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Nasz Jubileusz z Niepokalaną

Niemal w każdym domu można znaleźć wizerunek Maryi.
Małe lub większe figurki i obrazki prezentują różną wartość
artystyczną, teologiczną głębię czy staranność wykonania.
Jednak zawsze te przedmioty budzą jakieś emocje lub postawy. Ale niekoniecznie prawdziwy musi być wizerunek Maryi,
który nosimy w naszych sercach czy umysłach, choć ten obraz
realnie wpływa na naszą więź lub jej brak z Matką Jezusa.
Wierzymy, że Maryja to ktoś, z kim warto budować zażyłą
relację. Wiemy też, że nie sposób budować z kimkolwiek
zażyłej relacji, postrzegając go przez pryzmat stereotypów.
Przygotowujemy przede wszystkim nasze serca na dar
Misji św. i święto naszej parafii i świątyni – domu naszej
Niepokalanej Matki. 40 rocznica konsekracji świątyni na
Azorach. Tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii ma wymiar
szczególny. Grudniowy wieczór będzie bowiem dla nas nie
tylko czasem uwielbienia Matki Bożej w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia, ale także okazją do wspólnej modlitwy
dziękczynnej za świątynię, widzialny gmach Bożej obecności
i łaski na naszym osiedlu.
Kościół jest miejscem pamięci, jest zarazem miejscem
nadziei: wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie
stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną,
ziemską, ale także na rzeczywistość wieczną. W świątyni
wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień
w tajemnicy Świętych Obcowania, każdy bowiem kościół
ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich, jak
nasza świątynia, jest poświęconych Matce Bożej Niepokalanej. Stoi na klasztornej posesji, na placu kościelnym – Niepokalana. Niedawno jeszcze na pełnym kolorów tle złotej
jesieni, dziś stoi już pośród obumarłych drzew, których liście
opadły i wiatr rozwiał, bezlistne gałęzie zastygły w bezruchu,
czekają posępne, pogrążone w smutku, na nowy czas życia,
przebudzenia i odrodzenia. Niepokalana, chociaż poważna
i zamyślona, bo przyroda przypomina Jej święty czas życia.
Jej serce i oblicze są radosne, Jezus jest blisko. Jest z Nim,
a wciąż razem z nami, na Niego czeka. Towarzyszy naszemu
czekaniu i oczekiwaniom na czas pełni światła. Nasze tęsknoty wypełnia szarość dni i myśli. I czasem może nie stać
nas nawet, by uchwycić się modlitwy, jak ratunkowej tratwy
na oceanie ciemności. I choć brakuje miliona odmówionych
modlitw, Ona ten brak dopełniła.
W kontekście rocznicy konsekracji naszej świątyni warto sobie postawić sobie pytanie o naszą relację z Kościołem
i z Maryją. Jak wygląda moja relacja z moją Matką – Kościołem. Jak wygląda moja relacja z Maryją, która jest moją
Matką? Wspólnota parafialna pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia NMP to przecież szczególne miejsce, aby się z tymi
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pytaniami zmierzyć. Zmierzyć się z pytaniem o miejsce Koś-cioła w naszym życiu i o miejsce Maryi Niepokalanej, Matki
Kościoła Chrystusowego, w życiu każdej i każdego z nas,
w życiu naszych rodzin i tej szczególnej wspólnoty, jaką jest
nasza parafia. Dziś te pytania i szukanie na nie odpowiedzi
są jeszcze niejako wzmocnione przez to właśnie wydarzenie, w którym będziemy uczestniczyć. Słuchając Ewangelii
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o zwiastowaniu
Maryi narodzenia Jezusa możemy wszyscy zobaczyć, w jaki
sposób człowiek, Maryja, staje się mieszkaniem Boga przez
Ducha Świętego. Możemy też usłyszeć, że to Bóg w Maryi
znajduje mieszkanie dla swojego Syna. Człowiek, Maryja,
staje się mieszkaniem Boga za sprawą Ducha Świętego, tak,
jak to sam Bóg przez swego anioła zapowiadał. Bóg zwiastuje, a więc objawia w ten sposób Maryi, swój zamiar, by
uczynić Ją właśnie Matką swojego Boskiego Syna. Wszystko
rozpoczyna się więc w dialogu Boga z człowiekiem. On objawia człowiekowi jego powołanie. On wychodzi do niego
ze swoim planem. Bóg ma bowiem swój plan wobec każdego
ludzkiego życia. Każde życie jest więc chciane i zaplanowane
przez Boga. Nie jest nigdy wypadkową jakiegoś chaosu czy
splotem jakiś nieprzewidzianych sytuacji. Nie rządzi nim
przecież przypadek, ale Boska Opatrzność. Bóg ma swój plan
także wobec naszego życia.
Ważne jest więc, abyśmy potrafili ten Boży plan, ten Boży
zamysł wobec naszego życia, naszej Wspólnoty parafialnej,
jaką stanowimy, dobrze poznać i odczytać. Maryja Niepokalana od zawsze była przygotowana przez miłość Ojca na to,
by stać się Świątynią Boga, Arką przymierza między Bogiem
i ludźmi. Ona poznała bowiem samą głębię tajemnicy Boga,
który stał się człowiekiem.
W tym szczególnym dniu łaski, jaki będziemy przeżywać
8 grudnia Roku Pańskiego 2019 pragniemy Ci podziękować
– Niepokalana – za twoje „fiat”. Za Twoją zgodę na zostanie
Matką naszego Pana. Przeżywamy Twoją świętą obecność
z nami na „azorskiej ziemi”. Za Twoją macierzyńską troskę
i opiekę nad Nim i nad nami, nad naszą Wspólnotą parafialną.
Za Twoje piękne Niepokalane Serce: odważne, dobre, pokorne, ufające Bogu, pełne miłości i mądrości. Wdzięcznością
pragniemy objąć także każdy moment naszego życia, w którym Ty, Matko, nam towarzysz. I pragniemy Ci podziękować
za Twoją opiekę. Za wszystkie cuda i łaski, jakie przez Twoje
ręce otrzymujemy i wszyscy, których nosimy w sercach, a także nieznani nam osobiście nasi bracia i siostry w Chrystusie.
Pragniemy Ci podziękować za to, że jesteś naszą Matką.
Chcemy stać się kwiatami – Twoimi kwiatami, o Maryjo,
Twoim mistycznym ogrodem. Chcesz, żebyśmy przyszli do
Ciebie chorzy na duchu i ciele, cierpiący i zmartwieni, tonący w wątpliwościach, i żebyśmy wszyscy wzywali Twego
świętego imienia; Niepokalana.
cd. na s. 3
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Informacje duszpasterskie:
grudzień 2019 r.

16:00 – Misyjne spotkanie dla dzieci Spowiedź oraz Eucharystia;
18:30 – Msza Święta z nauką misyjną – po Mszy świętej
Od poniedziałku, 2 grudnia, rozpoczynamy Msze świę- nabożeństwo za zmarłych;
te roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny. Będą one 20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
sprawowane o godz. 6:20. Bohaterem tegorocznych rorat
będzie Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Serdecz- 20:00 – Nauka stanowa dla młodych – sala parafialna;
nie zapraszamy wszystkich do udziału w tych porannych 21:00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.
Mszach świętych, a szczególnie dzieci i młodzież. Prosimy o przychodzenie z lampionami.
5.12.2019 r. (czwartek):
W związku z roratami przez cały okres Adwentu nie 8.00 – Msza Święta z nauką misyjną;
będzie Mszy świętej w dni powszednie o godz. 7.00.
15.00 – Godzina Święta;
W dniach 1-8 grudnia bieżącego roku będziemy przeżywać misje parafialne z okazji 40-lecia konsekracji 18.30 – Msza Święta z nauką misyjną;
kościoła oraz 80-lecia istnienia Parafii.
20.00 – Msza Święta z nauką misyjną;
21.00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.
Plan misji parafialnych

1.12.2019 r. (niedziela)

6:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
7:30 – Msza Święta z nauką misyjną;
9:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
10:30 – Msza Święta z nauką misyjną;
12:00 – Msza Święta z nauką misyjną (uroczyste wprowadzenie misjonarzy, wręczenie stuły i kluczy);
13:15 – Msza Święta z nauką misyjną;
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
21.00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.

2.12.2019 r. (poniedziałek)

8:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
15:00 – Godzina Święta;
16:00 – Misyjne spotkanie dla dzieci;
18:30 – Msza Święta z nauką misyjną;
19:30 – Nauka Stanowa dla kobiet;
20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
20.00 – Nauka stanowa dla młodych – sala parafialna;
21.00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.

3.12.2019 r. (wtorek)

8:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
15:00 – Godzina Święta;
16:00 – Misyjne spotkanie dla dzieci;
18:30 – Msza Święta z nauką misyjną;
19:30 – Nauka Stanowa dla mężczyzn;
20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
20:00 – Nauka stanowa dla młodych – sala parafialna;
21:00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.

6.12.2019 r. (piątek) – dzień spowiedzi świętej
i dzień modlitewnej pamięci za chorych*:
8:00 – Msza Święta z nauką misyjną połączona z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych;
15:00 – Godzina Święta;
17:45 – Droga Krzyżowa;
18:30 – Msza Święta z nauką misyjną połączona z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych;
19:30 – Nauka stanowa dla grup parafialnych;
20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
21:00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy;
* całodzienna spowiedź.

7.12.2019 r. (sobota) – odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich i zakończenie misji świętych:

8:00 – Msza Święta z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich;
9:00 – Misyjne odwiedziny chorych;
15:00 – Godzina Święta i błogosławieństwo dzieci oraz
matek w stanie błogosławionym;
18:30 – Msza Święta z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich;
20:00 – Msza Święta z nauką misyjną;
21:00 – Apel Jasnogórski i szkoła modlitwy.

8.12.2019 r. (niedziela):

6:00 – Msza Święta;
7:30 – Przywitanie ks. Biskupa Janusza Mastalskiego oraz
spotkanie z grupami parafialnymi;
9:00 – Msza Święta i słowo ks. Biskupa oraz spotkanie
z Akcją Katolicką;
10:30 – Msza Święta ks. bpa oraz spotkanie z ministrantami i scholą;
12:00 – Msza Święta na zakończenie Misji Świętych
pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Mastalskiego
4.12.2019 r. (środa) – dzień misyjnej modlitwy za i Misjonarzy. Na zakończenie Eucharystii poświęcenie
zmarłych:
Krzyża, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, poświę8:00 – Msza Święta z nauką misyjną – po Mszy świętej cenie pamiątek i innych dewocjonaliów.
nabożeństwo za zmarłych;
Prowadzenie misji parafialnych: o. Teodor Knapczyk OFM, s. Wiktoria Kucharska, ks. Marcin Piotrowski.
15:00 – Godzina Święta;
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Informacje duszpasterskie dc ze s. 2 Nasz Jubileusz dc ze s. 1

5.12. – Czwartek: o godz. 17 Msza święta w intencji Koła
Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18:30 w intencji Akcji
Katolickiej.
6.12. – Piątek: całodzienna spowiedź. Ze względu na plan
misji tego dnia nie będzie spowiedzi dla dzieci i młodzieży o godz. 16:30 oraz Mszy świętej o godz. 17.
7.12. – Sobota: od godz. 9 kapłani udadzą się do chorych z posługą sakramentalną. O godz. 18:30 Msza święta
w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej oraz w intencji Róż Żywego Różańca.
8.12. – Niedziela: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP i główny odpust parafialny oraz wizytacja kanoniczna ks. bpa Janusza Mastalskiego. O godz. 12 Msza
święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i poświęceniem Krzyża Misyjnego. W tym dniu nie będzie
Mszy świętej o godz. 13:15.
9.12. – Poniedziałek: o godz. 18 młodzież naszej Parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania, którego udzieli
ks. bp Janusz Mastalski. Intencje Mszy świętej zamówionych na ten dzień będą odprawiane o godz. 18. Również
w tym dniu swego patrona będzie czcił o. Wiesław Tokarz
OFM.
19.12. – Czwartek: o godz. 18:30 Msza święta z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie.

Droga Siostro! Drogi Bracie!
Kochani Parafianie!

Niebawem będziemy przeżywać kolejny Adwent
w naszym życiu. Pragnę razem z Wami przeżyć ten okres
jako szczególny czas łaski, którym będą Misje Święte,
z nadzieją, że w naszym życiu we wszystkim będzie
zwyciężała Miłość, a przez to Bóg będzie uwielbiony.
Misje w parafii to szczególny czas. Wśród dzisiejszych
problemów i nadmiernej troski o dobra doczesne, potrzeba wyciszenia i zastanowienia się nad sobą, rodziną
i przyszłością. Chrystus, jako mądry Nauczyciel, wskazuje kierunek i cel naszego życia. On jest tym, który nie
tylko naucza, ale pomaga powstawać z upadków, dodaje
sił w kroczeniu do wieczności, wlewa w ludzkie serca
nadzieję i radość.
Doświadczenie pokazuje, że każdy z nas tęskni za tym,
by być lepszym, każdy też pragnie trwałego szczęścia dla
siebie i bliskich. Chcemy żyć w pokoju, sprawiedliwie
i godnie. Z drugiej strony widzimy, jak daleko świat odbiega od tych wymarzonych ideałów i jak sami ulegamy
słabościom i zwątpieniom. Żyjemy w ciągłym pośpiechu mimo, że mamy tyle maszyn, samochodów i innych
udogodnień.
Nasza wspólnota Parafialna będzie przeżywać jubileusz 40-lecia istnienia parafii, więc tym bardziej nadarza
się okazja do weryfikacji swojej wiary, aby nią odnowieni
móc uwielbić Boga za dar Jego obecności pośród nas.
Zapraszam więc na misje i do misji! Ten tydzień będzie tygodniem zasiewu. Misje, które w dniach od 1 do
8 grudnia 2019 r. odbędą się w naszej parafii.
Droga Siostro! Drogi Bracie! Przyjmij to serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Przyjdź,
rozpoznaj Boga – On Jest. Maryi, Pani Niepokalanej, oddajemy się z ufnością w opiekę, wierząc, że uprosi nam
Ona u Swego Syna światło i łaskę dla dobrego i owocnego
czasu przeżycia Misji św.
o. Proboszcz Klaudiusz Bartos OFM

Przyjdziemy, przyjdziemy, o Maryjo! Wzniesiemy dla Ciebie złoty tron z naszych serc; zaśpiewamy Ci pieśń wdzięczności, której echo popłynie daleko. Spraw, żeby każde nasze
pragnienie, każde słowo, każdy czyn płonął Twą miłością,
o Święta Niepokalana Dziewico! Niech słowa, jakie kierujesz
do nas w licznych objawieniach, będą w naszych sercach, aby
stały się prawdą naszego życia, na chwałę naszego dobrego
Ojca, który jest w niebie. Starajmy się co dzień, coraz bardziej,
zbliżać się do Niepokalanej; w ten sposób zbliżymy się coraz
bardziej do Jej Syna – Jezusa, do Boga Ojca, do całej Trójcy
Przenajświętszej, gdyż żadne ze stworzeń nie stoi tak blisko
Boga jak właśnie Niepokalana. A więc również wszystkich
bliskich naszemu sercu przybliżymy tym samym do Niepokalanej i do dobrego Boga, przez naszą wspólną modlitwę
w naszej świątyni – wieczerniku, w którym jest tak bardzo
obecna na modlitwie Niepokalana, nasza Matka zapraszająca
nas każdego dnia gestem otwartych matczynych ramion do
domu Boga.
Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM

Niepokalana Matka Boga

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego
poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest
prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”
Tymi słowami papież Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854 – dogmat o Niepokalanym poczęciu NMP. Katolicka nauka głosi,
że wszyscy ludzie, począwszy od Adama i Ewy, noszą w sobie znamię grzechu pierworodnego, który zostaje zgładzony
mocą chrztu świętego. W momencie poczęcia Marii przez jej
świętych rodziców, którzy według Tradycji Kościoła nosili
imiona – Joachim i Anna, Matka Boga została oczyszczona
z tej zmazy, nie była nią skalana. Maryja została zwiastunką
nadchodzącego odkupienia, jak określił ją św. Jan Paweł II
– gwiazdą poranną.
W Piśmie Świętym nie znajdziemy tekstów, które mówią
wprost o niepokalanym poczęciu Maryi, ale Kościół katolicki
poprzez ogłoszenie dogmatu stwierdził, że zachowanie NMP
od grzechu jest logiczną konsekwencją biblijnego objawienia.
Za uzasadnienie biblijne służą słowa wypowiedziane podczas
sceny zwiastowania – Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan
z Tobą! Pokazują one, że w duszy Maryi nie było miejsca na
grzech, skoro była wypełniona łaską Boga.
Już od czasów starożytnych wiara w niezwykłe narodziny
Maryi była powszechna w Świętym Kościele. Św. Augustyn
– jeden z największych teoretyków, jeśli chodzi o koncepcję
grzechu pierworodnego, uznawał, że matka Chrystusa była
wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu. Gdy biskup
Hippony dowodził faktu powszechnego poddania ludzkości
grzechowi – Miriam była dla niego oczywistym wyjątkiem,
albowiem: Z wyłączeniem Najświętszej Dziewicy Maryi, wobec której – gdy mowa o grzechach – ze względu na cześć należną Panu nie chce podejmować absolutnie żadnej dyskusji.
W średniowieczu twierdzeniem o wyjątkowych narodzinach NMP zasłynął Jan Duns Szkot, franciszkański teolog.
W swoim dziele Opus Oxoniense wprowadził pojęcie „Chrystusa doskonałego Odkupiciela” i w prostych słowach zobrazował jak doszło do narodzin Chrystusa i wyboru Maryi na
jego Matkę. Bóg chciał, Bóg mógł i stało się.
cd. na s. 4
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Niepokalana dc ze s. 1

Sobór Trydencki, wykładając naukę o powszechności
grzechu pierworodnego, zastrzegł, że nie dotyczy on osoby
Maryi. Było to jednoznaczne opowiedzenie się po stronie
przekonania o wyjęciu jej spod skutków grzechu pierwszych
rodziców.
Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu przez papieża Piusa,
doszło do prywatnych objawień w Lourdes. Maryja ukazała się św. Bernadetcie, a Kościół uznał te objawienie jako
prawdziwe. Wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: „Ja
jestem Niepokalane poczęcie” – stały się dla Kościoła potwierdzeniem dogmatu.
Maryja jest przykładem kobiety doskonałej i oddanej wyższej idei. Poświęciła swoje życia dla Boga. Stając się jedną
z centralnych postaci jego planu zbawienia.
dk. Kamil Kuraś

Adwent

sprzątanie izby duszy z rupieci
niepotrzebnych zajęć, myśli, niepokojów,
obmycie wodą pokuty
w rzece spowiedzi,
ozdobienie kwiatami modlitw,
serwetkami tkanymi miłością,
oczekiwanie na Słowo Boże
w postaci niemowlęcia
zrodzonego Betlejemską Nocą,
by usłyszeć Jego pozdrowienie
w melodii dzwonów budzących na Pasterkę.
Magdalena Urzędowska
– tercjarka z III Zakonu Franciszkańskiego

Azorska Wspólnota
Kościół nie jest tylko Świątyni obrazem,
Kościół tworzymy wspólnie wszyscy razem.
Przez Chrzest Święty jesteśmy połączeni,
jako dzieci zostaliśmy do Kościoła przyniesieni.
Kościół jest zbiorem ludzi i charakterów,
ma swych niechlubnych i bohaterów.
Każdy z nas wnosi do Niego coś nowego
często radosnego, dobrego i pozytywnego.
Po ludzku jest grzechem obarczony,
ale przez Miłość Jezusa Wybawiony.
Kościół Za Matkę Swą Maryję ma
i tak ciągle od wieków już trwa.
Na krakowskim osiedlu, Azory nazwanym,
stoi kościół franciszkański wybudowany.
Niewidoczny jest on od głównej ulicy,
a najlepszy z kościołów w całej okolicy.
Gromadzi wokół siebie rzesze ludzi,
których zapał do Boga się nie studzi.
Prowadzą go Franciszkanie Brązowi,
do pomocy Parafianom zawsze gotowi.
Co rano Brat Daniel otwiera Kościoła drzwi,
a już przed Nim kilka znajomych osób tkwi.
Cztery Msze Święte są w tygodniu rano odprawiane,
by ludziom umożliwić z Bogiem spotkanie.
Po Mszach Kościół jest zamykany dla zwiedzających,
lecz pozostaje Kruchta dla modlitwy potrzebujących.
Można zawsze do przedsionka kościoła wejść
i pomodlić się, gdy tylko przyjdzie taka chęć.
Kapłani w tym czasie wykonują różne posługi:
Jeden idzie uczyć dzieci, do chorych idzie drugi,

Proboszcz z wikarym w kancelarii posługują
i różnymi problemami Parafian tam się zajmują.
Franciszkanie różną pracą się zajmują
i cały dzień są zajęci i nie próżnują.
Świętego Franciszka przykładem
Modlą się i pracują Jego śladem.
Wieczorem Msza Święta jest odprawiana
w podziękowaniu za darowany dzień od Pana.
Po niej ludzie rozchodzą się do domów swych,
a zakonnicy idą dalej do obowiązków swych.
W niedziele Mszy Świętych jest także wiele
i modli się dużo ludzi w Azorskim Kościele.
Każdy ma gdzieś swoje miejsce ulubione,
na słuchanie Słowa Bożego nastawione.
Ludzie do kościoła ochotnie przychodzą,
choć czasami różne troski ich nachodzą.
Wierni też w różnych grupach się udzielają
i w ten sposób Kościół Azorski wzmacniają.
Wdzięczni jesteśmy kapłanom za to, co nam dają
przez sakramenty święte, których nam udzielają:
za chrzty święte, komunie i bierzmowanie,
Sakrament małżeństwa i z Bogiem pojednanie.
Zjednoczeni wszyscy w Świętym Duchu
pośród ciężkiego życia trudzie i zaduchu,
razem więc Azorską Wspólnotę umacniajmy
Dobroć ludziom i chwałę Panu Bogu dajmy.
Iwona Zagrodnik
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