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Niedzielne espresso

z Proboszczem

Gdy Żydzi wysłali do Jana z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał,
a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja
nie jestem Mesjaszem». Zapytali go:
«Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś
prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy
mogli dać odpowiedź tym, którzy nas
wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Odpowiedział: «Jam głos wołającego

na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was
stoi Ten, którego wy nie znacie, który
po mnie idzie, a któremu ja nie jestem
godzien odwiązać rzemyka u sandała».
J 1, 6-8. 19-28

Zdaniem Leszka Kołakowskiego filozof współczesny, który nigdy nie miał poczucia, że jest szarlatanem, ma umysł tak płytki, że jego dzieła nie są pewnie warte czytania.

Kapłanów i lewitów nie interesowała odnowa dokonująca się dzięki Janowi Chrzcicielowi, tylko intelektualne dociekania, na podstawie ich własnej interpretacji proroctw.

Cadyk zapytał uczonego: „Czego dokonałeś”? „Trzy razy przeszedłem przez cały Talmud” –
odparł. „Ale jak wiele Talmudu przeszło przez ciebie?” – zapytał cadyk.

Co oznacza głos wołający na pustyni?
Jan Chrzciciel, nawiązując do proroctwa Izajasza,
nazywa siebie „Głosem wołającego na pustyni”.
Tekst ten można interpretować dosłownie, bo rozpoczął działalność na Pustyni Judzkiej, ale także
w nawiązaniu do jego skuteczności. „Głos wołającego na pustyni” to taki, którego słucha mało ludzi, który często nie dochodzi do nikogo, pozostaje
bez echa. Nie wiemy jaka była skuteczność Jana
Chrzciciela. Ewangelista mówi, że „ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad

Jordanem” (Mt 3, 5). Nie jest to określenie precyzyjne, bo nie wiadomo, ilu z tych ludzi nawróciło się,
a ilu przyszło z ciekawości czy z innych powodów.
W sprawach duchowych duże liczby niewiele mówią, bo ilość nie przechodzi w jakość; nie można
też liczyć na natychmiastowe efekty, bo te widoczne są czasem dopiero po latach. Wiemy jednak,
że Jan Chrzciciel przygotował uczniów dla Jezusa.
Wielu z tych, którzy przyjęli naukę Jezusa, najpierw
słuchało Jana.

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego w liturgii Adwentu obowiązuje kolor fioletowy?
Kolor fioletowy używany jest także w czasie Wielkiego Postu. Powstaje ze zmieszania błękitu [duchowość] i czerwieni [cielesność].
W okresie Wielkiego Postu fiolet akcentuje walkę między duchem
a ciałem. W Adwencie interpretowany jest w kontekście Wcielenia
Jezusa – zjednoczenie tego co Boskie, z tym co ludzkie.

Skąd różowy kolor szat liturgicznych w 3. niedzielę Adwentu?
Kolor ten – jako rozjaśniony bielą fiolet – jest symbolem przerwy
w intensywnym skupieniu i refleksji, na rzecz radości ze zbliżającego
się narodzenia Jezusa i dokonanego przez Niego odkupienia. Niedziela ta określana jest łacińskim terminem Gaudete, co znaczy „Radujcie
się”, a więc jest „Niedzielą radości”.

Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta?
W poniedziałek – 8 grudnia obchodziliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Maryja jest niepokalanie poczęta, czyli nieskalana grzechem pierworodnym ani żadnym grzechem uczynkowym.
Od tego uchroniła ją łaska Boga, który wybrał ją na Matkę swojego
Syna. Podczas Zwiastowania anioł nazwał Maryję „pełną łaski”, czyli
przepełnioną łaską Bożą. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił
prawdę wiary o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Co jest istotą grzechu pierworodnego?
Edam i Ewa, skuszeni przez szatana, podważyli sens przykazań i porządek ustalony przez Boga. Zwątpili w Jego miłość, mądrość i dobre
intencje. Tym samym zniszczyli w sobie pozytywne nastawienie do
Stwórcy (zob. Rdz 3, 1-7). Był to pierwszy grzech ludzkości, dlatego
nazwano go pierworodnym. Dziedziczony jest przez rodzenie [przekazywany człowiekowi wraz z życiem (zob. Rz 5, 19)]. Wszyscy ludzie
przychodzą na świat obciążeni tym grzechem, czyli bez łaski zjednoczenia z Bogiem. Tylko Jezus i Maryja wolni byli od tego grzechu.

Jak uwolnić się od grzechu pierworodnego?
Jest gładzony przez sakrament chrztu świętego, podczas którego
człowiek na nowo zostaje zjednoczony z Bogiem i obdarowany Jego
łaską. W człowieku pozostają jednak skutki tego grzechu w postaci
osłabionej ludzkiej natury i skłonności do popełniania grzechów. Dlatego konieczna jest ustawiczna walka z grzechem, w czym pomaga
sakrament pojednania, Eucharystia i modlitwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 – 21 grudnia 2014
z udziałem w śro1. Przypominamy, że Msze roratnie odprawiamy
dowej audiencji
od poniedziałku do piątku o 18.00.
u Papieża Fran2. Nadal rozprowadzamy świece
ciszka. Przy zapiCaritas na stół wigilijny. Świesie należy wpłace są w przedsionku kościoła
cić zaliczkę 500 zł
i w zakrystii. Ofiara przeznai oddać formuczona jest na wyjazd wakacyjlarz. Spotknie orny dla dzieci i młodzieży zaanganizacyjne 7 stycznia po Mszy wieczorgażowanych w życie parafii.
nej o 19.00 w salce AA. Informacji udziela
3. Trwa Kiermasz Paks. Tomasz – tel. 796 616 681.
pieski, podczas któ8. Spotkanie pielgrzymów
rego za dowolną ofiawyjeżdżających do Zierę, przeznaczoną na
mi Świętej i Jordanii
prace remontowe,
odbędzie się 7 stycznia
można nabyć cenne
po Mszy wieczornej
książki. W tym tygoo 18.30 – w salce AA.
dniu również oferujemy nowe pozycje.
4. W piątek po Mszy wieczornej koronka do Mi- 9. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej – w którym studiują klerycy
łosierdzia Bożego.
z naszej diecezji – zaprasza na „Rekolekcje dla
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną
maturzystów i nie tylko…”. W programie spoofiarę mieszkańcom bloku nr 7 z Osiedla Patkania z interesującymi osobami, odpowiedzi
derewskiego. W tym tygodniu troskę o kościół
na trudne pytania i dyskusje. Rekolekcje odpowierzamy mieszkańcom bloków nr 8 i 9.
będą się w dniach 27 – 30 grudnia. Przyjazd
w
sobotę do 15.00. Zakończenie we wtorek
6. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii.
ok. 13.00. Kontakt: ks. Mateusz Hosaja,
W sobotę – 20 grudnia: od 14.30 do 18.00
tel. 12 422 90 92, wsd.rekolekcje@gmail.com,
[z przerwą od 16.00 do 16.30].
www.seminarium-krakow.pl/rekolekcje.
W poniedziałek – 22 grudnia:
od 8.30 do 12.00
10. Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła
[przerwa od 10.00 do 10.30],
i remontów. W ubiegłym tygodniu specjalną
od 14.30 do 18.00
ofiarę złożyli członkowie Róż Różańcowych
[przerwa od 16.00 do 16.30].
[8 róż kobiet i 1 mężczyzn], a także Parafialne
We wtorek – 23 grudnia:
Koło Radia Maryja.
od 8.30 do 12.00
[przerwa od 10.00 do 10.30],
od 14.30 do 18.00
[przerwa od 16.00 do 16.30].
Równocześnie przypominamy, że spowiadamy przed każdą Mszą w tygodniu i podczas
Mszy niedzielnych.
7. Organizujemy pielgrzymkę do Włoch śladami
Jana XXIII i Jana Pawła II – od 24 kwietnia do
Zapowiedzi:
2 maja 2015 r. Przypada ona w rocznicę kanonizacji tych papieży i połączona będzie

INTENCJE MSZALNE
14 – 21 grudnia 2014
NIEDZIELA – 14 grudnia
7.00 † Maria i Kazimierz Panuś
8.30 † Władysław Głód
10.00 † Jan Kania w 7 r. śm.
11.30 Roczki: Laura Łobodas
18.00 † Tadeusz Klimeczek w 5 r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 15 grudnia
6.30 † Janina Gawron
6.30 † Marcin Adamowicz
18.00 † Kazimierz Guzy
WTOREK – 16 grudnia
6.30 † Marcin Adamowicz
6.30 † Zofia Skowron
18.00 † Maria Wiśniewska w 2 r. śm.
18.00 † Kazimierz Szeleźnik
ŚRODA – 17 grudnia
6.30 † Marcin Adamowicz
6.30 † Józef i Aniela Skowron z synem Władysławem i synową Zofią
6.30 Za mieszkańców bloku numer 5 z Osiedla Paderewskiego
18.00 Wotywna do MB Bolesnej: † Otylia Jasińska w 3 r. śm., † Eugeniusz Bigos
w 20 r. śm., †† z rodziny Sójków,
† Maria Zynek; o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty w rocznicę urodzin, oraz Grzegorza i Agaty
w 25 rocznicę ślubu

PIĄTEK – 19 grudnia
6.30 † Marcin Adamowicz
6.30 † Franciszek i Elżbieta Krysta
z wnukiem Wojciechem
6.30 † Irena Chrapek
6.30 Za sprzątających ze Starych Bloków
numer 33, 34
18.00 † Bogdan Socha
SOBOTA – 20 grudnia
6.30 † Helena Kawka
6.30 † Maria Pływacz
6.30 † Mariusz Boroń w 10 r. śm.
6.30 † Marcin Adamowicz
18.00 † Władysława i Tadeusz Palonek
18.00 O dobre i pobożne przeżywanie
Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia
[od I Róży Kobiet św. Brygidy]
NIEDZIELA – 21 grudnia
7.00 † Mieczysław Niedziela w 12 r. śm.
8.30 † Stanisława Słoniszko
10.00 † Stefan i Helena Rędzina
11.30 † Marian Kuśnierz z rodzicami
11.30 † Henryka Chrapek z rodzicami w 8 r. śm.
18:00 † Czesław Obłąk

CZWARTEK – 18 grudnia
6.30 † Wojciech i Katarzyna Czerniccy
z synem Stanisławem i córką Zofią
6.30 † Marcin Adamowicz
6.30 † Marian Wołowiec
18.00 † Zdzisław Chrapek
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