Bóg tęskni za człowiekiem
Opowiadał kiedyś ks.
Krzysztof Pawlina następujące zdarzenie:
Przed świętami Bożego
Narodzenia odwiedzaliśmy
w parafii ludzi chorych i samotnych. I choć w każdy pierwszy piątek
chodziłem do chorych z Najświętszym
Sakramentem, tych drzwi nie znalem. Zaprowadziła mnie do nich sprzedawczyni
z pobliskiego sklepu.
Wszedłem do mieszkania. Na łóżku leżała starsza kobieta.
- O Boże, jak tu ksiądz trafił, tu prawie
nikt nie przychodzi?
- Pani tak sama, nikogo w rodzinie?
- Nie, proszę księdza. Mam córkę w Stanach Zjednoczonych. Widzi ksiądz na radiu tę kartkę świąteczną? Pięć lat temu ją
dostałam.
- A później? - zapytałem.
- Wie ksiądz, pewnie czasu nie ma, a może
chora - jakby wstydząc się, usprawiedli-

wiała, że przez pięć lat
listonosz nie przyniósł jej
listu od córki.
- Gdy zbierałem się do
wyjścia powiedziała: - Niech ksiądz jeszcze usiądzie. Po chwili milczenia padło jedno
zdanie:
Jak ja za nią tęsknię. - I łzy napłynęły jej
do oczu.
A Bóg, który kocha, czyż nie płacze za
nami, przecież jest on najczulszym Ojcem.
Ma kochające serce. Czyż nie tęskni za
nieobecnym kochanym?
Obserwujemy, że niektórzy ludzie łatwo
zapominają o Bogu tłumacząc, że nie mają
czasu ani na mszę św., na modlitwę, na
spowiedź. Nie mają czasu na dawanie znaków swej pamięci o osobie ukochanej, jaką
jest Bóg. Tak jak córka nie miała czasu, by
przesłać list do swej matki.
Może w tym adwencie znajdę więcej
czasu na uporządkowanie mych spraw
wobec Boga.

W sobotę 28 listopada odprawiliśmy pogrzeb śp. Alicji Madydy.
Zostały zamówione msze św.
Syna i córki z rodziną, Syna i córki z rodziną, Swatów, Koleżanek emerytek z Poczty, Współpracowników z Handlowo Gospodarczej Spółdzielni Pracy Wadowice,
Kolegów syna, Małgorzaty z mężem i Dag-

marą, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i
Pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Choczni, Rodziny Malinowskich, Rodziny Gawronów, Michała Madyda z rodzina, Janiny
Mastalskiej z rodziną, Rodziny Pytlów.

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Spieszmy sie kochać
Arcybiskup pisze
Eucharystia, ofiara Chrystusa i Kościoła, uobecniona
mocą Ducha Świętego, jest
źródłem ofiarności w naszym
życiu. Przynosimy na ołtarz
swoje umęczenie, radości i
cierpienia, osamotnienie, wysiłek duchowy, aby żyć w czystości, posłuszeństwie i ewangelicznym ubóstwie.

List Arcybiskupa do Kapłanów

DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:
2 P 3, 8-14

ROKA IZAJASZA:
Iz 40, 1-5. 9-11
Przygotujcie drogę dla Pana

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

EWANGELIA:

Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego
cała judzka kraina oraz wszyscy miesz-

Bądźmy wiec kontynuatorami tego, co
zapoczątkowali nasi praojcowie.
Przyjeżdżający do Wadowic pielgrzymi
pozostawili w tym ważnym dla Polski dniu
takie oto wpisy:
„Na pamiątkę pobytu w bazylice papieskiej w dniu odzyskania niepodległości
zwracamy się z prośbą do naszego Ojca
Świętego o wstawiennictwo u Boga za naszymi rodzinami i naszą Ojczyzną”.
„Panu Bogu i Matce Nieustającej Pomocy składam serdeczne dzięki za pobyt w
najpiękniejszym miejscu na polskiej ziemi –
ziemi Ojca Świętego – Karola Wojtyły”.
„Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe
są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować”.
Nawiązując do tamtych wydarzeń sprzed
lat mamy świadomość, że w tych ważnych
dla Polski czasach przyszedł na świat Papież – Polak. Papież – Polak, który stanowi
jakby żywą klamrę polskiego powołania,
polskiej posługi dla Europy i świata.

Refleksje spod parasola

Słowo na niedzielę

kańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy
tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.
I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym».
Oto słowo Pańskie.

Niedawno obchodziliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to
wielkie święto narodowe. Stefan Kardynał
Wyszyński pisał:
„Dla nas, największa miłość po Bogu to
Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie
i narodowi i kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale
w porządku miłości... Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzinnej. Jeżeli ta kultura w czymś cierpi, to obowiązkiem nas,
biskupów jest bronić jej...
Ojciec Święty mówił zaś: „Moje lata pobytu w Rzymie nie wygasiły we mnie miłości do tej ziemi”.
„Pozostańcie wierni tradycjom waszych
praojców. Oni podnosząc wzrok znad ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy
się z ziemią i do nieba zanosili modlitwę
o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla
chleba”.

M.Radoń

„Glos na pustyni”
Jan Chrzciciel, spalony słońcem pustyni, pustelnik w odzieniu z sierści wielbłądziej, żywiący się szarańczą i miodem leśnym, zapowiada przyjście Jezusa, który będzie chrzcił nie wodą,
a Duchem Świętym. Będzie On jeszcze surowszym pustelnikiem? Jeszcze bardziej umartwionym? Jeszcze dziwaczniej ubranym? Jeszcze dotkliwiej głodującym?
Pojawił się Człowiek ubrany jak wszyscy, jedzący, pijący to, co inni, który nie domagał się
od słuchaczy, aby pokutowali na pustyni, tylko aby byli życzliwi dla ludzi.
I okazuje się, że to jest trudniejsze niż post i samotność.
KS.M.M.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę grudnia, na mszy św. o godz. 13.15,
udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii
lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Natalia Kłaput
Jan Wilk
Paulina Jucha
Sebastian Wójcik
Nikodem Madej
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Pogrzeb

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

Śp. Stanisław Książek, ur. 1948 r., zam. ul. Żwirki i Wigury
Śp. Stanisław Wojciech Maszczyński, ur. 1929 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Wiktoria Gierat, ur. 1935 r., zam. Os. M.Wadowity
Śp. Stanisław Droździewicz, ur. 1930 r., zam. ul. Kochanowskiego
Śp. Edward Franciszek Wyka, ur. 1946 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Franciszka Biłka, ur. 1936 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józef Knapczyk, ur. 1940 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Emil Andrzej Knapczyk, ur. 1943 r.,
Śp. Jerzy Roman Kalorczyk, ur. 1941 r., zam. Al. MB Fatimskiej
Śp. Stanisław Ludwik Musiał, ur. 1933 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Krystyna Zielińska, ur. 1942 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Halina Stefania Niewidok, ur. 1943 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Jerzy Jan Sądel, ur. 1939 r., zam. Zaskawie
Śp. Alicja Teresa Madyda, ur. 1936 r., zam. ul. Łazówka
Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie
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Intencje mszalne

Czwartek 8 grudnia Niepokalane Poczęcie NMP
6.00 Śp. Jan i Stanisława Augustyniak
7.00 Śp.Maria iAndrzejKosycarz z synami
8.00 Śp. Pelagia Pilch
10.00 Śp. Maria i Adam Krzyżewscy
12.00 Śp. Helena i Marian Respondek
16.00 Śp. Maria, Antoni Rajda
Śp. Jerzy Gawęda
17.00 Śp. Edward Wyka
Śp. Franciszek Szafrański - 3 r. śm
Piątek 9 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Zielińska
7.00 Śp. Franciszka Biłka
7.30 Śp. Pelagia Pilch
8.00 Sp. Kazimierz Kasperek - 14 r. śm.
12.00 Śp. Sylwester Warmuz
17.00 Śp. Edward Wyka
Śp. Krzysztof Szpak

Poniedziałek 5 grudnia
6.00 Śp. Stanisław Knapek - 6 r. śm.
7.00 Śp. Pelagia Pilch
7.30 Śp. Franciszka Biłka
8.00 Śp. Eugeniusz Zając,Józef iWiktoria
12.00 Śp. Krystyna Zielińska
17.00 Śp. Edward Wyka
Śp. Maciej i Józef Wróblewski

Sobota 10 grudnia
6.00 Podziekowanie za otrzymane łaski
i z prośba o dalsze błog. Boże
i zdrowie dla rodziny Lubczyńskich
7.00 Śp. Krystyna Zielińska
7.30 Śp. Pelagia Pilch
8.00
12.00 W intencji Bogu wiadomej
17.00 Śp. Edward Wyka
18.00 Śp. Wiesław Domański
Śp. Alicja Madyda

Wtorek 6 grudnia
6.00 Śp. Julia i Kazimierz
Śp. Irena Jarzynka
Śp. Herbert Myśliwiec
7.00 Śp. Franciszka Biłka
7.30 Śp. Tadeusz i Maria Górscy
i zmarli pracownicy Urzędu
8.00 Śp. Pelagia Pilch
12.00 W intencji Bogu wiadomej
17.00 Śp. Edward Wyka
Śp. Wojciech Baran

III Niedziela Adwentu 11 grudnia
6.00 Śp. Pelagia Pilch
7.30 Obłog.Boże dla Róż różańcowychod IIIRóży
Śp. Franciszka Biłka
9.00 Śp. Zofia
10.30 Śp. Cecylia Góra - 20 r. śm.
Śp. Alicja Madyda
12.00 Śp. Anna Huber - 9 r. śm.
13.15 Roczki
18.00 Śp. Edward Wyka

Środa 7 grudnia
6.00 Śp. Janina Zembaty - 3 r. śm.
7.00
7.30 Śp. Pelagia Pilch
8.00 Śp. Franciszka Biłka
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Jadwiga - 17 r.śm.
16.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
17.00 W intencjach Nowenny

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w środę – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek – wspomnienie św. Jana Diego.
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II Niedziela Adwentu – 04 grudnia 2005 r.
1. Dzisiaj o godz. 17.30 odprawiamy adwentowe nieszpory. Przy kościele jest
zbiórka na pomoc Kościołowi poza naszą
granicą wschodnią.
2. Członków Rady Duszpasterskiej prosimy dzisiaj na spotkanie o godz. 16.00.
3. W dniu dzisiejszym Wspólnota Wiara
i Światło zorganizowała kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony jest na
wakacyjny wypoczynek dla osób niepełnosprawnych.
4. W tym tygodniu o godz. 17.00 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z następujących klas:
Poniedziałek 05.12 godz. 17.00 klasy VI
Środa 07.12 godz.17.00 klasy II gimnazjum
Czwartek 08.12 godz. 17.00 klasy V
Piątek 09.12 godz.17.00 kl. III gimnazjum
Poniedziałek 12.12 godz. 17.00 klasy I gimnazjum
5. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 16.30
modlić się będziemy o trzeźwe przeżycie
adwentu.
6. W czwartek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Choć nie ma obowiązku uczestnictwa
we mszy św. pod grzechem – to jednak
ten, kto kocha Maryję postara się w niej
uczestniczyć. Msze Św. odprawiamy

o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 17.00.
7. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w piątek na godz. 17.00
na roraty zapraszamy młodzież.
8. Caritas naszej archidiecezji zaprasza
wszystkich do udziału w Wigilijnym Dziele
Pomocy Dzieciom. Znakiem tego udziału jest
nabywanie świecy na stół wigilijny. Do centrali Caritas od każdej świecy odprowadzamy 4 zł. Natomiast wyższe ofiary składane
przy tej okazji przeznaczamy na pomoc dla
rodzin wielodzietnych naszej parafii.
9. W przyszłą niedzielę przedstawiciel Braci
Albertynów będzie kwestował przy kościele na kuchnię dla ubogich w Zaporożu na
Ukrainie.
10. Z posługą sakramentalną przed Świętami Bożego Narodzenia do ludzi starszych
i chorych pójdziemy rano w sobotę 17 grudnia. Prosimy zgłaszać chorych i starszych
w zakrystii.
11. Do kosza, który znajduje się przed ołtarzem św. Antoniego prosimy składać dary
dla biednych – zwłaszcza żywność.
12. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach
adwentowych, które rozpoczną się od
czwartej niedzieli adwentu.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Czuwajcie
Początek grudnia. Druga Niedziela Adwentu. Nowy Rok Kościelny. Stary Rok
Liturgiczny kończy się Świętem Chrystusa Króla. Po raz kolejny Kościół w czytaniach mszalnych przypomina nam, że przy
końcu życia, a także na Sądzie Ostatecznym będziemy osądzani z miłości. Król rze- -3-

cze do tych po prawicy: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo przeżywałem różne niedostatki, a wyście mnie wspierali”.
Do tych po lewej stronie: „Idźcie przeklęci
w ogień wieczny, boście byli wielkimi egoistami. Nie widzieliście człowieka w potrzebie. Dbaliście tylko o siebie. Mnieście nic
nie uczynili.” „Po tym poznają, że jesteście
(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

moimi uczniami, gdy miłość mieć będziecie jedni do drugich. Jak chcecie by wam
inni czynili, tak również i wy im czyńcie.
Miarą natrzęsioną i napełnioną odda wam
Pan w dzień sądu.”
W ostatni dzień Roku Kościelnego, czyli
sobotę, a także w pierwszą niedzielę nowego roku liturgicznego, Jezus upomina nas
słowem: „Czuwajcie”. To nasze czuwanie
odnosi się w pierwszym rzędzie do takiego
przeżywania życia, by kiedy Pan poprzez
śmierć przyjdzie do nas, zastał nas przygotowanych do wejścia w nowy świat.
„Czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny.”
Słowem „czuwajcie” kończy się stary rok
kościelny i rozpoczyna nowy. To upomnienie Jezusa odnosimy również do czujności
nad wartościami religijnymi. Tak łatwo je
można utracić. Człowiek musi czuwać by
szedł wiernie za wskazaniami Ewangelii.
Łatwo zejść na margines.
Na naszych oczach dostrzegamy wielu
takich, którzy odeszli bo przestali czuwać.
Chrystus prosi każdego z nas, by troszczył
się o codzienną modlitwę. Przez kilka mi-

nut codziennie czuwał z Chrystusem. Tak
łatwo dzisiaj zdezerterować. Porzucić codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą.
Rozbić małżeństwo. Na pastwę losu zostawić własne dzieci.
Wielka to praca nad rozwojem miłości
małżeńskiej, a także religijnej atmosfery
domowej. Trzeba się nieustannie trzymać
zasad Ewangelii.
Chrystus na początek roku kościelnego
prosi każdego z nas: „Czuwaj, bo przez
nieuwagę możesz mnie zagubić”. Trzeba
świadomego wysiłku, by wartości chrześcijańskie ocalić. Liberalizm etyczny polega między innymi na tym, że w imię demokracji trzeba się zgadzać na różnego
rodzaju formy zła. Na naszych oczach
obrońcy tego, czego należałoby się wstydzić – w imię wolności: ośmieszają i upokarzają. Im wolno publicznie siać zło, a ci
którzy wiernie chcą żyć duchem Ewangelii powinni milczeć. Chrystus naucza nas
byśmy ze złem się zmagali, ale człowieka
który ten grzech popełnia – byśmy nie przekreślali.
„Czuwajcie – Jam zwyciężył świat.”
Ks. Proboszcz

Stoisko z pamiątkami w Bazylice
Od czasu do czasu dochodzą do mnie pretensje ludzi, w których wyrażona jest dezaprobata stoiska z pamiątkami. Wiem, że niektórych to drażni.
Do tych, którzy są zranieni moją postawą akceptującą handel w kościele kieruję słowa
wyjaśnienia. Pragnąłbym, by one stały się jak balsam na ich bolejącą ranę:
Raduje się me serce kapłańskie, że jest
tak wielkie zainteresowanie wszystkim tym,
co dzieje się w naszej bazylice. Bardzo dużo
pielgrzymów odwiedza miejsca związane
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Wadowicach.
Jestem wdzięczny za niepokój, który budzi stoisko z pamiątkami znajdujące się
wewnątrz Bazyliki. Mnie również niepokoi
to stoisko, lecz jestem bezsilny wobec tych, -4-

którzy proszą mnie o propagowanie prasy
i książek katolickich. Gdzież je mam umieścić, aby je udostępnić wiernym? Jest to
zadanie Kościoła, by ułatwiał ludziom pogłębienie wiedzy religijnej przez nabywanie prasy, książek i pamiątek religijnych.
Ja również szukam lepszego miejsca na
to stoisko, lecz dopóki właściwego nie znajdę, to ono tam będzie.

Pragnę również poinformować, że jeszcze częściej bulwersuje mnie zachowanie
niektórych pielgrzymów nawiedzających
naszą świątynię. Nagminne używanie aparatów fotograficznych z lampą błyskową,
kamer, a także nie wyłączanie komórek.
Niepokoi mnie bezceremonialne wchodzenie grup pielgrzymów podczas mszy św.
– nierzadko głośne rozmowy, tak uczestników jak i przewodników. Dodać do tego
trzeba często niewłaściwy strój wchodzących. Papieskiej Bazylice przystoi odpowiedni ubiór. Tymczasem tak pielgrzymi,
jak i niejednokrotnie nasi parafianie, nie
mają poczucia, że temu miejscu świętemu należy cześć także przez właściwe
ubranie.
Aby rozszerzyć ten temat, chcę przekazać dalsze moje przemyślenia.
Kościół ma pomagać w wymianie tego
co ludzkie, z tym co Boże. Jestem przekonany, że świątynia wadowicka przez
swój piękny wystrój: papieską polichromię, odrestaurowane ołtarze, a także zadbane wnętrze pomaga wiernym do modlitwy. Również całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki
Bożej Nieustającej Pomocy daje przychodzącym niepowtarzalną szansę modlitwy.

W ostatnich tygodniach miejscem modlitwy w naszej Bazylice stała się kaplica Ukrzyżowania, w której umieściliśmy relikwie św.
o. Pio. Z radością widzę, jak nasi wierni, oraz
pielgrzymi przychodzą i tam się modlą.
Również prawie całodzienna obecność kapłana w konfesjonale jest wielkim darem dla
wiernych. W naszej bazylice istnieje niezwykła łatwość wyspowiadania się. Trzeba ten
dar docenić i Bogu za niego dziękować, a
także tym kapłanom, którzy udostępniają całodzienne korzystanie z Sakramentu Pokuty.
Takich radosnych i świetlanych przeżyć,
które daje Bazylika wadowicka mógłbym
przytoczyć jeszcze więcej. Piszę to po to,
aby ukazać także radosne i chwalebne tajemnice tej świątyni. Bałbym się rozdrapywać tylko bolesne tajemnice i tylko nimi żyć
– nie pamiętając o całościowym spojrzeniu.
Dzielę się z wiernymi niepowtarzalnymi
przeżyciami wadowickiej Bazyliki, by dziękować Bogu, że mamy możliwość być parafianami takiego kościoła.
Jestem wdzięczny Opatrzności Bożej, że
z Wadowic wyszedł Jan Paweł II. Po śmierci ściąga bardzo dużo ludzi z Polski, Europy
i świata. Bogu niech będą dzięki za Jana
Pawła II Wielkiego.

Prośba o jałmużnę

inie jest brat Euzebiusz Dyduch - kapłan naszego Zgromadzenia, który aktualnie pracuje
w Zaporożu.
Nasza Wspólnota pracuje w Zaporożu od
3 lat. Cztery razy w tygodniu wydajemy tam
gorący posiłek dla 250 ubogich osób. Przygotowujemy się do otwarcia Przytuliska dla
bezdomnych.
Życzę Bożego błogosławieństwa w pracy
duszpasterskiej. Zapewniam o pamięci
w modlitwie.
/-/ brat Franciszek Grzelka

Ks. Jakub Gil – Proboszcz

Przewielebny Księże Proboszczu
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kwesty w parafii Księdza Proboszcza z przeznaczeniem zebranych ofiar na Kuchnie
dla Ubogich w Zaporożu na Ukrainie, prowadzoną przez Zgromadzenie Braci Albertynów.
Upoważnionym do prowadzenia kwesty na potrzeby naszego dzieła na Ukra-5-
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