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Zbiórka
W środę 8 grudnia Zespół Charytatywny

otrzymał z Centrum Pomocy Rodzinie 544,5
kg różnych artykułów spożywczych na
kwotę 1944,50 zł. Artykuły pochodzą ze
zbiórki jak w tym celu była organizowana
w niektórych wadowickich marketach
w dniach od 26 do 28 listopada. Produkty
żywnościowe: mąka, cukier, mleko, olej,
konserwy, słodycze są darem ludzi kupu-
jących w tych sklepach. Składamy im ser-
deczne Bóg zapłać.

Stanisława Bandoła

Nasze sprawy
Niezwykła pogoda
Tegoroczna grudniowa

pogoda jest bardzo sprzyja-
jąca nie tylko drogowcom,
lecz również budowlańcom,

zwłaszcza pomaga w mniejszym wydat-
kowaniu pieniędzy na ogrzewanie. Bogu
dziękujemy za ten dar adwentowy. Dzięki
niemu prace remontowe przy wieży trwa-
ły aż do czwartej niedzieli adwentowej. Bla-
charze dokończyli krycia blachą miedzia-
ną całej kopuły wieży bazyliki. Cieślowie
wraz z ekipą wykonującą rusztowania
mogli zdemontować niepotrzebną już jej
część.

Słusznie niektórzy z parafian pytają się
mnie, czy reszta rusztowań okalająca wie-
żę będzie stała przez całą zimę? Następne
pytanie, które mi stawiają: ile przetrzymy-
wanie rusztowania będzie kosztowało?

Odpowiadam, że praca przy wieży nie
została wykończona, gdyż w dalszym cią-
gu na wiosnę będzie odnawiana pod kątem
tynkarsko-sztukateryjnym. Musimy rów-
nież odremontować zniszczone figury
Matki Bożej, św. Piotra i św. Pawła.

Z firmą budowlaną P. Jacentego Bielaw-
skiego z Krakowa została podpisana umo-
wa na podstawie której parafia nie płaci za
określony czasokres rusztowań. Płacimy
za wykonane dzieło.

Pamiętamy z naszych kronik, że kopuła
naszej wieży na początku XIX w, gdy
modernizowany był fronton naszej świą-
tyni, była pokryta blachą miedzianą. Pod-

czas I wojny światowej,
władze austriackie kaza-
ły blachę tę zdemonto-
wać, aby posłużyć się nią do celów mili-
tarnych.

Po prawie stu latach kopuła, tym razem
już bazyliki, znów jest pokryta miedzią
i modlimy się by Bóg ustrzegł kraj nasz od
powietrza, głodu, ognia i wojny. By ustrzegł
od trzęsienia ziemi, które w ostatnim okre-
sie nawiedziło Podhale i zniszczyło kilka bu-
dynków, w tym również i świątynie. Niech
miłosierny Chrystus chroni naszą pracę, by
nie poszła ona na marne.

Ofiarodawcom wspierającym wielkie
dzieło renowację naszej świątyni, które
w przeciągu ostatnich lat realizujemy, wy-
rażam serdeczne Bóg zapłać. Modlę się by-
ście doświadczyli w waszym życiu zapew-
nienia Jezusa Chrystusa, iż „miłosierni mi-
łosierdzia dostępują”.
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P o r z ą d e k     k o l ę d y
Poniedziałek  27.12
Ks. Mieszko 9.00 ul. Zaskawie, Jasna, Baśniowa, Sportowców
Ks. Artur 9.00 ul. Łazówka
Ks. Jan 9.00 ul.Wojska Pol. i Os. Słoneczne  od Tomic
Ks. Janusz 9.00 ul. Mickiewicza od Choczni do ss. Albertynek
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Batorego
Wtorek 28.12
Ks. Mieszko 9.00 ul. Zygmunta St, Matejki, Monte Cassino, Wałowa
Ks Jan 9.00 ul. Barska poczatek od Batorego
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Batorego bl. 19
Ks Jan 14.00 ul. Gimnazjalna i Pułaskiego
Ks. Janusz ul. Karmelicka / bez domu pracy wspólnej/
Środa 29.12
Ks. Mieszko 9.00 ul. Chopina, Fabryczna, Kochamowskiego,

Os. Jedność i Jesionowe
Ks. Artur 9.00 Os. Piastowski
Ks Jan 9.00 ul. Nadbrzeżna od Podstawia
Ks. Janusz 9.00 ul. Sadowa
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Batorego bl. 21
Ks. Artur 15.00 Os. Widok
Ks Jan 15.00 ul. Wiśniowa Mydlarska
Czwartek 30.12
Ks. Mieszko 9.00 Miedzne i Roków Pagórki do centrum
Ks. Janusz 9.00 ul. Iwańskiego od końca
Ks Jan 9.00 Os.Westerplatte 11,12,13,14
Ks. Artur 9.00 ul. Graniczna
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Batorego bl. 23
Ks. Artur 11.00 ul. Ady Sari
Ks. Artur 15.00 ul. Nikliborca
Ks. Krzysztof 9.00 ul. Podstawie
Piątek 31.12
Ks. Mieszko 9.00 Roków do dworu
Ks. Janusz 9.00 ul. Spółdzielców, al. Wolności
Ks Jan 9.00 ul Krakowska
Ks. Artur 9.00 ul. Brzostowskiej
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Batorego bl. 27
Ks. Janusz 12.00 ul Spadzista, Cicha, Poprzeczna
Niedziela 02.01.2005
Ks. Proboszcz 14.00 Pl. Jana Pawła II
Ks Jan 14.00 ul. Zatorska nuemry parzyste od Westerplatte
Ks. Janusz 14.00 ul. Karmelicka 67,69
Ks. Mieszko 14.00 Os. XX-lecia bl. 7
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Intencje mszalne:

Piątek  31 grudnia
     6.00

    7.00 Śp. Helena Jamróz
    7.30

    8.00 Śp. Stefania Bartuś
  12.00  Śp. Czesław Gracjasz
  18.00   Śp. Krystyna Pławny - 2 r. śm.

Śp. Agnieszka z rodziną

Sobota  1 stycznia     Nowy Rok
   6.00 Śp. Józef Rosenstrauch
   7.30 Śp. Stefania i Alojzy Latocha - 22 r. śm.

Śp. Dominika Kęcka, Antoni syn
   9.00 Śp. Mieczysław Kłobuch
 10.30 Śp. Dominika Madej - 1 r. śm.
 12.00 Śp. Augustyn Gurdek - 2 r. śm.
 13.15 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Knapów
 18.00 Śp. Wiesław Domański

Niedziela 2 stycznia
   6.00

   7.30 Śp. Mieczysław Gawron - 2 r. śm.
Śp. Tadeusz, Rozalia, Mieczysław, Józef

    9.00 Śp. Maria Zguda - 6 r. śm.
  10.30 Za  parafian
  12.00 Śp. Zbigniew Maluty - 2 r. śm.
  13.15 Śp. Stanisław Bobik
 18.00 Śp. Józef Kwiatek

 Poniedziałek 27 grudnia
    6.00 Śp. Helena Kłobuch - 8 r. śm.
    7.00 Dziękczynno błagalna w 40 r. ślubu

Teresy i Andrzeja Leń
    7.30

    8.00 Śp. Helena Sarnecka - 6 r. śm.
Śp. Helena i Józef Zątek

  12.00 Śp. Helena Jamróz
  18.00 Śp. Stefania Bartuś

Wtorek 28 grudnia
   6.00

   7.00 Śp. Stanisława Golonka
   7.30

   8.00 Śp. Józef i Agnieszka
 12.00 Śp. Helena Jamróz
 18.00 Śp. Stefania Bartuś

Środa   29 grudnia
    6.00

    7.00

    7.30

    8.00 Śp. Jan Oleksy - 5 r. śm.
Śp. Stanisława Golonka

    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Edward Koman - 8 r. śm.
   16.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
   18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek  30 grudnia
    6.00 Śp. Helena Jamróz
    7.00

    7.30

    8.00 Śp. Stefania Bartuś
  12.00

  18.00 Śp. Eugeniusz Zając

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

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SYRA-
CYDESA
Syr 3, 2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

EWANGELIA:  Mt 2, 13-15.19-23
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego

Oto słowo Pańskie

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

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się
do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powie-
dział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań,
weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie
Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie
Nazarejczykiem».

Jednym z laickich pomysłów na małżeń-
stwo i rodzinę są związki „partnerskie”, czyli
związki typowe w biznesie i polityce. Takie
związki łatwo zerwać, gdyż opierają się na
wyrachowaniu oraz dążeniu do zysku kosz-
tem partnera. Inny pomysł na małżeństwo
to tak zwane „wolne” związki. Posługiwa-
nie się tą wewnętrznie sprzeczną nazwą ma
na celu ukrycie faktu, że chodzi tu o związ-
ki niewierne i niepłodne. Egoizm, niewiara
w miłość, ucieczka od rodzicielstwa to
wspólna cecha laickich wizji rodziny.

Takie wizje prowadzą do najbardziej dra-
stycznej formy przemocy w rodzinie, jaką
jest zabijanie nienarodzonych dzieci przez
własnych rodziców. Z kolei te dzieci, które

dorosły, zaczynają myśleć o eutanazji, czyli
o zabiciu własnych rodziców - staruszków,
których nie potrafią lub nie chcą kochać.
Środowiska laickie podważają sens istnienia
rodziny. Tymczasem to nie rodzina stała się
niepotrzebna, lecz to współczesny człowiek
- oddalając się od Boga - staje się coraz mniej
zdolny do miłości i odpowiedzialności.

Święto Świętej Rodziny przypomina nam,
że mężczyznom i kobietom żyjącym na zie-
mi Pan Bóg proponuje miłość wierną, wy-
łączną i płodną. Rodzina oparta na tym Bo-
żym zamyśle staje się miejscem, w którym
małżonkowie wspierają się wzajemną obec-
nością i miłością, a ich dzieci wzrastają
w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

Rodzina oparta na Bożym zamyśle

ks. Marek Dziewiecki

Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
Dwunastoosobowa grupa Rycerstwa rozważała o wielkim dobrodziejstwie naszej parafii,

jakim jest 70-cio osobowa grupa, która się podjęła 25 marca 2004 r. Dzieła Duchowej Adop-
cji Poczętych Dzieci. Uczestnicy tych akcji zobowiązują się do codziennej modlitwy, a także
czynu pokutnego za poczętego człowieka, którego nie znają ani z imienia czy nazwiska,
a którego życie jest zagrożone przez własnych rodziców. Za tych co w naszej parafii rozu-
mieją to ważne dzieło, Rycerstwo Niepokalanej wraz z chętnymi pragnie Bogu dziękować
we wtorek 28 grudnia w kościele na adoracji.
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2004 r.
1. Składamy wszystkim serdeczne życze-

nia świąteczne. Niech Nowonarodzone Boże
Dziecię obdarza każdego z nas zdrowiem
i radością. Niech dopomaga w ożywianiu
wiary, nadziei i miłości. Niech wspiera
w rozwiązywaniu trudnych problemów
ludzkich.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na
pomoc Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw.
Świętopietrze.

3. W jutrzejszą niedzielę przeżywamy
Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Ma-
ryi i Józefa. W tym dniu tradycyjnie skład-
ka przeznaczona jest na Papieską Akade-
mię Teologiczną w Krakowie.

4. Błogosławieństwo rodzin, czyli kolę-
dę, rozpoczniemy od najbliższego ponie-
działku.

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego –
Święto Najświętszej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa –

26.12.2004
1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na

Papieską Akademię Teologiczną w Krako-
wie. Nieszpory świąteczne odprawimy
o godz. 17.30.

2. We wtorek jest Święto Świętych Mło-
dzianków. W tym dniu na godz. 17.00 za-
praszamy na dziękczynną adorację za tych
którzy realizowali Duchowe Działo Adop-
cji Dzieci.

3. W środę na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 dziękujemy Bogu za przeżyty rok
2004.

4. W czwartek na godz. 10.00 zaprasza-
my dzieci na zabawę do domu katolickiego.

5. W piątek jest zakończenie starego roku.
Z tej okazji odprawimy uroczyste nieszpo-
ry o godz. 17.00 zakończone mszą św.

6. W sobotę obchodzimy Nowy Rok –
1 stycznia 2005. Jest to Uroczystość Świę-
tej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzień ten jest
38 światowym dniem pokoju pod hasłem:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj”.

7. Od jutrzejszego dnia rozpoczynamy
uroczystą wizytę kolędową naszych rodzin.
Kapłan podczas wizyty kolędowej błogo-
sławi rodzinę i dlatego pragnie się spotkać
z wszystkimi osobami tej rodziny. Prosi-
my, aby na stole nakrytym białym obru-
sem był ustawiony krzyżyk wśród zapalo-
nych świec, księga Pisma Świętego oraz
talerz z wodą święconą i kropidłem. Ce-
lem wizyty kolędowej jest modlitwa i za-
poznanie się z rodziną jako domowym ko-
ściołem. Ci, którzy składają ofiary z tej
okazji, niech wiedzą, że przeznaczone są
one na utrzymanie księży emerytów na-
szej diecezji, apostolskie dzieła ks. Kardy-
nała oraz na wydatki związane z pracą
duszpasterską kapłanów.

8. Święci tego tygodnia: w poniedziałek –
Święto  św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

Do Boga bardzo zbliża człowieka mo-
dlitwa. Trudno jest przecenić potrzebę
i wartość modlitwy w życiu religijnym.
Zawsze musimy się jej uczyć i prosić po-
kornie: „Panie naucz nas modlić się”.
Rzadko udaje się nam być mistrzami mo-
dlitwy.

Życie sakramentalne: Komunia Święta,
Spowiedź i Msza Święta są ogromną po-
mocą w zbliżeniu każdego z nas do Stwór-
cy. Wykorzystywać te środki to znaczy:
starać się o coraz lepsze przeżywanie Spo-
wiedzi, Komunii Świętej i uczestnictwa we
Mszy Świętej. Nigdy człowiek nie może
powiedzieć, że robi to tak dobrze, że le-
piej już nie da rady. Wciąż musi się uczyć
przyjmowania sakramentów i przeżywa-
nia Eucharystii.

W zbliżeniu do Boga pomaga również
czytanie Pisma Świętego. Biblia, to list
Boży do człowieka. Wciąż aktualny. Peł-
ny tajemnic, bo autor tej Księgi, czyli Duch
Święty jest Samą Tajemnicą.

Powyższe sposoby na kontaktowanie się
z Bogiem są wymagające. Człowiek musi
chcieć z nich korzystać.

Poprzez ostatnie dziesiątki lat wyraźnie
zaczęto podkreślać w Kościele, że każdy

Rodzina drogą do Boga
człowiek jest drogą do Boga. Stąd żona zbliża
do Boga męża, jak również i na odwrót –
może go oddalać. To samo dzieje się z mę-
żem. Może przybliżać do Boga, albo odda-
lać ją. Podobnie jest z rodzicami – oni są
najbezpieczniejszą i najłatwiejszą drogą dzieci
do Boga. Mogą być też i zaporą przeszka-
dzającą  w przeżyciu religijnym dzieci. Trze-
ba też podkreślić o wielkiej roli apostolskiej
dzieci wobec rodziców.

Wiele pomocy ma człowiek w dochodze-
niu do Boga. Święta Bożego Narodzenia
mówią o drodze Maryjnej, a także Józefo-
wej, pasterskiej jak i królewskiej. Odkrywać
Boga w człowieku to wielkie zadanie dla
każdego.

W wieczór wigilijny staję przy waszym
stole z opłatkiem w ręku i składam każdemu
z was najlepsze życzenia: życzę byście ani
o Bogu, ani o człowieku nie zapominali. Sza-
nujcie w życiu swoim Boga, idźcie drogą
Jego przykazań. Bardzo szanujcie siebie na-
wzajem. Troszczcie się o miłość rodzinną.
Najważniejszy jest Bóg i człowiek. Żona,
mąż, dzieci, dziadkowie – oni są ważni.
Trzeba o nich zabiegać i troszczyć się o nich.
Mówić im jak bardzo na nich nam zależy.

Łamiąc się opłatkiem z każdym z was tego
wam życzę i o to się bardzo modlę.

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

ks. Proboszcz

Pielgrzymowanie do Łagiewnik
W piątek 17 grudnia ostatni raz w tym

roku odbyła się comiesięczna pielgrzymka
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Tym razem uczestników
było 38. Ks. bp Jan Zając – główny cele-
brans Eucharystii – mówił o rocznicy spe-
cjalnego znicza otrzymanego od Ojca Świę-
tego. Jest to wizualny odpowiednik na ob-
jawienie św. siostry Faustyny iż z Łagiew-
nik wyjdzie iskra Bożego Miłosierdzia. Iska
miłosierdzia wciąż nas zapala.

Żegnamy Stary Rok
Sekcja ds. Wychowania Dzieci i Mło-

dzieży i Sekcja Charytstywna Rady Dusz-
pasterskiej zapraszają dzieci na wesołe
pożegnanie Starego Roku w dniu 30 grud-
nia /czwartek/ o godz. 10.00 w Domu
Katolickim. W czasie spotkania przy her-
batce i ciasteczku będzie wiele zabaw
i konkursów z nagrodami.

Przyjdź, zapraszamy
Maria Zadora


