Szanowni Parafianie
Poniżej przedstawiamy liczby dotyczące określonych wydarzeń kościelnych. Statystyka nie jest w stanie dokładnie zobrazować religijności społeczności parafialnej. W wielkim
przybliżeniu pomaga nam jednak dostrzec rozwój, a niekiedy poważny kryzys wiary, nadziei i miłości wspólnoty parafialnej.
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:
30 grudnia
Andrzej i Halina Lempart
Os. Piastowskie 17
31 grudnia
Feliks i Maria Kowalczyk
Zbigniew i Barbara Wróbel
ul. Łazówka 13
1 stycznia
Henryk i Krystyna Kucharski
Os. XX-lecia 15/3
2 stycznia
Zbigniew i Danuta Macięga
Os. M. Wadowity 2/14
3 stycznia
Marian i Danuta Bukowscy
Os. XX-lecia 11/1
4 stycznia
Piotr i Magorzata Ewelis
ul. Konstytucji 3 maja 21
5 stycznia
Jerzy i Dagmara Młodzik
ul. M. Wadowity 9/31

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SYRA-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

CYDESA:
Syr 24, 1-2.8-12

ŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:
Ef 1, 3-6.15-18

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie,
Jemu chwała na wieki.

EWANGELIA:
J 1:1-14
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie
było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
Ojca, pełen łaski i prawdy.
Oto słowo Pańskie.

Razem z Kościołem trwamy w radości
Bożego Narodzenia. Czytania mszalne mówią o wielkiej godności wszystkich wyznawców Chrystusa, dzięki któremu Bóg
przeznaczył nas na przybrane dzieci. Ta
świadomość nie może się jedynie ograniczać do poczucia próżnej satysfakcji, która nawet najgorliwszych chrześcijan doprowadza ostatecznie do bierności. Stając wokół ołtarza Chrystusa, który przez
cały rok jest naszym żłóbkiem - miejscem
spotkania Zbawiciela, chcemy sobie
uświadomić wyzwania.

Z wcielenia Bożego Syna płynie dla nas
nauka o wywyższeniu ludzkiej natury. Po
narodzeniu Chrystusa ludzkość „oblekła
się” w niespotykaną dotąd godność. Jesli
Bóg stał się jednym z nas, to mamy szczególne zobowiązanie dotyczące naszych
bliźnich.
Uczestnicząc w Eucharystii, dostrzegamy naszych braci i nasze siostry. Rodzina
wyznawców Chrystusa jest połączona
trwałymi więziami. Ich źródłem jest przyjście na świat Zbawiciela w ludzkiej postaci. Odtąd każdy człowiek jest nam szczególnie bliski. Bez względu na jego kolor
skóry czy poglądy polityczne.

Intencje
mszalne:

Poniedziałek 6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego
6.00 Śp. Tadeusz Żak
7.00 Śp. Stanisław Wysogląd
8.00 Śp. Józef Bylica
10.00 Śp. Jan Graca w 15 r. śm.
12.00 Śp. Kazimierz Bogunia w 5 r. śm.
16.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Melchior Książek
Wtorek 7 stycznia
6.00 Śp. Władysława Dyrcz
6.30 Śp. Stanisław Wysogląd
7.00 Śp. Władysław Stopa w 4 r.śm.
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Dziękczynna za przeżyty rok
z prośbą o błog. Boże dla Stanisławy
w dniu urodzin
Śp. Stanisław Matys
12.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Zdzisław Wawro w 10 r. śm.
Środa 8 stycznia
6.00 Śp. Teodozja Pawlik
6.30 Śp. Franciszek Woźniak
7.00 Śp. Leszek Knapczyk
7.30 Śp. Władysława Dyrcz
8.00 Stanisław Wysogląd
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Anna Dylewska
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 9 stycznia
6.00 Śp. Tadeusz Żak
6.30 Śp. Stanisław Wysogląd
7.00 Śp. Maria i Jakub Rzyccy z rodzicami
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Anna Dylewska
12.00 Sp. Ludwika i Władysław Pławni
18.00 Śp. Zuzanna Wróbel w 1 r. śm.
Piątek 10 stycznia
6.00 Sp. Teodozja Pawlik
6.30 Śp. Tadeusz Żak
7.00 Śp. Stanisław Wysogląd
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Janina Wacławska
12.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Tadeusz w 23 r. śm.
Sobota 11 stycznia
6.00 Śp. Leszek Knapczyk
6.30 Śp. Władysława Dyrcz
7.00 Śp. Marianna Romańczyk
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Stanisław Wysogląd
12.00 Śp. Anna Dylweska
18.00 Śp. Władysław Podgórny w 11 r. śm.
Niedziela 12 stycznia
6.00 Śp. Stanisław Wysogląd
7.30 Śp. Józef Bylica
9.00 Śp. Franciszek Szafrański
10. 30 Śp. Dorota Curzydło w 4 r.śm.
12. 00 Śp. O błog. Boże dla rodziny
Skowronków
13. 15 Roczki
18.00 Śp. Anna Dylewska

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W styczniu swój Roczek obchodzą:
Daria Dorota SZATAN
Dominika Barbara STOPA
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św.
w zakrystii lub kancelarii.

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dziecko przyjęło Sakrament Chrztu:

Maria Marta STOPKA, córka Dariusza i Iwony
Módlmy się, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Sławomir Maciej ŻAK, zam. Wadowice, ul. Zatorska 3/2
Joanna Maria MALCZYK, zam. Poznań, ul. Głuszyna 193/10
Błogosławiony mąż, który ma dobrą żonę.
Szczęśliwa małżonka, która posiada roztropnego męża.
Oby to się zrealizowało w Waszym życiu

Pogrzeb

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

Teodozja PAWLIK, ur. 1918 r., zam. ul. Karmelicka
Leszek KNAPCZYK, ur. 1942 r., zam. Os. XX-lecia
Anna Krystyna SKOWROŃSKA, ur. 1945 r., zam. ul. Mickiewicza
Krystyna PŁAWNY, ur. 1940 r., zam. ul. Zatorska
Augustyn GURDEK, ur. 1936 r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Sobota – 11 stycznia
Niedziela – 12 stycznia
Od 9.00 ul. Młyńska
Od 14.00 ul. Iwańskiego
Od 9.00 Os. Westerplatte 5, 6
Od 14.00 Os. XX lecia bl. 2 i 4
Od 9.00 ul. Graniczna, Ady Sari, Nikliborca,
Od 14.30 ul. Brzostowskiej,
Od 10.00 ul. Sienkiewicza
Od 15.00 Pl. Jana Pawła II
Od 10.00 Os. XX-lecia bl. 12
Od 13.00 Os. XX-lecia bl. 9
Ks. Jakub Gil-Proboszcz
Od 14.00 ul. Gimnazjalna, Mydlarska i Boh Getta
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Ogłoszenia parafialne
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim
5 stycznia 2003
1. Jutro jest uroczystość Objawienia
Pańskiego. Jest to święto kościelnie obowiązujące. Powinniśmy uczestniczyć we
Mszy Św., które odprawiamy o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
Jest to dzień modlitw dzieci i młodzieży
w intencji misji. W tym dniu poświęcamy
kredę i kadzidło.
2. W każdą drugą niedzielę miesiąca
na Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy błogosławieństwa 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. W tym czasie jest dyżur księdza w konfesjonale. Codziennie są Msze
Św. o godz. 12.00.

4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za rodziny które przyjmują błogosławieństwo kolędowe.
5. Zapraszamy uczestników Żywego
Różańca do Domu Katolickiego w sobotę
11 stycznia na godz. 16.00 na zmiankę
różańcową połączoną z opłatkiem.
6. W przyszłą niedzielę jest Święto
Chrztu Pańskiego.
7. Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach zostaną wystawione w przyszłą
niedzielę o godz. 15.00 w Kaplicy Domu
Katolickiego. Serdecznie zapraszamy.
8. Porządek kolędy:

Czwartek – 9 stycznia
Od 10.30 ul. Zygmunta I Starego
Od 14.00 Os. M. Wadowity 22 i 28
Od 15.00 ul. Sienkiewicza bl. 6 i 14
Od.16.00 Westerplatte 21
Od 16.00 ul. Mickiewicza od rynku
numery parzyste i następnie numery
nieparzyste od ZUS do rynku

Poniedziałek – 6 stycznia
Od 14.00 ul. Legionów
Od 16.00 Os. XX-lecia 19, 20
Wtorek – 7 stycznia
Od 10.30 ul. Monte Cassino
Od 15.00 Os. Westerplatte 19, 20
Od 15.00 ul. Westerplatte, ul. M.Wa
dowity

Piątek – 10 stycznia
Od 10.30 ul. Sportowców
Od 13.30 Os. M.Wadowity 9
Od 15.00 ul. Sienkiewicza 37
Od.15.30 Os. XX-lecia bl. 3

Środa – 8 stycznia
Od 10.30 ul. Wałowa, ul. Źródlana
Od 16.00 Os. XX lecia bl. 5
Od 16.00 ul. Krasińskiego

(ciąg dalszy na str. 6)
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Co dobrego
Często spotykając się z innymi słyszę jak
się pytają: I co tam dobrego słychać u księdza? W niektórych okolicach, przy witaniu
stawiają krótkie pytanie: Co dobrego? Jest
to zdrowy objaw ludzkiej egzystencji. Dobre
wiadomości są zachęcające. Są skrzydłami.
Są odtrutką przeciwko temu, co czytamy
i oglądamy we współczesnych środkach masowego przekazu. W nich najczęściej przedstawiany jest czarny scenariusz. Wypadki,
morderstwa i gwałty. Korupcje, malwersacje
i cwaniactwo. Zło jest bardziej medialne niż
dobro.

naszymi wadowickimi pielgrzymami z ulicy Wojtyłów ruszyły na Błonia krakowskie.
Tam w nieprzeliczonych rzeszach, przeszło
2 mln osób, uczestniczyliśmy w papieskiej
Mszy Świętej. W następnym dniu, 19 sierpnia, również licznie stanęliśmy przy boku
Matki Boskiej Kalwaryjskiej, aby towarzyszyć Papieżowi. W tym dniu popołudniu,
nasz rynek wypełnił się prawie 10-cio tysięczną rzeszą mieszkańców naszej ziemi,
by pozdrowić swojego Rodaka, który helikopterem okrążył ukochane swoje miasto.
Niepodobna również nie wspomnieć naszej obecności 16 października, gdy dzięki
połączeniom satelitarnym i telebimom Wadowice napełniły Watykan, a Wieczne Miasto zbliżyło się do Królewskiego Grodu.

Co dobrego zdarzyło się w naszej parafii
w roku 2002. Podam niektóre fakty, które
napawają mnie wielką radością.
W znaczący sposób uwidoczniły się
w ostatnim roku oznaki niezwykłego przywiązania wadowiczan do swego Rodaka Jana
Pawła II. Chcemy być blisko Niego. Nasze
pielgrzymki majowa, czerwcowa i kapłanów
wadowickich we wrześniu o tym świadczą.

Co dobrego działo się w ubiegłym roku
w naszej parafii? Choć tyle jest u nas biedy
wynikającej często z bezrobocia, to jednak
mogliśmy w ciągu minionego roku ofiarować na pomoc charytatywną w naszej parafii sumę 50.259 zł., a na pomoc w kraju i za
granicą kwotę 39.073 zł. Trzeba tu również
wspomnieć, że wykonywana polichromia
w naszej świątyni kosztuje nas setki tysięcy
złotych. Pieniądze składane przez parafian
na różnorakie cele kościelne w dzisiejszych
czasach, gdy powszechnie słusznie mówi się
o wzrastającej biedzie – są niewiarygodnym
świadectwem, co może uczynić ludzka solidarność.

Procesje maryjne, które odbywamy codziennie w maju po rynku wadowickim świadczą o zrozumieniu niezwykłego powiązania
Ojca Świętego z Bogurodzicą. Bogate przeżycia związane z 82 rocznicą urodzin Ojca
Świętego w naszej bazylice. Pamiętamy, że
prawie z 60-ciu szkół noszących Jego imię
przybyły delegacje do Wadowic. W pamięci
zostaje także żywy portret Papieża, ukształtowany z uczestników spotkania na placu Jana
Pawła II.

Co dobrego było w zeszłym roku w Wadowicach? Bóg sprawił, że bardzo łaskawa
była dla nas Skawa. Nie było powodzi, która w ciągu lat jest wielką zmorą dla mieszkańców naszego grodu.

Niezwykłym wybuchem entuzjazmu Polaków było sierpniowe pielgrzymowanie Ojca
Świętego do Ojczyzny. Żywo stają mi przed
oczyma te 13 autokarów, które w niedzielę
18 sierpnia o godz. 3.00 rano z przeszło 600
-4-

Wśród tych dobrych wiadomości zeszłorocznych nie można również pominąć udanych pielgrzymek krajowych i zagranicznych, wycieczek z dziećmi podczas ferii zimowych i letnich, jak również trzech turnusów kolonii nad morzem dla dzieci, zorganizowanych przez parafię.
Wybory do samorządów miejskich i powiatowych, jak również wybory na burmistrza świadczyły o dużej odpowiedzialności mieszkańców Wadowic za przyszłe losy
swego miasta.
Podałem kilka dobrych wiadomości zeszłorocznych z naszej parafii. Łatwo o nich
pisać, ponieważ są zewnętrznymi akcjami.
Niewątpliwie trzeba również przypomnieć

o wielu dobrych sprawach, które działy się
w zeszłym roku. Myślę tutaj o pogłębiających
się więziach międzyludzkich, coraz serdeczniejszych kontaktach między Kościołem,
a parafianami. Do tego koniecznie należy dodać ożywiające się więzi modlitewne, sakramentalne, moralne pomiędzy poszczególnym
człowiekiem a Bogiem.
U wielu naszych parafian z pewnością w tym
roku pogłębiła się wiara, wzmocniła się nadzieja i ożywiła miłość. Jakże za te dobra nie
dziękować Bogu, a także ludziom. Niech to
pobieżne przypomnienie będzie wyrazem głębokiego uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego, a także czci należnej parafianom.
Ks. Proboszcz

Powołani do służby
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? Gdzie jest obiecana sobie przy ołtarzu
wzajemna miłość, która nie jest tylko uczuciem (bo te z czasem słabną), ale decyzją
o byciu z sobą na dobra i na złe?
Pokuszę się tutaj o kolejną refleksję
związaną z młodzieżą szkół licealnych.
Rozmawiając o problemach małżeńskich z
tymi, którzy stoją u progu własnych decyzji o dalszym życiu osobistym, z zażenowaniem słuchałem ich argumentacji, która
odnosiła się do „nieżyciowej postawy Kościoła wobec osób krzywdzonych przez
współmałżonka a będących w separacji”.
Uważali oni, że Kościół powinien zezwolić na ponowne związki osobom, które już -5-

nigdy (jak się wydaje) nie powrócą do osoby,
z którą zawarły sakramentalny związek. Zrodziło się we mnie w tej sytuacji pytanie o znaczenie i sens wypowiadanej przysięgi, zakładającej wzajemną wierność aż do śmierci: czy
we współczesnym świecie ktokolwiek traktuje lub będzie w przyszłości traktował te słowa jako zobowiązujące? A może człowiek szukający coraz większej swobody życiowej
odejdzie od Boga i Kościoła w imię nieskrępowanej wolności?
I można by było pisać jeszcze wiele o istocie kapłaństwa i małżeństwa. Jednak najważniejsze, abyśmy pamiętali, że wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy kapłanami, małżonkami, czy osobami samotnymi, jesteśmy
powołani przez Boga do miłości, która na
gruncie chrześcijaństwa rozumiana być powinna jako służba. Dopiero wtedy jesteśmy
w stanie pójść za Chrystusem, który zanim dopełnił naszego zbawienia, umył apostołom
nogi, dając im i nam wzór postępowania.
Rafał Bzowski

