XII, XIII, XIV;
15.00 Podłęska 9 kl. I, V, VI, X.
17.01 wtorek:
15.00 Telimeny 31 M. 1-65;
15.00 Barbary 10 kl. I, II, III, IV;
15.00 Duża Góra 39 M. 1-33.
18.01 środa:
15.00 Heleny 10 kl. V, VI, VII, VIII;
15.00 Telimeny 31 M. 66-131.
19.01 czwartek:
15.00 Aleksandry 25 kl. I, II;
15.00 Heleny 10 kl. IX, X, XI, XII;
16.00 Barbary 10 kl. V, VI, VII;
15.00 Duża Góra 39 M. 34-66.
20.01 piątek:
15.00 Aleksandry 25 kl. V, VI;
15.30 Telimeny 33 cały blok;
15.00 Barbary 10 kl. VIII, IX, X;
15.00 Duża Góra 37 M. 1-33.
21.01 sobota:
9.00 Aleksandry 25 kl. III, IV;
10.00 Heleny 24 cały blok;
9.00 Aleksandry 3 kl. I, II, III, IV, V, VI, VII;
9.00 Barbary 10 kl. XI, XII, XIII.
22.01 niedziela:
15.00 Duża Góra 37 M. 34-66.

1. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych
i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00.
2. 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.
3. W przyszłą niedzielę, 22 stycznia o godz. 15.00 w naszym
Sanktuarium odbędzie się VI Koncert Bożonarodzeniowy.
Zapraszamy muzykalne dzieci i młodzież do jego współtworzenia. Indywidualnych wykonawców lub małe zespoły
(rodzinne, czy klasowe) zgłaszamy w zakrystii nawet w dniu
koncertu. Oprócz wysłuchania kolęd w wykonaniu dzieci
i młodzieży, będziemy mieli okazję pośpiewać tradycyjne
kolędy i pastorałki z dobrym podkładem muzycznym. Usłyszymy też kolędy w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej
z Włosani.
4. W piątek, 27 stycznia 2017 r. odbędzie się w krakowskiej
Tauron Arenie wyjątkowy koncert kolęd z udziałem najwybitniejszych gwiazd muzyki chrześcijańskiej oraz chóru TGD.
Bilety do nabycia po Mszach św. w zakrystii.
5. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• wtorek: wsp. św. Antoniego, opata;
• czwartek: wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
• sobota: wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

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).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Katarzyna Tarkowska, Karolina Kalinowska, Ewa Prymon-Ryś.
Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Tarkowska. Druk: Zdzisław Chojnacki.
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel. (12) 658 03 50 wew. 111.
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl; biuro@najswietszarodzina.pl
www.najswietszarodzina.pl

