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Święty Mikołaj
w bazylice wadowickiej w 2006 r.

Bardzo dziękujemy ZPC
„Skawa” Wadowice za
przekazane słodycze w su-
mie 1tys. zł. Dokupiliśmy do
tej darowizny także innych

słodyczy za 900 zł. Dzięki pracowitości
s. Agaty oraz s.Miriam, a także Pani Kate-
chetki Ewy Chmura wykonano 300 paczek,
które w środę 6 grudnia ks. M.Poznański
– nasz wikariusz, jako reprezentant św. Mi-
kołaja, rozdał je dzieciom w kaplicy para-
fialnej. Uciechy było, co niemiara.

Gdy czytam, że w Wiedniu tego roku
władze miasta zakazały organizować św.
Mikołaja, gdyż jest to stresujące dla dzieci,
a także wyraża brak tolerancji dla inaczej
wierzących – to myślę jak bardzo można
przekrętnymi argumentacjami zniszczyć

radosne przeżycia dzie-
ci. Dla mnie grudniowy
św. Mikołaj jest corocznym przypomnie-
niem niepojętej miłości Boga, który daje lu-
dziom swego Syna, swój Największy Dar.
Jednocześnie jest nieustannym przypo-
mnieniem, że Jezus Chrystus wciąż się ofia-
ruje za nas na Mszy Św. i jest do naszej
dyspozycji w Komunii Świętej.

Uroczystość Św. Mikołaja przeżywana
w adwencie jest dla każdego katolika przy-
nagleniem, by miał wrażliwe oczy i serce
na ludzkie biedy. W imię powołania chrze-
ścijańskiego na miarę naszych możliwości
trzeba śpieszyć ludziom z pomocą: „Śpiesz-
my się kochać ludzi, bo tak szybko od-
chodzą” – tak nas przynaglał w swoim bar-
dzo popularnym wierszu ks. Twardowski.

dek adwentowej drabinki. W każdym dniu
będą rozdawane obrazki tematycznie zwią-
zane z hasłem Rorat.

3. Wywiadówki.
Głównym celem spotkań jest katecheza

dorosłych. Przypomnienie podstawowych
wiadomości religijnych i poruszenie waż-
nych spraw wychowawczych - według ks.
Proboszcza - jest bardzo potrzebne w obec-
nym zabieganym świecie. W wyznaczo-
nych terminach ks. Proboszcz będzie spo-
tykał się z rodzicami dzieci poszczególnych

poziomów szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Każde spotkanie rozpocznie msza
św. o godz. 17:00. Następnie rodzice przejdą
do kaplicy Domu Katolickiego na konkret-
ne spotkania z ks. Proboszczem i Kateche-
tami.

4. Rekolekcje wielkopostne. Tematem
rekolekcji dla dzieci i młodzieży gimnazjal-
nej będzie: „Jan Paweł II – Sługa Miłosier-
dzia”. Termin: 26.03. - 30. 03.2007r.

5. Spotkania katechetyczne będą odby-
wać się w pierwszą niedzielę miesiąca
o godz. 16:00. s. Agata

/ciąg dalszy ze str.7/

X. J.G

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Ukochany Ojcze Święty
Dziękuję za to, iż wychowa-
łam sie wraz z Twoim Pon-

tyfikatem. Nauczył mnie
wiele, pokazał czym jest

prawdziwa, szczera miłość.
Modlę się każdego dnia

o szybką Twą beatyfikację,
oraz dziękuję Bogu,

że mogłam żyć w czasach
tak Wielkiego Człowieka,

jakim byłeś Ty!

Iwona Mielnicka



-2- -7-

o. Wiesław Dawidowski

Słowo na niedzielę

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż
więc mamy czynić?». On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak
samo czyni». Przychodzili także celnicy,
żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczy-
cielu, co mamy czynić?» . On im odpo-
wiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad
to, ile wam wyznaczono». Pytali go też
i żołnierze: «A my, co mamy czynić?». On
im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcaj-
cie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzesta-
wajcie na swoim żołdzie».

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA SOFONIASZA
So 3, 14-18a
Bóg jest wśród swojego ludu

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7
Pan jest blisko

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA:
Łk 3, 10-18
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Oto słowo Pańskie

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: «Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ-
remu nie jestem godzien rozwiązać rzemy-
ka u sandałów. On chrzcić was będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą no-
winę.

Krzew radości
Jan Chrzciciel kierował się do ludzi pra-

gnących odmienić swoje życie, dlatego
wcześniej - perykopa niedzielna pomija ten
fragment - demaskował hipokryzję przy-
wódców religijnych. Nieskłonni do zmia-
ny myślenia o sobie, ale zadeklarowani
wierzący, usłyszeli gorzką inwektywę: „ple-
mię żmijowe!” Natomiast ludzie przy-
chodzący z manowców, pytający „co
mamy czynić?”, zostali przyjęci ze słowem
współczucia. Szarzy obywatele, skorum-

powani urzędnicy i żołnierze okazali się być
ludźmi autentycznie wierzącymi. Rzecz ja-
sna nie dlatego, że dopuszczali się niepra-
wości, ale dlatego, że byli gotowi zmienić
swoje życie. Odnajdujemy tu pierwszy,
charakterystyczny rys teologii św. Łuka-
sza, stanowiący motyw przewodni jego
dzieła: to nie przywódcy religijni, ale ludzie
z marginesu wiary okazują się być tymi,
którzy szczerze poszukują Boga. I dostę-
pują daru zbawienia.

nie zaufał. Po ciężkiej operacji, gdy tylko
odzyskał przytomność to pierwsze Jego
słowa choć ledwie słyszalne były „Cały
Twój Maryjo” To Maryja zachowała Mnie
przy życiu, powie później wielokrotnie
Sługa Boży. Ja chciałbym tu podkreślić
jeden szczegół. Cały świat obiegło zdjęcie
Papieża z kliniki Gemelli – Ojciec Święty
na łożu boleści, a spod szpitalnej koszuli
na szyi wygląda skrawek brązowego suk-
na. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz zapy-
tany, czy to nie szkaplerz, odpowiedział –
Tak to szkaplerz! Ojciec Święty nigdy nie
rozstawał się ze szkaplerzem. Maryjo, Ty
zapowiedziałaś, że szkaplerz, Twoja sza-
ta, to znak przynależności do Ciebie, to
znak zbawienia, to ratunek w niebezpie-
czeństwach. Rok temu ks. kardynał Sta-
nisław Dziwisz ofiarował szkaplerz Sługi
Bożego Jana Pawła II naszemu kościoło-
wi karmelitańskiemu w Wadowicach. To
dla nas bezcenna relikwia. Szkaplerz kar-
melitański wrócił więc do kościoła, w któ-
rym Karol Wojtyła jako 11-letni chłopiec

przyjął go i wiernie nosił.
Dziękujemy Ci Maryjo, za to ,że swoim

wstawiennictwem zachowałaś kościołowi
i światu Jana Pawła II. Dziękujemy za te
ćwierć wieku, w którym dokonało się tak
wiele przez posługiwanie. Modlitwę i cier-
pienie Tego Wielkiego Papieża. Zapewne już
tylko w wieczności będziemy mogli w pełni
docenić doniosłość tego wydarzenia sprzed
25-ciu lat.

Maryjo, prosimy Cię, One Twoje miłosier-
ne oczy na nas zwróć: na Ojca Świętego
Benedykta XVI, na cały Kościół Boży, na
naszą Ojczyznę, na cały świat. A chciałoby
się poprosić Cię Matko Miłosierdzia, daj nam
Twoje miłosierne, oczy abyśmy umieli pa-
trzyć na naszych bliźnich, na otaczający nas
świat z miłością. Z dobrocią Królowo Pol-
ski! Błagamy daj takie oczy rządzącym na-
szym krajem i tym, którzy stoją na opozy-
cji, aby potrafili patrzeć na siebie bez niena-
wiści lecz z godnością po chrześcijańsku.

Nasza Matko najlepsza uproś naszej Oj-
czyźnie zgodę i pokój.
o. Eugeniusz Morawski – Karmelita Bosy z Górki

1. Święty Mikołaj:
- zostało przygotowanych dla dzieci 291

paczek,
- św. Mikołajowi będą towarzyszyły

„oazowe” aniołki,
- przybycie św. Mikołaja jest planowa-

ne 6 grudnia po Roratach.
2. Tegoroczne msze św. roratnie z udzia-

łem dzieci poprowadzą:
- poniedziałek, środa - ks. Mieszko
- wtorek, piątek - ks. Marek
- czwartek, sobota - ks. Janusz
Główne hasło Rorat: „Dzisiaj w Betle-

jem”.

Sprawozdanie ze spotkania katechetycznego,
które odbyło się 3.12.2006r.

Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na stwo-
rzenie atmosfery adwentowej. W tym celu
msza św. rozpocznie się od procesji z lam-
pionami. W czasie każdej homilii dzieci będą
otrzymywały zadanie do wykonania. Odpo-
wiedź napiszą na wykonanych przez siebie
serduszkach i przyniosą na następne Rora-
ty. Prowadzący je Kapłan wylosuje prawi-
dłową odpowiedź. Nagrodą będzie zabranie
na noc do domu Dzieciątka oraz „miniatu-
ra” Dzieciątka, którą dziecko zatrzyma na
własność. Inna aktywizacja dzieci to prze-
suwanie figurki Jezusa na następny scho-

/ciąg dalszy ze str.5/

/ciąg dalszy na str.8/
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  18 grudnia
   6.00 W intencji ks. Bogusława w dniu

jego imienin o zdrowie i błog. Boże
   7.00 Śp. Karol Piekarczyk
   7.30 Śp. ks. Michał Ryś
   8.00     Śp. Waldemar Paciorek
  12.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
  17.00 O dar rozumu dla Dagmary i powrot do rodziny

Śp. Jadwiga Piekarczyk - 18 r. śm.
  18.00 Śp.Adam Słodziński

  Wtorek  19 grudnia
    6.00 Śp. Michalina od Janiny Luftglas
    7.00 Zmarli z rodziny Satława
    7.30 Śp. Józefa Mamcarczyk
    8.00 Śp. Waldemar Paciorek
  12.00 Śp. ks. Michał Ryś
  17.00 Śp. Karol Piekarczyk

Dziękczynno błagalna dla Roberta w 10 r. urodzin
 18.00 Śp.Adam Słodziński

Środa 20 grudnia
    6.00 Śp. Józef Drwal i syn Andrzej - 28 r. śm.
    7.00 Śp. Michalina Kula od Wronów
    7.30 Śp. ks. Michał Ryś
    8.00 Śp. Waldemar Paciorek
  12.00 Śp. Stanisław i Karolina Woźniak
  17.00 Śp. Stanisław Wolanin - 4 r. śm.

Śp. Józefa Mamcarczyk
Śp. Michał Nowak
Śp. Stanisław Kruk
Śp. Marian Dębiński
Śp. Jan Moskała
Śp. Albina Baran

Piątek  22 grudnia
    6.00 Śp. ks. Michał Ryś
    7.00 Śp. Michalina Kula
    7.30 Śp. Jan Kulbacki - 10 r. śm.
    8.00 Śp. Waldemar Paciorek
  12.00 Śp. Jan, Genowefa i Tadeusz
  17.00 Śp. Józefa Mamcarczyk

Śp. Mieczysław Kula

Sobota 23 grudnia
    6.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.00 Śp. ks. Michał Ryś
    7.30 Śp. Czesław Kondak - 15 r. śm.
    8.00 Śp. Waldemar Paciorek
   12.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
   17.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
   18.00 Śp. Franciszek Bucki - 3 r. śm.

Śp. Teresa Konefał

Niedziela 24 grudnia
  6.00 Śp. Franciszka
  7.30 Śp. ks. Michał Ryś

Śp. Maria i Adam Krzyżeccy
   9.00 Za zmarłe członkinie X Róży Różańcowej
 10.30 Śp. Mieczysław i Bogdan Tomski
 12.00 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
 13.15 Śp. Konstanty i Rozalia
 24.00  Śp. ks. Michał Ryś

Śp. Anna Huber
Śp. Emilia i Józef Banaś
Śp. Waldemar Paciorek
Śp. Józefa Mamcarczyk
Śp. Leon Grabowski i syn Andrzej
Sp. Zofia i Józef Maślanka

Czwartek  21 grudnia
    6.00 Śp. ks. Michał Ryś
    7.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.30 Śp. Michalina Kula
    8.00 Śp. Waldemar Paciorek
 12.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
 17.00 Śp. Tadeusz Zak - 4 .r śm. Anna i Józef

Śp. Jerzy Wacław

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

III Niedziela Adwentu 17 grudnia 2006 r.
1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwen-

towe. Dla dorosłych nauki rekolekcyjne
będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz.
6.00, 8.00, 12.00 i 18.00. Dla dzieci szkol-
nych o godz. 17.00. Dla młodzieży z III
klasy gimnazjalnej w poniedziałek o godz.
16.00, dla klasy I, II gimnazjum we wto-
rek o 16.00, dla młodzieży szkół średnich
w środę o 16.00. Spowiedź adwentowa
będzie w sobotę od godz. 6:00-12:30
i 14:00-18:00. W przyszłą niedzielę jest wi-
gilia. Nie będzie Mszy Św. o godz. 18:00.
W tym dniu bardzo trudno będzie się wy-
spowiadać, dlatego koniecznie postarajmy
się skorzystać z sakramentu pokuty w ty-
godniu. Dołóżmy starań, by w wigilię nie
spożywać pokarmów mięsnych a wiecze-
rzę przeżyć w naszych najpiękniejszych
tradycjach narodowych.

2. W tym tygodniu wypadają kwartalne
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzi-
ny – w miejsce dawnych tzw. suchych dni.

Zachęcamy do większej troski o biednych
członków swych rodzin, a także z sąsiedz-
twa. Prosimy zaprosić do stołu wigilijnego
samotnych, czy opuszczonych. Wdzięcz-
ni jesteśmy właścicielom stołówek, którzy
organizują wieczerzę wigilijną dla biednych.

3. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30, modlimy się o dobrą spowiedź ad-
wentową.

4. Rycerstwo Niepokalanej ma spotkanie
w czwartek o godz. 17.00.

5. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez naby-
wanie świec Caritas wspieramy dzieło wi-
gilijnej pomocy dzieciom.

6. Zachęcamy do spowiedzi przed Bo-
żym Narodzeniem, która odbędzie się
w sobotę 23 grudnia od godz. 6.00 do 12.30
oraz od 14.00 do 18.00.

Ewangelia mówi, że tłumy chodziły za
Jezusem. On ich nauczał. Korzystał z róż-
nych okazji, aby przekazywać im Bożą na-
ukę. Nauczanie to potwierdzał cudami. Jed-
nocześnie ukazane jest, że Jezus ewangeli-
zując dorosłych, dzieci z miłością przytulał
i głaskał je. Przez te gesty wyrażał, jak bar-
dzo bliskie są mu dzieci.

Po XX wiekach w polskiej rzeczywisto-
ści przewróciliśmy porządek głoszenia
Ewangelii. Dzieciom w nadmiarze przeka-
zujemy prawdy Boże, a dorosłych głasz-
czemy w niedzielnych kazaniach.

Wiadomo, że pierwszymi katechetami dla
dziecka są zawsze rodzice. To oni swoim
stylem życia i zdobytą wiedzą kateche-

Katecheza dorosłych tyczną uczą dziecko żyć. Prowadzą je na
drogi chrześcijańskie lub od nich odwodzą.
Wielkim problemem dla nas jest kształce-
nie religijne dorosłych. Oczywiście można
tu przywołać powiedzenie, że czego się Jaś
nie nauczy tego Jan nie będzie wiedział, ale
ten dorosły Jan zdążył zapomnieć wiele
prawd ewangelicznych. Trzeba mu je nie-
ustannie przypominać.

Katecheza dla dorosłych w naszej wado-
wickiej rzeczywistości dokonuje się na róż-
ne sposoby. Sprowadzamy dużo czasopism
religijnych. Wystarczy powiedzieć, że sys-
tematycznie płacimy za nie co tydzień 1tys.
zł. Faktem jest, że 1/4 z prasy pozostaje nie
pobrana. Resztę daję na stoisko pod chór,

Odkryto sarkofag ŚW. Pawła Apostoła – twierdzą watykańscy archeolodzy. Podczas prac
w Bazylice św. Pawła za Murami, pół metra pod starażytną marmurową płytą z napisem
„Pavlo Apostolo Mart” (Apostołowi i Męczennikowi Pawłowi) badacze natknęli się na rzym-
ski sarkofag, w którym mają się znajdować doczesne szczątki Apostoła Narodów.

/ciąg dalszy na str.4/
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ks. Proboszcz

żeby wierni mogli je przeczytać. Co tydzień
doświadczam, że tylko połowa pieniędzy
wydanych na prasę – zwraca się, a reszte
trzeba dokładać. Łatwo obliczyć, że mie-
sięcznie wychodzi to prawie 2 tys. zł. Czy-
telnictwo Katolickie jest bardzo deficytową
sprawą dla Parafii. Nie ustaję jednak w tym
boju o pogłębienie wiedzy religijnej przez
środki społecznego przekazu.

Innym sposobem katechizacji dorosłych
są rekolekcje adwentowe i wielkopostne.
Gdy ktoś z wiernych mówi, że bierze
w rekolekcjach udział, bo był w niedzielę
i wysłuchał kazania, to słuchając takiego
wyznania robi mi się bardzo smutno. Nie-
dzielne uczestnictwo we Mszy Św., do któ-
rego części należy również kazanie, jest
normalnym obowiązkiem każdego katolika.
Udział w rekolekcjach jest czymś nadobo-
wiązkowym. To jest odpowiedź człowieka
wierzącego na zachętę Jezusa: „Jeśli chcesz
być doskonałym”. W ciągu tygodnia w re-
kolekcjach dorosłych bierze udział ok. 25%.
Reszta nie czuje potrzeby, albo też z góry
zakłada, że nie ma czasu na chodzenie.

Dobrym sposobem katechizacji dorosłych
są spotkania z okazji przygotowania do sa-
kramentów dzieci. W naszej parafii w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00
dzieci pierwszokomunijne mają Mszę Św.
W tym dniu zapraszamy ich rodziców na
pół godziny przed Mszą Św. do kaplicy
parafialnej. Przez 30 min. staram się przed-

łożyć rodzicom określone problemy religij-
ne. Spotkania te cieszą się dużą frekwencją
dochodzącą nawet do 80% rodziców.

Przygotowujemy również młodzież z klas
trzecich gimnazjum do bierzmowania.
Z rodzicami tej młodzieży mamy raz spo-
tkanie. Uczestniczy w niej około 70% ro-
dziców. W adwencie zapraszamy rodziców
poszczególnych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum na tak zwane wywiadówki.
Bierze w niej udział 25% zainteresowanych
rodziców.

Przy naszej parafii jest kilka grup wspól-
not, także dorosłych. W sumie na prawie
10 tys. parafian do wspólnot tych należy
około 500 parafian, czyli 5%.

Reasumując te dane z katechezy doro-
słych w naszej parafii myślę, że 1/4 para-
fian stara się pogłębiać swoją wiedzę reli-
gijną, a zwłaszcza życie religijne. Natomiast
3/4 parafian żyje tradycyjną wiarą. W imię
tej tradycji często 60-letni mężczyzna mówi:
„Robić to tak, jak mnie rodzice nauczyli”.

Tym, którzy zmagają się, by coraz wię-
cej wiedzieć o Chrystusie i swe życie reli-
gijne nieustannie pogłębiać należy się wiel-
ka chwała. Do tych, którzy swoje życie
religijne układają na etapie tradycji rodzin-
nych i narodowych mam serdeczną proś-
bę, żeby się budzili ze snu i patrząc trzeź-
wo na współczesne zagrożenia tyczące
wiary – świadomie budowali swoje chrze-
ścijaństwo.

Apel Jasnogórski 16 listopada 2006 r.
W tym dniu, jak co miesiąc, brała udział w Apelu pielgrzymka z Wadowic prowadzona

przez ks. Krzysztofa Główkę. Kustosz jasnogórski prosił, aby Maryjny Apel o godz. 21.00
poprowadziły Wadowice. Ks. Krzysztof znając historię byłego prowincjała karmelitów bo-
sych, o. Eugeniusza Morawskiego – przekazał jemu polecenia jasnogórskie. O. Eugeniusz
w tym dniu w Apelu Jasnogórskim modlił się następującymi słowami:

Jasnogórska Matko Kościoła!
Dziś stając przed Twoim cudownym

wizerunkiem pragniemy Cię pozdrowić
słowami naszego największego poety
A. Mickiewicza „Panno Święta, co Jasnej
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz
Bramie!”. Dziś na Litwie, ale też w całej
naszej Ojczyźnie jest wspomnienie Matki
Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożego Mi-
łosierdzia. Matka Miłosierdzia. W tych sło-
wach wyznajemy wiarę, że w Jezusie
Chrystusie, Twoim Synu przyszło do nas
Miłosierdzie Boże, i że Ty Maryjo Jesteś
Matką tego Miłosierdzia. Ta prawda na-
pełnia nas ogromną radością i bezgraniczną
ufnością. Ty Maryjo włączyłaś się w to
jedyne i niepowtarzalne dzieło, dzieło zbaw-
cze, które przemienia świat w jasną, Bożą
rzeczywistość. Dziękujemy Ci za to ra-
zem z rzeszą wiernych, którzy dziś gro-
madzą się w Wilnie przy Ostrej Bramie na
nabożeństwie zwanym Opieką. Przyjmij
Maryjo dziękczynienie za Twoją nieustanną
opiekę od nas żyjących, ale także od wiel-
kiej rzeszy zbawionych, którzy dzięki
Twemu miłosierdziu doznanemu w Two-
ich Sanktuariach doszli do radości wiecz-
nej. Dziś oddaje cześć św. O. Rafał Kali-
nowski, który urodził się w Wilnie, do-
kładnie w cieniu Ostrej Bramy. Powsta-
niec, zesłaniec, a potem odnowiciel Kar-
melu w Polsce. W końcu budowniczy
klasztoru „Na górce” w Wadowicach. Słu-
ga Boży Jan Paweł Wielki wynosząc Go
do chwały ołtarzy powiedział „To jest

wielka radość dla całego Kościoła”. Ale jest
to też moja osobista radość!

Wadowice, to miejsce, gdzie zakończył
swoje heroiczne życie św. Rafał Kalinow-
ski. Wczoraj dokładnie minęło 99 lat. Roz-
poczęło się stulecie Jego błogosławionej
śmierci.

W Wadowicach rozpoczęło się życie Jana
Pawła Wielkiego. W Wadowicach zaczęło
się wszystko, powie o sobie Sługa Boży.
Maryjo, Jasnogórska Matko Kościoła! Ty
widzisz, że każdego 16-tego dnia miesiąca
przybywa do Ciebie pielgrzymka z Wado-
wic prowadzona przez księdza Krzysztofa
Główkę. To rodacy Twego wiernego Sługi
Bożego Jana Pawła II, podejmują ten trud,
aby podziękować Bogu przez Twoje pośred-
nictwo za osobę Karola Wojtyły, za Jego
życie, za jego działalność, którą poruszył
i zadziwił cały Kościół i cały świat.

W tym roku upłynęło 25 lat od zamachu
na Jego życie. Ksiądz biskup Józef Zawit-
kowski w jednym z kazań tak przedstawił
to dramatyczne wydarzenie! „Strzał. Cisza,
krew, płacz. Zabili Go! Nie! Matka Boska
Fatimska zobaczyła zakrwawiony pierścień
Rybaka. Pobladła, podniosła, otarła, ocali-
ła”. Maryjo, Kościół mówi o Tobie, że choć
wzięta do nieba, nie przestajesz troszczyć
się o braci Twego Syna, pielgrzymujących
jeszcze na świecie. Maryjo, Jasnogórska
Matko Kościoła, Ty zatroszczyłaś się o na-
stępcę św. Piotra, który Ci tak bezgranicz-

X J.G.

W adwencie pamiętamy
Ci, którzy odeszli do Pana, już nie cze-

kają na Jego spotkanie. Żywi w adwencie
oczekują przyjścia Pana. Wśród tych, co
umarli w ostatnim roku, jest nasz długolet-
ni spowiednik, ks. Michał Ryś. Pamiętamy
o nim w modlitwie. Przez cały grudzień od-

prawiamy za jego duszę mszę św. grego-
riańską. Oby jak najszybciej mógł przeży-
wać radość wiecznego wpatrywanie się
w Oblicze Boże, które jest źródłem szczę-
ścia wiecznego. Radosne nasze Boże Na-
rodzenie niech będzie udziałem wiecznej
radości naszego nieodżałowanego ks. Mi-
chała Rysia. /ciąg dalszy na str.7/

/ciąg dalszy ze str.3/


