Nasze sprawy
<> Podziękowanie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom
Wadowic, którzy w dniach od 23-25 listopada włączyli się w zbiórkę żywności na
rzecz najbardziej potrzebujących, organizowaną w ramach ogólnopolskiej akcji Banku
Żywności.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało
się zebrać 3215 kg produktów, które zostały rozdzielone między te organizacje, które na co dzień wspierają rodziny i osoby
potrzebujące z terenu naszego miasta. Za
okazałą pomoc, w imieniu tych, którzy ją
otrzymają składamy serdeczne Bóg zapłać.
Pracownicy PCPR
Wyrażamy wdzięczność za 600 kg żywności przekazanej naszej parafii z powyższej zbiórki. Zespół Charytatywny miał czym
obdzielić potrzebujące rodziny.

<> Gotowe
Malarki Artystki zakończyły prace nad polichromią nawy bocznej. W nadchodzącym
tygodniu zostaną rozebrane rusztowania,
które przez 3 miesiące służyły do malowania tej części kościoła. Odsłonią się naszym
oczom piękne biblijne sceny wyrażające trzy
encykliki papieskie: Redemptor hominis
/Odkupiciel człowieka/ Dives in miserocordiae /Bogaty w miłosierdzie/, oraz Laborem egzercens /O pracy ludzkiej/.
<> Pomoc Kościołowi na Wschodzie
W II Niedzielę Adwentu w naszej parafii
zebrano 1600 zł. na pomoc Kościołowi na
Wschodzie. Tam żniwo bardzo wielkie.
Różnorakie żniwo. Robotników za mało.
Dotkliwie odczuwalna jest w tamtejszym
rejonie niewspółmierność dobrych środków do ogromnego morza zła.

Zapraszamy
Biblioteka parafialna nie cieszy się taką
popularnością jak Ośrodek Charytatywny w Domu Katolickim. Tam w każde środy i czwartki
są ludzie. I zawsze
mówią, że są biedni, że potrzebują.

W salce biblioteki jest najczęściej pusto. Brak jest ludzi głodnych wiedzy religijne. Są syci.
Przypominamy jednak, że pomimo braku
zapotrzebowania biblioteka wciąż jest otwarta

Środy od 16.00-17.30, niedziele od 10.00-12.00.
Zachęcamy do wypożyczania książek.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. JAKU-

PROROKA IZAJASZA:

BA APOSTOŁA:

Iz 35, 1-6a. 10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Jk 5, 7-10
Przyjście Pana jest już bliskie

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

EWANGELIA:
Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Gdy
Jan
usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: «Czy
Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia,
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?

Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie
szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam,
nawet więcej niż proroka. On jest tym,
o którym napisano: Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam:
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».
Oto słowo Pańskie.

nym Janowi Chrzcicielowi, które zapowiadało Mesjasza i Jego uzdrawiające działanie.
Trędowaci, głusi, niewidomi, chromi
i trędowaci doznają błogosławionej Mocy
Mesjasza. Jakie to dziwne, że ten, który
Go rozpoznał nad Jordanem i ogłosił ludowi samotnie dobiega swojego kresu.
Ten, który pomagał wszystkim dookoła nie
wybawi Jana Chrzciciela z kajdan i zawistnej śmierci. Jezus i Jego poprzednik idą
podobną drogą. Jest to droga samotności
i krzyża.
Ks. Jan J.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Ewangelia dzisiejsza przekazuje nam
dramatyczny finał misji Jana Chrzciciela.
Prorok jest już w więzieniu i oczekuje
surowej zemsty Herodiady. I właśnie
wtedy pod koniec życia, w odosobnieniu
Jan Chrzciciel stawia sobie pytania o sens
swojego życia. Wysyła więc do Jezusa
swoich uczniów aby w jego imieniu zapytali Mesjasza. Jezus odpowiada Janowi Chrzcicielowi jak prorok prorokowi.
Posługuje się proroctwem doskonale zna-

Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA ADWENTU – 16.12.2001 r.
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. Wdzięczni jesteśmy właścicielom stołówek, którzy organizują wieczerzę wigilijną dla biednych.
2. W środę, na Nowennie do MB
Nieust. Pomocy o 8.30 i 17. 30, modlimy
się o dobrą spowiedź adwentową.

3. Zachęcamy wiernych do korzystania z Sakramentu Pokuty podczas Mszy
Św. rano i po południu. Od czwartku do
poniedziałku przez cały dzień będzie spowiadało 4 księży. Natomiast w sobotę zapraszamy większą ilość kapłanów od godz.
8.00 do godz. 18.30. W tym dniu w naszej
parafii jest spowiedź adwentowa.
4. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele.

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

Jan FIDZIŃSKI ur. 1930 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Kamila SEDIWY, ur. 1913 r., zam. Wadowice, ul. Boh.Monte Cassino
Władysława JANOWSKA, ur. 1926 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Stanisława DYRCZ, ur. 1928 r., zam. Wadowice, ul. Podstawie
Bronisława GRAD, ur. 1917 r., zam. Wadowice, ul. Wojska Polskiego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do Wadowickiej Pani
Kochana Matko
Proszę Cię uproś
u Swojego Syna nawrócenie mojego
męża i syna.
Twoja czcicielka

Kochana Mateczko
Dziekuję za Twoją opiekę i proszę o miłość, zgodę w naszej rodzinie. Pomóż mi,
żebym zawsze była dobra.
Twoja czczicielka

Mateńko Nieustającej Pomocy
Proszę Cię o opiekę nad synem Dominikiem, który pragnie zostać kapłanem.
Błogosław mu Matko.
Matka

Pani Wadowicka
Proszę Najświętszą Mateńkę o dalsze
wychowanie mojego syna i opiekę nad
nim. Już moja Najukochańsza Mateńko tak
dużo się zmieniło na lepsze. Serdeczne Bóg
zapłać.
Twoja czcicielka

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

<> Ofiara na polichromię
W I Niedzielę Adwentu zebraliśmy na malowanie naszego kościoła sumę 9.665 zł.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę. Koszt polichromii realizowanej obecnie nawy bocznej będzie wynosił 80 tys. zł.
<> Czuwam przy Ojcu Świętym
Na prośbę Papieża o podjęcie ścisłego postu w piątek 14 grudnia w intencji pokoju
odpowiedziało wielu naszych Parafian. 20 rodzin wypisało swe nazwiska i złożyło - zgodnie z naszą prośbą - w puszce przed Cudowną Kaplicą.
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Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Rdz 49, 2.8-10 * Mt 1, 1-17
Wtorek: Jr 23, 5-8 * Mt 1, 18-24
Środa: Sdz 13, 2-7. 24-25a * Łk 1, 5-25
Czwartek: Iz 7, 10-14 * Łk 1, 26-38
Piątek: Pnp 2, 8-14 lub So 3, 14-18a * Łk 1, 39-45
Sobota: 1 Sm 1, 24-28 * Łk 1, 46-56
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Kościół w potrzebie

Intencje mszalne:
Dominika,
Bogusława
Śp. Franciszka i Emilia Żak
Śp. Bronisław
Śp. Stanisław Drorz
Śp. Mieczysław Kałwa
Śp. Maria Ziaja
Śp. Rozalia i Konstanty Saferna
Śp. Józef, Maria Byrski
Śp. Jerzy Wacław
Śp. Maria, Robert Hojnic

Czwartek 20 grudnia
6.00
7.00
7.30
8.00
12.00

Poniedziałek 17 grudnia Łazarza, Floriana
6.00 Śp. Olga Sikora
Śp. Anna Szczurek
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Zygmunt Kręcioch
8.00 Śp. Stanisław Drorz
12.00 Za zmarłych z rodziny Adamek
16.30 Śp. Zofia Skiba
Z rodz. Mrajców
18.00 Sp. Franciszek Gnojek

16.30
18.00

Piątek 21 grudnia
Piotra, Anastazego
6.00 Śp. Olga Sikora
Śp. Jan Bogacz
7.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
8.00 Śp. Agnieszka i Władysława Wójcik
12.00 O zdrowie Rafała
16.30 Śp. Franciszek i Maria Kłaput - 10 r.śm.
18.00 Śp. Stanisław,Wiktoria, Katarzyna Szczygieł

Wtorek 18 grudnia Bogusława, Gracjana
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla syna
Bogusława w dniu imienin
Śp. Maria i Franciszek
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Stanisław Drorz
8.00 Śp. Bronisław
12.00 Za zmarłych z rodziny Kupiec
16.30 O zdrowie i błog. Boże dla Roberta
Gracjasz w 5 r.urodzin
18.00 Śp. Olga Sikora

Sobota 22 grudnia
Zenona, Honoraty
6.00 Śp. Olga Sikora
Śp. Genowefa Barycz
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
Śp. Wiktoria
7.30 Śp. Stanisław Drorz
8.00 Śp. Stanisław Kruk
12.00 Sp. Stanisław Kłaput
16.30 Śp. Jan i Stanisława Augustyniak
18.00 Śp. Maria Hojnic

Środa 19 grudnia
Dariusza, Urbana
6.00 Śp. Jan, Jadwiga i Adam
Śp. Czesław i Maria Panczakiewcz
7.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
8.00 Śp. Olga Sikora
12.00 Śp. Marian Michałek
Zmarli z rodziny Jochemczyków
16.30 Śp. Stanisława i Jan Matlak
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 23 grudnia
Jana, Małgorzaty
6.00 Za zmarłych z rodzin Majeran i Przystał
7.30 Śp. Stanisław Drorz
9.00 Śp. Mieczysław Kałwa
10.30 Śp. Maria, Robert Hojnic
11. 30
12.00 Śp. Jan Biela
13.15 Śp. Roman Wyka
18.00 Śp. Sebastian i Krystyna Dziaduś
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Grudzień jest miesiącem o najdłuższych
nocach i najkrótszych dniach. Wiele ciemności, a mało światła. Na te kalendarzowe dni zimy przypada liturgiczny Adwent.
Ten okres w Kościele przypomina o ciemnościach oczekiwania na jasność Syna
Bożego. Była to bardzo długa noc tęsknego wołania: „Spuśćcie nam na ziemskie
niwy.” Bóg wysłuchał ludzkiej tęsknoty
i oto pojawiła się na ziemi Światłość Świata – Jezus Chrystus.
Wspaniale wkomponowana jest w liturgię II Niedzieli Adwentu sprawa pomocy
kościelnej dla Katolików na wschodzie.
Przypominamy sobie tą niezwykłą ciemność walki z religią, która panowała od
1918 r. na wschód od naszej Ojczyzny.
O rozmiarach zniszczeń dokonanych
w czasach sowieckich mówił Administrator Apostolski dla katolików europejskiej
części Rosji abp Tadeusz Kondrusiewicz
podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w ubiegłym roku w Lublinie. Opisując sytuacje kościoła katolickiego Federacji Rosyjskiej przypomniał, że: „W całej olbrzymiej Rosji były czynne tylko
2 kościoły: w Moskwie i w Leningradzie.
Zaś w ciągu 3 pokoleń nie został wyświęcony ani jeden kapłan, nie został wydrukowany ani jeden modlitewnik i nie została wydana ani jedna książka religijna.
Praktycznie zlikwidowano niemal wszystkich duszpasterzy. Człowiek wierzący
został skazany na bycie człowiekiem drugiej kategorii. Trudno mu było ukończyć
studia. Otrzymać lepszą pracę. Dzieciom
zabraniano udziału w nabożeństwach.
Wiara po ludzku rzecz biorąc została skazana na unicestwienie.”

O rozmiarach zniszczeń mówią także
statystyki. Przed II wojną światową na
Ukrainie zachodniej, na terenie obecnej
Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łódzkiej istniało około 1300 świątyń katolickich, z czego po II wojnie światowej było
13. Przed 1939 rokiem na tych terenach
pracowało 1000 kapłanów, w chwili upadku komunizmu było ich ośmiu.
W czasie rozpadu reżimu totalitarnego,
katolicy ZSRR byli bez świątyń, kapłanów,
seminariów. Byli w niesłychanie biednym
i głęboko zdemoralizowanym społeczeństwie. Arcybiskup Kondrusiewicz przytaczał także wstrząsające dane o spustoszeniach do jakich doprowadziło wychowanie bez Boga. Statystyki podają, że
50% rodzin w Rosji to rodziny rozbite.
Wśród młodych małżeństw liczba ta sięga 70%. W samej Moskwie jest 50 tys.
bezdomnych dzieci. Liczba aborcji według
oficjalnych statystyk sięga około 4mln,
nieoficjalnie mówi się o 7 mln. Do alkoholizmu, który od zawsze był plagą społeczeństwa rosyjskiego dochodzi nowa, nie
mniej groźna plaga, narkomania. Korupcja i chaos spotęgowane pozostawioną
jeszcze w spadku po 70 latach ateizacji
pustkę duchową, niekiedy napawa strachem. Rosja podążą drogą dzikiego, nieokiełznanego kapitalizmu. Niewielka grupka ludzi, bardzo bogatych wobec skrajnie
biednego i społecznie bezbronnego społeczeństwa.
Są to ciemności adwentowe naszych
wschodnich sąsiadów. Bóg wysłuchał
wołania biednych ludów wschodu. Padły
ciąg dalszy na stronie 4
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lę Adwentu wybrano jako właściwy czas
na wsparcie duchowe i materialne naszych wschodnich sąsiadów. W tę niedzielę we wszystkich parafiach naszej
Ojczyzny, a także poza jej granicami pamiętamy o tej ważnej sprawie. Modlimy
się, poznajemy sytuację religijną na
wschodzie, a także wspieramy ich różnymi ofiarami. W naszej parafii służba liturgiczna, która przy kościele zbierała ofiary na ten cel zgromadziła z Waszych datków sumę 1600 zł. Te pieniądze przekazaliśmy do centrali pomocy w Warszawie. Myślę, że można przypomnieć sobie
nasze polskie powiedzenie ziarnko do
ziarnka, a zbierze się miarka. Na pewno miarka w skali ogólnopolskiej. Bogu
i Wam za tę postawę składam dziękczynienie.

ciąg dalszy ze strony 3

mury wojującego ateizmu w wydaniu komunistycznym. Kościół wyszedł z podziemia i choć w wielu miejscach zaczyna od
zera i boryka się z niezliczonymi trudnościami – to jednak: rozwija się, wzmacnia
i zakorzenia.
Przez całe wieki nie najlepiej układały
się nasze stosunki z sąsiadami wschodnimi. Trudne było dla nas, a pewno i dla nich
to sąsiedztwo. Nastały nowe czasy. Polska jest w trudnej, ale materialnie i duchowo o całe nieba lepszej sytuacji niż nasi
sąsiedzi na wschodzie. Pomyśleliśmy, że
trzeba sąsiadom pomagać. To jest droga
do ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków.
Od strony kościelnej przy Sekretariacie
Konferencji Episkopatu Polski od kilku już
lat istnieje Zespół Pomocy Kościelnej dla
Katolików na Wschodzie. Drugą niedzie-

Ks. Proboszcz

Starość nie radość?
w wielkim błędzie Ci, którzy tak myślą.
Przede wszystkim trudno mówić, że Panu
Bogu mogło się coś nie udać. Bo przecież stwarzanie świata i ludzi to nie dzieło przypadku i nie odbywało się
metodą prób i błędów, a więc rozpatrywanie starości jako błędu
Pana Boga jest nielogiczne i niedopuszczalne.
Uważam, że starość może być
jednym z piękniejszych okresów
w życiu człowieka. Wtedy obserwujemy, z perspektywy czasu, czego dokonaliśmy w naszym
życiu. Cieszymy się jak rozwijają się owoce naszej ciężkiej pracy, naszego starania i zabiegania. Widzimy jak pomnaża się
dobro, które wypracowaliśmy całym na-

Okres Adwentu to okres oczekiwania
i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ale okres Adwentu jest także czasem refleksji, w którym rozmyślamy nad swoim życiem, nad naszymi radościami i smutkami. Spoglądamy wstecz na nasze osiągnięcia
i porażki. Do takich rozmyślań inspirowały nas również nauki rekolekcyjne prowadzone w naszej parafii przez O.O. Redemptorystów. Wśród wielu tematów poruszanych przez rekolekcjonistów takich jak wiara, modlitwa
przewijał się również temat starości.
Wielu ludzi powiada – „starość nie radość” lub też „nie udał się Panu Bogu ten
okres w życiu człowieka”. Myślę, że są
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twarzy widać zmęczenie, a czasem i ból to
jednak nie słychać skarg. Z niespożytą siłą
kieruje Kościołem, bez wytchnienia wypełnia swoje powołanie. Nie ma wątpliwości,
że całą swoją moc czerpie ze skarbnicy
Bożego Miłosierdzia, że tylko łaska Boża
pozwala Mu przeżywać starość tak jak to
widzimy. Swój stosunek do starości i ludzi
starszych wyraził Ojciec Święty w bardzo
osobistym i bezpośrednim liście Do moich
Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku. Polecam treść tego listu nie tylko ludziom starszym, ale także młodym, aby zrozumieli starość i ludzi starych.
Jednakże, aby tak był przeżywany okres
wieku starszego, musimy zdawać sobie
sprawę, że pracujemy na to dzisiaj. Mówimy – na taką starość trzeba sobie zasłużyć. Bowiem tak będziemy kiedyś traktowani przez rodzinę i bliskich, jak teraz odnosimy się do rodziców, dziadków i innych
ludzi, którym winniśmy miłość i szacunek.
A zatem służmy Bogu i bliźniemu, aby
sobie zasłużyć...
Józef Lehrfeld

szym życiem. Mamy czas, aby podziwiać
nasze dzieci, które dobrze wychowaliśmy. Dzielimy się swoim doświadczeniem, roztropnością i dobrze rozumianą
radą i mądrością. Wreszcie, możemy
Bogu dziękować za to, że obdarzył nas
łaską godnego przeżywania starości.
Mimo, że czasem cierpienie przygniata
do łóżka to jednak przeżywanie tego
okresu w łączności z Panem Bogiem oraz
w otoczeniu rodziny i bliskich pozwala
osiągać stan duchowego zadowolenia.
Wtedy też z wielką ufnością oczekujemy na przyjście Chrystusa widząc, że nie
zmarnowaliśmy naszego życia. Nie
straszna jest śmierć i nie ma obawy przed
spotkaniem z Panem.
Myślę, że najdoskonalszym przykładem radosnego przeżywania starości jest
nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Ileż
energii w tym człowieku, ile troski o innych, radości ze spotkań z młodzieżą, z
wiernymi i jak wielkim przeżyciem są dla
Niego spotkania z rodakami. Chociaż na

Budzenie świadomości
również w kaplicy Sióstr Nazaretanek
uczestnicy mszy niedzielnych i świątecznych będą także powiadamiani o potrzebie
pomocy biednym i sposobach jej realizowania.
Ustaliliśmy także, że w Wielkim Poście
nie tylko będą się odbywały rekolekcje
w naszej bazylice, ale również w kościele
Na Górce u OO Karmelitów i u Sióstr Nazaretanek przy ul. Lwowskiej. Jesteśmy
przekonani, że wierni przyjmą te propozycje wzmacniające dobro duchowe.

Zespół Charytatywny działający przy
naszej parafii poprosił mnie, abym uwrażliwiał kapłanów duszpasterzujących na
terenie naszej parafii, by uczestnicy liturgii niedzielnej i świątecznej mięli większą wrażliwość na biednych. Podkreślono zwłaszcza, że uczestnicy liturgii
w kościele karmelitańskim Na Górce
oraz w kaplicy Sióstr Nazaretanek przy
ul. Lwowskiej też chętnie chcą pomóc
ludziom biednym. W rozmowie z Ojcem
Przeorem Ojców Karmelitów uzgodniliśmy, że tak w kościele Na Górce, jak

Ks. Proboszcz
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