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CZAS ADWENTU
„Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum...”

W

chodzimy w okres adwentu, w czas oczekiwania na Bo¿e Narodzenie. S³owo ADWENT pochodzi z jêzyka ³aciñskiego (adventus – przyjœcie) i od
czasów zamierzch³ych oznacza³o oczekiwanie przyjazdu szczególnie wa¿nej osoby, mê¿a stanu, króla
itp. Dla chrzeœcijañstwa adwent oznacza³ i oznacza
oczekiwanie ponownego przyjœcia na œwiat Zbawiciela i wi¹¿e siê ze specjaln¹ celebr¹ tajemnicy Bo¿ego
Narodzenia.

fot. Immanuel Giel

Tegoroczny adwent prze¿ywamy w Roku Eucharystii. Musimy nauczyæ siê wejœcia w swoje wnêtrze,
wyciszyæ siê, odejœæ od jazgotu codziennoœci niesprzyjaj¹cej zadumie i oczekiwaniu na przyjœcie Pana.
Pierwsze wzmianki o obchodach adwentu napotykamy w przekazach z IV wieku, a wiêc bardzo
dawno.
Adwent obejmuje 4 kolejne niedziele poczynaj¹c
od pierwszej niedzieli po uroczystoœci Chrystusa
Króla a¿ do wigilii Uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia.
Liturgia adwentowa mówi o Najœwiêtszej Marii
Pannie, Œw. Janie Chrzcicielu, proroku Izajaszu, osobach zwi¹zanych ze spe³nieniem siê przepowiedni
przyjœcia Zbawiciela. Odprawiane rekolekcje adwentowe maj¹ pomóc wyjœæ Panu naprzeciw. Mimo fioletu szat liturgicznych s¹ one przepe³nione radoœci¹
oczekiwania „oto stojê u drzwi i ko³aczê, jeœli ktoœ
pos³yszy mój g³os i otworzy mi drzwi, wejdê doñ
i usi¹dê z nim do wieczerzy...” (Ap. 3,20).
Oto sens zadumy adwentowego oczekiwania wa¿nego goœcia – Zbawiciela.
Tradycja polskiego adwentu realizuje siê w codziennych porannych mszach wotywnych ku czci
Matki Bo¿ej – RORATACH. Odprawiane codziennie
wczeœnie rano, wywodz¹ swoj¹ nazwê od pieœni „Rorate caeli desuper...”. S³yszymy o nich od XII wieku,
a w XVI wieku msza wotywna by³a ju¿ znana na obszarze ca³ej Polski.
Podczas Mszy œw. zwyczajowo zapala siê bia³¹
œwiecê opasan¹ bia³¹ lub niebiesk¹ wstêg¹, w bliskoœci o³tarza. Jest ona symbolem Maryi Niepokalanie
Poczêtej.
Poznanie historii pieœni „Rorate caeli...” jest trudne
ze wzglêdu na odleg³oœæ czasow¹ jej powstania, mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e wywodzi siê z Francji.
Niestety œredniowieczne Ÿród³a nie mówi¹ nic o tym
fakcie.
S³owa pieœni (por. Iz. 45,8) przewodz¹ ca³ej liturgii
adwentowej i s¹ wo³aniem o przyjœcie Mesjasza i zapowiedzi¹ tego przyjœcia.
Modlitewne proroctwo Izajasza mówi o grzechu
Izraela, têsknocie za Odkupicielem i zbawieniem
1

Nr 39

Nie samym chlebem...

ludzkoœci. Wyj¹tkowa obecnoœæ Matki Bo¿ej we
Mszy œw. wotywnej ma g³êboki sens. To Maria czeka
po Zwiastowaniu na Mesjasza, raduj¹c siê Jego Narodzinami, a potem króluj¹c z Nim w Niebie wspiera
nas i Koœció³ w drodze do s¹du ostatecznego.
Pierwsza strofa pieœni wotywnej jest lamentacj¹
nad opuszczonym ludem Izraela i proœb¹ o odnowienie œwi¹tyni Pana.
Druga przypomina wyznanie grzechów (spowiedŸ) i proœbê o przebaczenie i odpuszczenie
pope³nionych win.
Trzecia – wo³a do Pana Boga o przys³anie Odkupiciela, zes³anie Baranka na ziemiê.
Czwarta strofa to g³os Boga obwieszczaj¹cego
rych³e zbawienie, wype³nienie obietnicy: „salvabo te,
noli timere” (ocalê ciê, nie bój siê) jestem twoim Bo-
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giem Odkupicielem. Bóg staje siê tutaj przymierzem,
pocz¹tkiem i Ÿród³em ca³ego stworzenia.
Zawarta w pieœni historia Izraela odnosi siê równie¿ do naszego ¿ycia, wo³ania do Boga o zmi³owanie
i spotkanie z Nim, wzajemnej relacji, której spe³nieniu
pomaga oczekiwanie adwentowe.
Nie mo¿na „owocnie” prze¿yæ adwentu bez rekolekcji, udzia³u w mszy wotywnej, wyciszenia, sakramentu spowiedzi. Tak wiêc „czas adwentu” jest
czymœ wyj¹tkowym dla chrzeœcijanina i nie nale¿y go
zaniedbaæ, odsun¹æ na rzecz doczesnych spraw. Je¿eli
nie znajdziemy czasu na zadumê adwentow¹, nie
wejdziemy w g³¹b duszy, nie przygotujemy siê tym
samym na przybycie Zbawiciela i trudno nam bêdzie
cieszyæ siê prawdziwie z tych niecodziennych odwiedzin.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

CUDOWNY
MEDALIK
ŒW. KATARZYNY
P

obo¿ni katolicy nosz¹ ró¿ne medaliki. Wœród
nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje Medalik Niepokalanego Poczêcia, zwany powszechnie Cudownym Medalikiem. Dlaczego jest on wyj¹tkowy? Dlaczego cudowny? Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e zosta³
on „zaprojektowany” przez sam¹ Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Niebo przypisa³o do niego niezliczone ³aski.
Miliony ludzi, od papie¿y poczynaj¹c, a na niewierz¹cych koñcz¹c – z³o¿y³o piêkne œwiadectwo jego mocy.
Kiedy otrzymaliœmy Cudowny Medalik?
Francja prze¿ywa³a burzliwe wydarzenia rewolucji lipcowej, gdy w nocy 18 lipca 1830 r. po raz pierwszy Maryja ukaza³a siê dwudziestoczteroletniej nowicjuszce, siostrze Katarzynie Labouré.
Katarzyna tak opowiada³a swojemu spowiednikowi to, co przydarzy³o siê jej w owym czasie: „Nadszed³ dzieñ uroczystoœci Œwiêtego Wincentego. W wigiliê nasza dobra siostra Marta skierowa³a do nas pouczenie o nabo¿eñstwie do Œwiêtych, zw³aszcza do
Najœwiêtszej Maryi Panny. Ju¿ od dawna chcia³am J¹
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zobaczyæ. Zasnê³am myœl¹c, ¿e Œwiêty Wincenty
uprosi mi tê ³askê. Oko³o wpó³ do dwunastej w nocy
us³ysza³am jak ktoœ mnie wo³a³ po imieniu. By³o to
cztero- lub piêcioletnie dziecko w bieli i mówi³o do
mnie: ChodŸ do kaplicy, Najœwiêtsza Panna czeka na ciebie. Natychmiast pomyœla³am, ¿e ktoœ mnie us³yszy.
Wówczas dziecko mi odpowiedzia³o: Nie bój siê, jest
wpó³ do dwunastej, wszyscy œpi¹. ChodŸ, czekam na ciebie.
Ubra³am siê szybko i posz³am za dzieckiem. Wszêdzie pali³y siê œwiat³a. Gdy wesz³am do kaplicy,
drzwi otwar³y siê ledwo dziecko dotknê³o ich palcem. Œwieczniki by³y zapalone jak na pasterkê. Nie
widzia³am jednak Najœwiêtszej Maryi Panny. Dziecko zaprowadzi³o mnie do prezbiterium, tam
uklêk³am. Oko³o pó³nocy dziecko powiedzia³o: Oto
Najœwiêtsza Panna. Oto Ona. Us³ysza³am szmer, jakby
szelest jedwabnej sukienki. Piêkna Pani usiad³a w fotelu. Wówczas jednym skokiem znalaz³am siê przy
Niej, u Jej stóp na stopniach o³tarza, opieraj¹c rêce na
jej kolanach. Trwa³am tak nie wiem jak d³ugo” – opowiada³a Katarzyna. Z dalszych relacji wiemy, ¿e objawienie trwa³o oko³o dwóch godzin.
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Do drugiego objawienia dosz³o 27 listopada 1830
roku: „By³a sobota przed pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu, godzina 17.30. W czasie modlitwy po przeczytaniu tekstu rozmyœlania wyda³o mi siê, ¿e s³yszê szmer
od strony chóru. Spojrzawszy w tym kierunku zauwa¿y³am Najœwiêtsz¹ Pannê. Sta³a w jedwabnej
sukni w kolorze jutrzenki. Stopy jej spoczywa³y na
kuli, której widzia³am zaledwie po³owê, w rêkach
wzniesionych na wysokoœci piersi trzyma³a lekko kulê, oczy wzniesione ku niebu. Jej postaæ by³a niezwykle piêkna, nie umia³abym jej opisaæ. Nagle zauwa¿y³am na jej palcach pierœcienie wysadzane klejnotami, z których jedne by³y wiêksze, inne mniejsze. Rzuca³y one promienie, jedne piêkniejsze od drugich. Nie
potrafiê wyraziæ tego, czego doœwiadczy³am i co widzia³am: piêkna i niezwyk³ego blasku promieni. G³os
wewnêtrzny mówi³ mi: Te promienie to symbole ³ask, jakie udzielam osobom, które mnie o nie prosz¹. Dziecko moje,
lubiê udzielaæ ³ask. Nastêpnie wokó³ Najœwiêtszej Panny utworzy³ siê jakby owalny obraz, gdzie widnia³y
s³owa, wypisane z³otymi literami: O Maryjo bez grzechu poczêta, módl siê za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy. I da³ siê s³yszeæ g³os: Postaraj siê o wybicie Medalika
na ten wzór. Wszystkie osoby, które bêd¹ go nosiæ, otrzymaj¹ wiele ³ask. £aski bêd¹ obfite dla tych, którzy bêd¹ go
nosiæ z ufnoœci¹. W jednej chwili wyda³o mi siê, ¿e obraz siê odwróci³. Zobaczy³am drug¹ stronê Medalika:
litera M z krzy¿em powy¿ej, ni¿ej dwa serca, jedno
otoczone koron¹, a drugie przebite mieczem, wokó³
by³o dwanaœcie gwiazd”.
Pragnienie spe³nienia ¿yczenia Maryi pali³o duszê
Katarzyny. Jednak z drugiej strony ks. Aladel, spowiednik, któremu winna by³a pos³uszeñstwo, odnosi
siê bardzo sceptycznie do widzeñ. Obawia siê, ¿e
m³oda siostra mog³a paœæ ofiar¹ szatana, który ³udzi
jej zmys³y, by wzbudziæ w niej pychê, ¿e zosta³a tak
bardzo wyró¿niona.
Katarzyna coraz gorêcej nalega, by wybito Jej Medalik. W koñcu ks. Aladel przedstawi³ sprawê biskupowi Pary¿a. Na polecenie arcybiskupa zbadano tê
sprawê i stwierdzono prawdziwoœæ objawieñ oraz
polecono rozpowszechnianie medalika. Nosz¹cy je
ludzie otrzymywali wiele ³ask.
Nazwê Cudowny Medalik zatwierdzi³ w 1894 roku papie¿ Leon XIII i zezwoli³ na obchodzenie œwiêta
Objawienia Cudownego Medalika 27 listopada.
Katarzyna Labouré zmar³a 31 grudnia 1876 r. Jej
beatyfikacji dokona³ Pius XI w 1933 roku, a kanonizacji Pius XII w 1947 roku. Nieska¿one cia³o Œwiêtej
znajduje w kaplicy w Pary¿u przy ul. du Bac.
Wspó³czesny œwiat zasypuje nas znakami i symbolami, nierzadko neopogañskimi. Znajduj¹ one wielu
odbiorców, zw³aszcza wœród ludzi m³odych. Telewizja i kolorowe czasopisma co jakiœ czas reklamuj¹
amulety, talizmany szczêœcia. Ale czy rzeczywiœcie
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uszczêœliwiaj¹ one serca ludzkie? OdpowiedŸ jest
prosta: nie! I nigdy nie uszczêœliwi¹, „bo niespokojne
jest serce cz³owieka dopóki nie spocznie w Bogu” –
przypomina nam œw. Augustyn. Pan Bóg doskonale
wie, ¿e potrzebujemy znaków i symboli. Dlatego
pos³a³ na ziemiê Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, by objawi³a znak swojej mi³oœci – Cudowny Medalik.
Matka Bo¿a wspaniale wywi¹zuje siê ze swojej
obietnicy. Medalik nazwano cudownym, nie tylko ze
wzglêdu na jego pochodzenie, ale i z powodu wielu
³ask, których dostêpuj¹ ci, którzy go ze czci¹ nosz¹.
Cudowny Medalik nie jest talizmanem, ale znakiem
oddania Matce Bo¿ej, œwiadectwem wiary i mi³oœci
do Niej. Œw. Maksymilian Maria Kolbe obra³ go jako
zewnêtrzny znak oddania Niepokalanej. Nazwa³ go
„kulk¹ na z³o”. Od czasu objawienia Cudownego Medalika minê³o ju¿ 177 lat, ale jest on wci¹¿ aktualny
i skuteczny.
„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczêta módl siê
za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy siê do Ciebie nie uciekaj¹, a zw³aszcza za nieprzyjació³mi Koœcio³a Œwiêtego i poleconymi Tobie”.
o. Jacek Biegaj³o
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Czekanie
„Kochany œw. Miko³aju...”, tak zaczyna siê list, który
ka¿dego roku Miko³ajek, tak jak wszystkie dzieci pisze
w nadziei, ¿e dobry Œwiêty doceni jego „grzecznoœæ”
i w grudniow¹ noc, przywiezie do naszego domu przynajmniej kilka z wymarzonych przedmiotów.
– Co w tym roku zamawiasz? – pytam z cich¹ nadziej¹, ¿e pomys³y na prezenty nie przerosn¹ naszych
mo¿liwoœci.
– Pi³kê do nogi i nowe korki, bo stare ju¿ s¹ na mnie za
ma³e – wyrecytowa³ Miko³ajek.
– Uff... – pomyœla³am z ulg¹, powinno siê udaæ bez
k³opotu spe³niæ marzenia dziecka i w ten sposób
pomóc dobremu Œwiêtemu biskupowi Miko³ajowi, najmilszemu dzieciom Œwiêtemu.
List napisany, zaadresowany, przygotowany do wys³ania. Pozosta³o tylko
czekaæ.
– Mamo, ile jeszcze muszê
czekaæ na 6 grudnia? – zapyta³ mnie po skoñczonym
zadaniu Miko³ajek.
– Kilkanaœcie dni –
odpowiadam niezbyt konkretnie.
– Nie lubiê czekaæ –
stwierdza lakonicznie niecierpliwy synek.
– Mamo, dlaczego na fajne
rzeczy zawsze trzeba czekaæ?
Trudne pytanie. No bo co
pocieszaj¹cego jest w czekaniu, jaki poziom cierpliwoœci
trzeba z siebie wykrzesaæ, co
wynika z tego up³ywaj¹cego na
czekaniu czasu?
– Wiesz synku, masz racjê,
zwykle na wa¿ne dla cz³owieka
rzeczy trzeba czekaæ. Na wakacje
czekasz? – pytam ostro¿nie.
– Jasne! – z entuzjazmem
stwierdza Miko³aj.
– Na zimowe ferie i narty czekasz?
– No pewnie!
– A na Bo¿e Narodzenie i choinkê czekasz?
– Oczywiœcie! Nawet wiem, jak to czekanie siê nazywa
– Adwent! – z dum¹ oznajmia.
– Siostra na religii mówi³a, ¿e czekamy na urodzenie
Pana Jezusa i dlatego bêdziemy robiæ lampiony, z którymi bêdziemy chodziæ na Roraty.
No tak, moje dziecko ju¿ wie, ¿e czekaj¹c na narodzenie Jezusa w Betlejem oœwietlamy ciemnoœci œwiate³kami z lampionów i bêdziemy nieœæ to œwiat³o, które
podobnie jak przed dwoma tysi¹cami lat zab³ys³o cudem
Narodzenia Boga Cz³owieka.
4

– Wiesz Miko³ajku, tak sobie myœlê, ¿e to fajnie, kiedy
mo¿emy radowaæ siê z oczekiwania na zbli¿aj¹ce siê
wielkie Œwiêto, bo d³u¿ej mo¿emy o nim myœleæ,
zd¹¿ymy siê przygotowaæ na dzieñ, który nadejdzie,
a w ogóle to mo¿na siê cieszyæ z samego czekania.
– Eee... czy ja wiem?! – pow¹tpiewa³ Miko³aj – Przygotowywaæ siê do przyjêcia prezentów? – Miko³aj myœlami tkwi³ przy miko³ajowym liœcie, który w³aœnie uda³o
mu siê napisaæ.
– Oczywiœcie!
Pamiêtam, jak czeka³am na twoje urodzenie.
Ogromnie chcia³am ciê ju¿ zobaczyæ, nie tylko ja, ale te¿
tata, babcie i dziadkowie i ca³a rodzina. Przez tê têsknotê, ze szczêœcia myœla³am czêsto o tobie, jak
to bêdzie, jak bêdziesz ju¿ na œwiecie. Rozmawia³am z tob¹ w duszy. I oczywiœcie
musia³am przygotowaæ wszystko na
twoje przybycie: posprz¹taæ mieszkanie, umeblowaæ je na nowo,
kupiæ mnóstwo nowych sprzêtów i jeszcze wiele innych drobiazgów. Bo zale¿a³o mi, ¿eby
nic nie zak³óci³o naszego
szczêœcia w tym wa¿nym dla
nas momencie.
Te wspomnienia sprawi³y wyraŸn¹ przyjemnoœæ Miko³ajkowi.
– No tak, Matka Jezusa te¿ na
Niego czeka³a i pewnie te¿ kupowa³a pieluchy i ³ó¿eczko –
rozmarzy³ siê Miko³aj.
– To prawda, ¿e czeka³a na Jezusa, te¿ chcia³a Go ju¿ zobaczyæ,
te¿ pewnie siê do tego wydarzenia
przygotowywa³a, choæ by³a
w drodze ze œw. Józefem, a to na
pewno nie by³o ³atwe.
Ale na pewno jej radoœæ czekania polega³a na czymœ innym,
czego i my powinniœmy siê od Niej
nauczyæ na czas Adwentu.
– To co mamy w Adwencie robiæ, ¿eby
przygotowaæ siê na Narodzenie Pana Jezusa?
– To proste synku, s³uchaæ S³owa Bo¿ego,
rozwa¿aæ je w swoim sercu, czyli modliæ siê, poprawiæ
w sobie coœ, co nie dzia³a jak nale¿y, czyli „posprz¹taæ”
swoje uczynki, potem „posprz¹taæ duszê” czyli pojednaæ
siê Bogiem i ju¿ jesteœmy gotowi.
– No i mo¿na jeszcze zapaliæ lampion! – uzupe³ni³
Miko³aj.
– Tak synku! Nied³ugo przecie¿ nadejdzie Œwiat³o,
które rozproszy ciemnoœæ.
Radosnego czekania ¿yczymy wszystkim!
MP
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W TROSCE O DOM BO¯Y
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ta³a troska o „œwi¹tynie naszych dusz”, pozwala nam
z wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ i gorliwoœci¹ troszczyæ
siê i pamiêtaæ tak¿e o œwi¹tyni, w której jest nieustannie
obecny Jezus Chrystus w Najœwiêtszym Sakramencie.
Jako proboszcz tej parafii, z wielk¹ satysfakcj¹ i radoœci¹
muszê stwierdziæ, ¿e ca³a Wspólnota Parafialna ochotnym
sercem anga¿uje siê duchowo i materialnie, by nasz koœció³
i jego otoczenie by³y œwiêtym i godnym miejscem obecnoœci
Boga poœród swojego ludu.
Dziêki tym hojnym sercom naszych Parafian, jak i Dobrodziejów i Sympatyków koœcio³a, mogliœmy wykonaæ
w okresie dwóch lat prace, które nie tylko upiêkszy³y nasz¹
œwi¹tynie parafialn¹ wewn¹trz, ale i jej otoczenie.
W po³owie 2005 roku zosta³a ukoñczona naprawa i konserwacja organów w naszym koœciele. Firma SAG
(Stanis³awa i Mariusza Gostkowskich z Sulêczyna w woj.
pomorskim) oczyœci³a z kurzu oraz wymieni³a zniszczone
elementy i dokona³a strojenia organów. W marcu 2006
roku zosta³o odnowione tabernakulum i mosiê¿ne litery
nad mozaik¹ g³ównego o³tarza. W tym samym czasie

nast¹pi³ monta¿ nowego rzutnika i ekranu. W listopadzie
zosta³a wykonana nowa instalacja grzewcza, metod¹
termotechniczn¹ (ogrzewanie promiennikowe) przez
firmê TERMOTECHNIKA ze Œwidnicy pod nadzorem jej
w³aœciciela pana in¿. Jana Zamajskiego. Poprawi³o to
w du¿ym stopniu ogrzewanie naszej œwi¹tyni i da³o mo¿liwoœæ odprawiania nabo¿eñstw przez ca³y rok w koœciele
górnym (w poprzednich latach w okresie zimowym nabo¿eñstwa odprawiane by³y w dni powszednie w dolnej kaplicy koœcio³a, ze wzglêdu na ³atwoœæ ogrzania mniejszej
kubatury).
Wiosn¹ tego roku, zosta³y zawieszone w zakrystii naszego koœcio³a, w miejsce starego oœwietlenia trzy ¿yrandole, dar jednego z naszych parafian – pana Stanis³awa
Rzepki, a odnowione przez naszego wspó³brata – br. Damiana.
W tym samym czasie, dziêki znacznej pomocy finansowej jednej z rodzin naszej parafii zosta³ zakupiony
obraz, przedstawiaj¹cy scenê Stygmatyzacji œw. Franciszka. Obraz ten odnaleziony w jednym z koœcio³ów naszej
archidiecezji, w du¿ym stopniu zniszczony, zosta³ podany
gruntownej renowacji przez pani¹ konserwator Annê Synowiec i po przywróceniu mu pierwotnego blasku, trafi³ na
w³aœciwe miejsce. Poœwiêcony na Mszy œw. przez o. Prowincja³a Nikodema Gdyka w Uroczystoœæ Odpustow¹ Stygmatyzacji œw. Franciszka 17 wrzeœnia 2007 roku, zostanie
zawieszony w prezbiterium koœcio³a. W maju, systemem
gospodarczym, przy ofiarnej i fachowej pomocy parafian,
wykonano pierwszy etap otynkowania zadaszenia nad wejœciem do koœcio³a, które uleg³o zniszczeniu latem 2006
roku.
Z koñcem czerwca rozpoczêliœmy doœæ kosztown¹ jak
na mo¿liwoœci finansowe naszej parafii (70 tys. z³), ale
jak¿e potrzebn¹ inwestycjê – po³o¿enie kostki brukowej
i wydzielenie miejsca parkingowego w s¹siedztwie skarpy
5
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oddzielaj¹cej nasz koœció³ od ul. Pasternik. Prace, trwaj¹ce
blisko miesi¹c wykona³a Firma Ogrodniczo-Budowlana
ALMAR pana Aleksandra Nosala z Krakowa.
Jesieni¹ zosta³a uporz¹dkowana sama skarpa.
W miejscu wykarczowanych chaszczy, zosta³y posadzone
nowe krzewy i posiana trawa.

Z uwagi na to, ¿e mamy ju¿ sporej
wielkoœci parking prosimy o niestawianie
samochodów w bezpoœrednim s¹siedztwie
wejœcia do koœcio³a, a ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pieszych o nieu¿ywanie
schodów i zjazdu dla niepe³nosprawnych
w kierunku œwiate³ przy skrzy¿owaniu
ul. Pasternik i Ojcowskiej jako wyjazdu
z parkingu.
Szanujmy siebie i wspólne dobro
przestrzegaj¹c zasad ruchu drogowego
a nade wszystko rozs¹dku.

Adwent 2007

W swoim sprawozdaniu wymieni³em tylko te najwa¿niejsze prace (choæ by³o wiele innych), które wspólnymi
si³ami, i w tak krótkim czasie uda³o nam siê dokonaæ. Nie
poprzestaj¹c na tym, wybiegamy ju¿ myœlami w przysz³oœæ,
aby zrealizowaæ kolejne zamierzenia, a jest wœród nich
miêdzy innymi plan ogrodzenia naszej œwi¹tyni. Na dzieñ
dzisiejszy korzystaj¹c z mo¿liwoœci podzielenia siê z Wami
tymi informacjami, pragnê gor¹co i z ca³ego serca podziêkowaæ Wam, Drodzy Parafianie, a tak¿e Dobrodziejom
i Sympatykom, za troskê i ofiarnoœæ w duchowym i materialnym wspieraniu naszej œwi¹tyni.
Na koniec szczególne s³owa podziêkowania pragnê skierowaæ pod adresem Rady Parafialnej, która we wspó³pracy
z duszpasterzami, stanowi du¿¹ pomoc w planowaniu i realizacji tych prac.
Niech œw. Franciszek, Patron koœcio³a i parafii, który
z tak wielkim zapa³em w duchu Ewangelii odbudowywa³
Koœció³ i pa³a³ gorliwoœci¹ o Dom Bo¿y wyprasza
Wszystkim u Boga potrzebne ³aski. – BÓG ZAP£AÆ.
Z Franciszkañskim Pozdrowieniem
POKÓJ I DOBRO
o. Remigiusz Balcerak ofm
proboszcz

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y),
10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00
Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa
Msza œwiêta o godz. 9.00
Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej
Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30

Redakcja biuletynu: o. Remigiusz Balcerak (red. nacz.), o. Jacek Biegaj³o, Barbara Mikuszewska-Kamiñska,
Ma³gorzata Palim¹ka, Tomasz Kisilewicz, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 012 637 55 96, 012 626 46 40

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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