Adwent 2007
Tegoroczny program roratni proponowany przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” koncentruje się
wokół osoby św. Franciszka z Asyżu.
W lutym przyszłego roku minie dokładnie 800 lat od ostatecznego nawrócenia św.
Franciszka. 24 lutego 1208 roku, w uroczystość św. Macieja, Franciszek w czasie Mszy św. usłyszał słowa: „Nie bierzcie
na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10,10). Niespełna dwa
lata wcześniej w kościele św. Damiana usłyszał głos w kościele: „Franciszku, idź i napraw Mój Kościół’: Dla uczczenia tych
wielkich wydarzeń, Benedykt XVI odwiedził w tym roku Asyż i modlił się przy grobie św. Franciszka. Szczególnym jednak
powodem, dla którego Biedaczyna z Asyżu
został wybrany przez redaktorów na bohatera tegorocznego Adwentu jest fakt, że był
on pomysłodawcą i twórcą pierwszej bożonarodzeniowej stajenki.
W stosunku do programów roratnich
z lat poprzednich, tegoroczny zawiera kilka nowości. Przede wszystkim realizowany będzie we współpracy z I Programem
Polskiego Radia. Codziennie przez cały Adwent w ramach audycji „Radio dzieciom”
o godz. 19.30 znany aktor Zbigniew Zamachowski będzie czytać historię życia św.
Franciszka z Asyżu, a redaktorzy prowadzący w rozmowach ze słuchaczami będą
nawiązywać do roratnich wydarzeń. Poszczególne odcinki zostały tak zaplanowa-
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ne, że w większości będą
odpowiadały treściom
przekazywanym w kościele. Dzięki temu zabiegowi przeżywanie rorat w jeszcze większym stopniu może być przeniesione z kościoła do domu. Słuchanie audycji radiowych będzie miało jeszcze i tę wartość, że
dzieci w pewnym stopniu zostaną odciągnięte od nieustannego oglądania telewizji. cdn
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Jan Paweł II Wielki
Budowaliśmy Mu pomniki.
On jednak zawsze był między
nami. Mimo swej wielkości służył nam - by nas prowadzić do
Ojca - jak Jezus. Każdy był dla
Niego najważniejszy, zwłaszcza
ten zagubiony w cierpieniu lub
zgiełku świata. Miał pewność jakby sam dotykał ran Chrystusa. Pewnością tą chciał dzielić się z nami, zaszczepić ją głęboko w naszych sercach.
Mocą tej pewności wołał do
nas: „Nie lękajcie się...” - najgłośniej niemym krzykiem
ostatnich dni.
Dziękujemy Ci Panie za Jana
Pawła II
Rodzina Pamułów

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWPIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA

ŁAAPOSTOŁA DO RZYMIAN

Iz 2, 1-5
Pokój królestwa Bożego

Rz 13, 11-14
Zbliża się nasze zbawienie

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA: Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść,
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Biblioteka parafialna przy bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach wzbogaciła
się ostatnio o nowe pozycje książkowe. Są
to książki głównie o tematyce rodzinnej.
Poza bogatym zbiorem książek o tematyce biblijnej, misyjnej, historii Kościoła,
teologii moralnej, filozofii, ekumenizmu, literatury religijnej, jest dużo książek - żywotów świętych, w tym: Błogosławionych

W

Karolina Chowaniec, córka Artura i Agnieszki, zam. Piaseczno
Oliwier Papież, syn Pawła i Agnieszki, zam. Os. Łąki
Jakub Łysak, syn Krzysztofa i Katarzyny, zam. Kryspinów
Krystian Grabiec, syn Tomasza i Marzeny, zam. ul. Wadowity
Natalia Bednarz, córka Tomasza i Agaty, zam. ul. Krasińskiego
Maja Lurka, córka Włodzimierza i Sylwii, zam. Kraków
Aleksandra Więcek, córka Mirosława i Moniki, zam. Os. XX-lecia
Wiktoria Paleczny, córka Mariusza i Barbary, zam. ul. Sadowa
Łukasz Szulczyński, syn Tomasza i Małgorzaty, zam. ul. Sadowa
Wiktoria Wilczek, córka Marcina i Lilianny, zam. Gorzeń Dolny

Benedykt XVI uczy

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

Oto słowo Pańskie

Pozwólcie, że powiem wam raz jeszcze: każdy z was, jeżeli pozostaje zjednoczony z Chrystusem, może dokonać wielkich rzeczy. Dlatego, drodzy przyjaciele, nie bójcie się marzyć
o wielkich dobrych dziełach i niech was nie zniechęcają trudności. Chrystus wierzy w was
i pragnie, abyście mogli spełnić każde swoje najszlachetniejsze i najwznioślejsze marzenie
o prawdziwym szczęściu. Nic nie jest niemożliwe dla tego, kto ufa Bogu i Jemu się zawierza.
Spójrzcie na młodą Maryję! Anioł zapowiedział Jej coś naprawdę niepojętego: miała uczestniczyć, najściślej jak to możliwe, w realizacji najwspanialszego Bożego zamysłu zbawienia
ludzkości. Wobec tej propozycji Maryja przelękła się, uświadamiając sobie swoją znikomość
w obliczu wszechmocy Bożej. Zastanawiała się: jak to możliwe, dlaczego właśnie ja? Była
jednak gotowa spełnić wolę Bożą, natychmiast zatem powiedziała «tak», które zmieniło Jej
życie i dzieje całej ludzkości.

i Świętych ogłoszonych w ostatnich latach
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
W bibliotece znajdują się książki o wielkich postaciach Kościoła krakowskiego. Są
książki, z których mogą skorzystać studenci
niektórych kierunków studiów.
Biblioteka posiada obecnie, wg książki
inwentarzowej, 1795 pozycji.
Zapraszamy do korzystania w środy od
16.00 do 17.30 i w niedziele od 10.00 do
12.00.
Julia Wojtas

Biblioteka parafialna

Pogrzeb

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

Śp. Jerzy Ślusarczyk , ur. 1958 r., zam. ul. Legionów
Śp. Eugeniusz Kruk, ur. 1951 r., zam. al. MB Fatimskiej
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego,
porezbitera, we wtorek – wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w piątek – wspomnienie św.
Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
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Intencje mszalne:
Czwartek 06 grudnia
6.00 Śp. Michał Zając
7.00 Śp. Wincenty Książek
7.30 Śp. Krystyna Klauzner
8.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaskidla
Franciszki Fijałkowskiej w88 r. urodzin
12.00 Śp. Wiesław Gałuszka
17.00 Śp. Janusz Orlicki
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz

Poniedziałek 03 grudnia
6.00 Śp. Michał Zając
7.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Krystyna Klauzner
8.00 Śp. Barbara Łukasik, Franciszka
i Władysław Cholewa
12.00 Śp. Wincenty Książek
17.00 Śp. Józefa Góral
Śp. Stefania i Stanisław Trzópek
Wtorek 04 grudnia
6.00 Śp. Grzegorz Sporek
7.00 Śp. Michał Zając
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Śp.Barbara Zając,jejrodz. irodzeństwo
12.00 Śp. Wincenty Książek
O zdrowie i bł. Boże dla górników
i ich rodzin z kopalni Piast
17.00 Śp. Krystyna Klauzner
Śp. Józefa i Władysław Pająk
Środa 05 grudnia
6.00 Śp. Grzegorz Sporek
7.00 Śp. Wincenty Książek
7.30 O zdrowie i pomoc dla Barbary
8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
12.00 Śp. Michał Zając
17.00 W intencjach nowenny

Piątek 07 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.00 Śp. Michał Zając
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Straż Honorowa NSPJ
12.00 Śp. Maria Ziaja i w int. Księży, Sióstr
i Braci zakonnych z Wadowic
17.00 Sp. Wincenty Książek
Dziękczynna zprośbą o zdrowie,bł.Boże dla Mamy
Heleny w65r.urodzin odwdzięcznychdzieciiwnuków
Sobota 08 grudnia
6.00 Śp. Jan Augustyniak i żona Stanisława
7.00 Śp. Krystyna Klauzner
8.00 Śp. Wincenty Książek
10.00 Śp. Wiesław Gałuszka
12.00 Śp.LudwikPytelorazzazmarłychzrodz.Mikołajczyków
17.00 Śp. Wiesław Domański
18.00 Śp. Michał Zając
Dziękczyno-błagalna w 30 r. ślubu Teresy
i Eugeniusza Foryś
Niedziela 09 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.30 O zdrowie ibł. Boże dla członków i członkiń Róż
Różańcowychorazich rodzin
Śp. Wincenty Książek
9.00 Śp. Michał Zając
10.30 Śp. Jan i Paulina Komendera, syn Roman
12.00 Obł.Boże dla handlowcówz pl.Boh.Getta
13.15 Roczki
18.00 Śp. Wiesław Gałuszka
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I Niedziela Adwentu 02 grudnia 2007 r.
1. Dzisiaj przy kościele zbiórka na kościoły wschodnie.
2. Dzisiaj zapraszamy na godz. 16.00
członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Niedziela dzisiejsza poświęcony jest w naszej parafii modlitwom o rychłą beatyfikacje Jana Pawła II. O godz. 20.00 msza św.,
a następnie adoracja do godziny 21.37. Zapraszamy.
3. W niedziele nieszpory adwentowe odprawiamy o godz. 17.30.
4. Zachęcamy do udziału we mszy św.
roratniej. O godz. 6.00 dla dorosłych i młodzieży. Podczas porannych i wieczornych
rorat będą rozważania o św. Franciszku
z Asyżu – „Napraw mój Kościół”. Dla dzieci
szkolnych w ciągu tygodnia będą roraty
o godz. 17.00.
5. W tym tygodniu o godz. 17.45 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z następujących klas:
Poniedziałek 3 grudnia klasy V
Wtorek 4 grudnia Gimnazjum klasy I i II
Środa 5 grudnia klasy III
6. We wtorek św. Barbary. Na mszy św.
o godz. 10.00 modlimy się za górników.
7. W środy adwentowe, Nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy o godz. 8.30 i 16.30. Modlimy się za
górników i bezrobotnych.
8. W pierwszy czwartek, po mszy św.
o godz. 8.00, oraz przed godz. 17.00 odprawiamy adorację w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
9. W pierwszy piątek większa ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
i popołudniu od 16.00 do 18.30. O godz.
17.00 msza św. roratnia. Młodzież z klasy
III gimnazjalnej przyjdzie w tym dniu do
kościoła na mszę św. o godz. 18.00.

10. W adwencie nie będzie mszy św.
o godz. 18.00 z wyjątkiem sobót, oraz
pierwszego piątku.
11. W sobotę 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, 17.00
i 18.00.
12. W przyszłą niedzielę kazania na
mszach św. będzie wygłaszał ksiądz Alojzy
Malcherczyk – sercanin z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Po mszach św.
będzie zbierał ofiary na tamtejszy kościół.
W tym dniu także grupa niepełnosprawnych
- Rafałki, organizuje świąteczny kiermasz.
13. Jak co roku w adwencie, Caritas zachęca wiernych do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tej pomocy jest nabywanie świecy. Do Caritas
odprowadzamy z każdej świecy 4 zł. Natomiast, jeśli wierni składają wyższe ofiary, to przeznaczamy je na pomoc dla rodzin wielodzietnych.
14. Prosimy wszystkich, którzy są
w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by
zgłaszali swe tragiczne położenie w punkcie Zespołu Charytatywnego w Domu Katolickim w środy od godz. 10.00 do 12.00.
Parafia pragnie przyjść im z pomocą.
15. W każdą niedzielę po mszy św.
o godz. 7.30 przedstawiciele Rycerstwa
Niepokalanej przewodniczą w odmawianiu
dziesiątki różańca w intencji rodzin,
a zwłaszcza za dzieci zaniedbane i porzucone.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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narodu ciemiężonego przez faraona, króla
egipskiego. Postanowiłem przez Ciebie
wyrwać z uciemiężenia mój lud i doprowadzić do ziemi opływającej mlekiem
i miodem. Mojżesz wymawia się od tej posługi. Zadaje Wielkiemu Nieznajomemu
pytanie: „Kiedy mnie zapytają znajomi, kto
mnie posłał, by ich wyzwolić z niewoli egipskiej – to co im odpowiem?” I wtedy znów
usłyszał głos: „Powiedz im: Jam jest Bogiem Przodków waszych. Jestem Bogiem
żywych. Jam jest którym jest – Jahwe.
Jestem z tobą, by Cię w tym trudnym dziele
wyprowadzenia mego narodu wspierać.”

Palący się krzew
Upłynęło już przeszło pięć lat od konsekracji przez Jana Pawła II świątyni Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Swą powagą Namiestnika Chrystusowego ogłosił
tę nowo wybudowaną Bazylikę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Z Wadowic przez pięć lat jeździmy, co
miesiąc, do tego Sanktuarium. W sumie
byliśmy tam z górą 50 razy. Dotychczas
nie znudziło mi się to miejsce. Na nowo
odkrywam bogactwa tajemnicy Bożego
Miłosierdzia.

Tym razem patrząc na wystrój Łagiewnickiej głównej ściany – tę piękną historię
przeżyłem. Płonące, poskręcane drzewo –
wciąż jednak zielone okalające obraz Jezusa Miłosiernego. To jest imię na wieki nowotestamentalnego Boga: „Jestem Miłością.
Jestem Bogiem bogatym w miłosierdzie. Nie
lękaj się przeszkód. Jam jest tobą, żeby ciebie wyprowadzać z każdej niewoli. Byś odważnie szedł w pielgrzymowaniu do krainy miodem i mlekiem opływającej. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. Wiecznie żywy. W mocy Bożego Miłosierdzia –
zawiera się piękno i niepowtarzalny urok
Łagiewnik – najmłodszego sanktuarium
papieskiego w Polsce.

Tym razem Bóg dał mi łaskę, że bardzo
odkrywczo spojrzałem na wystrój głównej
ściany bazyliki Łagiewnickiej. Duże powykręcane drzewo, w którego objęciach jest
obraz Jezusa Miłosiernego. Żywo stanęła
przed mymi oczami starotestamentalna scena opisana w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Natchniony autor, najprawdopodobniej Mojżesz opisuje historię swego spotkania z żywym Bogiem, którego głos słyszy
w gorejącym krzaku: „Mojżeszu, Mojżeszu
ziemia na której stoisz jest święta i dlatego
zdejmij obuwie”. Mojżesz patrzył na buchający ogniem krzak, a przy tym dziwił się
temu, że wciąż jest zielony. Bóg do niego
mówił: „Słyszę rozpaczliwy głos mojego

ks. Proboszcz

Ks. Jubilat Stanisław Mika dziękuje
Podczas ostatniego odpustu w święto
Ofiarowania NMP, 21 listopada, ks. Dziekan, dekanatu Niepołomickiego, a zarazem
Proboszcz Niepołomic ks. Stanisław Mika
obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Na
wstępie przywitała księdza Stanisława jego
koleżanka z Wadowickiego liceum sprawu-

jąca Urząd Burmistrza Pani Ewa Filipiak
wraz z Przewodniczącym Urzędu Miasta
P. Zdzisławem Szczurem. W pochodzie
mówiących była także Siostra Przełożona
Domu Samotnej Matki wraz z mieszkankami, a także pani Małgorzata Radoń z Rokowa. Kazanie podczas mszy św. wygłosił
-4-

ks. Prałat Jan Franczak, proboszcz parafii
św. Jana Kantego w Krakowie.

płana, który mnie ochrzcił, za moich nieżyjących chrzestnych, za śp. Siostrę Benildę - nazaretankę, moją katechetkę
z przedszkola, śp. Ks. Henryka Dziurę, pallotyna, który przygotował mnie do I Komunii św. Jestem wdzięczny moim proboszczom wadowickim: Księżom Infułatom: Edwardowi Zacherowi, Kazimierzowi Suderowi, Jakubowi Gilowi. Z radością
i wdzięcznością myślę o moich nauczycielach i moich kolegach z klasy maturalnej,
z którymi jubileusz świętowałem już
w maju. Szczególnie ciepło myślę o ks. Prałacie Zdzisławie Kałwie, ojcu duchowym
powołań z Wadowic. Z wielką wdzięcznością myślę o rodakach kapłanach. Dziękuję wszystkim wikariuszom z przeszłości
i obecnym. Szczególnie wspominam śp.
Ks. Michała Pioska, którego bardzo podziwiałem. Z wdzięcznością modlę się do Boga
za moich seminaryjnych wychowawców,
a w szczególności Ks. Kardynała Franciszka i biskupa Jana Zająca oraz moich kolegów rocznikowych.

Po mszy św. Jubilat wypowiedział następujące zdania:
„Jan Paweł II napisał w liście zapowiadającym Jubileusz Roku 2000: „W znaczeniu chrześcijańskim bowiem, każdy Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, czy małżeństwa
nazywany srebrnym, 50-lecia natomiast złotym, a 60-lecia diamentowym – stanowi
szczególny rok łaski, którą dana osoba
otrzymała poprzez jeden z wymienionych
Sakramentów”(TMA15). Jestem wdzięczny Bogu za złoty jubileusz moich Rodziców,
który obchodziliśmy w zeszłym roku. Bez
ich jubileuszu nie byłoby mojego jubileuszu.
Jestem wdzięczny Bogu za mój srebrny
Jubileusz.
„Każdy Jubileusz jest przygotowany
w dziejach Kościoła przez Opatrzność
Bożą” uczy Jan Paweł II. To zdanie, że każdy Jubileusz jest przygotowany przez
Opatrzność zachęca mnie, aby objąć
wdzięcznym wspomnieniem wszystkich,
których Bóg postawił na mojej drodze życia.
Dziękuję rodzicom, siostrom, nieżyjącym
babciom i dziadkom i najbliższej rodzinie.

Wiele się nauczyłem od moich proboszczów, a wśród nich od ks. Prałata Jana
Franczaka z Parafii św. Jana Kantego
z Krakowa.

Z wielką wdzięcznością myślę o rodzinie
Kościoła. Wspólnota parafialna doprowadziła mnie do chrzcielnicy, którą wzorem
Jana Pawła II dziś ucałowałem. Do bierzmowania. Pomagała w przygotowaniu do
kapłaństwa. Myślę, że wciąż pamięta
w modlitwie. Umożliwiła spotkanie z Janem
Pawłem II. Dziękuję P. Kościelnemu,
P. Organiście, Służbie Liturgicznej i Kościelnej. Dziękuję siostrom Nazaretankom, a także siostrom Albertynkom z Domu Samotnej Matki. Bóg zapłać za waszą wierną
modlitwę i obecność. Dziękuję Bogu za ka-

Wiele zawdzięczam środowisku Ruchu
Swiatło-Zycie. W tym czasie szedłem
szczególnie śladami Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Jestem wdzięczny Bogu
za doświadczenia pracy oazowej, ale także
za szansę jaką dla mnie stworzył poprzez
pracę w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.
To środowisko wypracował Sługa Boży Jan
Paweł II wtedy kard. Karol Wojtyła. Wejście w to dziedzictwo było fascynującą
przygodą i wielkim darem.”
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