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Nasze sprawy

Przeżywając Święta
Narodzenia Pańskiego

składamy serdeczne życzenia:
obfitości łask, pokoju serca,

dobrego zdrowia,
oraz wszelkich darów,
które w tę Świętą Noc

przynosi nam Syn Boży.

Drodzy Parafianie

Redakcja Bazyliki

<>   Romowie górą
W ubiegły czwartek go-

ściliśmy Duszpasterza Ro-
mów – ks. Stanisława
Opockiego. Jest on wikariu-
szem w Łososinie G.

w diecezji tarnowskiej. Od kilku lat bi-
skup zlecił mu opiekę nad Cyganami. Ma
na ten temat dużą wiedzę teoretyczną, oraz
bogate doświadczenie pracy wśród tego
szczepu etnicznego – dla nas tak często
egzotycznego. Dużo mądrych słów mó-
wił o wielkiej życzliwości Cyganów, a tak-
że ich solidarności. Wypowiedział m.in.
zdanie, że wśród Cyganów nie spotkał
dotychczas człowieka niewierzącego. Są
oni po swojemu i według własnych tra-
dycji ludźmi bardzo religijnymi. Nauka
Chrystusa jest dla nich wciąż mało zna-
na, bo żyją na peryferiach obyczaju pol-
skiego, jego kultury, a także religijnych,

chrześcijańskich tradycji.

Są to ludzie swoiście
utalentowani, ale na
skutek dużego lekce-
ważenia szkoły i nauki, mają wielkie trud-
ności we współczesnym, skomputeryzo-
wanym świecie.

W naszej parafii rodzin cygańskich jest
prawie 30 – w sumie jest ich około stu
Romów. W żyłach ich wciąż płynie krew
wiecznego tułacza. Cygańska dola i nie-
dola. Dla naszej parafii jest wielkim pro-
blemem jak po chrześcijańsku otworzyć
się na tych często niezrozumiałych sąsia-
dów.

Była mowa, żeby dla nich i razem
z nimi zainicjować comiesięczną mszę św.
Żeby utworzyć wśród nich żywy róża-
niec. Wciągnąć ich jako wolontariuszy do
Zespołu Charytatywnego. Jak na razie są
to życzenia, które nie wiemy jak zreali-
zować.

<>   Roraty dla dzieci
Z radością patrzę na grupę ok. 150 dzieci, które uczestniczyły

w tegorocznych roratach. Z czcią pochylam się przed ich rodzicami,
czy też babciami lub dziadkami, którzy często codziennie przycho-
dzili w adwencie z pociechami do kościoła. Zdaję sobie sprawę, że
tylko te dzieci były w wieczory adwentowe na roratach, gdy ktoś
z domu szedł z nimi. Tym bardziej dziękuję rodzinom, które te-
gorocznymi roratami żyły. Zastanawiam się jak to jest, że jedni
rodzice mają czas i mogą z dziećmi przyjść do kościoła na rora-
ty. Inni natomiast, gdy poruszam ten problem, z całym przeko-
naniem mówią: Ależ my na to absolutnie nie mamy czasu. Pan
Jezus mówi: „Gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje”.
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Intencje
mszalne:

Poniedziałek 23 grudnia
 6.00 Śp. Emilia

Śp. Franciszek
Śp. Teresa Konefał

 7.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
 7.30 Śp. Urszula Pasternak - Paleczna
 8.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
 12.00 Śp. Wiktoria Woźniak
 17.00 Śp. Stanisław Kruk

Wtorek 24 grudnia
  6.00 Śp. Franciszek Baran - 3 r. śmierci
  7.00 Śp. Ewa Książek

O zdrowie dla Bronisławy i Boże błog.
  7.30 Śp. Stanisław Kruk
  8.00 Śp. Wojciech i Marianna Deje
 12.00 Śp. Helena i Michał Cielebon
 24.00 Śp. Leon Grabowski
            Śp. Anna Huber

Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Śp. Franciszka i Stanisław Graboś
Śp. Sylwester Warmuz
Śp. Teresa Konefał
Śp. Adelajda i Stanisław Czermińscy

Środa 25 grudnia
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  6.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
  7.30 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
  9.00 Śp. Ludwik, Waleria Wałoch
 10.30 Śp. Ewa i Ludwik Witek i Stanisław

O bł. Boże dla Aliny i Ireneusza
Kurek w 30 r. ślubu

 12.00 Śp. Stefania Gołuchowska
 13.15 W intencji dzieci
 18.00 Śp. Franciszek Pietruszka

Czwartek 26 grudnia
Święto św. Szczepana,

pierwszego męczennika
  6.00

  7.30 Śp. Edmund - 14 r. śm.
Śp. Józef Banaś

  9.00 Śp. Jadwiga i Franciszek Garlej
 10.30 Śp. Józef i Piotr Gołąb
 12.00 Śp. Adam Cisak
 13.15 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
 18.00 Śp. Władysław Miarka

Piątek 27 grudnia
Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Helena Paździora - 15 r. śm.
  7.30 Śp. Teresa Konefał
  8.00 Śp. Helena Sarnecka

W int. Teresy i Andrzeja w 33 r. ślubu
12.00 Śp. Helena Kłobuch
18.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy

Sobota  28 grudnia
Święto Świętych Młodzianków,

meczenników
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
  8.00

12.00

18.00 Sp. Władysława Dyrcz

Niedziela 29 grudnia
  6.00 Śp. Helena Kłobuch - 6 r. śm.
  7.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
  9.00 Śp. Helena Woźniak
10.30 Śp. Jan Oleksy - 3 r. śm.
12.00 Śp. Roman Adamus
13.15 Śp. Jan Piwowarczyk - 12 r. śm.
18.00 Śp. Edward Koman - 6 r. śm.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIĘGI SAMUELA:

EWANGELIA:

Łk  1, 26-38  Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona.

2 Sm  7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Rz  16, 25-27

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
została objawiona.

 Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA

Ks. Jan J.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef,
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa
i rozważała, co miałoby znaczyć to po-
zdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On
wielki i będzie nazwany Synem Najwyż-
szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Ja-

kuba na wieki, a Jego panowaniu nie bę-
dzie końca». Na to Maryja rzekła do anio-
ła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię. Dlatego też Święte, które
się narodzi, będzie nazwane Synem Bo-
żym. A oto również krewna Twoja, Elż-
bieta, poczęła w swej starości syna i jest
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa». Wtedy od-
szedł od Niej anioł.

Jesteśmy świadkami Zwiastowania. W czwartą Niedzielę Adwentu, Kościół zaprasza
nas do Nazaretu. Tam wchodzimy do domu Maryi  i słyszymy słowa niebieskiego posłań-
ca. Wiemy jak trudno było Dziewicy z Nazaretu przyjąć te słowa, które nam zapowiadały
Zbawiciela a dla Niej bardzo poważną decyzję na całe życie. Dzisiaj nas dotyczą te słowa.
Wielu z nas będzie miało wielkie trudności w przyjęciu tego orędzia. Bądźmy nie tylko
biernymi świadkami narodzin Boga. Pozwólmy aby On narodził się w naszych sercach.
Kiedy w nas narodzi się Pokój, Miłość i Radość wtedy na świecie pojawi się małe i ubogie
Betlejem. Dobra Nowina stanie się Ciałem a ludzie będą odrobinę lepsi. „Wierzysz, że Bóg
się narodził w żłobie? Biada ci jeśli się nie narodzi w tobie.” /A.Mickiewicz/
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IV NIEDZIELA ADWENTU 22.12.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

15 grudnia Joanna Rzepa, Os. Westerplatte 21/10
16 grudnia Stanisław i Józefa Szydłowscy, Os. Jedność 10
17 grudnia Andrzej i Dorota Koźbiał, Łazówka 49
18 grudnia Maria i Stanisław Augustyniak, ul. Nowobilskich 5
19 grudniaMaria Podgórna, ul. Legionów 17
20 grudnia Jan i Monika Kałuża, Os. XX-lecia 5/17
21 grudnia Józef i Ludwika Sikora, ul. Mickiewicza 37
22 grudnia Jan i Zofia Mydlarz, Łąki 11, Jan i Mirosława Dziwisz

Rok Różańca Matka Boska w Roku Różańcu św.
nawiedziła następujące rodziny:

1. Składamy serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy na różny sposób poma-
gają biednym rodzinom. Czytelnym zna-
kiem spieszenia z pomocą jest nabywanie
świec Caritas. Niech ta świeca stanie na
stole wigilijnym przy pustym miejscu i za-
świadczy, że Chrystus wnosi miłość w tę
rodzinę. Żywność, którą złożyliście w skle-
pach, czy też do kosza przed ołtarzem św.
Antoniego przekazał Zespół Charytatyw-
ny rodzinom potrzebującym.

2. Jutro spowiadamy rano od 6.00 do
12.30 i po południu od 14.00 do 18.00.
W Wigilię spowiadamy od 6.00 do 12.30.

3. We wtorek jest Wigilia Bożego Na-
rodzenia. Obowiązuje abstynencja od
pokarmów mięsnych. Niech Wieczerza
Wigilijna będzie poprzedzona wspólną
modlitwą, a także czytaniem ewangelii.

Oby po Wieczerzy w rodzinach naszych
było wspólne kolędowanie. Ten jedyny
wieczór niech upływa w atmosferze życz-
liwej miłości. Pasterka o godz. 24.00.
Składka z Pasterki jest przeznaczona na
Fundusz Obrony Życia Nienarodzonych.

4. Duchowa adopcja dzieci rozpoczę-
ta 25 marca, w dzień Zwiastowania, koń-
czy się Bożym Narodzeniem. Naszym 50
parafianom, którzy podjęli dzieło ducho-
wej adopcji wyrażamy podziękowanie.

5. W środę jest Uroczystość Naro-
dzenia Pańskiego, a w czwartek święto
św. Szczepana.

6. Zapraszamy rodziny do przyjęcia
Matki Bożej w znaku Różańca do swojej
rodziny. Terminy prosimy uzgadniać
w zakrystii lub w kancelarii.

Życzę
W czas Wieczerzy Wigilijnej, jako Pro-

boszcz – Ojciec parafii, pragnę stanąć
w gronie tych, co łamią się opłatkiem. Sta-
ję przy stole wigilijnym w rodzinach, gdzie
jest radość, zrozumienie i perspektywy na
przyszłość i składając część opłatka mó-
wię: Jezu, tak dalej prowadź! Włączam
się w krąg parafian, gdzie w domach jest
żywa wiara, panuje harmonia, zdrowie
i wzajemna akceptacja i mówię: Wielbię
Cię Boże za te dobra, których ta rodzina
dostępuje.

Dziękuję Bogu w ten wieczór wigilijny
za tyle dobrych rodzin opromienionych
wiarą, nadzieją i miłością, które żyją
w naszej parafii. Uwielbiam Boga za zgod-

ne małżeństwa, za religijne wychowanie
dzieci. Staję z opłatkiem w ręku w tych
szczęśliwych domach i pochylając się głę-
boko, mówię: Bądź pochwalony Boże
i was kochanych Parafian chwalę za
współpracę z łaską Pana.

Z opłatkiem w ręku staję przed tylu do-
brymi młodymi ludźmi, którzy żyją w Wa-
dowicach i dziękuję za czytelne świadec-
two ich życia. W ten Wieczór Wigilijny
z radością przytulam dzieci i wyśpiewuję
nad nimi: „Z narodzenia Pana, dzień dziś
wesoły”. Z waszych narodzin cieszą się
wasi rodzice, ale i w Wadowicach kolejne
dni, miesiące i lata są wesołe.

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Amelia WOŹNY, córka Sebastiana i Katarzyny
Paweł Marek ORKISZ, syn Piotra i Heleny

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

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

Władysława Zofia DYRCZ, ur. 1934 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Stanisław WYSOGLĄD, ur. 1935 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia

Chrzty:

Dominik Tomasz FICEK syn Zbigniewa i Barbary z d.
Pomietło Zam. Wadowice, Os. Kopernika 6/40 Monika
Barbara FIGURA córka Mieczysława i Małgorzaty z d.
Miska Zam. Wadowice, Pl. Jana Pawła II 10/1

Bogdan Zbigniew MROWIEC syn Aleksandra i Ireny Zam. Roków 31 Izabella
CZAICKA córka Piotra i Zdzisławy Zam. Wadowice, Os. XX-lecia 15/27

ciąg dalszy na str. 4
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Ks. Proboszcz

Nie mogę jednak zapomnieć w ten wy-
jątkowy wieczór o domach, rodzinach,
gdzie jest smutek, gorycz, łzy. Przy tych
bolesnych stołach wigilijnych staję i pro-
szę Boga słowami św. Franciszka:

„O Panie,
uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
 abyśmy siali miłość
 tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność
tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję
tam, gdzie panuje rozpacz;
światło
tam, gdzie panuje mrok;
radość
tam, gdzie panuje smutek.
Spraw,
abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia

co rozumieć;
nie tyle szukać miłości
co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając rodzimy się do życia wiecz-

nego
przez Chrystusa Pana naszego”.
W ten Wieczór Wigilijny, gdy dzielę się

opłatkiem, to tym bardziej myślę o Was,
którzy płaczecie, bo przeżywacie choro-
bę, brak pracy, niemożność utrzymania
rodziny – składam w wasze drżące dło-
nie kawałek opłatka i mówię: Ufaj. Nie
lękaj się.

Zanoszę opłatek – znak miłości i poko-
ju do naszego wadowickiego więzienia,
do domów opieki społecznej, a także do
tych, którzy są z wyboru lub losu tułacza-
mi, bezdomnymi. Wszystkich was obej-
muję moją serdeczną pamięcią i modli-
twą. Wypowiadam słowa modlitwy: Pod-
nieś rączkę Boże Dziecię i błogosław...
Jezu ufam Tobie.

<>   Próba refleksji

Począwszy od końca lat 60-tych (gdy
zakończył się Sobór Watykański II)
w Kościele zaczęto poświęcać wiele uwa-
gi osobom świeckim, zauważając ich
szczególną rolę w życiu Wspólnoty. Nie
chodzi bynajmniej o zanegowanie zna-
czenia duchowieństwa, ale o dostrzeże-
nie dwóch elementów, które tworzą pew-
ną całość.

W dzisiejszym świecie słyszy się jed-
nak niejednokrotnie wśród laikatu głosy
krytyki pod adresem kapłanów i osób
zakonnych. Wysuwa się oskarżenia
o dominację, zamknięcie na wiernych,
czy brak zrozumienia problemów współ-
czesnego człowieka, spowodowany przy-
jęciem innego stanu niż małżeństwo. Ma-
jąc, niewielkie wprawdzie, doświadcze-
nie w kontaktach z młodzieżą, zauwa-
żam że autorami takich wypowiedzi są
właśnie ludzie młodzi. Można tu tylko
zapytać o powody takich postaw, czy
wynikają one faktycznie z błędów du-
chownych, a może to świeccy nie rozu-
mieją do końca tego sposobu realizacji
powołania przez Boga? Tych wątpliwo-
ści z pewnością nie rozwieje to krótkie
rozważanie, ale postaram się naświetlić
problem z innego, niż się to przyjęło
obecnie, punktu widzenia.

POWOŁANI DO SŁUŻBY cz.I
Chciałbym aby podstawą moich analiz

było Pismo Święte - fragment z Listu do
Hebrajczyków (Hbr 5, 1-4). W nim należy
zwrócić uwagę na trzy stwierdzenia, które
odnieść możemy do kapłanów. Pierwszym
są słowa: Każdy bowiem arcykapłan z lu-
dzi brany, dla ludzi bywa ustanowiony.
I jest to fakt niezaprzeczalny, ale chyba po-
mijany w rozmowach prowadzonych przez
ludzi oskarżających duchowieństwo. Trak-
tuje się te osoby w naszych społecznościach
jak intruzów z innego świata, zupełnie nie
znających życia w rodzinie. Jednak to wła-
śnie rodziny, w których się wychowywali
były środowiskiem ich wzrostu - tego fi-
zycznego, intelektualnego, psychicznego
oraz religijnego. Czy więc ich doświadcze-
nia, które nabywali przez całe lata w domu
rodzinnym, nie mają odniesienia do życia
w naszych domowych wspólnotach. Nie
bez znaczenia jest także kontakt kapłanów
z niektórymi rodzinami w parafii, co spra-
wia, że problemy ludzi świeckich nie są im
już tak obce.

Oczywiście każdy dom ma swoją specy-
fikę, i nawet gdyby były trudności, na któ-
re kapłani (ani nikt inny) nie mają skutecz-
nego antidotum, to jednak ich zadaniem jest
nakierowanie każdego z nas na Tego, któ-
ry zna wyjście z każdej sytuacji - ale tylko
wtedy gdy w to uwierzymy i pozwolimy
Mu się poprowadzić.

Rafał Bzowski - cdn

Nasz katecheta – P. Rafał Bzowski – po studiach wyższych na papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie podjął się katechizowania młodzieży w Zespole Szkół Zawodo-
wych przy ul. Wojska Polskiego. Szkoła ta jest najliczniejsza w Wadowicach. Katechizuje
tam w pełnym wymiarze godzin ks. Janusz Żmuda, oraz Pan Rafał. Na pół etatu prowadzi
religię ks. Marian Dziubas – wikariusz z Witanowic. Panu Katechecie Rafałowi, jako
świeckiemu katolikowi, czasami jest trudno, a czasami łatwo katechizować. Nasza mło-
dzież, a nawet grono pedagogiczne uważa, że o Bogu w szkole mogą tylko mówić księża
lub siostry zakonne. W tych czasach, gdy w szkole godzin katechizacyjnych jest dużo,
księża i siostry zakonne nie podołają temu zadaniu i dlatego potrzebni są świeccy kateche-
ci. Oni stają się także czytelnymi świadkami ewangelii. Jestem przekonany, że takim kate-
chetą jest Pan Rafał, który stara się być i nauczycielem katechetyki i świadkiem żyjącym
według ewangelii. Zamieszczamy w dzisiejszym numerze jego przemyślenia na temat
kapłaństwa i małżeństwa.

Poniedziałek: Ml 3, 1-4; 4, 5-6   *   Łk 1, 57-66
Wtorek: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16    *   Łk 1, 67-79
Środa: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6    *   J 1, 1-18
Czwartek: Dz 6, 8-10; 7, 54-60   *   Mt 10, 17-22
Piątek: 1 J 1, 1-4   *   J 20, 2-8
Sobota: 1 J 1, 5-2   *   Mt 2, 13-18

Pismo święte na codzień:

ciąg dalszy ze str. 3


