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Ogarniamy modlitwą Pasterza Jana Pawła II i prosimy o rychłą beatyfikację.
Dziękujemy za słowa, które są naszymi drogowskazami. Pragniemy dawać świadectwo nauki Jana Pawła II w życiu codziennym.
Rodzina Palusińskich
Wanda, Andrzej, Maria, Marta, Monika

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
ROKA IZAJASZA:

LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Iz 8, 23b - 9,3 Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką

1 Kor 1, 10-13. 17

Jedność chrześcijan

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA:

Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł
Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Pójdź za mną

Oto słowo Pańskie.

Niedzielne czytania są tak dobrane, aby ukazać tematyczne związki pomiędzy pierwszym czytaniem ze Starego Testamentu – wyłączając okres wielkanocny – a Ewangelią. Najczęściej, jak to się dzieje w przypadku III niedzieli w ciągu roku, jest to zobrazowanie ciągłości historii zbawienia, a ściślej wypełnienia się Starego Testamentu
w Nowym. Zapowiadana przez Izajasza (pierwsze czytanie) światłość dla najbardziej
spoganizowanych krain izraelskich: Zabulona i Neftalego, objawiła się w osobie Jezusa
Chrystusa, który objął swym nauczaniem także tamte zapomniane ziemie. Jeżeli opis
powołania Apostołów zinterpretujemy osobiście, to znaczy, że Jezus zwraca się do
każdego z nas: „Pójdź za mną”, wówczas można ująć proces podążania za Chrystusem
jako odwracania się od mroków grzesznego, czyli pogańskiego życia, a podążaniem za
światłem. Jedyną światłością chrześcijan jest Jezus Chrystus. Zapalanie świateł i świec
w liturgii jest znakiem przypominającym nam o tym. Jeśli nawet – pomijając chrzest –
oficjalna konwersja nie jest historią naszego życia, to spoczywa na nas troska nieustannej czujności, aby nie popaść w sposób życia, nie mający nic wspólnego z godnością
braci i sióstr Chrystusa. Innymi słowy jesteśmy wezwani do nieustannego poszukiwania woli Bożej, wybierania – co oczywiste – pomiędzy dobrem a złem, ale również
pomiędzy tym, co dobre a lepsze.
Towarzystwo Chrystusowe
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cie w ich doświadczeniu i pomaga lepiej dostrzec piękno ich dziecka. Wielu
z nich staje się źródłem siły i punktem
oparcia dla innych rodzin rozbitych wewnętrznie na skutek cierpienia.
Spotkania i przyjaźnie z osobami upośledzonymi i niepełnosprawnymi były
inspiracją do podjęcia dalszej drogi
życia. Dlatego wielu ukończyło studia
z pedagogiki specjalnej, resocjalizacji lub
podjęło pracę w ośrodkach dla osób samotnych, chorych i upośledzonych.
O ile zmieniali się młodzi przyjaciele
to stałym filarem naszej wspólnoty są
osoby z upośledzeniem i niepełnosprawnością. To oni mobilizują zmęczonych
rodziców do przyjścia na spotkanie, nie
straszny im śnieg, deszcz, upał. Na spotkaniach nie może zabraknąć Jasia,
Agnieszki, Pawła, Sławka, Izy, Grażynki, Wojtka, Magdy, Iwonki, Heleny,

Hej kolęda, kolęda!
Gdy kościoły przystrojone są bożonarodzeniowymi drzewkami, a przy
żłóbku śpiewa się kolędy, Chór Parafialny Bazyliki w Wadowicach, prowadzony przez P. Krzysztofa Jopka, odwiedza parafie zaprzyjaźnionych chórów. W niedzielę 20 stycznia gościliśmy w parafii Wniebowzięcia NMP
w Milówce. Chór z tej Parafii uświetnił
swym śpiewem obchody zeszłorocznego październikowego Dnia Papieskiego
w naszej Bazylice. W kościele uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas
której zaśpiewaliśmy kolędy. Następnie
wykonaliśmy koncert bożonarodzeniowy, a zaraz po nas wystąpił Milowiecki
Chór Parafialny pod dyrekcją Pani Ire-

Ewy. Z troską dopytują się o nieobecnych, pamiętają o nich w modlitwie.
Każde nasze spotkanie ma „trzy czasy”: modlitwy, dzielenia i radości. Spotkanie rozpoczynamy wspólną Eucharystią, którą prowadzi nasz kapelan ks.
Krzysztof Główka. Na spotkaniu nie
może zabraknąć rozmów, dyskusji, czyli dzielenia się radościami i troskami. Nie
może zabraknąć zabawy, śpiewu, konkursów. Spotkania wspólnot „Wiary
i Światła” to azyl bezpieczeństwa dla
wszystkich, którzy na nie przychodzą.
Tworzymy wspólnotę przyjaźni. Czekamy na wszystkich, którzy pragną podzielić się sercem z innymi. Nie oczekujemy zbyt wiele. Tylko tyle by z nami
być, potrzymać za rękę, powozić na
wózku inwalidzkim, uśmiechnąć się,.
Może właśnie czekamy na Ciebie. W natłoku spraw codziennych i obowiązków
warto zatrzymać się i usiąść z „Rafałkami” przy stole i wypić herbatę. MB
ny Zając. Chórowi akompaniuje na instrumencie klawiszowym Pani Alicja
Sobel. Wspólne kolędowanie zaczęło się
już podczas koncertu pastorałkami: „ Jezusek czuwa” i „Bracia patrzcie jeno...”,
i było kontynuowane po wspaniałej kolacji w Restauracji Hotelu „Tycjan” w Milówce, na którą zaprosił nas ks. Prałat
Józef Nędza - Proboszcz Parafii.
W imieniu chórzystów i Dyrygenta naszego Chóru zapraszamy do Bazyliki na
mszę św. w uroczystość Ofiarowania
Pańskiego (02.02.08), podczas której
ostatni raz w tym roku zaśpiewamy kolędy. Zachęcamy również miłośników
śpiewu do włączenia się w działalność
naszego Chóru. Próby odbywają się
w środy po wieczornej mszy św.
-7- w Domu Parafialnym. Wiesława Kozub

Intencje mszalne:

Poniedziałek 28 stycznia
6.00 Śp. Józefa Hardek
7.00 Śp. Stanisław Kwarciak
8.00 Śp. Apolonia Hupert
12.00 Śp. Maria Westwalewicz
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
Śp. Eugeniusz Kruk

Czwartek 31 stycznia
6.00 Śp. Józefa Hardek
7.00 Śp. Apolonia Hupert
8.00 Śp. Stanisław Kwarciak
12.00 Śp.MariaZiaja idusze wczyśćcu cierpiące
18.00 Śp. Grzegorz Sporek
Śp. Eugeniusz Kruk
Piątek 1 luty
6.00 Śp. Apolonia Hupert
7.00 W30 r.slubu w podziękowaniuza otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże iopiekę Matki Bożej
8.00 Straż Honorowa NSPJ
12.00 Śp. Marian, Krystyna z rodzicami
16.30 Śp. Józef Góra
18.00 Sp. Wojciech Baran
Śp. Eugeniusz Kruk

Wtorek 29 stycznia
6.00 Śp. Józef Góra
7.00 Śp. Józefa Hardek
8.00 Śp. Apolonia Hupert
12.00 Śp. Karolina i Jan Woźniak
Śp. Elżbieta i Józef Woźniak
18.00 Sp. Stanisław Kwarciak
Śp. Jan Cieśla - 9 r. śm.

Sobota 2 luty
6.00 Śp. Apolonia Hupert
7.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
8.00 Wynagradzającazagrzechyświata iobłog.Boże dla
Rycerstwa NiepokalanejiKs.Infułata
10.00 Śp. Grzegorz Sporek
12.00 WintencjiKościoła,Duchowieństwa,Ojca Św.
Benedykta XVI,Beatyfikację sługiBożego
Jana PawłaII, Radio Maryja iTv Trwam
16.00 Śp. Roman Rzemieniec
18.00 Sp. Władysława Pawlik - 2 r. śm.
Śp. Eugeniusz Kruk
20.00 O rychłą beatyfikację Jana Pawła II

Środa 30 stycznia
6.00 Śp. Józefa Hardek
7.00 Śp. Apolonia Hupert
8.00 Śp. Stanisław Kwarciak
12.00 Śp. Wojciech Rączka - 1 r. śm.
Sp. Anna Skowrońska
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny

Niedziela 3 luty
6.00 Śp. Apolonia Hupert
7.30 Śp. Stanisław, Teresa i Helena Sikora
9.00 Śp. Grzegorz Sporek
10.30 Śp. Bogusław i Tomasz Lisko
12.00 Śp. Stanisław Kwarciak
13.15 Chrzty
18.00 Obłog.Bożedla Karola Płaszczycy w2 r.urodzin

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy, w
czwartek – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera, w sobotę Święto Ofiarowania
Pańskiego.
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III Niedziela Zwykła - 27 stycznia 2008 r.
1. Dziś o godz. 17.30 odprawiamy Nieszpory.
2. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy
wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Wszystkim parafianom, którzy ochotnie
otworzyli przed nami drzwi swych domów i rodzin i przyjęli nas z wielką życzliwością – składamy serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj Msze Św. sprawujemy
w intencjach tych rodzin. Ofiary, które
składaliście przy kolędzie przeznaczone są
na cele duszpasterskie i charytatywne.
3. W środę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za dzieci i młodzież.
4. W ramach radosnego przeżycia ferii
zimowych zapraszamy dzieci szkolne
w czwartek na godz. 10.00 do domu parafialnego.
5. W pierwszy piątek zapraszamy wiernych do spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. Dla dzieci szkolnych Msza
Św. o godz. 16:30.
6. W pierwszą sobotę jest Święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas Świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. odprawimy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Podczas tej
mszy św. modlimy się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. 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 sakramentu chorych temu, który już
umarł. Dla zmarłych Kościół przeznacza obrzędy pogrzebowe oraz inne
modlitwy. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z sakramentami św.
Prosimy o podanie adresów w zakrystii lub kancelarii. Młodzież klas I gimnazjum prosimy na Msze Św. na godz.
10:00, a klas II na godz. 12:00.
7. 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.
8. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewają się potomstwa, jak również członków Rycerstwa Niepokalanej.
9. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy w naszej parafii 40 godzinne eucharystyczne nabożeństwo. Wystawienie
Najświętszego Sakramentu będzie po
każdej mszy św., a także po południu.
10. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na remont kaplicy Jana
Pawła II. Bóg zapłać za składane ofiary.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Kolęda spełnionych marzeń
W parafii Wadowickiej sześciu kapłanów zaraz po świętach Bożego Narodzenia wyrusza z błogosławieństwem
kolędowym do rodzin. Cała parafię dzielimy na sześć części. Każdy kapłan
wyznacza sobie do odwiedzenia określoną ilość rodzin, w dogodnym dla siebie czasie. Często okazuje się, że ten
dogodny dla księdza czas – nie jest bardzo sprzyjający dla rodzin, które odwiedza. Dla mnie jako proboszcza najlepszym czasem jest okres od 11.00 do
16.00. Rano mam różnorakie spotkania
i załatwiania spraw parafialnych. Wieczorem poświęcam czas na redakcje
biuletynu parafialnego, a także na opłatki z różnymi grupami.
Nieraz doświadczam, że ta pora, którą
wybrałem na nawiedzenie rodzin nie jest
dla nich najlepsza. Celem kolędy jest niesienie błogosławieństwa całej rodzinie.
Przedstawiciel kościoła parafialnego pragnie spotkać się z całym kościołem domowym. Od czasu do czasu zdarza się,
że reprezentant kościoła parafialnego
spotyka się z reprezentantem kościoła
domowego. Na moje zdziwienie – słyszę odpowiedź, że reszta pracuje, albo
też są w szkole, lub załatwiają interesy.
Cenię sobie bardzo postawę parafian,
z którą spotykam się dość często, a która wyraża się obecnością całej rodziny
z wyraźnym oświadczeniem: „Księże Infułacie, jakbyśmy nie mieli przynajmniej
raz w roku zorganizować spotkania rodzinnego z ks. Proboszczem. Zdajemy
sobie sprawę, że ksiądz wiele ma wizyt
kolędowych i trudno dopasować ją tak,
żeby nam wygodzić”. Przy takich
oświadczeniach z uznaniem pochylam
głowę kapłańską. Ile takich rodzin jest -4-

w parafii? Muszę zaświadczyć, że wbrew
pozorom – dość dużo. W takich rodzinach kolęda ma głęboki wymiar religijny.
Poruszane są tematy kościelne. Odchodzę z uwielbieniem Boga za takie rodziny.
Niepełnych rodzin, które spotykają się
na kolędzie z księdzem jest o wiele więcej. Wiem, że trudno jest dzisiaj być razem. Wciąż są przeszkody. Tym bardziej
rozmawiam o tych, co ich nie ma, modlę
się za nich i serdecznie ich pozdrawiam.
W tym roku na kolędzie wielkie wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z kilkoma wdowcami. Jak oni bardzo kochali
swoje żony. Jakże im teraz ich brak. Odwiedzają je na cmentarzu. Modlą się za
nie, przyjmują komunię św. Słyszałem jak
wdowiec mówił: „Ja z mą żoną wciąż
rozmawiam. Proszę ją o pomoc. Wiem,
że mi pomaga.” Słuchałem tych gorzkich
żali z wielkim wzruszeniem. Najczęściej
chwali się wielkie serce żon, matek. Ja
w tym roku spotkałem się z pięknymi
sercami mężów, ojców, wdowców.
Wciąż w moim wnętrzu brzmi smutne
wyznanie jednego z nich: „Jak bardzo jest
się samotnym, kiedy pozostaje się bez
żony. Mam dobre dzieci, wspaniałych
wnuków. Odczuwam jednak wielką samotność. Oni mają swoje problemy, swój
świat. Mój natomiast najlepiej rozumiała
moja żona. Teraz już nie mam z kim się
podzielić z tym, co noszę w swoim sercu.”
Współczuję temu mężowi, który mówił,
że dopóki żyła jego żona to były dwie
emerytury. Łatwiej było tymi pieniędzmi
gospodarzyć. Teraz jest ich o wiele mniej,
bo jest już tylko jedna emerytura.

Dużo chcę dzisiaj pisać we wspomnieniach kolędowych o wielkich sercach
naszych parafian, którzy są mężami, ojcami, dziadkami, albo już wdowcami.
Zasługujecie w pełni na te moje słowa
uznania.

Nie piszę o wdowach to jest osobny
temat. Kobiety są zawsze zaradniejsze
od mężczyzn. Starszy mężczyzna –
dziadek, to często takie duże dziecko.
Niezaradne, czekające na pomoc.

Oczekiwanie na beatyfikację

pracuje się nad „Positio”, które zawierać będzie najważniejsze i najbardziej znaczące części procesu, uporządkowane
w sposób systematyczny i organiczny,
niezbędne dla późniejszej oceny - przez
teologów, kardynałów i biskupówczłonków dykasterii - heroiczności cnót
Jana Pawła II. Kiedy „Positio” zostanie
zredagowane i wydrukowane, jego
oceną zajmą się organa kolegialne
Kongregacji. - O terminach w tej chwili
nie ma mowy - zaznaczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Zdaniem kard. Jose Saraivy Martinsa –
Prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, Benedykt XVI mógłby przyspieszyć
proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, ale
Papież nigdy jeszcze tego nie czynił w toku
postępowania. W przypadku Jana Pawła
II Benedykt XVI przyspieszył już rozpoczęcie fazy diecezjalnej, która została zakończona 2 kwietnia 2007 r.
Mówiąc o procesie beatyfikacyjnym
Jana Pawła II, poinformował, że obecnie

Wspólnoty „Wiara i Światło”
Wspólnoty „Wiara i Światło” tworzą
osoby niepełnosprawne i upośledzone,
ich rodziny i przyjaciele. Jest to ruch
międzynarodowy, ekumeniczny który
powstał we Francji, a jego założycielem
był Jean Vanier.
Ponad trzydzieści lat temu pewna rodzina udała się do Lourdes ze swoimi dwoma chorymi, upośledzonymi dziećmi.
W hotelu zaproponowano im, by spożywali posiłki w pokoju, gdyż obecność
tych chorych na jadalni jest zgorszeniem
dla innych. Kolejny raz zranieni rodzice
i ich dzieci wrócili do domu i tam podzielili się swoim smutkiem i odrzuceniem z Jeanem Vanier.
Ta rozmowa stała się sensem życia
tego człowieka Już po roku odbyła się
specjalna pielgrzymka do Lourdes,
w której brały udział osoby z upośledze- -5-

ks. Proboszcz

niem umysłowym. Po jej zakończeniu
przetrwały więzi wśród młodych przyjaciół i osób chorych. Tak rozrastały się
i powstawały na całym świecie nowe
wspólnoty „Wiara i Światło”.
Początki naszej wadowickiej wspólnoty sięgają 20 lat wstecz. Tworzyli ją
rodzice: mama Basia, młodzi przyjaciele: Bożenka. Zatroszczyli się o to, by
chore dzieci znalazły swoje miejsce nie
tylko w społeczeństwie, ale przede
wszystkim w sercu Kościoła.
Patronem naszej wspólnoty jest św.
Rafał Kalinowski, święty z Wadowic,
dlatego nasza wspólnota nazywa się
„Rafałki”. „Wiara i Światło” daje osobom z upośledzeniem umysłowym możliwość poznania i wykorzystania swoich darów oraz odkrycia radości, jaką
niesie przyjaźń. Rodzicom niesie wspar/ciąg dalszy na str. 7/

