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Nasze sprawy
Betlejemskie światło
Od kilku już lat w okresie

adwentowym niesione jest
z Betlejem do różnych kra-
jów światło. Ma ono szcze-

gólną wymowę: Chwała na wysokości
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Do naszej bazyliki również w niedzielę 12
grudnia harcerze przynieśli betlejemski
ogień. Niech ciepło rozpali nasze wyzię-
bione wnętrze. Betlejemski ogień jest wi-
doczny w naszej świątyni. Życzeniem roz-
prowadzających świece Caritasu jest, aby
świece te zapalić od betlejemskiego ognia
i postawić je na stole wigilijnym. Niech pło-
ną – zapalając rodzinę do wielkich ideałów.
Rozpalając miłość.

Wielka życzliwość
Do zakrystii naszej bazyliki przed laty

została doprowadzona woda. Niestety ście-
ki nie zostały w sposób właściwy odpro-
wadzone. Na przyjazd Ojca Świętego
w roku 1999 zrobiliśmy ubikację. Również
i wtedy zabrakło czasu, aby w sposób fa-

Z nowenny środowej

Matko Boża Nieustającej Pomocy
Przybądź do pewnej bardzo młodej rodziny, której grozi rozpad. Przy-

nieś tam – jak kiedyś do św. Elżbiety – Jezusa. Przynieś tam zgodę, miłość
i pokój Boży. Spraw, by rodzice przestali się wtrącać do młodych.

Królowo pokoju, Matko Miłosierdzia – w Tobie cała nadzieja.

chowy odprowadzić fe-
kalia do ścieków miej-
skich Nadszedł w tym
roku czas, że postanowiliśmy naprawić te
kiepskie rozwiązania. Dzięki bezinteresow-
nej pracy p. inż. Bronisława Zięby oraz
p. Bogdana Pamuły, którzy zrealizowali pla-
ny ścieków, a także wystarali się o wszel-
kie pozwolenia przystąpiliśmy do zrealizo-
wania tej niezwykle potrzebnej inwestycji
w naszej bazylice. Wyrażam Wykonawcom
planów dużą wdzięczność.

Uczestnicy liturgii w naszej bazylice niech
wiedzą, że mogą korzystać z zakrystyjne-
go sanitariatu wchodząc tam z ulicy od
strony plebanii. Nieraz spotykałem się
z narzekaniami, że zwłaszcza odczuwają-
cy pewne dolegliwości uczestnicy liturgii
potrzebowali skorzystać z ubikacji, a w tym
czasie Dom Katolicki był zamknięty. Niech
więc to wybudowane i otwarte miejsce
odejmie uczestnikom nabożeństw w na-
szym kościele lęk spowodowany brakiem
„wygódki” dla załatwienia potrzeb biolo-
gicznych.

Czcicielka

Maryja,

„pierwsze tabernakulum w historii”,

wskazuje nam i ofiarowuje

Chrystusa, naszą Drogę,

Prawdę i Życie.

Jeśli „pojęcia:

Kościół i Eucharystia

są ze sobą nierozerwalnie związane,

to samo dotyczy

Maryi i Eucharystii”.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA DO RZYMIAN

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA
Iz 7, 10-14
Panna pocznie i porodzi Syna

EWANGELIA:  Mt 1, 18-24
Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Rz 1, 1-7
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Oto słowo Pańskie

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Piękny jubileusz
W czwartek 9 grudnia w naszej bazylice

była niecodzienna Msza Święta. Uczestni-
czyli w niej małżonkowie z naszej gminy,
którzy w tym roku obchodzili 50-lecie po-
życia małżeńskiego. Brało udział prawie 50
par. W kościele przemówił do nich ks. vice-
dziekan, ks. Andrzej Leśny, proboszcz
z Choczni. W serdecznych słowach przeka-
zał słuchaczom podstawową prawdę, że pra-
we dobre małżeństwo, jest fundamentem do-
brej rodziny. Małżonkowie dążący do świę-
tości są najbezpieczniejszą drogą rodziny
dążącej do Boga. Po Mszy Św. poszczególne
pary obchodzące złoty jubileusz podchodzi-
ły do ołtarza, aby otrzymać specjalne błogo-
sławieństwo.

Druga cześć tej uroczystości odbyła się
w głównej sali Urzędu Miasta. Pani Bur-
mistrz, Ewa Filipiak oraz Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Pan Tadeusz Bagiński
oraz Sekretarz Gminy Pan Marek Brzeź-
niak wręczali specjalne medale od Prezy-
denta Rzeczpospolitej. Przy herbacie i ka-
wie jubilaci spędzili radosne chwile słucha-
jąc pięknego koncertu uczniów wadowic-
kiej szkoły muzycznej. W życzeniach były
wyraz wdzięczności za to, co jubilaci wnie-
śli w ducha narodu. Odpowiedzią była proś-
ba, by ludzie starsi wciąż mieli należne miej-
sce w rodzinie i społeczeństwie. Boją się
choroby i życiowego marginesu – jakby już
innym nie byli potrzebni.

Listy, listy...
Na Święta Bożego narodzenia piszemy

i otrzymujemy wiele życzeń. Każdy list i każ-
da kartka są przez nas bardzo dokładnie czy-
tane, a osoby przesyłające nam swą pamięć
są zawsze drogie. W wielu domach jest na-
wet taki zwyczaj, że te listy i kartki świąteczne
jako serdeczne podarki składa się pod cho-
inkę. Są to dary od naszych najbliższych na
gwiazdkę. W innych domach, wszystkie li-
sty i kartki czyta ojciec lub matka tuż przed
łamaniem się opłatkiem. Jest to piękne dzie-
lenie się swoją miłością. Redakcja „Małego
Gościa”, która jest pomysłodawcą oprawy
tegorocznych rorat dla dzieci poprosiła wy-
bitne religijne osobistości Europy, by napi-
sały do polskich dzieci. W ciągu tegorocz-
nych rorat listy od tych osób były dla dzieci
czytane podczas mszy św.

Redakcja zwróciła się również z taką proś-
bą do Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież
Jan Paweł Ii bardzo kocha dzieci i z wielkim
szacunkiem odnosi się do rodzin. Napisał
specjalny list do rodzin polskich, w których
są dzieci. W naszej papieskiej parafii list do
Ojca Świętego dostaliśmy w ilości takiej, że
każda rodzina ma go otrzymać na Boże Na-
rodzenie.

Bardzo serdecznie prosimy, by w wie-
czór wigilijny po przeczytaniu opisu ewan-
gelicznego głowa rodziny, czy ktoś inny,
przeczytał list naszego Rodaka do rodziny.
Wyszedł z wadowickiej rodziny. Niech wa-
dowickie rodziny kierują się w życiu ży-
czeniami Ojca Świętego.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się

brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Da-
wida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to,
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Mał-
żonkę do siebie.

Sposób, w jaki Syn Boży przyszedł na świat, zaskoczył wszystkich, także tych,
którzy znaleźli się najbliżej tajemnicy. Najpierw Maryję przy zwiastowaniu,

która zadaje pytanie: jakże się to stanie, skoro nie znam męża?,
potem Józefa, który nie wie, jak ma postąpić w tej trudnej sytuacji.

Wyjaśnienie nie nastąpi od razu, trzeba przejść przez trwogę, niepewność, lęk.
Ostatecznie jednak Bóg daje zrozumienie, pokój i wewnętrzne światło,
jak należy postąpić. Tak też jest w naszym życiu - Bóg wkracza nagle,

a my stajemy zaskoczeni i nie wiemy, co robić.
Ale gdy wytrwamy przy Nim, przyjdzie światło i zrozumienie.

„Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”
(Mt 1,20)
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Intencje mszalne: IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2004

Piątek  24 grudnia
     6.00 Śp. Franciszek Baran - 5 r. śm.

Śp. Maria Czacika
    7.00 Śp. Aniela Madoń - 30 r. śm.
    7.30 Śp. Julia Czerwik
    8.00 Śp. Stefania Bartuś
  12.00  Śp. Helena Jamróz
  24.00   Śp. Anna Huber

Śp. Leon Grabowski
Śp. Józef i Zofia Maślanka
Śp. Izydor, Jadwiga Żukowski
Śp. Władysław Radwan
Śp. Stanisława Golonka
Śp. Józef Rosenstrauch
Śp. Sylwester Warmuz

Sobota  25 grudnia
   6.00 Śp. Czesław Kondak - 13 r. śm.
   7.30 Śp. Józef i Emilia Banaś

Za parafian
   9.00 Śp. Maria  Czaicka

Śp. Krystyna Pławny - 2 r. śm.
 10.30 Śp. Ewa, Ludwik Witek i Stanisław

Dziękczynno-błagalna dla Heleny
i Józefa w 40 r. ślubu

 12.00 Śp. Maria Latocha - 1 r. śm. i rodzice
Śp. Władysław Miarka

 13.15 Śp. Stanisława Golonka
 18.00 Śp. Franciszek Pietruszka - 26 r. śm

Niedziela  26 grudnia
   6.00 Śp.Władysław Radwan
   7.30 Śp. Edmund Woźny - 16 r. śm.

Dziękczynna o błog. Boże dla
Adama i Elżbiety w 28 r. ślubu

   9.00 Śp. Piotr Czaicki
 10.30 Za  parafian
 12.00 Śp. Dorota Curzydło - 6 r. śm.
 13.15 Śp. Roman Adamus
 18.00 O błog. Boże dla Janiny i Pawła

w 40 r. ślubu

 Poniedziałek 20 grudnia
    6.00 Śp. Józefa Góral
    7.00

    7.30 Śp. Józef Spytkowski
    8.00 Śp. Józef Choczyński
  12.00 Śp. Jan Talaga
  17.00 Śp. Maria Czaicka

Śp. Katarzyna Malik

Wtorek 21 grudnia
   6.00 Śp. Maria Czaicka
   7.00 Śp. Józefa Góral
   7.30

   8.00 Śp. Stefania Bartuś
 12.00 Śp. Helena Jamróz
 17.00 Śp. Józef Choczyński

Śp. Wiktoria Skowron

Środa   22 grudnia
     6.00 Śp. Józefa Góral
    7.00

    7.30 W intecji dusz w czyśćcu cierpiących
    8.00 Śp. Józef Choczyński
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Maria Czaicka
  16.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  17.00 W intencjach Nowenny

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

1. Rodziny, które jeszcze w tym roku nie
nabyły świecy Caritas zachęcamy, żeby
przed świętami to uczyniły. Opłatek  moż-
na nabyć u p.Organisty lub p.Kościelnego.

2. W środę na nowennie do Matki Bożej
o godz. 8.30  i 16.30 modlimy się o dobrą
spowiedź adwentową.

3. Tych, którzy dotychczas nie odpra-
wili spowiedzi adwentowej zachęcamy, aby
to koniecznie uczynili w tym tygodniu –
zwłaszcza w czwartek. W tym dniu więk-
sza ilość kapłanów będzie spowiadała od
godz. 6.00 do 12.30 oraz od 14.00 do 17.00.
Żadną miarą prosimy nie odkładać spowie-
dzi na dzień wigilijny.

4. W piątek jest Wigilia Bożego Narodze-
nia. W tym dniu obowiązuje post. Niech
Wieczerza Wigilijna będzie poprzedzona
wspólną modlitwą, a także czytaniem

ewangelii, oraz listu Ojca Świętego do ro-
dzin. Oby po wieczerzy w rodzinach na-
szych było wspólne kolędowanie. Ten je-
dyny wieczór niech upływa w atmosferze
życzliwej miłości.

5. Duchowa adopcja dzieci rozpoczęta
25 marca, w dzień Zwiastowania, kończy
się Bożym Narodzeniem. Naszym 74 para-
fianom, którzy podjęli dzieło duchowej ad-
opcji wyrażamy podziękowanie.

6. W Rokowie odprawimy Pasterkę
o godz. 22.00, a w bazylice o godz. 24.00.
Składka z Pasterki jest przeznaczona na
Fundusz Obrony Życia SOS

7. W sobotę jest Uroczystość Narodze-
nia Pańskiego, a w niedzielę święto Naj-
świętszej Rodziny - Jezusa, Maryi
i Józefa. W tym dniu czcimy również św.
Szczepana.

Przedświąteczne dni w naszej ojczyźnie
są pod znakiem wielkiego zagonienia. Trze-
ba się przygotować na święta. Zakupy.
Mycie. Pieczenie. Gotowanie. Przecież to
wyjątkowe święta. Tym bardziej jak spo-
dziewamy się gości.

Oprócz zabiegania i wielkiej nerwowo-
ści często dostrzega się ludzi składających
sobie życzenia. Doręczyciele w tych dniach
mają co dźwigać. Przez wielu są to listy
i kartki bardzo oczekiwane. Wzruszające
są też organizowane w szkołach, w urzę-
dach, czy innych zakładach opłatki.

Święta Bożego Narodzenia w ziemskiej
rzeczywistości wnoszą Boży wymiar. Bóg
stał się człowiekiem, narodził się z Maryi
Panny. Bóg jest niemowlęciem, jest dziec-
kiem. Przeżywa lata chłopięce, młodzień-
cze, a także dojrzałe. Ludzka kondycja sta-

Pamięta o tobie je się Bożą własnością. Zjednoczony z czło-
wiekiem Syn Boży. Z każdym człowiekiem.

Święta Bożego Narodzenia są tak bardzo
bliskie człowiekowi, gdyż ukazują prawdę
o ludzkiej godności. Każdy człowiek od
poczęcia, aż do naturalnej śmierci jest god-
ny szacunku. Chrystus utożsamia się
z człowiekiem, a zwłaszcza z odrzuconym,
tym z marginesu, bardzo poranionym „by-
łem chory, byłem w więzieniu, a wyście
mnie nawiedzili.”

W Ojczyźnie naszej Święta Bożego Na-
rodzenia są przeżywane bardzo rodzinnie.
Nasz narodowy obyczaj każe nam przystro-
ić w każdej rodzinie choinkę. Jest ona przy-
pomnieniem drzewa rajskiego. Tamto jest
symbolem grzechu. Natomiast ta Bożona-
rodzeniowa choinka, czyli „drzewko” przy-
ozdobiona najprzeróżniejszymi stroikami,

Czwartek  23 grudnia
    6.00 Śp. Maria Czaicka

Śp. Józefa Góral
    7.00 Śp. Helena Jamróz
    7.30

    8.00 Śp. Mieczysław Tomski z rodzicami
Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł

  12.00 Śp. Józef Kwiatek
  17.00 Śp. Franciszek Bucki - 1 r. śm.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

pod którą składa się podarki „na gwiazdkę”
dla najbliższych – jest symbolem nowego
obdarowania człowieka przez Boga.

Polska tradycja każe, aby w przeddzień
Bożego Narodzenia, wraz z pierwszą
gwiazdką, rodzina wspólnie zasiadła do stołu
wigilijnego. W ten wyjątkowy wieczór
w każdej wierzącej rodzinie wspólnie się
wszyscy modlą, wsłuchują się w ewange-
liczny opis o Narodzeniu Pańskim, łamią się
opłatkiem. Wzruszające zwłaszcza jest dzie-
lenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.
Przyjmuje się go z największym pietyzmem,
tak jak Najświętszy Sakrament w kościele.
Uroczysty stół, do którego zasiada rodzina
– pamiętając wtedy w sposób wyjątkowy
o tych, którzy odeszli. Tylko w Polsce na
tym stole wigilijnym zostawia się jedno pu-
ste miejsce, z myślą o tych, którzy przyjdą
w ostatniej chwili i zasiądą razem do stołu.
Taka była historia naszego narodu – wal-
czącego w powstaniach i biorącego udział
w wojnach. Często skazanego na więzie-
nia, łagry i lagry. Puste miejsce jest także

znakiem więzi tej żyjącej rodziny z ich
przodkami. Wyjątkowość tego wieczoru
polega na świętości członków rodziny. Głu-
pio byłoby zasiąść do stołu wigilijnego nie
będąc do spowiedzi. Łamać się opłatkiem
mając świadomość grzeszności swojego
życia. Wieczór wigilijny przypomina nam
jak bardzo nasza rodzina jest Kościołem
domowym. Wtedy nie tylko każdy czło-
wiek jest ważny, ale nawet i po wsiach
zwierzęta, a zwłaszcza krowy jako żywi-
cielki, karmi się opłatkiem.

Z wielkim wzruszeniem biorę do rąk
opłatek i staję przy stole wigilijnym każdej
wadowickiej rodziny i z wdzięcznością
patrzę w wasze oczy, ściskając wasze dło-
nie życzę:

Niech te Święta będą przez was przeży-
wane w wielkiej radości. Niech Bóg obda-
rzy was zdrowiem, zgodą, żywą wiarą,
zwycięskim zaufaniem i wciąż nową miło-
ścią. Niech wam Bóg daje tyle majątku, by
serca wasze nie stały się egoistyczne, a jed-
nocześnie, by było z czego godnie układać
swoje życie i życie swojej rodziny.

Obłóczyny
W święto Niepokalanego Poczęcia

8 grudnia byłem świadkiem „na Kopcu”
u Księży Pallotynów bardzo miłego zda-
rzenia. Główny przełożony Księży Pallo-
tynów, ks. Prowincjał Parzyszak prze-
wodniczył liturgii Mszy Świętej, podczas
której 28 nowicjuszy tego zgromadzenia
przyjmowało sutanny. Patrzyłem na tych
młodych ludzi jak na początku Mszy Świę-
tej ubrani w garnitury – pod krawatami,
a później na ofiarowanie podczas śpiewu
litanii do Wszystkich Świętych przekształ-
cili się w kleryków. Porównując tych
w garniturach świeckich z tymi, co sta-
nęli już w sutannach zauważyłem, że strój
ten ich wydłużył i „wydoroślał”. Słucha-
łem pięknej homilii ks. Prowincjała o du-
chowości pallotyńskiej. Miło mi było pa-
trzeć jak Ci młodzi studenci biorąc z rąk
swego przełożonego sutanny całowali je
– wsłuchując się w słowa: „Przyjmij strój
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
Niech on będzie pośród ludu Bożego zna-
kiem i świadectwem szczególnej służby,
do pełnienia której zostałeś powołany
w Kościele.”

Co roku „na Kopcu” u Księży Palloty-
nów kandydaci do zgromadzenia księży
Palotynów odbywają roczny nowicjat.
Wśród nich znajdują się także młodzi
z Ukrainy, ze Słowacji i z Czech. Odpo-
wiedzialnym za kształtowanie kandydatów
jest ks. mgr Józef Lasak. Rektorem tego
domu jest ks. Krzysztof Wojda.

Dla mnie udział w tej uroczystości był
rachunkiem sumienia. Zastanawiałem się
nad tym, jak w naszym społeczeństwie
sutanna u jednych wywołuje szacunek,
a nawet miłość. Dla innych jest znakiem,

Dojrzali lektorzy
Przeżywany obecnie Rok Eucharystycz-

ny mobilizuje nas do poszukiwania inicja-
tyw pomagających lepiej przeżywać Mszę
Świętą.

Na ostatnim adwentowym spotkaniu
Rady Duszpasterskiej wysunięto propozy-
cję, ażeby poprosić tych, którzy przed laty
włączeni byli w służbę liturgiczną. Czy to
jako ministranci, czy lektorzy, albo uczest-
niczki scholi. Ten pomysł kierujemy także
do chętnych dorosłych parafian, którzy
w dzieciństwie i młodości nie uczestniczyli
w służbie liturgicznej, a teraz pragną bar-
dziej zaistnieć przy ołtarzu.  Z nich chcemy
utworzyć grupę, która liturgicznie będzie ob-
sługiwała Mszę Św. w niedziele o godz.
10.30. Pierwsza grupa dorosłych lektorów
będzie czytała w niedzielę Najświętszej
Rodziny.

Na zebraniu Rady padały słowa, że pierw-
szymi głosicielami Ewangelii są rodzice –
ludzie dorośli. Bardzo pięknym wyrazem
angażowania się młodzieży w sprawy Boże
są młodzi lektorzy. Trzeba jednak myśleć,
żeby tworzyć tzw. Mszę Św. rodzinną,
w której widoczni są rodzice wraz z dzieć-
mi i to nie tylko na kościele, ale także są
bardzo blisko ołtarza – spełniając różne po-
sługi liturgiczne. Daj Boże, by te piękne myśli
i słowa w tym Roku Eucharystycznym przy-
oblekły się w ciało.

Przygotowanie do ogólnopolskiego
koncertu kolęd

10 grudnia odbył się przegląd chórów
i solistów pragnących uczestniczyć w ogól-
nopolskim koncercie kolęd w Będzinie. Po
raz kolejny doświadczyłem ilu ludzi musi
współpracować, ażeby słuchacze mogli
przeżyć radość pięknego, artystycznego
wieczoru kolędowego. Patrzyłem na prze-
jętych młodych solistów i chórzystów.
Myślałem o pracy rodziców i dyrygentów.
Podziwiałem organizatorów: Dom Kultury,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej z p. Dyrekto-

rem Pawłem Jaroszem, a także p. Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 3 na Zaskawiu
Danutą Biernat, jak również ks. Artura.
Byłem pełen uznania dla trzyosobowej gru-
py oceniającej – ekspertów muzyki i śpie-
wu. Myślałem wtedy, że każdy sukces musi
mieć wielu ojców. Byłem wdzięczny Bogu,
że przeżywanie świąt Bożego Narodzenia
ma niewymowny czar łączenia ludzi z sobą.
„Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy
wszystkim ślą życzenia”. Cudowna atmos-
fera  świat Bożego Narodzenia.

że trzeba koniecznie poprosić o datek, bo
oni mają i powinni dać. Jeszcze u innych
wywołuje nieuzasadnioną agresję i dużą nie-
chęć. Na szczęście tych ostatnich w ojczyź-
nie naszej, a zwłaszcza w naszym środowi-
sku jest znikoma ilość.


