Nasze sprawy
<> Święta Barbara
We wtorek 4 grudnia grupa górników z naszej parafii, pracująca w kopalniach
Janina, Czeczot i Wesoła
wraz z rodzinami uczestniczyła we mszy
św. o godz. 10.00. Podziwiałem ich przywiązanie do parafii, oraz miejsca pracy.
Oby mieli pracę w kopalni, która ich dowartościowuje.
Święta Barbara była po lodzie i w mrozie. Zobaczymy czy Boże Narodzenie
będzie po wodzie i w cieple.
<> Wciąż aktualny
Na św. Mikołaja wciąż jest zapotrzebowanie. Czasy się zmieniają.
Systemy polityczne i gospodarcze
się rozpadają, a bezinteresowna
miłość, którą oferuje św. Mikołaj wciąż jest na czasie.
Miło jest zwłaszcza dzieciom, gdy otrzymują dary.
Cieszą się, bo są one znakiem miłości bliskich.
Oby tych czytelnych znaków miłości wobec człowieka było jak najwięcej. Obowiązkiem chrześcijanina jest przyjazny stosunek wobec człowieka.
<> Nie zapominamy o starszych
Tegoroczne rekolekcje adwentowe mają

nas uwrażliwić na
większą troskę dla ludzi podeszłego wieku.
W naszej parafii, która jest wiekowo starsza ten problem jest niezwykle aktualny.
<> Nowa orkiestra
Dzięki inwencji redakcji Małego Gościa
Niedzielnego tegoroczne roraty dla dzieci są niezwykle odpustowe. Dzieci w sposób dynamiczny uczestniczą w tych nabożeństwach. Jest to jednak czas mrozu
grudniowego. Tę mroźną aurę widać po
przerzedzonych szeregach dzieci w kościele.
<> Dorośli wciąż się dokształcają
Już półtora miesiąca trwa katecheza dla dorosłych. Jest grupa ludzi ciekawych Boga, która niezadowolona ze swojej miernej religijności - szuka jej ożywienia poprzez katechezy neokatechumenalne.
<> Hołd Maryi
Grupa Rycerzy Niepokalanej z naszej
parafii poczuła się w obowiązku, aby w
wigilię Jej wielkiego święta czuwać wraz
z Nią przy Jej Boskim Synu – Jezusie
Chrystusie
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

PROROKA IZAJASZA:

ŁA DO RZYMIAN:

Iz 11,1-10
Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego

Rz 15,4-9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA:

Mt 3, 1-12 Wystąpienie Jana Chrzciciela.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie . Do niego to odnosi się słowo
proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam
zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego
pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznając przy tym swe
grzechy. A gdy widział, że przychodzi do
chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzą-

cym gniewem? Wydajcie więc godny
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za
ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew
jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie
wycięte i w ogień wrzucone. Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten,
który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym .
Oto słowo Pańskie.

wyraźnie nawołuje wszystkich ludzi do nawrócenia. Tylko ta droga wychodzi naprzeciw Mesjasza. Zmiana życia, porzucenie
wszystkich kłamstw i przesądów jakimi się
otaczamy, wybór prostej i uczciwej drogi
życia jest prawdziwym sercem Adwentu
czyli oczekiwania na przyjście Boga.
Przez wszystkie wieki jakie minęły od tamtego czasu nieustannie rozlega się wołanie Jezusowego poprzednika o zmianę naszego życia. Niech i do nas dotrze wyraźnie to natarczywe wołanie... bo Pan jest
już blisko.
Ks. Jan J.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
W okresie Adwentu Kościół wędruje
drogą proroków Starego Testamentu aby
odnaleźć Mesjasza i spotkać Go. Dlatego czytanie pierwsze zawiera słynne proroctwo Izajasza dotyczące przyjścia Zbawiciela. Ostatnim a zarazem najważniejszym prorokiem ST jest ten, który rozpoznał Chrystusa nad Jordanem – Jan
Chrzciciel. Człowiek surowego życia,
asceta wsłuchujący się na pustyni w kroki Mesjasza. Jest on bohaterem Adwentu obok Najświętszej Maryji Panny. Jan

Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2001 r.
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlić się będziemy o trzeźwe
przeżycie adwentu.
6. Z posługą sakramentalną przed
Świętami Bożego Narodzenia do ludzi starszych i chorych pójdziemy rano w sobotę
15 grudnia. Prosimy zgłaszać chorych
i starszych w zakrystii.
7. Do kosza, który znajduje się przed
ołtarzem św. Antoniego prosimy składać
dary dla biednych – zwłaszcza żywność.
8. W przyszłą niedzielę – 16 grudnia pielgrzymka do Częstochowy na Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz. 15.30. Koszt
25 zł.
9. Spotkanie członków parafialnego
oddziały Akcji Katolickiej odbędzie się
w przyszłą niedzielę w połączeniu z mszą
św. o godz. 18.00.
10. Spowiedź adwentowa będzie
w naszej parafii w sobotę 22 grudnia.

1. Rekolekcje adwentowe, które rozpoczęliśmy wczoraj zakończą się we wtorek.
2. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz.
6.00 dla młodzieży i dorosłych, a po południu o godz. 16.30 dla dzieci.
3. Dzisiaj o godz. 17.30 odprawiamy
adwentowe nieszpory.
4. Caritas naszej archidiecezji zaprasza wszystkich do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tego
udziału jest nabywanie świecy na stół
wigilijny. Do centrali Caritas od każdej
świecy odprowadzamy 3 zł. Natomiast
wyższe ofiary składane przy tej okazji
przeznaczamy na pomoc dla rodzin wielodzietnych naszej parafii. Podczas ostatnich wakacji krakowska Caritas przekazała na prowadzone kolonie przez naszych Księży sumę 14 tys. zł.
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/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Mariola Marta DYRCZ, córka Marka i Teresy
Paweł Łukasz ZAJĄC, syn Roberta i Anety
Julia Oliwia GUZDEK, córka Stanisława i Moniki
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

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

Helena KONIOR, ur. 1910 r., zam. Wadowice, ul. Parkowa
Honorata STUDZIK, ur. 1914 r., zam. Wadowice, Os.Westerplatte
Bogumiła WRONA, ur. 1956 r., zam. Wadowice, ul. Słowackiego
Jan Piotr MADYDA, ur. 1938 r., zam. Wadowice, ul. Parkowa
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Iz 35, 1-10 * Łk 5, 17-26
Wtorek: Iz 40, 1-11 * Mt 18, 12-24
Środa: Iz 40, 25-31 * Mt 11, 28-30
Czwartek: Iz 41, 13-20 * Mt 11, 11-15
Piątek: Iz 48, 17-19 * Mt 11, 16-19
Sobota: Syr 48, 1-4. 9-11 * Mt 17, 10-13

ZAPROSZENIE NA APEL JASNOGÓRSKI DO CZĘSTOCHOWY
Każdego miesiąca - 16 grudnia - pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski do Częstochowy by modlić za Papieża Jana Pawła II.
Wyjazd o godz. 15.30, powrót około 24.00. Koszt 25 zł.

Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
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Czwartek 13 grudnia Łucji, Otylii
Wspomnienie św. Łucji,dziewicy i męczennicy
6.00 Śp. Joanna Bandoła
Śp. Stanisław Drorz
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Melchior Książek
8.00 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo
dla Zdzisławy Szczurek w imieniny
12.00 Śp. Teodozja Twaróg
16. 30 Śp. Anna Szczurek
18.00 Śp. Ewa Stoleman-Kotlarczyk

Intencje mszalne:

Poniedziałek 10 grudnia Bogdana, Julii
6.00 O Miłosierdzie Boże dla Męża i Mamy
Za zmarłych z rodziny Sediwy
Śp. Melchior Książek
7.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
8.00 Śp. Maria Bucka z Synami
12. 00 Śp. Teodozja Twaróg
16. 30 Śp. Anna Szczurek
18.00 Sp. Zdzisław Wawro

Piątek 14 grudnia Jana, Alfreda
Wspomnienie św.Jana od Krzyża, kapłana i doktora
Kościoła
6.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Ireny
Śp. Stanisław Drorz
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Olga Sikora
8.00 Śp. Melchior Książek
12. 00 Śp. Teodozja Twaróg
15.00 O pokój na świecie
16. 30 Śp. Anna Szczurek
18. 00 Śp. Jan Oleksy
Śp. Agnieszka Szczepan

Wtorek 11 grudnia
Damazego, Daniela
Wspomnienie św.DamazegoI,papieża
6.00 O Miłosierdzie Boże dla Męża i Mamy
Śp. Melchior Książek
Śp. Olga Sikora
7.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
8.00 Śp. Jan Kulbacki - 5 r.śm.
12. 00 Śp. Leonard Frączek
16. 30 Śp. Karolina, Jan Zamysłowscy
18.00 Śp. Maria Bałys

Sobota 15 grudnia
Waleriana, Celiny
6.00 Śp. Anna Szczurek
Śp. Stanisław Drorz
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Olga Sikora
8.00 Śp. Maria Pływacz - 14 r.śm.
12. 00 Sp. Teodozja Twaróg
16. 30 Śp. Lech Pawłowski
18. 00 Śp. Maria Chrapka

Środa 12 grudnia
Joanny, Aleksandra
Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
6.00 Śp. Anna Szczurek
Śp. Olga Sikora
7.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
8.00 Śp. Zdzisław Stroka
12. 00 Śp. Teodozja Twaróg
16.30 Śp. Sylwester Warmuz
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 16 grudnia Albiny, Zdzisława
6.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Józef Szczur - 17 r.śm.
9.00 Śp. Wiesław, Jan Gurdek
10. 30 Śp. Mieczysław Kałwa
11. 30
12.00 Śp. Eugeniusz, Zofia i Ewa Hrdinowie
13. 15 Śp. Józefa, Józef i Stanisław Płonka
18.00 Śp. Maria, Robert Hojnic
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Słucham Papieża
W niedzielę 18 listopada bieżącego roku,
Jan Paweł II powiedział m. in.: „Widownia międzynarodowa jest nadal wstrząsana niepokojącymi napięciami. Musimy
pamiętać o ciężkich cierpieniach, jakie
dotknęły i w dalszym ciągu dotykają, tak
wielu naszych braci i sióstr na świecie:
Tysiące niewinnych ofiar strasznych zamachów z 11 września; niezliczone osoby
zmuszone do pozostawienia swych domostw, aby stawić czoła nieznanej przyszłości, a może i okrutnej śmierci; kobiety, starcy i dzieci narażone na ryzyko
śmierci, zimna i głodu.
W tej sytuacji, której dramat zwiększa
od zawsze groźba terroryzmu, odczuwamy potrzebę zaniesienia naszego krzyku
do Boga. Im bardziej nieprzezwyciężalne
wydają się trudności i im ciemniejsze są
perspektywy, tym bardziej wytrwała winna być nasza modlitwa, aby wybłagać
u Boga dar wzajemnego zrozumienia, zgody i pokoju.
Wiemy, że modlitwa nabiera większej
siły, jeśli towarzysza jej post i jałmużna.
Tak uczy już Stary Testament, a chrześcijanie już od pierwszych wieków słuchali
tego pouczenia i stosowali je, szczególnie
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.
W tym czasie tak bardzo odpowiednim,
proszę katolików, aby dzień 14 grudnia
przeżyli jako dzień postu, w czasie którego będą się gorąco modlić do Boga, aby
dał światu trwały pokój, oparty na sprawiedliwości i aby w ten sposób sprawił,
że możliwe będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań licznych konfliktów nękających świat. To zaś, czego wyrzekniemy
się w czasie postu, będzie można przeka-

zać ubogim, zwłaszcza tym, którzy cierpią obecnie w wyniku terroryzmu i wojny.”
W naszej papieskiej parafii pragniemy
wsłuchać się w głos naszego Największego Rodaka i podjąć Jego prośbę. Chcemy w piątek 14 grudnia tak pościć jak
w Wielki Piątek lub w Środę Popielcową.
Wtedy obowiązuje nas post ścisły. Polega on na dwóch lekkich posiłkach, a jednym pełnym. Jest jeszcze radykalniejsza
forma postu propagowana przez objawienia w Medjugorie. Nazywa się ono „suszenie”. Określony dzień przeżywa się
o chlebie i wodzie.
Ci parafianie, którzy podejmą prośbę
Ojca Świętego zechcą wypisać swój adres na kartce i złożyć ją do puszki znajdującej się u wejścia do Cudownej Kaplicy.
Wymowne dla nas Wadowiczan jest to
miejsce, gdyż obok cudownego wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
wyryte są na marmurowej tablicy słowa
Ojca Świętego: „Was wszystkich proszę,
abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie nieustanną modlitwą.” W dniu
14 października rodziny, które podejmą
ścisły post proszone są wieczorem o godzinie 19.00, przy zapalonej świecy
w swoim domu, odmówić wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypomnijmy sobie, że przez ten akt przedłużamy tą piękną naszą postawę, którą wyraziliśmy 16 października, kiedy to wieczorem o godzinie 19.00 również przy zapalonej świecy wielbiliśmy Boga za wielkie
miłosierdzie dla Wadowic poprzez niezwykły pontyfikat Jana Pawła II.
Ks. Proboszcz
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Szpital pielęgnacyjny w Wadowicach
Od 4 sierpnia 2000 roku na terenie Wadowic działa Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły. Głównym celem Stowarzyszenia jest utworzenie w Wadowicach
szpitala pielęgnacyjnego. Rozważana jest
też możliwość utworzenia oddziału pobytu dziennego, opieki domowej oraz uruchomienia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i łóżek. Stowarzyszenie na swoją
działalność pozyskuje środki finansowe
i rzeczowe wyłączenie ze składek członkowskich i darowizn. Wszyscy członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Radni

Rady Miejskiej w Wadowicach uchwałą
Nr 21/167/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
przekazali na szpital pielęgnacyjny budynek z ogrodem przy ulicy Barskiej 17,
a także wsparli finansowo tę inicjatywę.
Utworzenie szpitala pielęgnacyjnego ma
oprócz znaczenia charytatywnego także
znaczenie społeczne, przyczyni się do obniżenia bezrobocia wśród pracowników
służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek.
Na przewodniczącą Stowarzyszenia została wybrana Pani Stanisława Wodyńska.

Powyższa informacja podana jest na podstawie listu „Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły”

Doktor Edmund Wojtyła
Doktor Edmund Wojtyła, syn Karola
Wojtyły i Emilii z domu Kaczorowskiej, brat
Ojca Świętego Jana Pawła II, urodził się
w 1906 roku w Krakowie. Wraz z rodzicami i młodszym o 14 lat bratem Karolem, obecnym Ojcem Świętym, mieszkał
w Wadowicach przy ulicy Kościelnej 7.
Z wynikiem celującym ukończył Gimnazjum w Wadowicach. W ciężkich warunkach materialnych studiował medycynę na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
zdając z wyróżnieniem wszystkie egzaminy. W maju w 1930 roku jako jeden
z pierwszych promował się na Doktora
Medycyny, po czym po paromiesięcznej
praktyce w Klinice Dziecięcej w Krakowie trafił 1 kwietnia 1931 roku do szpitala

w Bielsku, jako sekundariusz. Znakomite
wykształcenie pogłębiał przez ciągłe dalsze studia, zawsze starał się nieść chorym pomoc nie tylko swoją głęboką wiedzą i umiejętnościami, ale także okazywał współczujące serce, co było cenione
i uznawane przez wszystkich. W listopadzie 1932 roku doktor Edmund Wojtyła
zaraził się śmiertelnie septyczną płonicą
ratując chorą nań pacjentkę. Zmarł po
krótkiej, trwającej tylko cztery dni ciężkiej chorobie – 4 grudnia 1932 roku. Żył
26 lat.
Pogrzeb doktora Edmunda Wojtyły
zgromadził wielu ludzi na cmentarzu
w Bielsku, gdzie pochowano młodego lekarza. Napis na płycie nagrobnej brzmi:

SWE MŁODE ŻYCIE ODDAŁ W OFIERZE CIERPIĄCEJ LUDZKOŚCI

-4-

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do Wadowickiej Pani
Matuchno Najswiętsza
Błagam Cię gorąco
o powrót tatusia.
Proszą Sebastian i Michałek
O Mateczko ukochana!
Dziekuję za wspaniałą rodzinę, którą opiekujesz się wciąż,
proszę za mego ojca, by przestał pić alkohol.
Paweł
Matko Nieustajacej Pomocy
Dziękuję Ci za przepracowane 42 lata
w zawodzie. Dopomóż mi pozytywnie załatwić sprawy urzędowe, które w dzisiejszych czasach są trudne, proszę otocz mnie
płaszczem swoich łask, abym w zdrowiu
rozpoczął nowy etap mojego życia i nie
załamał się ze smutku, otocz mnie życzli-

wymi ludźmi, abym nie tkwił w bezczynności, tylko był jeszcze z ludźmi i służył swoją
wiedzą zawodową. Bardzo Cię Matko proszę.
Niegodny sługa
Matko!
Proszę, aby los mój się zmienił, żebym
miała więcej szczęścia niż nieszczęść. Mój
syn, który urodził się po śmierci mężą, żeby
był zdrowy i lepszy go spotkał los.
Najukochańsza Mateńko!
dziekuję za zdrowie, pracę i szczęście mojej rodziny. Proszę Cię Matko o czuwanie nad
moim życiem, mojej córki Karoliny i najbliższych.
O Mateńko!
Ratuj mego męża Stanisława od nałogu
alkoholowego. Błagam usłysz i spraw, aby
moje dzieci nie musiały więcej oglądać pijanego ojca.
Krystyna

<> Zakłócony spokój w Rokowie
Prawie przez cały rok mało zaglądaliśmy z nabożeństwami do Rokowa.
Wciąż były jakieś przeszkody. Jakbyśmy
oddalili się od siebie. W wigilijny wieczór,
w atmosferze wyjątkowej miłości, chcemy ten mur, który powstał między nami
zburzyć. Odprawiamy w Rokowie Pasterkę o godz. 22.00. Szanowni parafianie z Rokowa, wzywamy was na ten
wieczór do apelu.

nych stron Wadowic, Ojczyzny i świata
mogą odwiedzać rodzinny dom Ojca Świętego.
Ogłoszenie Zespołu Charytatywnego
Zespół Charytatywny prowadzi punkt
wydawania odzieży używanej dla potrzebujących /biednych, bezdomnych/.
W okresie zimowym wzrasta zapotrzebowanie na ciepłą odzież i obuwie. W miarę naszych możliwości staramy się zaspokoić te potrzeby. Niestety dla wszystkich
nie wystarcza, dlatego też chętnie przyjmujemy od ludzi dobrej woli ciepłą odzież
i obuwie. Punkt nasz czynny jest w każdą
środę i czwartek od godz. 9.00 do 12.00.

<> Znów otwarty
Po miesięcznym, gruntownym remoncie papieskiego domu, który zajął cały
listopad od 1 grudnia pielgrzymi z róż-5-

Zespół Charytatywny

