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Spieszmy się kochać
IV Niedziela Zwykła
Po odejściu Jana Pawła II
skończyła sie dla nas, Polaków,
pewna epoka, a jaka będzie następna - jest wielką niewiadomą.
Ojciec Święty był wielkim autorytetem, przewodnikiem duchowym.
Dziękujemy Ci, Panie Boże za
to, że pozwoliłeś nam żyć w czasie Jego Wielkiego Pontyfikatu.
Prosimy o rychłą kanonizację
naszego Ukochanego Ojca ŚwięOjciec Święty Jan Paweł II ustanowił Święto Matki Bożej Gromnicznej dniem
modlitwy za osoby konsekrowane, czyli siostry i braci zakonnych. Na wadowickiej ziemi są następujące domy zakonne: siostry albertynki i nazaretanki, księża
pallotyni i ojcowie karmelici bosi. Niech Bóg pomnoży błogosławieństwo nad nimi.
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tego - Jana Pawła II.
Genowefa, Wanda, Mieczysław,
Michał, Aleksandra, Karolina,
Beata Mateja

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
JEREMIASZA
Jr 1, 4-5.17-19 Powołanie proroka

ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 31-13,13 Hymn o miłości

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
EWANGELIA:
Łk 4, 21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu
z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali
Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom,
które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż
nie jest to synJózefa?».
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz
samego siebie”; dokonajże i tu w swojej
ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele

wdów było w Izraelu za czasów Eliasza,
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez
trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód
panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej
z nich nie został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok
góry, na której ich miasto było zbudowane,
aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Oto słowo Pańskie

Właściciele zbawienia

steczku. Podobnie jak opowiadanie o uzdrowieniu poganina z trądu. W synagodze
Jezus interpretuje tradycję prorocką Izraela
i rzuca współczesnym poważne wyzwanie:
pora skończyć z ograniczonym, wąskim
spojrzeniem na prawdę o zbawieniu. Zbawienie, czyli nadanie sensu własnemu życiu,
samospełnienie i przekroczenie siebie, nie
jest przeznaczeniem elitarnej grupki dyskutantów, zbierających się w szabas, aby
posłuchać słowa. Zbawienie rozumiane jako
szczęście dane nam na dziś i na jutro, nie
jest ekskluzywnym darem. Konsekwencje
tego stanowiska są nam znane. Jezus przyszedł do swoich, a gdy go nie przyjęli, poszedł do pogan. Już nigdy więcej nie przemówił do swoich krajan. Dzięki temu dotarł do nas.
o. Wiesław Dawidowski

Wyrzucenie Jezusa z synagogi w Nazarecie to nie tylko ważny epizod w Jego
życiu, ale również wydarzenie o znaczeniu
teologicznym. Z kazania wygłoszonego
w nazaretańskiej bożnicy przez „syna cieśli” dotarły do nas jedynie strzępy. Są to
jednak strzępy starannie dobrane przez
ewangelistę. Główną tezą jest mesjańskie
roszczenie Jezusa. Ale równolegle Nazarejczyk chciał przekonać słuchaczy do koncepcji uniwersalnego zasięgu zbawienia. Bóg
nie ogranicza swojego działania do jednego narodu. Przytoczenie historii Eliasza,
goszczącego w domu cudzoziemki, a więc
kobiety nieczystej z punktu widzenia prawa żydowskiego, nie jest tanią prowokacją
obliczoną na wywołanie awantury w mia- -2-

Piękna tradycja
W okresie Świąt Bożego Narodzenia w naszej parafii istnieje żywe pragnienie spotykania
się grup i wspólnot na agapie opłatkowej. Uczestniczki na tę uroczystość przynoszą wypieki
z domu, robią herbatkę i kroją ciasta. W atmosferze wielkiej życzliwości i serdeczności jest
łamanie opłatkiem, spożywanie wypieków i wspólne kolędowanie. W tym roku przedstawiciele poszczególnych grup składali mi gratulacje z okazji mianowania mnie przez ks. Kardynała na infułata. Podczas spotkań wyraziłem wdzięczność. Teraz, kiedy te spotkania opisuję,
chcę podkreślić moje duże uznanie za wysoką kulturę tych spotkań, oraz bogactwo słów,
gratulacji, które mi przekazywali przedstawiciele poszczególnych grup.
Jest już tradycją, że spotkania wspólnot
w okresie Bożego Narodzenia mają charakter spotkań połączonych z łamaniem
się opłatkiem, życzeń, wspólnego kolędowania. Jest to wyjątkowe spotkanie rodzinne, przypominające wieczerzę wigilijną. Jest świątecznie i radośnie jak w
kochającej się rodzinie. Rycerki -Seniorki
śpiewają piękne „stare kolędy” mało lub
w ogóle nieznane. To tak jak w rodzinie
starsi przekazują młodym tradycje, uczą i
wychowują; są opowieści i wspomnienia.
Ale są również obowiązki. Dla Rycerstwa rok 2007 jest rokiem jubileuszowym.
Dla uczczenia naszych rocznic planujemy
2-dniową pielgrzymkę do Niepokalanowa
i Warszawy /7-8 maja br./ uroczyste odebranie relikwii Św. Maksymiliana. 13 maja
zaplanowana uroczystość wprowadzenia
relikwii do Bazyliki. Ufamy Niepokalanej
oddając Jej nasze sprawy -Ona nas poprowadzi.
W niedzielę 7 stycznia radosny opłatek
przeżywała grupa pielgrzymkowa. Choć
już ks. Jan Jarco nie przewodzi tej wspólnocie, to jednak zaangażowani działacze
pieszej pielgrzymki wraz z P. J. Glanowskim, przy współpracy ks. Macieja Ścibora, urządzili wspaniałe posiady. Postanowili, że trzeba bardziej nagłaśniać w
parafiach, m.in. poprzez ambonę, ważną
sprawę wadowickiej pielgrzymki.

Wielkim entuzjazmem odznaczało się spotkanie opłatkowe Straży Honorowej Serca
Bożego. Odbyło się ono 25 stycznia. Życzeniom i śpiewom kolęd nie było końca.
Nasz parafialny chór, który prowadzi organista P. Krzysztof Jopek, przeżywał opłatek w środę 17 stycznia. Na spotkaniu opłatkowym zrodziła się myśl, aby w Wadowicach organizować koncerty pieśni papieskiej
wykonywanej przez różne chóry.
W czwartek 11 stycznia Zespół Charytatywny przeżywał łamanie opłatkiem. W tej
grupie 15 gorliwych uczestniczek przez cały
rok dzieli się troską o ludzi biednych, łamie
z nimi ich biedę, a czasami i niezaradność
życiową.
Rada Duszpasterska oraz Akcja Katolicka
zorganizowała spotkanie opłatkowe w środę
10 stycznia. Te dwie wspólnoty postanowiły z większym zaangażowaniem włączyć się
w pogłębienie wiary u siebie i w swoich rodzinach.
W Trzech Króli, 6 stycznia, 13 żywych
róż naszej parafii urządziło swój opłatek.
Uczestnicy z wielką serdecznością składali
sobie życzenia i z entuzjazmem śpiewali kolędy.
-7-
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Intencje mszalne:

Czwartek 1 lutego
6.00 Śp. Michał Nowak
7.00 Śp. Marta Łasak
7.30 Śp. Marian Dębiński
8.00 Śp. Władysława Wiktor
12.00 Śp. Maria Mastek
18.00 Śp. Maria Mastek
Śp. Agnieszka Paś

Poniedziałek 29 stycznia
6.00 Śp. Maria Nastek
7.00 Śp. Marta Łasak
7.30 Śp. Marian Dębiński
8.00 Śp. Antoni Adamczyk
12.00 Śp. Michał Nowak
18.00 Śp. Jerzy Brańka - 1 r. śm.
Śp. Szymon Galas

Piątek 2 lutego
6.00 Śp. Marta Łasak
7.00 Odoskonałezjednoczeniez wolą Bożąipotrzebne
łaski do jej wypełnienia
8.00 Wynagradzającazagrzechycałegoświata
10.00 Śp. Michał Nowak
12.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 Śp. Albina Baran
18.00 Śp. Marian, Krystyna z rodzicami
Śp. Roman Rzemieniec - 3 r. śm.
20.00 Śp. Jan Paweł II

Wtorek 30 stycznia
6.00 Śp. Michał Nowak
7.00 Śp. Marta Łasak
7.30 Śp. Marian Dębiński
8.00 Śp. Stefania Kosałka, mąż oraz dzieci
12.00 O zdrowie ibłog. Boże dla Mariiw dniu imienin
18.00 Śp. Maria Mastek
O powrót do zdrowia dla męża i błog.
Boże dla całej rodziny

Sobota 3 lutego
6.00 Śp. Marta Łasak
7.00 Śp. Władysława Wiktor
7.30 Śp. Marian Dębiński
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Rycerstwa
Niepokalanej i Ks. Proboszcza
12.00 W intencji Kościoła, duchowieństwa,
beatyfikacji Jana PawłaII,
Radia Maryja i TV Trwam
18.00 O miłosierdzie Boże dla Sp. Ryszarda Bik -3 r. śm.
Śp. Agnieszka Paś

Środa 31 stycznia
6.00 Śp. Marta Łasak
7.00 Dziękczynnobłagalna odalsza opiekę nad Jolą
7.30 Śp. Michał Nowak
8.00 Śp. Józef Brańka
12.00 Śp. Marian Dębiński
18.00 W intencjach nowenny

Niedziela 4 lutego
6.00 Śp. Stanisław, Teresa, Helena Sikora
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Władysława Pawlik - 1 r. śm.
9.00 W intencji Jarosława w 18 r. urodzin,
o zdrowie, mądrość i błog. Boże
10.30 O zdrowie i błog. Boże dla
Władysławy Moskała w 70 r. urodzin
12.00 Śp. Bogusław Lisko, Tomasz syn
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Franciszek, Janina z dziećmi

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy, w środę - wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera, w piątek – Święto Ofiarowania Pańskiego, w sobotę – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika.
-6-

4. Święto Ofiarowania Pańskiego – z woli
Ojca Świętego – jest dniem modlitw za osoby konsekrowane – za siostry i braci zakonnych. W tym dniu będzie zbiórka w kościele na rzecz zakonów kontemplacyjnych.

1. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za rodziny, w których ktoś
choruje.
2. W pierwszy piątek jest Święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas Świętem
Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu nie
ma postu. Spowiadamy na Mszach św.,
które odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Na każdej z nich poświęcamy gromnice. Prosimy
tak zabezpieczyć świece by nie rozlewać
wosku po ławkach i posadzce. Gromnica
jest symbolem Pana Jezusa i Jego Matki.
Jest skutecznym znakiem ochrony przed
nieszczęściami. Gdy burze szaleją, gdy
śmierć się zbliża – świecimy gromnice
i modlimy się. Przypominamy wiernym, że
wszystkie Sakramenty Święte są dla osób
żywych. Również Sakrament Chorych jest
przeznaczony dla człowieka żywego, który poważnie choruje. Nie jest on konieczny do zbawienia. Pomaga choremu w znoszeniu krzyża cierpienia, a czasami przywraca zdrowie. Nie ma sensu prosić księdza, by przyszedł z olejami świętymi i udzielił namaszczenia chorych temu, który już
umarł. Dla zmarłych Kościół przeznacza
obrzędy pogrzebowe oraz inne modlitwy.

5. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewają się potomstwa, jak również
członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych i starszych z Sakramentami Świętymi. Młodzież z klas
pierwszych gimnazjum zapraszamy w sobotę na godz. 10.00, a z drugich klas na
11.00.
6. Siostra Magdalena, długoletnia katechetka naszych dzieci oraz troskliwa opiekunka domu papieskiego obchodzi 50 lat
życia zakonnego, oraz 30 lat pracy w Wadowicach. W następną niedzielę odprawiamy w Jej intencji dziękczynną Mszę Św.
o godz. 12.00. Wszystkich, którym bliska
jest osoba naszej drogiej Siostry Magdaleny zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. W Domu Katolickim istnieje Centrum
dla Bezrobotnych pod nazwą Kolping-Praca. Biuro to czynne jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 – 16.00. Realizuje
projekty obejmujące działania w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, grupowego i indywidualnego. Przeprowadza bezpłatne kursy przydatne do znalezienia pracy.

3. W Święto Matki Bożej Gromnicznej
2 lutego serdecznie zapraszamy na Mszę
św. o godz. 20.00. Podczas niej modlimy
się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Nabożeństwo rozpoczniemy adoracją o godz.
19.00 a zakończymy modlitwami pod Domem Papieskim o godz. 21.37. W tym dniu
będą z nami Parafianie z Frydrychowic
wraz ze swymi Duszpasterzami.

8. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych
z remontami naszej bazyliki. Część pieniędzy będzie przeznaczona również na wydatki związane z oświetleniem naszej świątyni.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Co jest najważniejsze?
Przez 17 dni chodziłem w okresie Bożego Narodzenia z błogosławieństwem kolędowym. Nawiedziłem prawie 350 rodzin
wadowickich. Modliłem się. Słuchałem
czytanej Biblii. Wyjaśniałem sprawy religijne. Dawałem odpowiedzi na zadawane pytania. Sam starałem się pytać, a nade
wszystko słuchać. Słuchać tego, co Bóg
chce przeze mnie powiedzieć tej rodzinie,
ale także tego, co nawiedzana rodzina ma
do przekazania Bogu. W tej naszej rozmowie często pojawiało się słowo „najważniejszy”.
Wciąż przekonywałem się, że w nawiedzanych rodzinach różne sprawy i problemy są najważniejsze. Tam, gdzie były matki w ciąży, to najważniejsze dla tej rodziny
było, aby matka mogła szczęśliwie urodzić
zdrowe dziecko. Gdzie były małe dzieci –
najważniejsze było ich zdrowie, oraz dobre
wyniki w szkole. W domach, w których
młodzież chodzi do klasy maturalnej – istotne znaczenie miało, by syn, czy córka zdali
dobrze maturę i dostali się na wymarzony
kierunek studiów. Kilka razy również słyszałem w rodzinach, w których są dorosłe
dzieci, że najważniejsze dla nich jest to, by
mogli spotkać odpowiedniego człowieka,
z którym zawrą małżeństwo. Widziałem
w oczach rodziców lęk przed staropanieństwem swych córek, czasami i synów –
by nie zostali starymi kawalerami. W rodzinach niejednokrotnie słyszałem, że najważniejsze to mieć dobrą pracę, która powinna być dobrze płatna.
Tam, gdzie ktoś z domowników choruje
słyszałem słowa: „Wszystko na nic jeśli
zdrowia nie ma. Gdy jest zdrowie to jest

Serdeczne złoto

wszystko.” W rodzinach, gdzie jest pijaństwo któregoś z domowników widziałem
w oczach łzy i słyszałem wyznanie, że najważniejszy jest spokój w domu. On, czy
ona przepuszcza pieniądze, których wciąż
brakuje, a w dodatku terroryzuje dom.
Wszyscy się go boją. Wprowadza strach.
Najbardziej pragną domowego spokoju.
Wśród odwiedzanych rodzin spotkałem
także małżeństwa skłócone i sąsiedztwa
zwaśnione. Są wojny domowe i sąsiedzkie. I wtedy słyszałem zdanie „Żyję na zaminowanym polu. Kiedy to się skończy?
Kiedy będę mógł spokojnie żyć?” Tam gdzie
są ludzie starsi dotykałem problemu przeżywania samotności. Są smutni, bo dzieci
ich opuściły. Dla nich najważniejsza jest
więź rodzinna.
Odwiedziłem też takie rodziny, gdzie starsi rodzice płaczą, bo ich dzieci nie żyją tak
jak oni by tego pragnęli. Nie na takich ludzi
ich wychowywali. Ze smutkiem mówią, że
w życiu ich dzieci nie ma Boga, ani Kościoła. Nie ma spowiedzi, ani świętych sakramentów. Rozwiedli się, żyją bez ślubu.
Nie takiego życia chcieli dla swoich dzieci.
Z boleścią w sercu mówię, że najważniejsze to, żeby dzieci po bożemu żyły. Im się
to nie udało.
Wiele razy słyszę to słowo: „najważniejsze”. Przekonywuję się, że dla różnych
rodzin, a także dla poszczególnego człowieka w każdym okresie jego życia jest coś
innego najważniejsze. Modlę się by wśród
tych bardzo ważnych ludzkich spraw nie
została zepchnięta na margines najważniejsza sprawa: wiara w Boga, miłość do Niego i nieustanna nadzieja pokładana w Nim.

Siostra Magdalena Strzelecka, nazaretanka, przed 50-ciu laty złożyła śluby zakonne.
Z tego półwiecza, 30 lat przebywa w Wadowicach. Przez 24 lata katechizowała. Ostatnie
10 lat poświęciła troskliwej opiece nad domem papieskim.
Złota Jubilatko – lata płyną. Zmieniają się pory roku. Łaskawy Bóg nieustannie obdarzą
Siostrę dynamiką życiową i ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań wskazanych
przez Przełożonych. Niech Jezus Chrystus, który 30 lat spędził w domu nazaretańskim,
obdarza Czcigodną Jubilatkę radością i bogactwem tego domu.
Ks. Proboszcz

Pieśń wdzięczności śpiewaj Bogu duszo moja
I nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstwach
Te słowa towarzyszyły Siostrze
Magdalenie przez wiele lat życia
zakonnego. Teraz nadszedł czas, by
głośno wyśpiewać Bogu „Te Deum
laudamus…” za Jubileusz 50-lecia.
Oto krótki „zapis drogi” jaką
Bóg prowadził Siostrę Magdalenę
przez ten czas:
6 stycznia 1957 roku Daniela
Strzelecka została przyjęta do postulatu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kielcach. Następnie rozpoczęła
nowicjat w Ostrzeszowie i otrzymała imię Maria Magdalena.
Pierwsze śluby złożyła w roku 1959 i pracowała w domu Zgromadzenia w Częstochowie. W 1965 roku złożyła wieczyste śluby i
przyjęła Tajemnicę od Jezusa w Eucharystii. W 1969 roku wyjechała do Krakowa, gdzie przygotowywała się do podjęcia pracy
katechetycznej. Najpierw katechizowała w Piekoszowie k. Kielc,
a w latach 1976 – 2000 w Wadowicach. Siostra uczyła dzieci
przedszkolne, młodsze klasy szkoły podstawowej oraz przygotowywała dzieci do procesji Bożego – Ciała. Od 1997 do chwili
obecnej jest Kustoszem Domu Papieża.
Tak wygląda „historia” jednego powołania… Znana najlepiej
samemu Bogu. Jemu więc składamy wdzięczność za dar życia,
łaskę powołania i służby tym do których On Siostrę posyłał.
Siostry Nazaretanki

Ks. Proboszcz
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