Nasze sprawy
Adwentowe rekolekcje
Tegoroczny nasz rekolekcjonista adwentowy, ks. dr
Tadeusz Nosek, który starał
się nam mówić o chrześcijańskim wychowaniu – dzielił się swą wiedzą pedagogiczną zdobytą na KUL-u oraz
doświadczeniem wyniesionym z domu rodzinnego. Rodzina ks. Tadeusza mieszka
w Nowej Hucie. Gdy w tej części Krakowa
nie było jeszcze kościoła ani plebani, szukano domu, gdzie mógłby zamieszkać kapłan. Wtedy rodzina ks. Tadeusza – choć
posiadała tylko dom jednorodzinny o niewielkim metrażu, chętnie przyjęła kapłana
na mieszkanie. Na ten dar Bóg odpowiedział wielkodusznym darem, powołania
kapłańskiego z tego domu.
Drugi ciekawy epizod tej rodziny. Siostra
ks. Rekolekcjonisty po wyjściu za mąż, po
kilku latach zorientowała się, że jej małżeństwo nie będzie mogło posiadać własnych
dzieci. Po długich małżeńskich rozmowach
doszli do wniosku, że ich dom, który był
otwarty powinien dalej takim być. Postanowili zaadoptować dziecko. Po przyjęciu
Powołani do słuzby ciąg dalszy ze str.5

z autonomiczną decyzją osoby, ale ukazuje
ją jako odpowiedź człowieka na Boże wezwanie. Dziwne wydają się niektóre z naszych sądów, pomijające ten najistotniejszy
aspekt kapłańskiego powołania, ograniczając je tylko do sposobu funkcjonowania
w świecie. I możemy się zastanawiać, dlaczego Bóg wybiera sobie takie a nie inne
osoby, aby Mu służyły, ale w ostateczności
jest to wielka tajemnica, której człowiek nie
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chłopca – w niedługim
czasie zorientowali się,
że lepiej będzie się chowało dziecko, gdy będzie miało towarzysza. To było powodem, że zaadoptowali
drugie dziecko. Ci dwaj chłopcy, nie są aniołami w ludzkim ciele. Jak dzieci. Nie własne – nie ma więzów krwi, ani więzów ciała, Jakaż to musi być miłość rodziców, żeby
wciąż odpowiadać: raz cię przyjąłem
i wciąż od nowa akceptuję ciebie.

Taize
W piątek 27 grudnia ks. Jan Jarco wyjechał autokarem wypełnionym młodzieżą
z Wadowic i z okolicy na „Światowe Spotkanie Młodych” do Paryża. Koszt tygodniowego pobytu i przejazdu wynosił ok.
500 zł. Przełom roku 2002 na 2003 nasza
młodzież będzie przeżywała w Paryżu wraz
z młodymi z różnych stron świata. Oby to
spotkanie, którego inicjatorem jest O. Roger ze wspólnoty ekumenicznej z Taize było
i dla naszych młodych wadowiczan ubogaceniem duchowym. Modlimy się za nich
– o szczęśliwe przeżycie tych dni.
jest w stanie zgłębić.
Kapłaństwo nie jest to jednak jedynym
sposobem realizowania Bożego wezwania
do miłości Jego samego oraz bliźniego.
Czyż małżeństwo nie jest również ustanowione w tym właśnie celu? Wobec tego
jak my - świeccy - odpowiadamy na głos
Boga wzywający do szacunku, wzajemnego zrozumienia i wierności wobec współmałżonka?
Rafał Bzowski - cdn
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Matka Boska w Roku Różańcu św.
nawiedziła następujące rodziny:

26 grudnia
Maria i Paweł Wolczko
Os. XX-lecia 7/3
27 grudnia
Renata i Piotr Bizoń
ul. B.Olbrychta 57
28 grudnia
Lucyna i Henryk Mazur
Os. Westerplatte 21/3

W nim /w różańcu/ odbija się echem
modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia,
rozpoczęte wJej dziewiczym łonie. Przez
różaniec lud chrześcijański niejako
wstępuje do szkoły Maryi, dając się
wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski,
otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SYRACYDESA:
Syr 3, 2-6. 12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców.

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:
Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego.

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

EWANGELIA:
Łk 2, 22. 39-40 Dziecię rosło napełniając się mądrością.
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył
w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on
wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich
i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten

Intencje
mszalne:

przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Koniec dłuższej perykopy.
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według
Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli
Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić
Panu. A gdy wypełnili wszystko według
Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło
i nabierało mocy, napełniając się mądrością,
a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

Poniedziałek 30 grudnia
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Dziękczynna za otrzyamne łaski z
prośbą o dalszą opiekę nad rodziną
Śp. StanisławWysogląd
Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
O bł. Boże dla dzieci, opiekę i zgodę
Śp. Eugeniusz Zając

Wtorek 31 grudnia
6.00
6.30
7.00 Śp. Karolina i Józef Gał
Śp. Tadeusz Żak
7.30 Śp. Stanisław Wysogląd
8.00 O bł. Boże dla Marka i rodziny
12.00 Śp. Mieczysław Zieliński i zmarli
z rodu Zielińskich i Drewniaków
17.00 Nabożeństwo na zakończenie roku
18.00 Śp. Jadwiga Borgosz - 4 r. śm.
Środa 1 stycznia 2003 rok
Nowy Rok
6.00 Śp. Stanisław Wysogląd
7.30 Śp. Józef Bylica
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
9.00 O zdrowie i bł. Boże w 26 r. ślubu
dla Elżbiety i Adama
10.30 Śp. Mieczysław Kłobuch
12.00 Śp. Anna Dylewska
13.15
18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii Kwarciak

Czwartek 2 stycznia
6.00 Śp. Stanisław Wysogląd
6.30 Śp. Czesław Pawlik
Śp. Józef Matuszyk
7.00 Śp. Adam Paterak i rodzina
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Anna Dylewska
12.00 O szczęśliwą operację i uleczenie
z choroby syna Marcina
18.00 Śp. Ludwik Banaś - 4 r. śm.
Piątek 3 stycznia
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Sp. Tadeusz Żak
Śp. Anna Dylewska
Śp. Józef Bylica
Wynagradzająca za grzechy ludzi
Śp. Maria - 3 r. śm.

Sobota 4 stycznia
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12. 00
18. 00

Śp. Tadeusz Żak
Śp. Stanisław Wysogląd
Śp. Anna Dylewska
Śp. Józef Bylica
Za Rycerzy Niepokalanej
Śp. Marianna Romańczyk
Śp. Dominika - 5 r.śm.

Niedziela 5 stycznia
6.00 Śp. Józefa Woźniczka - 4 r. śm.
7.30 Śp. Rozalia Mieczysław Rączkiewicz
9.00 Śp. Józef Bylica
10.30 Śp. Zdzisław
12.00 Śp. Maria Zguda - 4 r. śm.
13.15 Chrzest
18.00 Śp. Anna Dylewska

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

Tadeusz Adam ŻAK, ur. 1935 r., zam. Os. Xx-lecia
Stanisława WOLANIN, ur. 1933 r., zam. ul. Graniczna
Marianna ROMAŃCZYK, ur. 1910 r., zam. Pl. Kościuszki
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Chrzest Św.:

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

Weronika Marta ŁAPKA, córka Marka i Jadwigi
Justyna Natalia JODŁOWSKA, córka Dariusza i Jolanty
Karol Władysław KAK, syn Ryszarda i Marzeny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.
Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
Zapowiedzi: Polecamy
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Janusz Tadeusz SZOSTEK Syn Tadeusza i Janiny z d. Kopytyńska Zam. Wadowice, Pl. Jana Pawła II 7 Karolina Łucja
MOSKWA Córka Aleksandra i Grażyny z d. Merak Zam. Wadowice, Os. XX-lecia 1/44
Niech Bóg napełni ich miłością,
która wszystko przetrzyma.

Od 9.00
Od 10.00
Od 9.00
Od 9.00
Od 10.00
Od 16.00
Od 11.00
Od 11.00
Od 16.00
Od 9.00
Od 9.00
Od 9.00
Od 11.00
Od 15.00
Od 9.00
Od 14.00

Poniedziałek – 30 grudnia
ul. Sadowa
Os. Jedność,
Wtorek – 31 grudnia
Os. Westerplatte 15 i 16
ul. Spółdzielców, Al. Wolności
ul. Chopina
Czwartek – 2 stycznia
ul. Karmelicka 67, 69
ul. Konstytucji 3-go Maja,
Piątek – 3 stycznia
ul. Baśniowa i ul. Jasna
ul. Piaskowa, Żwirki i Wigury
Sobota – 4 stycznia
ul. Wojska Pol., os. Słoneczne
ul. Mickiewicza do Sióstr od Choczni
ul. Batorego domy prywatne, blok nr 27
ul. Jana Matejki
Al. MB Fatimskiej
Niedziela – 5 stycznia
Zatorska nr nieparzyste, Krakowska
Os. XX-lecia 18
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REFLEKSJA EWANGELICZNA

śnie rodzice przynieśli do świątyni przyszłego Mesjasza aby Go tam ofiarować
Bogu. Rodzina jest więc źródłem odnowy i zbawienia świata. Dlatego tak wielką
wagę przywiązujemy wszyscy do rodziny. Warto byłoby się bliżej przyjrzeć naszej postawie wobec naszej rodziny,
w której z woli Bożej przyszliśmy na
świat. Od stosunku do rodziców, matki i
ojca, od relacji do brata i siostry zależy
przecież odpuszczenie naszych grzechów.

Dzisiejsza Niedziela poświęcona jest
Najświętszej Rodzinie. Mała naturalna
wspólnota złożona z rodziców i dzieci jest
najlepszą drogą uświęcenia dla człowieka
a zarazem realizacji życia. Właśnie w rodzinie najlepiej wypełniamy nasze chrześcijańskie powołanie. Znamienne jest
w dzisiejszej Ewangelii, że świątobliwy
Symeon oraz Anna oczekujący od długich lat na spełnienie się obietnicy Bożej,
spotkali ją w Najświętszej Rodzinie. Wła-

Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY JEZUSA, MARYI, JÓZEFA
29 grudnia 2002
1. Dzisiaj jak w każdą niedzielę o godz.
17.30 świąteczne nieszpory.
2. We wtorek 31 grudnia uroczyste nabożeństwo na zakończenie roku o godz.
17.00.
3. W środę 1 stycznia jest Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to
36 Światowy Dzień Pokoju. Msze Święte
jak w każdą niedzielę. W tym dniu nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawimy tylko rano.
4. W pierwszy czwartek na Mszy św. o
godz. 8.00 modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
5. 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 Honorowa Serca Bożego prowadzi Godzinę Świętą od 8.30.

6. W pierwszą sobotę na Mszy św. o
godz. 8.00 modlimy się za rodziny oczekujące potomstwa. Na tę Mszę św. zapraszamy te rodziny oraz Rycerstwo Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy starszych
i chorych z sakramentami.
7. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na malowanie naszej świątyni.
W dalszym ciągu artystki z Krakowa wykonują polichromię części nawy głównej.
Pragniemy, aby ks. Kardynał Franciszek
Macharski poświęcił wykończona polichromię naszego kościoła w dniu 24 kwietnia 2003, gdy będzie udzielał Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży.
8. Święci tego tygodnia: w czwartek –
wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i
doktorów Kościoła, w piątek – wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
9. Porządek kolędy: str. 6
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Bezinteresowna miłość
Przeżywamy Święta Bożego Narodzenia.
Są one uwielbieniem Boga, „który tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale miał życie wieczne”. Święta
bezinteresownej miłości. Współczesne kolędy mówią o kruchej, maleńkiej Miłości.
Bóg, jest miłości i dlatego obdarza miłością.
Jest Jedynym Słońcem, które oświecając
zagrzewa i rodzi życie. Nie na darmo, w historii powstania tych świąt, wybrano znaczący dzień - 25 grudnia – gdy ciemności
nocy zaczynają się zmniejszać, a jasność dnia
zaczyna się stopniowo powiększać. W cesarstwie rzymskim, słońcu ze względu na
swą życiodajną moc, oddawano wyjątkową cześć. Był dla niego poświęcony specjalny dzień w roku. Dzień uwielbienia słońca za światło i ciepło – 25 grudnia. Chrześcijaństwo, przekształcając pogański świat.
W miejsce „Niezwyciężonego Słońca” – pogańskiego bożka, czciło prawdziwego Boga
– Jezusa Chrystusa, który jest Światłością
Świata oraz Źródłem życia nadprzyrodzonego. Przekształcono pogańskie święto
słońca. Natomiast 25 grudnia zaczęto obchodzić jako święto Bożego Narodzenia.
Zrodzony w stajni Bóg, ma moc przekształcić stajnię naszego wnętrza w piękny
salon. W Jezusie Chrystusie, wszechmocny Bóg obdarza człowieka mocami, które
są w stanie przekształcić życie człowieka,
a także życie polityczne i społeczne narodu.
Szlachetną odpowiedzią człowieka na przyjęty dar jest obdarowywanie innych, którzy
tego potrzebują.
W polskiej tradycji święta Bożego Narodzenia są otwarciem na ludzkie biedy. To
u nas jest niepowtarzalny zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole
dla nieoczekiwanego gościa. Przez ten sym-
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bol chcemy powiedzieć, że w naszym domu
zawsze otwarci jesteśmy na biedę: biedę
innych, ale i własną. Cały adwent, jako
przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, w ostatnich latach został zdominowany przez różne akcje charytatywne. Jedne
z nich są o wymiarze kościelnym, jak np:
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Inne
mają podłoże świeckie, np.: I ty możesz
być Św. Mikołajem. Zaraz po świętach są
inne dzieła charytatywne, również takie,
których rodowód jest kościelny, a innych
świecki. Trzeba powiedzieć, że te akcje –
niezależnie, kto by je inspirował – znajdują
oddźwięk w duszy religijnego Polaka. Niewłaściwe jest licytowanie, kto więcej zebrał. My, czy oni. Wszyscy bazujemy na
tym samym narodzie, który jest silnie zakorzeniony w Boże Narodzenie. Czerpie
soki z Boga, który jest miłością i do istoty
Jego należy obdarowywanie.
Na kolędzie tegorocznej pragniemy dokładniej dowiedzieć się ile osób w rodzinach naszej parafii jest prawdziwie bezrobotnych. Chcemy bardziej przypatrzeć się
różnym obszarom biedy, zwłaszcza materialnej i duchowej. Pragniemy pytać się ile
rodzin naprawdę potrzebuje pomocy i jakiej pomocy. Jednocześnie, chcielibyśmy się
dowiedzieć od tych, którzy czekają na pomoc, by w nich zrodziła się postawa, że
i oni powinni innych obdarowywać. Boimy się takiej biedy, która uważa, że im się
należy. Jest to tzw. postawa roszczeniowa.
Faktem jest, że nikt nie jest na tyle biedny,
żeby nie miał coś drugiemu do dania. I żaden człowiek nie jest tak bogaty, aby czegoś nie potrzebował.
Na kolędzie, chcemy także szukać tych,
którzy chcieliby biednych wspomagać.
I pytać się ich, czym by mogli wesprzeć?

Pragniemy by tegoroczna nasza kolęda,
czyli wizyta duszpasterska, była odpowiedzią na prośbę Ojca Św. skierowanej do
nas podczas ostatniej pielgrzymki sierpniowej, o nową wyobraźnię miłosierdzia.

Będziemy Bogu wdzięczni, gdy uda się nam,
choć w części zrealizować powyższe zamiary. Po odbytej kolędzie podzielimy się dokonanymi spostrzeżeniami.
Ks. Proboszcz

Młodzież z Wadowic w Paryżu
Już od października w naszej parafii działa mocno punkt przygotowań do wyjazdu
na Europejskie Spotkania Młodych. Spotykaliśmy się co dwa tygodnie w piątki
o godz. 19.00 i przede wszystkim modliliśmy. Wykorzystując nadesłane przez organizatorów materiały kroczyliśmy z tygodnia na tydzień z coraz większą ilością
osób i wspólnie dyskutowaliśmy ważne
zagadnienia. W jednej z salek gdzie się spotykamy zrobiliśmy specjalny wystrój
i w atmosferze bliskiej tej z Taize jednoczyliśmy się w modlitwie. Efekty są zdumiewające. Coraz wiecej osób z naszego
miasta zaczyna się interesować Pielgrzymką zaufania przez ziemię. W roku ubiegłym, kiedy to po raz pierwszy wyszliśmy z propozycją wyjazdu do Budapesztu pojechało z nami niewiele ponad 20

osób. Dzisiaj jest ich już ponad 60 z samych
Wadowic. Jest nadzieja, że pojedziemy w wakacje do Taize, aby przeżyć rekolekcje i bardziej poczuć klimat tej szczególnej wioski.
Póki co, już 27 grudnia ruszamy do Paryża, aby tam z ponad 100-tysięczną rzeszą
młodych dać świadectwo naszej troski o pokój i poczucie wspólnoty. Przecież jedność
tworzy się nie na poziomie ustaw akcesyjnych lecz na poziomie języka, przyjaźni, serca i wiary. Dwa autokary, które wyruszą
z Wadowic będą z pewnością dobrą odpowiedzią młodych chrześcijan na zaproszenie
do tworzenia prawdziwej wspólnoty. Może
to co nie udaje się całymi latami politykom
różnych maści uda się zrobić tym młodym
ludziom, dla których nie istnieją już od dawna podziały i bariery. Miejmy taką nadzieję.

Powołani do służby cz.II

budująca dla bliźniego i mieć zawsze na uwadze jego dobro. Można więc postawić kolejne pytanie: jak my, zdeklarowani chrześcijanie, odnosimy się do ludzkich słabości? Czy
zwracamy na nie uwagę, aby w postawie
miłości pomóc bliźniemu w przezwyciężeniu jego ułomności? Czy może jednak łatwiej
wytykamy czyjeś wady, aby nasze nie wyszły na jaw?
Ostatni tekst, który pomaga nam właściwie zrozumieć kapłaństwo, mówi: I nikt sam
sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten,
kto jest powołany przez Boga. Autor wskazuje tutaj na specyfikę i wyjątkowość powołania kapłańskiego, które ma swe źródło
w samym Bogu. Nie wiąże jej wyłącznie

Drugi fragment, na który należy zwrócić uwagę zawiera słowa: Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą,
ponieważ sam podlega słabości. I ta wskazówka nie może być przez nas lekceważona, gdyż kapłani to ludzie tacy sami jak
my, czyli narażeni na różnego rodzaju pokusy, i tak jak my, niejednokrotnie im ulegający. Słabości więc kapłanów nie powinny być bardziej gorszące niż nasze własne ułomności, gdyż w jednym i drugim
przypadku mają one swe źródło w słabej,
ludzkiej naturze. Nasza postawa chrześcijańska nie powinna być wówczas krytyką
dla samej krytyki, ale zawsze powinna być -5-
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