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Pa r a f i a M a t k i B o s k i e j Z w y c i ę s k i e j , K r a k ó w - B o r e k F a ł ę c k i

„Dobrze jest budować kościoły,
mówić kazania, zakładać misje i szkoły,
ale ten wielki trud próżny będzie,
jeżeli zaniedbamy najważniejszą broń dzisiejszych czasów, tj. prasę”.
św. Maksymilian Kolbe
Słowa św. Maksymiliana, twórcy „Rycerza Niepokalanej”, mimo upływu wielu lat nie straciły swojej aktualności. Prasa, pisane słowo, jest jednym z najpotężniejszych sposobów oddziaływania na człowieka. Pełni
ona również wielka rolę w apostolskim, ewangelizacyjnym trudzie Kościoła, stając się jakby „amboną” w przekazie Bożego Słowa, formowaniu moralno-religijnym
człowieka. Powstanie prasy katolickiej w Polsce, w tym
również prasy parafialnej, lokalnej, jest przejawem dostrzeżenia wielkich możliwości, które ona niesie, w służbie człowiekowi. Pisze o tym Ks. bp Adam Lepa, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw środków masowego przekazu:
„Współczesne czasopisma bardzo skutecznie
wpływają na opinię, a nawet postawy swoich czytelników (...). Gdy patrzymy na panoramę polskiej prasy
współczesnej, widzimy wiele zmian pozytywnych: nie ma
cenzury, powstały nowe, ciekawe tytuły, wzbogacona
została prasa katolicka. W ostatnich latach pojawiło się
też nowe zjawisko, które było dość długo nieznane po
wojnie: prasa parafialna”.
Również w duszpasterskim oddziaływaniu, w parafii pw.
Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim, pragniemy posługiwać się słowem pisanym. Osoby zaangażowane, tworzące redakcję „Posłańca Zwycięskiej”
pragną przy pomocy tego pisma służyć dobru parafii,
pomnażając sposoby duszpasterskiego dotarcia do każdego, kto ją tworzy.
Jako redakcja, chcemy realizować postawione
w ten sposób zadanie na trzy sposoby:
1. I n f o r m u j ą c o życiu Kościoła lokalnego, jakim jest
parafia, ukazując go jako żywą wspólnotę, w której żyje
i działa Chrystus mocą Ducha Świętego.
2. F o r m u j ą c postawy chrześcijańskiego odniesienia
człowieka do siebie, bliźnich, świata.
3. K o m u n i k u j ą c, czyli pomagając w tworzeniu wspól-
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noty parafialnej, zachęcając do zaangażowanego włączania się Parafian w życie duszpasterskie parafii, biorąc odpowiedzialność za jej oddziaływanie.
Wydaje się, że jedną z przyczyn niewystarczającego zaangażowania ludzi świeckich w życie naszej
parafii jest brak informacji. Nie znamy się nawzajem,
niewiele wiemy o różnych grupach apostolskich działających w parafii, nasze potrzeby względem niej sprowadzają się często do spraw czysto administracyjnych
załatwianych w kancelarii. Nasza parafia się rozrasta,
przybywa tych, którzy zamieszkując na jej terenie, stają
się członkami wspólnoty parafialnej. Wydając „Posłańca Zwycięskiej” żywimy przekonanie, że to parafialne
czasopismo przyczyni się do ożywienia więzi z parafią, zmniejszenia anonimowości i zaangażowania w
jej posługiwanie.
Oddając do rąk Parafian pierwszy numer „Posłańca Zwycięskiej”, prosimy o życzliwe przyjęcie, a zarazem serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich
chętnych, którzy rozumiejąc potrzebę takiej formy ewangelizowania, chcą jej służyć swoim zaangażowaniem
i talentem.
REDAKCJA

Srebrny jubileusz posługi pasterskiej
w Borku Fałęckim
W niedzielę 23 czerwca parafia nasza, wraz
z przybyłymi gośćmi, dziękowała Bogu za 25 lat posługi duszpasterskiej w Borku Fałęckim Ks. Prałata
Józefa Kołodziejczyka. Uroczystą Mszę św. odprawił Czcigodny Jubilat, a kazanie wygłosił Ks. Stanisław Adamski. Obecny był również Ks. bp Kazimierz
Nycz, który w słowie wygłoszonym po Komunii św.
podkreślił zasługi Księdza Proboszcza, troszczącego się o potrzeby duchowe i materialne parafian.
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Na początku Mszy św. Ks. dziekan Franciszek
Kołacz odczytał list przesłany przez Ks. kard. Franciszka Macharskiego, w którym napisał on m. in.: „Przychodzimy do Księdza Prałata - parafia w Borku Fałęckim, kapłani, cała Archidiecezja z jej biskupami, z naszymi słowami wdzięczności za wielkie dobro, jakie
przez Księdza Prałata zdziałał dobry Bóg dla nas. (...)
Przez te wszystkie lata Ksiądz Prałat był w pełni zaangażowany w duszpasterstwo parafialne w gronie księży wikariuszów, którym był i bratem i mistrzem - a był
wśród nich kiedyś biskup Jan Szkodoń. Nie brakło
czasu, żeby usłużyć całej Archidiecezji przez prowadzenia duszpasterstwa kościelnych, a nade
wszystko przez udział w trzech kadencjach Rady
Dziekańskiej, u boku Księdza Kardynała Wojtyły,
a także jako mój najbliższy, i tak bliski sercu współpracownik, przez swoje doświadczenie i wierną miłość Kościoła.
Parafia jest żywa i potrafiła pod kierunkiem swego Pasterza odpowiedzieć na wielkie zmiany społecz-

ne, jakie niosły ze sobą czasy. Świadczą o tym przygotowane projekty, a nade wszystko wspólnota parafian,
świadomych odpowiedzialności za cząstkę Kościoła
w Borku Fałęckim, i wdzięcznych za piękny styl duszpasterstwa i życia kapłańskiego. I za ten wzór osobowości kapłana według Serca Bożego i w duchu
maryjnej rodziny dziękuję Księdzu Prałatowi szczególnie w tym roku, w którym Ojciec Święty obchodzi
swój Jubileusz 50-lecia kapłaństwa, a który był udziałem Księdza Prałata przed dwoma laty”.
Po odczytanym liście Ks. kardynała przedstawiciele poszczególnych stanów naszej wspólnoty,
a więc dzieci pierwszokomunijne, ministranci, młodzież, Kręgi Domowego Kościoła, dorośli, złożyli
Ks. Jubilatowi serdeczne życzenia, dziękując za ofiarną pracę duszpasterską w naszej parafii i prosząc,
jak to napisał nasz Arcypasterz w końcowej części
swego listu, „aby Ksiądz Prałat był nadal wśród nas
z darem swego pasterskiego i braterskiego serca,
i swojej obecności”.
X.Cz.S.

Od Księdza Prałata

ny centrum Krakowa i górka borkowska jest dla wielu,
zwłaszcza starszych parafian dużym utrudnieniem w
dojściu do kościoła. Tylko parafianie mieszkający na
osiedlu dawnych Jugowic mają dogodny dostęp do kościoła, choć ostatnio i dla nich coraz bardziej ruchliwa
ulica Jugowicka staje się niebezpieczna, zwłaszcza dla
dzieci. Trzeba i to wziąć pod uwagę, że parafia nasza
nie ma głęboko zakorzenionych tradycji i zwyczajów parafialnych, ponieważ jest parafią młodą. Powstała dopiero w roku 1925 erygowana przez Księcia Metropolitę
Adama Stefana Sapiehę. Do tego roku jako wioska podkrakowska należała do parafii Gaj. Z biegiem lat skala
trudności duszpasterskich jeszcze się powiększyła, a to
z tego powodu, że w parafii naszej w ostatnich latach
nastąpiły wielkie zmiany pod względem ludnościowym.
Podczas gdy dotąd mieszkała w niej ludność z dawna tu
osiedlona, w ostatnich 20 latach przybyła do naszej parafii wielka liczba ludzi napływowych , czy to z podkrakowskich wiosek, czy też z innych dzielnic Krakowa.
Zwłaszcza dotyczy to osiedla Kliny i osiedla dawnych
Jugowic. Przy okazji wspomnę, że ten duży napływ ludności spowodował to, iż nasza parafia licząca około
10.000 ludzi, ciągle utrzymuje się na tym samym poziomie liczebności, mimo że w ostatnich latach wielu parafian, zwłaszcza młodszych, przeniosło się na inne osiedla
Krakowa, a 10 ulic należących do parafii, znajdujących się
od strony Dębnik i Kobierzyna, zostało odłączonych od
naszej parafii i przyłączonych do dwóch nowych parafii,
a mianowicie do parafii Ruczaj i parafii Księży Saletynów w Łagiewnikach. Wymienione wyżej okoliczności
wpływają na to, że bardzo utrudniona jest ściślejsza integracja duszpasterska parafian i większe ich zaangażowanie w życiu parafii. Frekwencja parafian na Mszach

Odpowiadając na prośbę zespołu redakcyjnego
gazetki parafialnej, na inaugurację jej wydawnictwa chętnie podzielę się kilkoma refleksjami na temat parafii,
której ta gazetka ma służyć. Mam do tego prawo, jako
że byłem jej proboszczem przez
ostatnie 25 lat.
Proboszczowanie moje rozpocząłem 26 czerwca 1971 roku.
Żył wtedy jeszcze poprzedni
proboszcz Ks. kanonik Władysław Ryba, ale był już poważnie
chory i osłabiony, więc nasz ówczesny Arcypasterz Ks. kardynał Karol Wojtyła, dziś Ojciec
Święty Jan Paweł II, uznał za
stosowne mianować nowego
proboszcza. Powołał mnie na to
stanowisko. Miałem już wtedy praktykę 10-letniego proboszczowania w wiejskiej parafii Niegowić, ale przyznam,
że obejmowałem to nowe stanowisko z dużym lękiem,
zdając sobie sprawę z tego, że parafia, którą obejmuję,
jest parafią trudną. Składało się na to wiele czynników.
Jest to parafia podmiejska, rozległa, o środowisku socjologicznie, kulturalnie i religijnie bardzo zróżnicowanym, a w dodatku kościół parafialny pod względem duszpasterskim znajduje się w bardzo niekorzystnym miejscu - okazały, piękny, widoczny z daleka, ale trudno
dostępny. Od przeważającej większości parafian oddziela go ruchliwa i coraz bardziej niebezpieczna ulica Zakopiańska. Większa część parafii leży w dolinie od stro-
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Św. w niedzielę i święta w naszym kościele wynosi tylko
około 30 %. Większość parafian uczęszcza do różnych
kościołów krakowskich i jest zupełnie nie związana z naszą
parafią, a niestety coraz więcej jest parafian nie praktykujących swojej wiary. Na tym dość ciemnym tle trzeba jednak stwierdzić, że jest w naszej parafii dość duży zastęp
parafian mocno związanych z parafią, zaangażowanych
w życie parafialne i ofiarnych, i to właśnie dzięki nim parafia nasza żyje dość intensywnym życiem religijnym
iparafialnym: w pięknym, dużym kościele liturgia jest sprawowana okazale, katechizacja dzieci odbywa się sprawnie, istnieje wiele grup parafialnych, które włączają się
czynnie w życie parafii, potrzeby duchowe parafian są
wmiarę dobrze zaspokajane, chorzy i ubodzy są objęci
opieką duszpasterską i materialną.
Najważniejszym wydarzeniem duszpasterskim w tych
ostatnich latach było przygotowanie parafii i kościoła do
jubileuszu 50-lecia istnienia parafii w roku 1975. Przygotowaniem duchowym były misje, a uroczystością
centralną - konsekracja kościoła , której w niedzielę 26
października dokonał ówczesny nasz Arcypasterz
Ks. kardynał Karol Wojtyła. W nawiązaniu do tej uroczystości co dziesięć lat w październiku odbywają się w naszej parafii Misje - ostatnie w latach 1985 i 1995. Wspominając pracę duszpasterską w naszej parafii w latach
mojego proboszczowania pragnę serdecznie podziękować za wydatną pomoc i współpracę moim księżom
współpracownikom, siostrom zakonnym, w tym czasie
u nas pracującym i wszystkim gorliwym parafianom.
Również w sprawach materialnych parafii, przy dużej
ofiarności parafian i uczciwej pracy parafialnych rzemieślników udało się w czasach mojego proboszczowania
dokonać licznych ważnych inwestycji. Wymienię tu
najważniejsze: wyposażenie i wymalowanie kościoła
ikaplicy Św. Józefa, wyrównanie i zagospodarowanie
placu przykościelnego, gruntowny remont wieży i zainstalowanie na niej trzech dzwonów, pokrycie kościoła
dachem, gruntowny remont organów, zainstalowanie gazowego ogrzewania kościoła, remont oraz malowanie
i umeblowanie sal pod kościołem, wymiana metalowych
ram i oszklenie zewnętrznej rozety w kościele, budowa
domu parafialnego, rozbudowa plebanii, budowa domu
dla sióstr zakonnych, ogrodzenie plebanii, dwukrotne
poszerzenie cmentarza parafialnego i jego ogrodzenie,
remont kaplicy cmentarnej. Ze spraw materialnych trzeba też wspomnieć, że udało się nam odzyskać od Państwowej Komisji Majątkowej parafialną parcelę i dom
dawnej ochronki przy ul. Żywieckiej oraz parafialny grunt
na Klinach. Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu
i Matce Boskiej Zwycięskiej za to, że mi w tych pracach,
w tak trudnym okresie błogosławili i wspierali, oraz wszystkim parafianom, którzy swoimi ofiarami te inwestycje
umożliwili. I tak oto wśród rozlicznych prac duszpasterskich i inwestycyjnych w naszej parafii upłynęło 25 lat
mojego proboszczowania. Rzadko się zdarza, żeby pro-
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boszcz tak długo pracował w jednej parafii. Z łaski Bożej doczekałem w naszej parafii dwóch pięknych jubileuszów: 50-lecia kapłaństwa w roku 1994 i 25-lecia
proboszczowania w czerwcu tego roku. Tak się złożyło,
że ten jubileusz był zarazem zakończeniem mojego proboszczowania, gdyż w tym roku ukończyłem 75 rok życia i według obecnego prawa kościelnego przeszedłem
na emeryturę, a na moje miejsce nasz Arcypasterz mianował nowego proboszcza. Został nim, jak wiadomo tym,
którzy do naszego kościoła uczęszczają, Ks. Grzegorz
Szewczyk. Oficjalne zakończenie mojego proboszczowania odbyło się uroczyście w niedzielę 23 czerwca. Na
tę uroczystość nasz Arcypasterz Ks. kardynał Franciszek
Macharski był łaskaw przysłać mi piękny list z podziękowaniem za pracę i błogosławieństwem arcypasterskim. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Instalacja
nowego proboszcza odbyła się w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca. Korzystam z okazji ,
by jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Parafianom, którzy przez 25 lat mojego proboszczowania
ze mną współpracowali, na różne sposoby mnie wspomagali i okazywali wiele życzliwości, szczególnie z okazji moich ostatnich jubileuszów. Nowemu Księdzu Proboszczowi życzę z całego serca, by mu Bóg błogosławił
w pracy duszpasterskiej, a Matka Boska Zwycięska miała
go w swojej szczególnej opiece, upraszała dla Niego
u Swego Syna potrzebne Łaski i dobre zdrowie, by mógł
jak najwięcej dobrego zdziałać na niwie duszpasterskiej
w naszej parafii dla chwały Boga i dla duchowego dobra parafian. Kończąc moje proboszczowanie pragnę
pozostać nadal w naszej parafii w charakterze rezydenta. Było to możliwe dzięki temu, że przy rozbudowie
plebanii i budowie domu dla sióstr zakonnych wygospodarowałem w tym domu osobne mieszkanie dla
księdza emeryta. Prosiłem Arcypasterza, by mi pozwolił
pozostać w parafii, a on przychylił się do mojej prośby.
Pozostanę więc w naszej parafii jak długo Pan Bóg pozwoli, da odpowiednie zdrowie i siły. Pragnę w dalszym
ciągu włączać się w pracę duszpasterską na miarę moich sił i pomagać aktualnym duszpasterzom, a także
swoją modlitwą wspierać całą naszą wspólnotę parafialną, by jak najpomyślniej się rozwijała. Kończąc tę moją
może zbyt długą wypowiedź wyrażam nadzieję, że gazetka parafialna, która się rodzi, przyczyni się w dużej
mierze do ożywienia życia parafialnego i większego zaangażowania parafian w życie parafii. Tego jej z całego
serca życzę i wszystkich parafian, do których ta gazetka
dotrze, do tej współpracy zapraszam. Zespołowi redakcyjnemu gazetki życzę błogosławieństwa Bożego w pracy i wiele osobistej satysfakcji z owoców ich pracy na
niwie naszej parafii.
KSIĄDZ PRAŁAT J ÓZEF KOŁODZIEJCZYK
- BYŁY PROBOSZCZ PARAFII
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Nowy Proboszcz
Na mocy decyzji Księdza kardynała Franciszka
Macharskiego, ordynariusza Diecezji Krakowskiej,
z dnia 26 czerwca 1996 roku, nowym proboszczem
parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim został mianowany Ks. mgr Grzegorz Szewczyk.
Uroczyste, liturgiczne przejęcie parafii dokonało się
w uroczystość Św. Męczenników Piotra i Pawła
29 czerwca br. w czasie Mszy św. o godz. 18. Aktu
tego, zgodnie z poleceniem Ks. kardynała dokonał
Ks. prałat Franciszek Kołacz, dziekan dekanatu Kraków-Podgórze.
Należy zaznaczyć, że Ks. Grzegorz Szewczyk
został skierowany przez Ks. bpa ordynariusza do
naszej parafii już w dniu 10 lutego 1996. W liście nominacyjnym Ks. kardynał napisał: „Powierzając Księdzu normalne obowiązki duszpasterskie (...) równocześnie deleguję Księdza do prowadzenia wszystkich
spraw administracyjnych, ekonomicznych i architektoniczno-budowlanych związanych z projektowaniem
i realizacją kościoła dla części parafii w osiedlu domków jednorodzinnych Kliny.”
X.CZ.S.
Ks. mgr Grzegorz Szewczyk
urodził się 13.04.1953 r.
w Skrudzinie, woj. Nowy Sącz,
Diecezja Tarnowska.
Po ukończeniu szkoły średniej
podjął pracę fizyczną jako tokarz-mechanik w Krakowie,
w dawnej Hucie im.Lenina. Po
trzech latach pracy wstąpił do
Krakowskiego Seminarium Duchownego. Na Papieskiej Akademii Teologicznej
obronił pracę magisterską z zakresu teologii moralnej. W roku 1981 przyjął w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie z rąk Ks. kardynała Franciszka
Macharskiego. Jako nowo wyświęcony kapłan został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii
Wniebowzięcia Matki Bożej w Oświęcimiu. Po podziale tejże parafii został wikariuszem w nowej parafii św.
Maksymiliana, gdzie jako duszpasterz uczestniczył
także w budowie nowego kościoła - Pomnika Męczeństwa Narodów pod wezwaniem św. Maksymiliana Męczennika. Pierwszym proboszczem ks. Grzegorza był Ks. bp Kazimierz Górny obecnie ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Oświęcimiu został przeniesiony na wikariusza do Bazyliki Mariackiej w Krakowie.
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Wyjątki z przemówienia Ks. Proboszcza
w dniu kanonicznego objęcia Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w dniu 29 czerwca 1996 roku.
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przeżywam na nowo jakby Mszę św. prymicyjną.
Po raz pierwszy, po piętnastu latach życia kapłańskiego obejmuję urząd proboszcza. Od dziś mam pełnić
posługę pasterską w tej wspólnocie krakowskiego
kościoła lokalnego. Jestem świadom wielkiego zaufania Ks. Kardynała, który skierował mnie tu do Borku
Fałęckiego, do parafii jak na pierwszy raz dość dużej
i to w mieście Krakowie. Dlatego z pewnym lękiem,
obawą i pokorą przeżywam ten dzień, bo wiem, że
czeka mnie zadanie trudne, zadanie niełatwe, dlatego,
bo przejmuję parafię, gdzie przez 25 lat pasterzował
Ks. Prałat Józef Kołodziejczyk. Wiem, jakim autorytetem i poważaniem cieszy się Ks. Prałat u Parafian,
wiem jak wiele tu zdziałał w wymiarze materialnym,
a przede wszystkim jest uważany jako gorliwy Duszpasterz. Po takim Kapłanie nie będzie mi łatwo być
dobrym proboszczem. Znając siebie wiem, że na pewno nie dorównam Ks. Prałatowi pod żadnym względem, to mówię bardzo szczerze.
Wydaje mi się, że moją troską winno być
przede wszystkim to, by nie zniszczyć, by nie zepsuć tego dzieła i tej atmosfery, jaką wypracował
Ks. Prałat w tej parafii.
Cieszę się bardzo, że Ks. Prałat pozostaje pośród nas na zasłużonej emeryturze i proszę razem
zWami Drodzy, Parafianie, aby Ks. Prałat w miarę swojej woli i swoich sił uczestniczył w duszpasterstwie
i ubogacał nas swoim doświadczeniem, swoją wiarą
i gorliwością. Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to
Ks. Prałat swoją krytyczną oceną wesprze niejeden
raz nowego początkującego Proboszcza (...)
Moim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy razem
tworzyli Dobrą Rodzinę Parafialną i aby w tej rodzinie
była atmosfera wzajemnego zaufania, poszanowania
i zrozumienia. Będziemy się starać, aby troską duszpasterską objąć wszystkie grupy, a szczególnie chorych, samotnych i tych, którym żyje się ciężko (...)
Zdążyłem się już przekonać, że w tej parafii jest
wiele małych wspólnot, istniejących i działających w różnych zespołach parafialnych. Chciałbym, abyśmy w tym
kierunku szli dalej i abyśmy na nowo zgłębiali Ewangelię
wmałych grupach (dzieci, młodzieży, rodzin, starszych),
a w ten sposób wypełniali wezwanie Ojca Świętego Jana
Pawła II do NOWEJ EWANGELIZACJI: “Współczesnemu
światu potrzeba Nowej Ewangelizacji”. Chciałbym, aby
powstawały w naszej parafii jeszcze inne i nowe zespoły
parafialne, dla każdej grupy jest miejsce (...)
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Przygotowujemy się do wielkiego Jubileuszu
dwóch tysięcy lat od narodzenia Chrystusa. Myślę,
że te lata pomogą nam pogłębić naszą wiarę i zbliżyć
się do Boga.
Razem z Wami, jak to było w latach poprzednich,
będziemy troszczyć się o piękny i estetyczny wygląd
tej świątyni. Ona jest piękna i zadbana, to dzieło
Ks. Prałata i Was wszystkich. Obyśmy dalej wspólnie
troszczyli się o ten kościół.
Jak wiemy, jest wizja budowy nowej świątyni na
os. Kliny. Jeśli będzie tylko Wasz zapał, odpowiednie
warunki i możliwości finansowe, na pewno przystąpimy do budowy tego kościoła.
Liczę na współpracę ze wszystkimi - bo dzisiaj
świeccy mają poważny głos w Kościele, bo wszyscy
razem tworzymy Jeden Kościół Chrystusowy, za który
jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem (...).
Dziękując za serdeczne i życzliwe powitanie
mnie w nowej roli - jako Waszego Proboszcza, proszę wszystkich parafian o modlitwę. Ufam, że Matka
Boża Zwycięska będzie nadal czuwać nad naszą parafią.
KS. GRZEGORZ S ZEWCZYK - PROBOSZCZ

Adwent
I znowu wkraczasz w kolejny Adwent. Kościół
zaprasza Cię, abyś w tym szczególnym czasie szukał swojego Pana - Jezusa. Dla wielu ludzi wokół Ciebie Adwent jest okresem przedświątecznej, wzmożonej aktywności - czasem oczekiwania na sprawy
mające niewiele wspólnego z Bogiem. Podczas gdy
Kościół oczekuje przyjścia Pana, świat oczekuje wystawnych przyjęć, wspaniałych prezentów i dużych
zysków. W Adwencie staje przed Tobą wyzwanie:
zamiast rzucać się w wir tego świata, pozwól, by Pan
dopomógł ustawić wszystkie Twoje sprawy na właściwym miejscu. Nie przygotowujemy się bowiem
jedynie do obchodów wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości - przyjścia Jezusa na świat dwa
tysiące lat temu. Pragniemy, by przyszedł On do naszych serc dzisiaj, teraz: “Panie Jezu, przyjdź i nawiedź dziś nasze serca!” Oto wołanie, które przenika
adwentową, liturgiczną modlitwę Kościoła, a także
nasze, często nieporadne starania modlitewnego
oczekiwania na przyjście Chrystusa. To “Przyjście”
(łac. “adventus”) rozumiane jest przez Kościół dwojako: jako wspominanie historycznego faktu narodzenia się Chrystusa i oczekiwanie Jego powtórnego
przyjścia.
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Teksty liturgii adwentowej w pełni oddają,
azarazem budzą ducha oczekiwania. Zarówno wypowiedzi proroków (od najdawniejszych aż po Jana
Chrzciciela) jak i ukazane postacie Starego Przymierza wyrażają tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Teksty ewangeliczne mówią natomiast o wydarzeniach, jakie bezpośrednio poprzedzały narodzenie się
Chrystusa, ponadto ukazują postacie św. Jana
Chrzciciela i Matki Bożej, która przez swe macierzyństwo otrzymała, jako pierwsza, a zarazem w najwyższym stopniu, udział w człowieczeństwie Chrystusa
i w Jego łasce. Maryja pragnie dzisiaj przynieść na
nowo Zbawiciela każdemu człowiekowi. Przygotowując się do przyjęcia Jej Daru, z wiarą oddajemy jej
cześć, czego liturgicznym wyrazem jest specjalna
adwentowa Liturgia o Najświętszej Maryi Pannie, tak
zwane “Roraty”, tradycyjnie odprawiane we wszystkich naszych kościołach przez cały okres Adwentu.
Przekazy historyczne mówią, że Roraty odprawiano
już za czasów panowania Bolesława Wstydliwego.
Rozpoczynano je przed wschodem słońca, o świcie,
na znak czuwania i oczekiwania Chrystusa. W czasie tej Mszy świętej zapalano osobną, przystrojoną
świecę - symbol Maryi, symbol tego właśnie świtu,
zwiastującego Słońce. Zwyczaj ten jest zachowany
w kościołach, także i w naszym, nadal do dnia dzisiejszego.
Również dzieci mogą aktywnie włączać się
w przygotowanie adwentowe. W niektórych parafiach
istnieje zwyczaj ustawiania żłóbka na stopniach wyłożonych fioletową materią. Figurkę Bożej Dzieciny
zasłoniętą tiulem stawia się wysoko nad żłóbkiem
i z upływem każdej niedzieli przesuwa się coraz niżej,
aż w noc Bożego Narodzenia Dziecię Boże znajdzie
się w żłóbku. Przypomina to dzieciom przyjście Pana
Jezusa i wzmacnia w nich napięcie oczekiwania.
Innym zwyczajem może być ustawianie żłóbka
z siankiem i ze świecą roratnią. Przychodzące dzieci przynoszą źdźbła trawy jako symbol dobrych uczynków,
które spełniają w Adwencie, aby one były przyjemnym posłaniem dla Bożej Dzieciny. Gest ten wyrabia
w nich świadomość, że do ofiary Syna Bożego człowiek musi włączyć własne ofiary i wyrzeczenia.
W wielu parafiach urządza się rekolekcje adwentowe, które mają za cel przygotowanie wiernych
bezpośrednio do świąt przez sakrament Pojednania
z Panem Bogiem. Również i w naszej parafii będzie
taka okazja. Czy ją wykorzystasz? Czy przyłączysz
się do tych, którzy jak ewangeliczne panny czuwają,
oczekując na przyjście Pana?
REM
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Z życia parafii
2.09

- Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.
O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. dla dzieci
i młodzieży o Boże błogosławieństwo w nowym roku.
8.09
- IV Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzięło w niej udział 90 osób z naszej parafii /2 autobusy/.
15.09
- O godz. 16. 00 została odprawiona Msza św. dla mieszkańców os. Kliny. Po Mszy św. odbyło się spotkanie
w sprawie budowy kościoła na tym osiedlu.
18.09
- Liturgiczne święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, i dzień imienin Ks. Stanisława Figury, wikariusza w naszej parafii. O godz. 18. 00 została odprawiona Msza św. dla młodzieży, a także w intencji Księdza
Solenizanta
20.09 - 30.09 - Parafialna pielgrzymka do Lourdes i La Salette,
pod przewodnictwem Ks. Proboszcza i Ks. Czesława
(wspomnienia z pielgrzymki wkrótce... )
5. 10
- Doroczny Dzień Chorych. Na Mszy św. o godz. 10. 00
zgromadziło się około 120 chorych, samotnych z naszej
parafii, którzy przystąpili do spowiedzi i Komunii św.
Wielu z nich udzielony został sakrament Namaszczenia
Chorych (49 chorych kapłani odwiedzili z posługą sakramentalną w domach).

5. 10 - 6. 10 - Pielgrzymka parafialna do Częstochowy, Lichenia
i Niepokalanowa, pod przewodnictwem Ks. Bogdana Jelenia.

6.10

12.10

13.10

13.10

23. 10

- Rozpoczęcie liturgicznego przygotowania młodzieży
klas pierwszych szkół średnich do Sakramentu Bierzmowania. O godz. 16. 00 została odprawiona Msza św.
dla kandydatów i ich rodziców.
- Wspólnota Kręgów Domowego Kościoła przeżyła swoje Dni Skupienia w ośrodku rekolekcyjnym w Osieczanach.
- O godz. 16. 00 dzieci pierwszokomunijne z naszej parafii wraz ze swymi rodzicami zgromadziły się na Mszy
św., w czasie której zostały poświęcone i rozdane różańce.
- Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia Panie z Zespołu Charytatywnego zbierały przed kościołem ofiary do
puszek na pomoc dla potrzebujących i najbiedniejszych
parafian. Zebrano 2330 zł nowych.
- Delegacja naszej parafii wraz z Ks. Proboszczem udała się do Warszawy, by wraz z innymi modlić się w intencji obrony życia dzieci nie narodzonych w naszej Ojczyźnie i demonstrować przed Sejmem RP przeciwko
ustawie liberalizującej dopuszczalność aborcji.
X.CZ.S.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie - Borku Fałęckim

w dniach od 15 do 18 grudnia 1996 r.
Niedziela - 15. XII
7. 00
9. 00
10. 30
12. 00
17. 30
18. 00
19. 00

Wtorek - 17. XII

Msza św. - nauka ogólna
Msza św. - nauka dla młodzieży
Msza św. - nauka ogólna
Msza św. - nauka dla dzieci
Nabożeństwo wynagradzające
Msza św. - nauka ogólna
Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

8. 00
9. 00
16. 30
18. 00
19. 00

Nauka dla dzieci uczących się po południu
Msza św. - nauka ogólna
Msza św. - nauka dla dzieci
Msza św. - nauka ogólna
Nauka dla młodzieży i dla kandydatów
do bierzmowania

Środa - 18. XII
Poniedziałek - 16. XII
8. 00
9. 00
16. 30
18. 00
19. 00

Nauka dla dzieci uczących się po południu
Msza św. - nauka ogólna
Msza św. - nauka dla dzieci
Msza św. - nauka ogólna
Nauka dla młodzieży i dla kandydatów
do bierzmowania

DZIEŃ SPOWIEDZI ADWENTOWEJ
od godz. 6. 30 - 11. 00 i od godz. 15. 00 - 19.00
8. 00 Spowiedź i Komunia św. dla dzieci
uczących się po południu
9. 00 Msza św. - nauka ogólna
15. 00 Spowiedź dzieci
16. 30 Msza św. - nauka - Komunia św. dzieci
Spowiedź starszych i młodzieży
18. 00 Msza św. - nauka - Komunia św.

Rekolekcje adwentowe prowadzi Ks. Mirosław Żak
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Adwentowy

POSŁANIEC dla Dzieciaków

Miły mały i większy Czytelniku - nareszcie coś dla Ciebie !
Spójrz, jest taka piękna.
Nie oprzesz się Jej Miłości,
Dla Jej czułości oddasz wszystko.

Kochane dziecię
Ja na tym świecie
Pod sercem Matki
Nie jestem sam
Miłość Twą mam.
Twoje Roraty
W serduszka szaty
Obleczesz nam.
Wysiłek Twój
Matce Mej dam.

Spójrz, jest taka święta,
Znajdziesz w niej tyle litości.
W jej cichości odnajdziesz wszystko.
MARYSIA

MARYSIA

Rebus

Najłatwiejsze na świecie pytania !
1. Jakie są trzy postaci biblijne w Adwencie ?
2. Jak ma na imię babcia Pana Jezusa ?
3. Co to jest - po stawie pływa i kaczka się nazywa ?

Odgadnij hasło:

Wieniec adwentowy

1. Jezus, Maryja i Józef
2. Zapalona świeca na Roratach
3. Oczekuje narodzenia Pana Jezusa
4. Okres liturgiczny przed Bożym Narodzeniem
5. Miejszce narodzenia Pana Jezusa
6. Zwierzęta przy żłóbku

Odpowiedz w jaki sposób zapala się
świece w wieńcu adwentowym ?
a/ wszystkie świece w każdą niedzielę Adwentu
b/ w I niedzielę Adwentu - jedną świecę,
w II niedzielę - 2 świece, w III niedzielę
- 3 świece, a w IV niedzielę - cztery
c/ tylko jedną świecę w każdą niedzielę Adwentu

1
2
3
4
5
6

Kupony z odpowiedziami należy składać
do koszyczka po Roratach, nagrody - niespodzianki
za prawidłowe odpowiedzi zostaną wylosowane
w ostatnią niedzielę Adwentu, po Mszy św. o godz. 12.00.

M.R.
Najłatwiejsze na świecie pytania - 1. Prorok Izajasz, Jan Chrzciciel, Maria z
Nazaretu - Matka Jezusa; 2. Anna; 3. Kaczka
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KUPON KONKURSOWY NR 1

"

Imię ................................. Nazwisko .........................................
Adres ...........................................................................................
Hasło krzyżówki: ........................................................................
Rebus: .........................................................................................
Wieniec adwentowy: ..................................................................
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Informacje z Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej
Adres parafii: ul. Zakopiańska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 66 - 38 - 50
W parafii pracują :
1.
2.
3.
4.
5.

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

Prałat Józef Kołodziejczyk, ur. 1921 Brody, wyświęcony w 1944 r., w parafii od 1971 - rezydent
mgr Grzegorz Szewczyk, ur. 1953 Skrudzina, wyświęcony w 1981 r., - proboszcz
mgr Czesław Sandecki, ur.1959 Kraków, wyświęcony w 1985 r., w parafii od 1993 - wikariusz
Stanisław Figura, ur. 1960 Oświęcim, wyświęcony w 1987 r., w parafii od 1996 - wikariusz
mgr Bogdan Jeleń, ur. 1966 Kraków, wyświęcony w 1992 r., w parafii od 1996 - wikariusz

Kancelaria parafialna czynna :

Dyżur w parafii pełnią :

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

godz.10. 00 - 11. 00
godz.16. 00 - 17. 30
godz.16. 00 - 17. 30
godz.10. 00 - 11. 00, 16. 00 - 17. 30
godz. 9. 00 - 11. 00 - sprawy cmentarne
godz.10. 00 - 11. 00

- Ks. Bogdan Jeleń
- Ks. Czesław Sandecki
- Ks. Stanisław Figura
- Ks. Proboszcz
- Ks. Proboszcz
- Ks. Dyżurny

Sakrament Chrztu św. w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 14. 00.
Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych we czwartek przed III niedzielą o godz. 19. 00
w sali obok kancelarii.
Poradnia Życia Rodzinnego:
dla narzeczonych: poniedziałek godz. 16.00 - 17.30, dla małżonków: poniedziałek godz. 17.30 - 18.30
Kursy dla narzeczonych:

I, II, III i IV wtorek miesiąca godz. 18.00 - 20.00

Spotkania modlitewne:

I środa miesiąca, w kościele, godz. 20.00

Msza św. z modlitwą w intencji o poszanowanie życia w Ojczyźnie:

Msze Św.:
w Niedziele i Święta:
w dni powszednie:

7.00
6.30

9.00
7.00

I sobota miesiąca, godz. 18.00

10.30
18.00

12.00

18.00

Roraty w dni powszednie o godz. 18.00, w Niedziele o godz. 7.00
(Dzieci przychodzą z lampionami i serduszkami z wypisanym nazwiskiem. Po Mszy św. losowanie nazwiska
dziecka, które zabiera figurkę Dzieciątka Jezus.)
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