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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę

Mt 2, 13-15. 19-23  Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI SYRA-
CYDESA:
Syr 3, 2-6. 12-14
Kto jest posłuszny Bogu czci swoich rodziców

Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego

EWANGELIA:

 Oto słowo Pańskie.

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem;
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dzie-
cię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało
się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna
mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i
rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci,
którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i
wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce
ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w
stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się speł-
nić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».



-2- -7-

Porządek kolędy  27.12 - 30.12.2001 r

Poniedziałek: Iz 62, 1-5; Dz 13, 16-17.22-25  *
Mt 1, 1-25 albo Mt 1, 18-25
Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14 * Łk 2, 1-14
Wtorek:   Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6 *   J 1, 1-18
Środa:   Dz 6, 8-10; 7, 54.60  *   Mt 10, 17-22
Czwartek:   1 J 1, 1-4 *   J 20, 2-8
Piątek:   1 J 1, 5-2  *   Mt 2, 13-18
Sobota:   1 J 2, 3-11  *   Łk 2, 22-35

Pismo święte na codzień:

Liturgia słowa stawia przed nami
wizerunek Świętej Rodziny - Maryi, Jó-
zefa i Jezusa.... Chociaż Jezus nie miał
biologicznego ojca ani potomstwa, to jed-
nak przyszedł na świat w rodzinie, - gdzie
tak samo jak w naszych rodzinach byli
matka i ojciec, ciotki i wujkowie, kuzyni i
krewni - i że to właśnie w rodzinie wy-
chowywał się i wzrastał. Ta prawda o
życiu Jezusa może nadawać sens życiu
naszych rodzin i być dla nich umocnie-
niem. W Mądrości Syracha czytamy o
błogosławieństwie Bożym, które spoczy-
wa na rodzinie, w której dzieci szanują
rodziców - otaczają ich czcią, szacunkiem
oraz opieką (Syr 3,2-6.12-14). Obraz św.
Rodziny z Nazaretu różni się bardzo od
obrazu naszych własnych rodzin. A prze-
cież mamy naśladować ten wzór. Jak na-
sze rodziny mogłyby choć w części się z
równać ze świętą Rodziną z Nazaretu?
Odpowiedź na to pytanie, jak zwykle, znaj-
dujemy w słowie Bożym. Mówi ono: „Ob-
leczcie się w serdeczne miłosierdzie, do-
broć, pokorę, cichość, cierpliwość”
(Kol 3,12). To wezwanie Bóg kieruje dziś
do wszystkich rodzin, ale przede wszyst-
kim do rodziców. Taka miłość, o jakiej
mówi św. Paweł w Liście do Kolosan -
miłość, która nie potępia, nie sądzi, nie
żąda niczego dla siebie - scala rodziny i
pozwala im żyć w miłości i pokoju
(Kol 3,14-15). Miłość powinna być pod-
stawowym motywem działania w rodzi-
nie. Obowiązki wypełniane bez miłości
stają się ciężarem, natomiast wykonywa-
ne z miłością stają się ofiarami składany-
mi dobrowolnie i radośnie ofiarami, które
pomagają przemienić każdy rodzinny dom
w miniaturę Kościoła. Powołany do tego,

REFLEKSJA EWANGELICZNA: by być głową Świętej Rodziny Józef jest
żywym przykładem praktykowania miło-
ści przejawiającej się czynem. Odkryw-
szy, że obiecana mu na żonę Maryja jest
brzemienna, Józef zamierzał oddalić się
potajemnie, nie chcąc uzurpować sobie
prawo do bycia ojcem dziecka, którego
poczęła Maryja. Gdy jednak Bóg przemó-
wił do niego we śnie, skłaniając go do przy-
jęcia planów, które musiały mu się wyda-
wać co najmniej dziwne, Józef usłuchał
(Mt 1,18-24). Idąc za głosem anioła, uciekł
do Egiptu przed straszliwym gniewem
Heroda. Pozostał tam wraz z Rodziną aż
do chwili śmierci Heroda. Po powrocie i
do kraju musiał zatroszczyć się o bezpiecz-
ne mieszkanie dla Maryi i Jezusa (Mt 2,13-
15.19-23). We wszystkich tych wydarze-
niach Józef podchodził poważnie do po-
wierzonej mu roli męża i ojca, wypełnia-
jąc ją mocą działającej w nim Bożej miło-
ści. Zastanawiające jest milczenie Józe-
fa. Pismo Święte przytaczając wszystkie
wydarzenia z życia Józefa nie notuje ani
jednego wypowiedzianego przezeń słowa.
Z pewnością miałby wiele do powiedze-
nia o swoich zmaganiach, rozterkach, o
tym, jak trudno było mu przyjąć niezwy-
kły plan Boga wobec jego życia. Niemniej
niezachwiane, pozbawione wątpliwości
posłuszeństwo Józefa wobec woli Bożej
jest wystarczającym świadectwem życia
tego, który był zarazem uczniem i opieku-
nem Jezusa.

Ks.  dr  Ryszard  Kempiak  SDB

Chrzty:
Jeremiasz Hubert BIK, syn Mariusza i

Kariny
Martyna Renata FICEK, córka Dariu-

sza i Renaty
Paulina ELŻBIECIAK, córka Adama i

Izy
Patryk STROKA, syn Mariusza i Iwo-

ny

Pogrzeby
Stefania KAK, ur. 1940 r., zam. Wado-

wice, Pl. Jana Pawła II

Zapowiedzi
Łukasz Patrycjusz JĘDROCHA, syn

Andrzeja i Danuty z d. Dyrcz, zam. Radocza
88, Katarzyna Karolina BANAŚ, córka An-
drzeja i Doroty PACHEL, zam. Wadowice, ul.
M. Wadowity 13
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Intencje mszalne:Poniedziałek  31 grudnia  A
Wigilia Bożego Narodzenia

 6.00 Śp. Honorata Studzik
 6.30 Podziękowanie za 91 lat życia dla

Ireny i o Błogosławieństwo dla rodziny
 7.00 Śp. Józef i Wiktoria Skupiec i ich dzieci
 7.30 Prośba o dalsze Błogosławieństwo
             Boże dla całej rodziny
 8.00 Śp. Sylwester Warmuz
12.00 Śp.Kacper Zawiła
             Śp. Zdzisław i Anna i Józef Nowak
 17.00 Zakończenie Roku
 18.00 Śp. Agnieszka i Wojciech Witecki
             Śp. Jadwiga Borgosz - 3 r. śm.

Wtorek  1 styczeń     E
 6.00 Bronisław i dusze w czyśccu
 7.30 Śp. Mieczysław Tanski
 9.00      Śp. Stefan i Józefa Ryś
10.30        Śp. Mieczysław Kłobuch
12.00 Śp. Dorota Curzydło - 3r.ś.
13.15 Śp. Franciszek Pietruszka
18.00     Śp. Jan, Bronisława,
Aleksander i Janina Spisak

Środa  2  stycznia         Sz
 6.00

 6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
 7.00 Śp. Władysława Janowska
 7.30 Śp. Zbigniew Strójwąs
 8.00         Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
             o rozwiązanie konfliktu rodzinnego
12.00 Śp. Honorata Studzik

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
8.30 i 17.30

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 3 stycznia J
 6.00 Śp. Bogumiła Wrona
 6.30 Śp.Bronisław i dusze w czyśccu
 7.00 Śp.Władysława Janowska
 7.30 Śp. Jan Fidziński
 8.00 Śp. Zdzisław Stroka
             Śp. Genowefa Żmuda
12.00 Śp. Melchior Książek
18.00 Śp. Władysław Ramza i Kazimiera ż.

Piątek 4 stycznia      A
  6.00 Śp. Władysława Janowska
  6.30        Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
  7.00 Śp. Zdzisław Stroka
  7.30 Śp. Jan Fidziński
  8.00 O rozwój kultu Najśw. Serca P. J.
             w naszej parafii
12.00 Śp. Władysław i Kazimierz
             Gieruszczak
18.00 Śp. Dominika - 4 r. ś.

Sobota  5 stycznia      Tomasza, Dominika
  6.00 Śp. Władysława Janowska
  6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
  7.00 Śp. Honorata Studzik
  7.30 Śp. Melchior Książek
  8.00 Śp. Mieczysław Chrostek
12.00 O miłość i błogosławieństwo w
rodzinie Marii.
18.00 Śp. Marian i Jerzy syn Domadziarski

Niedziela  6 stycznia       E
  6.00 Śp. Zdzisław Stroka
  7.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
  9.00 Podziękowanie z prośbą o błog. Boże
           dla Adama i Elżbiety Gonet w 25 r.
           ślubu
10.30 Śp. Melchior Książek
12.00 Śp. Kazimierz Bogunia
13.15

18.00 Śp.Józef, Wiktoria Leń

Święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 30.12.2001 r.
Ogłoszenia parafialne

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

1. Dzisiaj jak w każdą niedzielę o  godz.
17.30 świąteczne nieszpory.

2. Przy kościele rozprowadzamy dzisiaj
cegiełki o nominałach 5, 10, i 20 zł. Cegiełki te
na sumę 1150 zł przesłała naszej parafii Telewi-
zja Niepokalanów II. Proszą nas abyśmy przez
zakup wspomogli tę polską telewizję o charak-
terze religijnym.

3. Jutro 31 grudnia uroczyste nabożeń-
stwo na zakończenie roku o godz. 17.00.

4. We wtorek 1 stycznia jest Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to 35 Świa-
towy Dzień Pokoju. Msze Święte jak w każdą
niedzielę.

5. W środę na Nowennie do NMP Nie-
ustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy
się o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.

6. W pierwszy czwartek na Mszy św. o
godz. 8.00 modlimy się o powołania kapłań-
skie i zakonne.

7. W pierwszy piątek spowiadamy rano
od 6.00 do 8.30 i po południu od 16.00 do 18.30.
Msza św. dla dzieci o godz. 16.30. Zachęcamy
do Komunii św. wynagradzającej. Straż Hono-
rowa Serca Bożego prowadzi Godzinę Świętą
od 8.30.

8. W pierwszą sobotę na Mszy św. o godz.
8.00 modlimy się za rodziny oczekujące potom-
stwa. Na tę Mszę św. zapraszamy te rodziny
oraz Rycerstwo Niepokalanej.

9. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Objawienia Pańskiego.

   /-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Przerost formy nad treścią

Pokój zostawiam wam

Józef Lehrfeld

Ojciec Święty, widząc wielkie zagro-
żenie dla pokoju we współczesnym świe-
cie, wezwał wszystkich ludzi dobrej woli,
aby w piątek 14 grudnia 2001 roku włą-
czyli się w specjalny post. Dzień 24 stycz-
nia 2002 roku ma być w zamyśle Ojca Świę-
tego czasem modlitwy przywódców róż-
nych religii świata o pokój.

W naszej parafii w sposób wyjątko-
wy wsłuchujemy się w prośby Ojca Świę-
tego. Stąd poprosiliśmy wszystkich para-
fian o włączenie się w ten wyjątkowy Ad-
wentowy Post. Prosiliśmy, aby każdy, kto
uzna, że stać go, by jego rodzina zachowała
post ścisły, a nawet „suszyła”, zadeklaro-
wał na piśmie akceptację tej prośby. Prawie
sto rodzin podpisało się imiennie, że prze-
żyją ten dzień w ścisłym poście. Wielką
wdzięczność składam za tę postawę. Nie-
którzy mieli obiekcje, że dobrymi czynami
nie trzeba się chwalić, trzeba je realizować
w ukryciu. Pisanie o nich zdradza postawę
faryzejską. Podpierali się przy tym cytatem
z ewangelicznym „Niech nie wie prawica,
co czyni lewica”. Mam uznanie do słuszno-
ści takiej postawy. Rzeczywiście Pan Jezus
tak uczył. Trzeba jednak na tym miejscu
przypomnieć i inne słowa Jezusa: „Tak niech
świeci światłość wasza przed ludźmi, aby
widzieli dobre czyny i chwalili Ojca, który
jest w niebie”. Dobre czyny mają pociągać
innych do czynienia dobra.

Zechciejcie przyjąć świadectwa ro-
dzin, które  złożyły swe deklaracje do puszki
przed kaplicą Matki Bożej w naszej Bazyli-
ce. Są to wybrane tylko niektóre spośród
stu świadectw złożonych na piśmie przez
naszych parafian.

„W naszej rodzinie w każdy piątek
staramy się nie jeść pokarmów mięsnych.
Dzisiejszy post będzie postem wyjątkowym,

który z radością podejmujemy. Z racji obo-
wiązków moich synów nie będziemy razem
na wspólnej, wieczornej modlitwie, ale po-
stanowiliśmy, że każde z nas wieczorem
odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego
w intencji pokoju. Będziemy też modlić się
w intencji Ojca Świętego. Nasza modlitwa
ogarnie też ludzi, którzy znajdują się w róż-
nych trudnych sytuacjach życiowych, ludzi
biednych i bezdomnych. Będziemy prosić
naszą Matkę Nieustającej Pomocy, aby na-
uczyła nas bardziej dostrzegać drugiego
człowieka, aby te święta były dla wszyst-
kich ludzi świętami pokoju i radości - Mat-
ka z synami”

„Zgłaszam, że w dniu 14 grudnia
2001 r. zachowywałam post ścisły w in-
tencji pokoju. Nie powinnam się tym chwa-
lić w myśl nauczania Pana Jezusa: „... gdy
pościsz ... abyś ludziom nie okazał, że po-
ścisz, ale Ojcu twojemu, który jest w ukry-
ciu” (Mt 6, 16-18). Sądzę, że takich osób
jak ja – nie chcących się ujawnić – jest wię-
cej - Maria”

„Paweł i Łukasz – postanawiamy,
że 14 grudnia będziemy pościć o chlebie i
wodzie. Maria – postanawiam, że nie tyl-
ko 14 grudnia 2001 r., ale przez cały rok
2002 w każda środę i piątek będę pościła o
chlebie i wodzie prosząc o Miłosierdzie
Boże, pokój i zbawienie dla wszystkich lu-
dzi”

„Z radością i z pogodą ducha prze-
żyłam dzień 14 grudnia, ofiarując post za
pokój w Polsce i na świecie - Sabina”

„Przenajświętsza Matko Pomocy
Nieustającej podejmując prośbę Ojca Świę-
tego ofiarowuję Ci nie z przymusu, lecz z
ochoty post ścisły oraz modlitwy w inten-
cjach, o które prosi nasz ukochany Ojciec
Święty Jan Paweł II - Anna”

„W dniu 14 grudnia 2001 r. na proś-
bę Ojca Świętego zachowamy ścisły post
i będziemy się modlić do Boga Miłosier-
nego o pokój między skłóconymi naroda-
mi świata”

„Matuchno Nieustającej Pomocy,
Nasza Kochana Matko Wadowicka, od-
powiadając na apel naszego umiłowane-
go Ojca Świętego Jana Pawła II, oświad-
czamy, że w dniu 14 grudnia 2001 r. bę-
dziemy przestrzegać ścisły post - Wdzięcz-
ni czciciele Krystyna i Józef”

„Z pomocą Matki Bożej zobowią-
zuję się pościć o chlebie i wodzie 14 grud-
nia - Stanisława”

„Stosownie do apelu Ojca Święte-
go zobowiązujemy się w dniu 14 grudnia
2001 r. zachować post ścisły w intencji po-

koju na świecie oraz zobowiązujemy się do
trwania w modlitwie - Barbara, Małgorzata
i Klaudia”

„Podejmujemy się wraz z synem w
dniu 14 grudnia 2001 zachować post ścisły
oraz będziemy się modlić w intencji pokoju
na świecie i za ludzi biednych, którzy po-
trzebują modlitwy oraz pomocy - Maria,
Piotr, Wiesław”

Wyrażam wielką wdzięczność i ra-
dość, że głos Największego Rodaka Wado-
wickiego jest słyszany przez mieszkańców
tego grodu. Radość moja jest tym większa,
że nie tylko słuchacie Papieża, ale również
staracie się wprowadzać w życie Jego pole-
cenia.

Ks. Proboszcz


