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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę

Mt 2, 1-12  Pokłon Mędrców ze Wschodu

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:
Iz 60, 1-6
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ef 3, 2-3a. 5-6
Poganie są uczestnikami zbawienia

EWANGELIA:

 Oto słowo Pańskie.

Komisja ds. Posługi Kościelnych
Dekretem z dnia 14 grudnia 2001 roku

ks. Kardynał Franciszek Macharski powo-
łał naszego kościelnego P. Józefa Gracę do
Komisji ds. Posługi Kościelnych w Archi-
diecezji krakowskiej. Kadencja komisji trwa
trzy lata. Serdecznie gratulujemy naszemu
Panu Kościelnemu tego wyróżnienia oraz
zaufania naszych władz diecezjalnych.

„23 lata biskupem.”
6 stycznia 1979 roku w

bazylice watykańskiej nasze-
mu obecnemu Kard. Ma-
charskiemu udzielił konse-
kracji biskupiej Ojciec Święty

Jan Paweł II. Bogu dziękujemy, że nasze-
mu Metropolicie udziela właściwych łask
na lata pasterzowania Metropolią Krakow-
ską. Najdostojniejszy Księże Kardynale,
honorowy obywatelu naszego miasta Wa-
dowice – AD MULTOS ANNOS.

Hej kolęda, kolęda!
W sobotę 12 stycznia

o godzinie 16.00 przybę-
dą do Domu Katolickie-
go uczestnicy Żywego Różańca naszej pa-
rafii. Serdecznie zapraszam wszystkich
uczestników róż różańcowych na zmiankę
różańcową połączoną z radosnym wspól-
nym kolędowaniem.

Opłatek pielgrzymów
W niedzielę 13 stycznia uczestnic Pieszej

Pielgrzymki z Wadowic na Jasną górę mają
swoje radosne opłatkowe spotkanie. Roz-
pocznie się ono Msza Św. w cudownej ka-
plicy naszej bazyliki o godz. 15.00. Niech
nie zabraknie radosnych uczestników tej
corocznej pielgrzymki.

Opłatek Dyrektorów Szkolnych
W piątek 11 stycznia Dyrekcje Szkół Pod-

stawowych, Gimnazjów i Średnich, będą
miały opłatek w Domu Kultury w Wado-
wicach. Opłatek ten poprzedzony będzie
Msza Św. celebrowaną przez Księdza Bi-
skupa Kazimierza Nycza w kościele Św.
Piotra.

Konkurs kolęd
Dzięki pomysłowości P. Danuty Biernat,

Nauczycielki ze szkoły nr 3 na Zaskawiu,
odbędzie się w naszej bazylice dnia 13 stycz-
nia o godz. 15.30 konkurs kolęd Ks. Artur
Chrostek współorganizator tej pięknej im-
prezy serdecznie zaprasza.

Organizacja Wizyty Duszpasterskiej
W naszej parafii duszpastersko pracuje

5 księży wikariuszów, 1 proboszcz, 2 re-
zydentów oraz 1 penitencjarz. W okresie
kolędowym parafia zostaje podzielona na
6 równych rejonów, które odwiedza jeden
z księży wikariuszy lub proboszcz. Na każ-
dego księdza składającego wizytę duszpa-
sterską wypada prawie 450 rodzin. Przez
odwiedziny kolędowe rodzina zostaje ubo-
gacona specjalnym błogosławieństwem
Bożym, natomiast dla kapłana składające-
go wizytę jest to okazja do bardzo kon-
kretnego zapoznania się z różnymi proble-
mami parafian, wśród których pracuje.

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro
usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judz-

kim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który bę-
dzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod

przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokład-
nie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betle-

jem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dzie-
cię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść

i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą
widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dzie-
cię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wra-
cali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
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Pożegnaliśmy:

1. Święto dzisiejsze jest dniem mo-
dlitw dzieci i młodzieży w intencji misji.

2. W każdą drugą niedzielę miesiąca
na Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy bło-
gosławieństwa dzieciom obchodzącym
roczek.

3. W naszej parafii w zwykłe dni jest
wystawienie Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy Matki Bożej od godz. 8.30 do
godz. 18.00. Jest również są Msze Św.
o godz. 12.00, a także dyżur księdza
w konfesjonale.

4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2002 r.
Ogłoszenia parafialne

i 17.30 modlimy się za rodziny które przyj-
mują błogosławieństwo kolędowe.

5. Zapraszamy uczestników Żywego
Różańca do Domu Katolickiego w sobotę
12 stycznia na godz. 16.00 na zmiankę ró-
żańcową połączoną z opłatkiem.

6. W przyszłą niedzielę jest Święto
Chrztu Pańskiego. W tym dniu o 15.00 jest
opłatek grupy pielgrzymkowej połączony
z Mszą Świętą, a o 15.30 konkurs kolęd.

7. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie św. Rajmunda z Pe-
nyafort, kapłana.

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Józef Lehrfeld

norakich wspólnotach parafialnych dzia-
łających przy naszym kościele na pewno
pozwoli zainteresowanym pogłębić swą
wiedzę na ten temat.

Pielgrzymi z całego świata kierujący
swe kroki do papieskiej Bazyliki, niech wy-
noszą z niej wiedzę nie tylko o życiu Ojca
Świętego w Wadowicach, Jego rodzinie,
znajomych, ale przede wszystkim niech
wychodzą napełnieni duchem Jego nauki.
Jest oczywiste, że treści papieskiego na-
uczania muszą być szczególnie bliskie
nam - mieszkańcom Wadowic.

Jesteśmy wdzięczni Księdzu Probosz-
czowi za to przedstawianie nauki Ojca
Świętego nie tylko nam - parafianom, ale
także wszystkim nawiedzającym nasz
Kościół. Zatem dziękujemy i życzymy, aby
w Nowym Roku nie opuszczała Księdza
moc Ducha Świętego, który inspiruje
i popycha między innymi do takiej formy
duszpasterstwa, i aby jego owoce przero-
sły oczekiwania. Życzę również nam, aby-
śmy nie byli obojętni i wspierali to godne
najwyższego uznania dzieło.

Zbigniew FORYŚ, ur. 1922 r., zam. Wadowice, ul. M.Wadowity
Czesław GRACJASZ, ur.1932 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15,  pragniemy ogarnąć
naszą modlitwą dzieci , które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu

Roczek. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich rodzicom
i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.

W styczniu swój Roczek obchodzą:

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Weronika Sylwia MOSKWIK
Marcel Jacek SPISAK

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

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:Burze piaskowe, skwar, pustynie – trudności, które musieli pokonać Trzej Mędrcy, są
niczym w porównaniu z przeszkodami, jakie na swej drodze do boga spotyka współcze-
sny człowiek: chciwość, żądza sławy, namiętność, przyjemność, wydają się przeszkoda-
mi nie do pokonania w poszukiwaniu Boga w nas samych.

Ślady pozostawione przez Trzech Mędrców przed dwoma tysiącami lat już dawno się
zatarły. Mimo to nadal możemy podążać za ich nadzieją, z jaką wyruszyli, wiarą, pozwo-
liła im wytrwać, miłością, dzięki której rozpoznali w dziecku Boga.

Współczesne przeszkody

Poniedziałek: 1 J 3, 22 - 4, 6   *   Mt 4, 12-17. 23-25
Wtorek: 1 J 4, 7-10   *   Mk 6, 34-44
Środa: 1 J 4, 11-18   *   Mk 6, 45-52
Czwartek: 1 J 4, 19 - 5, 4   *   Łk 4, 14-22a
Piątek: 1 J 5, 5-13   *   Łk 5, 12-16
Sobota: 1 J 5, 14-21   *   J 3, 22-30

Pismo święte na codzień:

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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Intencje mszalne:
Poniedziałek  7 stycznia   Juliana, Lucjana
 6.00 Śp. Władysław Stopa w 3 rocz. śm.
 6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
 7.00 Śp. Honorata Studzik
 7.30 Śp. Adam Kalamus
 8.00 Śp. Jan Fidziński
 12.00 Śp. Tadeusz w 2 rocz. śm.
 18.00 Śp. Zdzisław Wawro

Wtorek  8 stycznia   Juliusza, Seweryna
 6.00 Śp. Maria
 6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
 7.00 Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty Rok

i o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy
 7.30 Śp. Zdzisław Stroka
 8.00 Śp. Stanisław Dyrcz
12.00 Śp. Władysława Janowska
18.00 Śp. Dawida Ciężarka

Środa  9  stycznia   Marceliny, Adriana
 6.00 Śp. Czesław Gracjarz
 6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
 7.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty
 7.30 Śp. Stefania Hrzęstek
 8.00 Śp. Stanisława Dyrcz
12.00 Śp. Antonina i Julian Buda

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 10 stycznia   Danuty, Grzegorza
 6.00 Śp. Honorata Studzik
 6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
 7.00 Śp. Melchior Książek
 7.30 Śp. Jan Bielec
             Śp. Maria i Jerzy Korzenny
 8.00 Śp. Tadeusz w 22 rocz. śm.
12.00 Śp. Zdzisław Stroka
18.00 Śp. Mieczysław Chrostek

Porządek kolędy  7.01 - 13.01.2002 r.

 7.01
Poniedziałek

od 11.00 ul. Wojtyłów
od 13.00 ul. Teatralna
od 15.00 ul. Żeromskiego
od 15.00 os. M.Wadowity 5 i 6
od 14.00 os. XX-lecia 10
od 16.00 os. XX-lecia 14

8.01
Wtorek

od 11.00 ul. Lwowska - numery nieparzyste od 3-41
od 16.00 ul. Poprzeczna, Cicha, Spadzista, Sobieskiego,

Plac Kościuszki
od 15.00 os. Westerplatte 17 i 19
od 15.00 os. M.Wadowity 7 i 8

9.01
Środa

od 11.00 ul. Lwowska - numery nieparzyste od 43-55
od 14.00 os. XX-lecia 11

10.01
Czwartek

od 11.00 ul. Lwowska - numery nieparzyste od 63-103
od 15.00 os. XX-lecia 18
od 15.00 os. M.Wadowity 22 i 28
od 14.00 os. XX-lecia 12

11.01
Piątek

od 11.00 os. XX-lecia 1 - numery od 1-25
od 15.00 os. Westerplatte 15 i 16
od 15.00 ul. Brzostowskiej
od 15.00 os. XX-lecia 13
od 16.30 ul. Batorego

12.01
Sobota

od 11.00 os. XX-lecia 1 - numery od 26-53
od 9.00 ul. Sadowa
od 9.00 os. Westerplatte 5, 6, 20 i 21
od 9.00 os. M.Wadowity 9
od 9.30 ul. Sienkiewicza i bloki 6 i 14

13.01
Niedziela od 16.00 ul. Piaskowa, Żwirki i Wigury

Piątek 11 stycznia   Honoraty, Matyldy
  6.00 Śp. Stanisław Łopata
  6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
  7.00 Śp. Bogumiła Wrona
  7.30 Śp. Genowefa Hrzęstek
  8.00 Śp. Melchior Książek
12.00 Śp. Stefania Kak
18.00 Śp. Mieczysław Chrostek

Sobota 12 stycznia   Grety, Arkadiusza
  6.00 Śp. Stanisław Łopata
  6.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
  7.00 Śp. Zdzisław Stroka
  7.30 Śp. Melchior Książek
  8.00 Śp. Honorata Studzik
12.00 Za  zmarłych z rodziny Mrowców
18.00 Śp. Józef i Kornelia Studniccy

Niedziela  13 stycznia   Bogumiły, Weroniki
  6.00 Śp. Czesław Gracjasz
  7.30 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
  9.00 Dziękczynno-błagalna dla Rozalii

w  80 urodziny
10.30 Śp. Stanisław Łopata
12.00 Śp. Tadeusz Sadowski
13.15 roczki
18.00 Śp. Melchior Książek
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Wadowicka polichromia uczy

Niepokój
Przy końcu każdego roku przekazuję

wiernym dane statystyczne dotyczące
bardzo ważnych wydarzeń parafialnych.
Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwają
się chrzty, śluby i pogrzeby. W roku 2001
było chrztów – 85, ślubów – 42, a pogrze-
bów – 97. Po raz pierwszy od wielu lat
w naszej parafii więcej zmarło niżeli się
urodziło. O 12 więcej było trumien niżeli
kołysek. Przypomnijmy sobie, że w roku
2000 chrztów było 96, a pogrzebów 87.
W roku 1999 chrztów było 116, a pogrze-
bów 107.

W pierwszy rok XXI wieku nasza para-
fia weszła w wyraźny proces starzenia
się. Jeszcze do niedawna wydawało się,
że proces ten zagraża państwom zacho-
du, a Polskę nie dotyka. Pisano i mówio-
no, że z przyrostem naturalnym ludności
źle jest w wielkich miastach, natomiast
małe miasteczka i wioski tej groźnej fali,
jaką jest wymieranie ludności, stawiają
opór. To, co miało nie dotykać ludności ży-
jącej na prowincji, staje się u początku XXI
wieku groźnym widmem.

Różne przyczyny tego procesu podają
demografowie.

Najczęściej wysuwają następujący
wniosek: Główna przyczyna starzenia i
wyludniania się Polski leży według nich
głównie w sferze ekonomicznej m.in. we
wzrastającym bezrobociu. Z pewnością
jest to poważna przyczyna, która w spo-
sób widoczny wpływa na spadek urodzin.
Należy również dodać – jako poważną
przyczynę – wielki brak mieszkań dla mło-
dych małżeństw.

Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że
trudne warunki ekonomiczne nie są jedy-

ną przyczyną. Widzimy, że w rodzinach
materialnie dobrze usytuowanych jest czę-
sto jedno, a najwyżej dwoje dzieci. Na-
tomiast w domach biedniejszych jest wię-
cej dzieci.

Stąd trzeba przypomnieć, że na zacho-
dzie spadek urodzin był związany z men-
talnością dobrobytu. W imię ułatwiania
sobie życia nie chciano obarczać się cię-
żarem dzieci. Krótkowzroczność podpo-
wiadała tym ludziom, że dzieci są niepo-
trzebnym balastem, od którego należy się
uwalniać. Została utworzona przedziw-
na kultura konsumpcjonizmu. Hedonizm
objął w ramiona społeczeństwa zacho-
du. U początku XXI wieku na zachodzie
brakuje 20-30 mln. rąk do pracy. W Niem-
czech są często praktykowane małżeń-
stwa z obcokrajowcami. Groźna dla na-
rodu niemieckiego jest powiększająca się
z roku na rok fala emigrantów. Jednocze-
śnie jest to jedyne wyjście dla rozwoju
gospodarczego tego kraju.

W naszej Ojczyźnie stopniowo wcho-
dzimy w ten niebezpieczny proces. Nie
tylko przyczyny ekonomiczne są u podło-
ża wyznawanej przez wielu małżonków
filozofii, zakładającej, że nie warto mieć
więcej dzieci aniżeli jedno, a najwyżej
dwoje. Te niebezpieczne zmiany dokonu-
ją się w systemie norm i wartości, a one
nie zależą od zarobków. Również niebez-
pieczne są decyzje o odroczeniu zawar-
cia związku małżeńskiego. Coraz częściej
zdarzające się nieformalne związki dwoj-
ga ludzi, które nie sprzyjają posiadaniu
dzieci. Chociaż młodzi Polacy wysoko
sytuują rodzinę w systemie wartości, to
jednak pojawiła się niepokojąca rozbież-

ność między tym, co młodzież wskazuje
jako dobre, a tym, co realizuje. Są to
niebezpieczne „nożyce” między deklara-
cją, a działaniem.

Trzeba uświadomić sobie, że małżeń-
stwo z jednym dzieckiem nie zapewnia
ciągłości biologicznej narodu. W przy-
szłości tragedią będzie, że to jedno dziec-
ko będzie musiało pracować na czwór-
kę emerytów.

Należy na tym miejscu przypomnieć,
że aż 34% ludzi – jedna trzecia tych, któ-
rzy są zdolni do zawarcia małżeństw –
nie zakłada rodzin. Na wsiach coraz trud-
niej chłopcom znaleźć kandydatki na
żony, które chciałyby zostać na roli. Bar-
dzo głośno protestujemy – i słusznie, że
polską ziemię tak łatwo oddajemy boga-
czom z zachodu. Mniej zastanawiamy się
nad tym, że ta ziemia coraz bardziej leży
odłogiem i to z różnych przyczyn – tak-
że i z tej, że nie ma kto ją obrabiać. Ro-

dziny na wsiach są coraz mniej dzietne.
Przyszłość Polski nie leży jedynie w rę-

kach państwa, ale także małżeństwa.
W rękach dzieci tych małżeństw, które za-
pewnią ciągłość biologiczną naszego naro-
du. Państwo musi stwarzać ramy, by każ-
dy mógł realizować swoje wartości, włącz-
nie z posiadaniem dzieci. Zagwarantować
rodzinom godne życie. Zapewnić im moż-
liwość kształcenia i pracy.

Kościół nieustannie musi przypominać
o normach etycznych życia małżeńskiego.
Musi być głosicielem, w czas i nie w czas.
Ewangelicznej nauki o moralności życia
małżeńskiego i rodzinnego.

Dzieląc się tymi smutnymi refleksja-
mi dotyczącymi demografii naszej pa-
rafii na początku trzeciego tysiąclecia,
tym bardziej was proszę o pochylenie się
z miłością nad każdym dzieckiem, jak
również o pomoc rodzinom wielodziet-
nym. Ks. Proboszcz

Już od kilkunastu dni można podziwiać
wystrój nawy bocznej ozdobionej piękną
w swojej formie i treści polichromią.
Myślę, że z uwagi na naszą słabą znajo-
mość nauczania papieskiego ks. Pro-
boszcz postanowił nadal nas edukować.
Uważam bowiem, że kolejny fragment
polichromii jest kontynuacją duszpaster-
stwa poprzez obraz. O ile wartości
przedstawione i przekazane nam w ma-
lowidłach w prezbiterium były czytelniej-
sze i łatwiejsze do zrozumienia, to treści
zawarte w obrazach w nawie zmuszają
do zastanowienia się, głębszej refleksji,
a zaintrygowanych do zapoznania się
z treścią encyklik papieskich. Bowiem po-

lichromia w nawie bocznej przedstawia
w obrazowy sposób naukę Ojca Świętego
zawartą w encyklikach „Redemptor homi-
nis - Odkupiciel człowieka”, „Dives in mi-
sericordia – O Bożym miłosierdziu” oraz
„Laborem exercens - O pracy ludzkiej”.
Te trzy dokumenty ogłoszone przez Jana
Pawła II u początku jego pontyfikatu przed-
stawiają wszystkim wiernym, co będzie
najważniejsze dla Papieża w Jego Piotro-
wej posłudze.

 Kto chce głębiej zapoznać się z ich prze-
słaniem niech sięgnie na półki biblioteki pa-
rafialnej, do gazet religijnych lub też do mod-
nych obecnie wydawnictw multimedial-
nych. Także aktywne uczestnictwo w róż-

ciąg dalszy na str. 7


