Nasze sprawy
Kwesta przy Kościele.
Panie z Zespołu Charytatywnego, w ostatnią niedzielę, zebrały przy naszej bazylice na pomoc
Kościołowi na wschodzie sumę 2.706
zł. Ofiarodawcom, a także Paniom kwestującym wyrażam serdeczne Bóg zapłać.

Wigilia u Św. Brata
Alberta.
W najbliższą sobotę
kuchnia Św. Brata Alberta urządza o
godz. 14.00 Wieczerzę Wigilijną dla
około 300 ludzi biednych. Przy tej okazji daje im suchy prowiant na kolejne
dni świąteczne. Ogromna wdzięczność
dla zespołu pracującego w kuchni Św.
Brata Alberta

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Podtrzymując piękne polskie tradycje kolędowania, zapraszamy nauczycieli i uczniów
do przygotowań i udziału w konkursie kolęd i pastorałek. Składać się on będzie z
kilu etapów:

Słowo na niedzielę
„On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
SOFONIASZA:
So 3, 14-18a „Bóg jest wśród swojego ludu.”

EWANGELIA:
Łk 3, 10-18

Eliminacje na szczeblu szkolnym.
Finał konkursu w Domu Katolickim
Parafii Ofiarowania NMP 13.01.2001 r. o godz. 10.00.
III. Koncert „Spotkanie na wspólne kolędowanie” w Bazylice Mniejszej w Wadowicach – 21.01.2001 r. o godz. 16.00.
I.
II.

REGULAMIN KONKURSU
1. Do konkursu mogą przystąpić soliści i zespoły /do 6 osób/.
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje dwie kolędy, lub jedną
kolędę i jedną pastorałkę.
3. Każdy uczestnik może zaprezentować kolędę z akompaniamentem
/nagranie lub instrument muzyczny/.
Zgłoszenia należy kierować do Ks. Artura do 21.12.2000
Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych Łask,
zwłaszcza dla solenizantów i jubilatów.
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DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7 „Pan jest blisko.”

„Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.”

„Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.”

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im
odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze:
«A my, co mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u
sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też
innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Wśród postaci wyznaczających drogę adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa
ważne miejsce zajmuje Jan Chrzciciel. Jest On
największym prorokiem w ludzkiej historii. Jego
działalność przypada na czas szczególny - ma
wskazać Mesjasza. Jezus nazywa go największym spośród narodzonych z niewiasty. Jan
Chrzciciel przygotowuje się do swojej misji
przez długi czas spędzony na pustkowiu, gdzie
bardzo surowe i skromne warunki życia wyostrzają jego zmysł na to co duchowe. Wskazania Jana Chrzciciela przypominają o obowiąz-

kach stanu. Wszystkim przychodzącym do niego ten wielki prorok nie udziela fascynujących
i wzniosłych nauk, lecz przypomina o podstawowych obowiązkach wynikających z obranej profesji czy stanu życia. Na przyjście Chrystusa najlepiej przygotujemy się przez dobre
wypełnienie naszych codziennych obowiązków. Te proste wymagania są możliwe dla
wszystkich ludzi. Tych co czasu nie mają i tych
co mają go w nadmiarze. Jan Chrzciciel zwraca
nasze spojrzenie w kierunku naszej codzienności, ponieważ w niej ukrywa się ten, który przychodzi.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2000
1. W tym tygodniu wypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodziny – w miejsce dawnych tzw.
suchych dni. Zachęcamy do większej
troski o biednych członków swych rodzin, a także sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do stołu wigilijnego samotnych,
czy opuszczonych.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17. 30, modlimy się o dobrą spowiedź adwentową.
3. Zachęcamy wiernych do korzystania z Sakramentu pokuty podczas Mszy
Św., czy to rano czy po południu. Od
środy do niedzieli przez cały dzień będzie spowiadało 4 księży. Natomiast w
sobotę zapraszamy większą ilość kapłanów od godz. 8.00 do godz. 17.00. W

tym dniu w naszej parafii jest spowiedź
adwentowa.
4. W przyszłą, IV niedzielę adwentu, ponieważ jest to Wigilia Bożego Narodzenia – nie będzie Mszy Św. o godz.
18.00.
5. Postarajmy się, aby na każdym
stole wigilijnym była świeca Caritas.
Można je nabywać w naszym kościele.
6. W niedzielę 31 grudnia z naszej
bazyliki będzie transmitowana przez TV
Polonia Msza Św. o godz. 13.00. Będzie ją celebrował ks. kardynał Franciszek Macharski. W tym dniu Mszę Św.
o godz. 10.30 będziemy odprawiać w
kaplicy Domu Parafialnego. Natomiast
na uroczystą Mszę Św. o godz. 13.00,
a nie o 13.15, prosimy przyjść do naszej bazyliki wcześniej.
/-/ ks. Jakub Gil – Proboszcz

Pielgrzymka Romów.
Siostra Gemma – Albertynka, 8 grudnia odbyła pielgrzymkę z 17 Romami z Wadowic na Jasną Górę – był to Dzień Jubileuszowy dla Romów.

Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Jerzy FIGURA, ur.1934 r., zam. ul. Zatorska
Felicja CZOP, ur. 1921 r., zam. ul. Parkowa
-2-

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

"Maturzysto! Nadszedł czas..."
Będąc w czwartej klasie liceum nadchodzi
czas nie tylko na zmobilizowanie się pod
względem nauki, ale także pora na zastanowienie się nad wyborem kierunku studiów,
przyszłością, życiem młodego człowieka i
wartościami, którymi się w nim kieruje...
Okazją do przemyślenia wielu spraw stały
się rekolekcje dla maturzystów, zorganizowane przez ks. Jana Jarco.
W piątek 8 XII 2000r o godz. 8 rano zebraliśmy się przy Bazylice i wyruszyliśmy do
Bystrej Krakowskiej. Na miejscu przywitał
nas proboszcz tamtejszej parafii, udostępniając naszej grupie Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Rodzin - "Nazaret". Musze dodać, że byliśmy pierwszą grupą uczniów,
którym dane było zatrzymać się w tym
miejscu. Poprowadzenia rekolekcji dla młodzieży z wadowickiego liceum podjął się ks.
Tadeusz Nosek. Ks. Jan zatroszczył się o
zorganizowanie nam czasu prawie co do sekundy. Plan zajęć był dość napięty, jednak
dzięki współpracy jaką udało nam się osiągnąć z opiekunami duchowymi, wszystkie
punkty zostały zrealizowane.
Te trzy dni upłynęły nam na spotkaniach z
ks. Tadeuszem, który prowadząc konferencje starał się nam przybliżyć istotę wartości
chrześcijańskich. Wspólnie czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego, uczestniczyliśmy w
Mszy Świętej, śpiewaliśmy, dyskutowaliśmy
na różne tematy. Był czas zarówno na modlitwę indywidualną w przepięknej kaplicy
Świętej Rodziny z Nazaret, jak i na modlitwę w grupie. Piątkowa Droga Krzyżowa
przeprowadzona w pobliskim kościele była
dla większości z nas ogromnym przeżyciem.
Refleksyjne wypowiedzi ks. Tadeusza, nastrój wyciszenia, blask świec padający na
krzyż przenoszony od stacji do stacji pozwoliły nam zastanowić nad naszym postępowaniem. Sobotni Różaniec był okazją

do wspólnej modlitwy i ofiarowania Matce Bożej naszych problemów i radości.
W sobotę wieczorem odbyło się nabożeństwo
pokutne z sakramentem Pojednania, w czasie
którego mieliśmy okazję do zastanowienia się
nad własną wiarą i postępowaniem.
Oprócz tradycyjnych form porozumiewania z
Bogiem, jakimi są modlitwy, ks. Jan zaproponował nam kilka "nowości". Jedną z nich była
noc ciszy ("Święta Cisza"). Nasze zadanie polegało na niemalże zupełnym milczeniu. Nie
jestem pewna czy komuś udało się sprostać
wymogom tego projektu, jednak sama jego
koncepcja była bardzo ciekawa.
W czasie tych rekolekcji znaleźliśmy również
czas na wspólny spacer, którego celem był
Klimczok. W sobotni poranek, po odmówieniu
modlitwy i skonsumowaniu śniadania, udaliśmy się w drogę. Po blisko dwugodzinnej
wędrówce znaleźliśmy się na szczycie, z którego rozciągał się piękny widok na okolice (do
chwili pojawienia się "lekkiej" mgiełki). Swoją
drogą obcowanie z naturą także łączy nas z
Panem Bogiem (zdobycie najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego dało nam szansę bycia
bliżej Nieba). Ostatnim elementem tego wyjazdu było nabożeństwo zawierzenia, w trakcie którego odczytane zostały nasze nadzieje i
prośby skierowane do Świętej Rodziny. Po jego
zakończeniu pożegnaliśmy się z ks. Tadeuszem
i gospodarzami miejsca naszego pobytu, po
czym wsiedliśmy do czekającego autokaru.
Myślę, że dla wszystkich uczestników te rekolekcje były czasem zadumy, refleksji i zastanowienia. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas
w inny sposób odbierał słowa księży, jednak
ich przesłanie dotarło do naszych młodych serc,
skłaniając nas do przemyśleń nad własną osobą , życiem, przyszłością... Słowa kapłanów
stały się odpowiedzią na pytania kryjące się w
naszych wnętrzach, a także wskazówką na
przyszłość...
Anna Matuszyk
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 18 grudnia Gracjana, Bogusława
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla
ks. Bogusława w dniu imienin
7.00 Śp. Janina Gałuszka
7.30 Śp. Władysława Dudziak
8.00 Śp. Julia Kocuj
12.00 Śp. Stanisław Kłaput
Piątek 22 grudnia Zenona, Honoraty
16.30 Śp. Andrzej Ochman
6.00 Śp. Stanisław Kłaput
00
18.
Śp. Józefa Płonka
7.00 Śp. Maria Cholewka z rodziną
7.30 Śp. Józef i Wiktoria Skupień
Wtorek 19 grudnia Gabrieli, Dariusza
i ich dzieci
6.00 Śp. Maria Gałuszka
00
8.
Śp. Genowefa Barycz
Śp. Helena
00
12.
Śp. Władysława Dudziak
00
7.
Śp. Czesław i Maria Panczakiewicz
30
16.
Śp. Stefan Sobieraj
7.30 Śp. Stanisław Kłaput
00
18.
Śp. Zenon Randak
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.

00

Śp. Zofia Krzemień w 1 rocz. śm.
Śp. Adam Kalamus
Śp. Anna Ketner

16.30
18.00

Śp. Władysława Dudziak

Środa
6.00
7.00
7.30
8.00
12.00
16.30
18.00

20 grudnia Bogumiły, Dominika
Śp. Maria Gałuszka
Śp. Stanisław Kłaput
Śp. Stanisława Ambroży
Śp. Zygmunt Kręcioch
Śp. Tadeusz Góra
Śp. Stefania Kasprzak
Śp. Władysława Dudziak

Sobota 23 grudnia Wiktorii, Sławomiry
6.00 Śp. Maria Gałuszka
7.00 Śp. Władysława Dudziak
Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
7.30 Śp. Janina Gałuszka
8.00 Śp. Józef, Wiktoria i Józef Leń
12.00 Śp. Wiktoria Woźniak
18.00 Śp. Stanisław Kłaput

Niedziela 24 grudnia Adama, Ewy
6.00 Śp. Franciszek Baran w 1 rocz. śm.
7.30 Śp. Józef Smagło i Marian Radwan
9.00 Śp. Władysław i Monika Balon
10.30 O zdrowie i błog. Boże dla Ewy
i siostry Zenobii Mróz
Czwartek 21 grudnia Tomasza, Tomisława
00
12.
Śp. Dorota Curzydło w 2 rocz. śm.
00
6.
Śp. Józef i Andrzej Drwal
15
13.
Śp. Marta Lipowska
00
7.
Śp. Maria Gałuszka i Rudolfa
00
22.
(Roków) O błogosławieństwo Boże
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Zdzisławy
dla mieszkańców
z okazji imienin
00
24.
PASTERKA
8.00 Śp. Stanisław Kłaput
Śp. Leon Grabowski
12.00 Śp. Tadeusz Góra
Śp. Anna Huber
30
16.
Śp. Władysława Dudziak
O błog. Boże dla Mirosławy
00
18.
Śp. Janina Gałuszka
Śp. Ewa Książek i Czesław Bartel
O zdrowie dla Ewy i Adama Handzlika
Śp. Maria Gałuszka
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Chwalimy Cię Panie.
Rok Jubileuszowy dobiega końca. W
tych dniach pragniemy ogarnąć serdeczną pamięcią wszystko dobro, które zrealizowało się w naszym życiu. Jednocześnie
wchodząc w nowy wiek, umocnieni łaskami Wielkiego Jubileuszu, pragniemy
podjąć określone postanowienia. Łączy
się w nas postawa wdzięczności Bogu i
ludziom wraz z chęcią realizowania w
życiu naszym dobrych postanowień.
Co dokonało się dobrego w naszej parafii
w Roku Świętym? Pragnę w telegraficznym skrócie przypomnieć te znane fakty,
ale może już trochę zapomniane. Rozpoczęliśmy w IV niedzielę adwentu ubiegłego
roku intronizacją Pisma Św. w rodzinach
naszych. Otwarta Biblia przez cały rok
leżała przy żłóbku Pana Jezusa na tabernakulum. W niemy sposób wzywała:
„Bierz i czytaj.” W maju przeżywaliśmy
piękne procesje po rynku pod hasłem:
„Magnificat.” Wraz z Maryją uwielbialiśmy Boga za Namiestnika Chrystusa, za
nasze przywiązanie do Kościoła. Braliśmy
udział w wielkim koncercie zorganizowanym przez telewizję ku czci Ojca Św. W
październiku duża liczba dzieci i dorosłych
modliła się na Różańcu, tak rano jak i wieczorem. Prawie 130 rodzin zobowiązało
się do codziennego odmawiania cząstki
różańca jako podziękowanie Bogu za 80
lat życia naszego Papieża. Przez cały rok
o godz. 12.00 odprawialiśmy Mszę Św.
ze specjalnym, jubileuszowym kazaniem.
Staraliśmy się, aby każdy mógł się wyspowiadać w ciągu dnia, bo był kapłan w
konfesjonale. Mobilizujemy młode małżeństwa z małymi dziećmi, aby przychodziły w niedziele na Mszę Św. o godz.
11.00 do Domu Parafialnego. Podjęliśmy -3-

próbę, aby w II niedzielę miesiąca o godz.
13.15 rodzice przynosili dzieci na Roczek
do błogosławieństwa. Dzięki kazaniom
Ks. Dyrektora Stanisława Wajdziaka powstała w naszej parafii Honorowa Straż
Serca Bożego, która w pierwsze piątki o
godz. 9.00 ma adorację Najświętszego
Sakramentu. Wspomnieć należy także o
rekolekcjach adwentowych, których tematem było Rycerstwo Niepokalanej.
Do bogactwa przeżyć Roku Świętego
zaliczyć należy pielgrzymki krajowe i zagraniczne. W maju na 80 urodziny Ojca
Św. wyruszyło 250 pielgrzymów do Rzymu, a pod koniec czerwca odbyliśmy pielgrzymkę do Medjugorie. Natomiast w
październiku odwiedziliśmy sławne sanktuaria Francji.
W kraju odbyliśmy pielgrzymki do
wszystkich, 21 kościołów jubileuszowych
naszej archidiecezji. Nie zapomnieliśmy o
Matce Bożej Częstochowskiej, Licheńskiej i Kalwaryjskiej. Piesze pielgrzymki
do Kalwarii i na Jasną Górę bardzo nas
ubogaciły. Dwukrotna autokarowa pielgrzymka do Warszawy, Niepokalanowa,
Lichenia i Kalisza. Młodzieżowa, sierpniowa pielgrzymka do Rzymu. Kolonie
letnie dla dzieci szkolnych, a także oaza
dla dziewcząt i chłopców. Dość wybiórczo te inicjatywy Roku Świętego przypominam, aby ożywić ducha wdzięczności.
Dał również Bóg niezwykłą łaskę, że
od strony materialnej w kościele i na plebanii bardzo dużo zrobiliśmy. Każdy nieuprzedzony człowiek to dostrzega.
Nie chcemy zapominać o ludziach potrzebujących i biednych naszej parafii. Zespół Charytatywny najlepiej może o tej
pracy zaświadczyć.

Wspominam niektóre udane sprawy. Są
również problemy, których nie rozwiązaliśmy, sprawy, które nas przerosły. Ponieśliśmy porażkę. Za to przepraszamy Boga
i ludzi. Nieustannie czynimy rachunek sumienia i bijemy się we własne piersi mówiąc: „Moja wina.” W dzień Bożego Narodzenia pragnę na Mszach Św. przy Jubileuszowym żłóbku dziękować Bogu i

ciąg dalszy
ze str. 3

ludziom za wspaniałe dzieła Roku Jubileuszowego. Chcę też, aby na każdej Mszy
Św. było świadectwo parafianina o łaskach tego roku.
Ks. Proboszcz

Opłatki
Z zainteresowaniem przeczytałem świadectwo Panów: Organisty oraz Kościelnego o roznoszonych opłatkach. Ze smutkiem przyjmowałem odpowiedzi tych, co
nie brali na stół wigilijny znaku Bożego
Narodzenia. „Dziękuję bo mam. Kupię
gdzieś indziej. Nie potrzebuję.”
Myślę, czym się różni opłatek poświęcony, przynoszony z kościoła przez ludzi

specjalnie służących we wspólnocie parafialnej, od tego nabytego gdzie indziej.
Nasuwa mi się pewne porównanie. O ileż
droższy jest dla mnie różaniec, który otrzymałem z rąk Ojca Św. od tego, co kupiłem w krakowskim Veritasie. Ta sama
rzecz, ale zupełnie inny wymiar i wartość
tego symbolu religijnego.

Tradycja wigilijna.
PRZYGOTOWANIE STOŁU WIGILIJNEGO
Stół powinien być tak wielki, by wszyscy domownicy mogli przy nim wygodnie zasiąść. Jedno miejsce ma
zostać wolne, jak każe tradycja, dla
gościa, który może nadejść; tam
kładzie się świecę Caritas. Stół
nakryty białym obrusem, pod
nim siano – pamiątka narodzenia Chrystusa w żłobie na sianie. Ładnie układamy nakrycia stołowe. Na środku stawiamy jedną większą świecę,
zaś przed każdym nakryciem
małe świece. Obok świecy
kładziemy Pismo Święte
otwarte w tym miejscu, z któ-

rego będziemy czytać Słowo Boże.
Obok świecy i Pisma Świętego kładziemy na jednym talerzu opłatki,
którymi będziemy się łamać, a na
drugim talerzu kładziemy kartki
i listy, które otrzymaliśmy na
święta od naszych bliskich i znajomych. Stół ubieramy ładnie
wstążkami i gałązkami choinki. W pokoju stoi choinka, już
wcześniej ubrana. Pod choinką lub obok niej szopka. Pod
choinką są ułożone prezenty dla każdego uczestnika
wieczerzy wigilijnej.

WIECZERZA WIGILIJNA

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Jedno z podziękowań:
„Maryjo Mateńko Nieustającej pomocy, przychodzę, aby zanieść dziękczynienie, że jesteś moją Mamą. Pośredniczysz
cały Rok Jubileuszowy w wypraszaniu
łask u Jezusa w całej mej rodzinie. Był to
rok radosny. Urodziły się dwie wnuczki,
dwoje dzieci zawarło związek małżeński,
za Twoją przyczyną córka otrzymała stypendium, które pozwala jej uczyć się spokojnie; druga córka i syn otrzymali pracę,
najmłodsza była w Rzymie na XV Światowym Spotkaniu Młodzieży, a ja poświęcam całą rodzinę i siebie Niepokalanie
Poczętej. Kocham Cię Maryjo.
Twoja niegodna córka z rodziną”

Na ostatnią Nowennę
wpłynęły 72 prośby i podziękowania. Ileż ta
nasza Matka wadowicka przeżywa radości i zawodów.
Jest zawsze ze swymi dziećmi. Smuci
się ich cierpieniami.
Raduje sukcesami.
„Nigdy nie słyszano, iżby ktokolwiek
uciekając się do Ciebie, miał być opuszczony.”
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Wieczerzę Wigilijną rozpoczynamy modlitwą, a także przeczytanym tekstem z
Ewangelii o Bożym Narodzeniu /Łk.2 18/.Następnie Ojciec podaje na talerzu
opłatki zaczynając od najstarszych. Każdy bierze opłatek. Ojciec składa życzenia, następnie łamie się opłatkiem z matką i pozostałymi członkami rodziny. Dzieci
łamią się opłatkiem najpierw z rodzicami,
następnie ze starszymi osobami i między

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ

sobą. Po życzeniach spożywamy wieczerzę, w czasie której wyłączamy telewizor. Kiedy wieczerza dobiegnie końca,
śpiewamy kolędy. W ten sposób upłynie
bardzo miło czas oczekiwania na Pasterkę – uroczyste spotkanie na Mszy Św. i
przy żłóbku Pana całej rodziny parafialnej. W Wigilię i święta nie używamy żadnych napoi alkoholowych.

Poniedziałek: Jr 23, 5-8 * Mt 1, 18-24
Wtorek: Sdz 13, 2-7. 24-25a * Łk 1, 5-25
Środa: Iz 7, 10-14 * Łk 1, 26-38
Czwartek: Pnp 2, 8-14 * Łk 1, 39-45
Piątek: 1 Sm 1, 24-28 * Łk 1, 46-56
Sobota: Ml 3, 1-4; 5-6 * Łk 1, 57-66
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