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Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwa drogę.
Niechaj Bóg będzie zawsze obok Ciebie,
aby Cię trzymać w swoich ramionach i Cię ochraniać.
Niechaj Bóg będzie zawsze za Tobą,
aby Cię zachować od ciosów złych ludzi.
Niechaj Bóg będzie zawsze pod Tobą,
aby Cię pochwycić, gdy upadniesz
i wyciągnąć cię z matni.
Niechaj Bóg będzie zawsze w Tobie,
aby Cię pocieszyć, gdy ogarnie Cię smutek.
Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła Ciebie,
aby Cię obronić, gdy inni atakują.
Niechaj Bóg będzie zawsze
ponad Tobą, aby Ci błogosławić.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ojcze Święty, który wybiłeś w naszych sercach piętno miłości, dobroci,
pozostajesz nadal wzorem duchowego naśladownictwa,
wskazując nam sens życia i drogę ku zbawieniu.

Powyższe życzenia przesłała mi s. Aleksandra, nazaretanka,
która w ostatnich latach pracowała w wadowickim Domu Papieskim.

ROCZKI - w II niedzielę stycznia, 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.
Wiktoria Boba
Bartłomiej Garus
Miłosz Kochman
Karol Wysowski
Felicja Kozińska

Serdeczne Bóg zapłać

nasza do Boga
Ojca Wszechmogącego o szybką

Wszystkim, którzy pomogli w pięknym wystroju świątecznym naszej bazyliki bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką wdzięczność dla P. Jolanty Drabczyk, z mężem Wojtkiem, za
wykonanie pięknej tegorocznej szopki. Pomagał jej w tej pracy lektor Krzysztof Niesyczyński, jak również nasz P. Kościelny Józef Graca. Wnętrze kościoła zostało przybrane pracą
s. Leonetty, wraz z s. Esterą. Pomagał im P. Józef Radwan. Dzięki powyższemu zespołowi
wnętrze naszej bazyliki wnosi w przeżycia uczestników bardzo świąteczny nastrój.
ks. Proboszcz
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Twą beatyfikację
zostanie wysłuchana
Andrzej Paciorek
wraz z rodziną

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

SYRECEDESA
Syr 24, 1-2. 8-12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

ŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:
Ef 1,3-6. 15-18
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

EWANGELIA: J 1, 1-18 Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było
życie,a życie było światłością ludzi, a światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz
posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była
Światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie
było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten,
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.

Godność kobiety
Szczególną troskę budzą we mnie młodzież
i kobiety. To przecież one, jako pierwsze,
tworzą ludzką kulturę. To matka przekazuje
wartości dziecku, gdyż ma z nim pierwszy
i bezpośredni kontakt. Kiedyś Jan Paweł II
powiedział, że kochać oznacza „mieć drugiego człowieka w sercu, aby go wznieść do
życia wiecznego”. Kobieta ma to szczególne cielesne doświadczenie - nowe życie nosi
właśnie pod sercem. Nasza kultura wiele miejsca poświęciła temu doświadczeniu kobiet,
a nas, mężczyzn, uczy jak być ojcami. Każda kultura przygotowuje młode dziewczyny
do bycia w przyszłości kobietami i matkami. Przez wieki społeczeństwa uważały macierzyństwo za największy dar. Teraz jednak -2-

twierdzi się, że macierzyństwo się nie opłaca.
Godność kobiety sprowadzona jest do zrównania z mężczyzną w sprawach zarobkowych,
a jeśli kobieta traci czas na opiekę nad dzieckiem i jego wychowanie, to nie ma już tyle
energii, aby być konkurencyjną wobec mężczyzny. Kobieta przestała być kapłanką miłości. We współczesnej kulturze miłość nie
jest niczym trwałym. Teraz prawdziwą rzeczywistością jest nie miłość, a seks. A przecież
największą nadzieją są właśnie kobiety! Coraz więcej widzę młodych kobiet, które tworzą
kochające się rodziny i zamierzają być matkami. Coraz więcej kobiet posiada odwagę
bycia matkami i przekazywania najcenniejszych wartości naszej kultury. Kto jest nadzieją świata? Matki! Rocco Buttiglione

Poniedziałek 05.01.2009
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Proboszcz
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Marek Poznański
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Grzegorz Kufel
Wtorek 06.01.2009
Ks. Marek Poznański
Ks. Maciej Ścibor
Środa 07.01.2009
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Proboszcz
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Marek Poznański
Ks. Krzysztof Główka
Czwartek 08.01.2009
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Ks. Marek Poznański
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Grzegorz Kufel
Piątek 09.01.2009
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Marek Poznański
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Grzegorz Kufel
Sobota 10.01.2009
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Marek Poznański
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Grzegorz Kufel
Niedziela 11.01.2009
Ks. Marek Poznański

08.30
13.00
14.00
14.00
14.30
14.30
15.00

Os. M. Wadowity 1
Os. Westerplatte 11 i 12
Os. XX-lecia 8
ul Kościelna
pl. Kościuszki
ul. Batorego blok 33
ul. Legionów

14.00
14.00

ul. Krasińskiego
Os. XX lecia blok 14

9.00
10.00
10.30
14.00
15.30
17.00

ul. Lwowska parzyste
ul. Miedzne i Roków
ul. Młyńska
Os. Westerplatte 15 i 16
Os. XX-lecia 20
Os. M. Wadowity 4

9.00
10.00
15.00
19.00
19.30

ul. Olbrychta, Łąki, Nowobilskich, Nikliborca
Roków
ul. Karmelicka 69
ul. Teatralna
ul. Wojtyłów, Ogrodowa

08.30
10.00
15.00
15.00
16.00
16.00
18.00

ul. Graniczna
Roków
ul. Niecała
ul. Karmelicka 67
ul. Piłsudskiego
ul. Batorego 23
ul. Żeromskiego

9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
12.00
16.00

Os. XX-lecia 2
ul. Karmelicka
ul. Zatorska parzyste
ul. Batorego i os. Batorego blok 31
Os. XX-lecia 11
ul. Brzostowskiej
Os. XX-lecia 3
Os. XX-lecia 4

16.30

al. Wolności
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Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim

Intencje mszalne:
Poniedziałek 5 stycznia
6.00 Śp. Marian Kokoszka
7.00 Śp. Czesława Zarzycka
7.30 Śp. Zofia Janik
8.00 Śp. Bronisława Król
12.00 Śp. Franciszek i Katarzyna
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Irena Gerc

Czwartek 8 stycznia
6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
za dusze zmarłych
7.00 Śp. Adam Gawlik
7.30 Śp. Zofia Janik
8.00 Śp. Tadeusz Janik
12.00 Śp. ks. Julian Lachendro
18.00 Śp. Bronisława Król
Śp. Zuzanna - 7 r. śm. oraz syn Zbigniew

Wtorek 6 stycznia
6.00 Śp. Irena Pławna
7.00 Śp.Honorata iAleksander,Tadeusz Miarka
8.00 Śp. Tadeusz Janik
10.00 Śp. Bronisława Król
12.00 Śp. Kazimierz Bogunia - 11 r. śm.
16.00 Śp. Marian Kokoszka
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Laury
w 3 r. urodzin, Marcela w 8 r. urodzin
oraz dla rodzicow i chrzestnych

Piątek 9 stycznia
6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
za dusze zmarłych
7.00 Śp. Bronisława Król
7.30 Śp. Adam Gawlik
Śp. Bronisława Bazarnik
8.00 Śp. Karolinka Maga - 5 r. śm.
12.00 Śp. Tadeusz Janik
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Sp. Tadeusz - 29 r. śm.

Środa 7 stycznia
6.00 Śp. Zofia Janik
7.00 Dziękczynno błagalna dla Stanisławy wr. urodzin
7.30 Śp. Tadeusz Janik
8.00 Dziękczynno błagalna dla
Stanisławy w dniu urodzin
12.00 Śp. Bronisława Król
18.00 W intencjach nowenny
Za żywych:
O zdrowie dla Róży i jej rodziców o
opiekę św. Rodziny
Za zmarłych:
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Irena Pławna
Śp. Adam Gawlik
Śp. Zdzisław Wawro - 16 r. śm.
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Bronisława Bazarnik
Śp. Marian Kokoszka

Sobota 10 stycznia
6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
za dusze zmarłych
7.00 Śp. Adam Gawlik
7.30 Śp. Bronisława Król
8.00 Śp. Janina Wacławska
12.00 Śp. Marek Czerkawski - 5 r. śm.
18.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk - 4 r. śm.
Sp. Jan Widlarz
Niedziela 11 stycznia
6.00 Sp. Aldo i jego rodzice
7.30 Ozdrowiei błog.Boże dlaczłonkiń 13 Róży
Śp. Zofia Janik
9.00 Śp. Bronisława Król
10.30 Śp. Mieczysław Gawron - 6 r. śm.
12.00 Śp. Helena, Stefania, Władysław Bałys
13.15 Roczki
18.00 Śp. Bronisław Pacut

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
-6-

04 stycznia 2009
1. Dziś o godz. 16.00 msza św. i opłatek uczestników pieszej pielgrzymki na
Jasną Górę.
2. We wtorek jest uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to święto kościelnie obowiązujące. Powinniśmy uczestniczyć we mszy św., które odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00. Jest to dzień modlitw dzieci
i młodzieży w intencji misji. Składka
przeznaczona jest na misje. W tym dniu
poświęcamy kredę i kadzidło.
3. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy błogosławieństwa dzieciom obchodzącym roczek.
4. W naszej parafii od 06 do 18 stycznia będzie nawiedzenie w kaplicy Ukrzy-

żowania specjalnego ołtarza zwanego
Tryptykiem Jerozolimskim, przed którym będziemy adorować Najświętszy
Sakrament.
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za rodziny które
przyjmują błogosławieństwo kolędowe.
6. Zapraszamy uczestników Żywego
Różańca do Domu Katolickiego w sobotę 10 stycznia na godz. 15.00 na
zmiankę różańcową połączoną z opłatkiem. W tym dniu wyjazd na Jasełka do
Kalwarii Zebrzydowskiej o godz. 9.00.
Koszt przejazdu 5 zł.
7. W przyszłą niedzielę jest Święto
Chrztu Pańskiego.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wciąż remonty

materialne są drugim miejscu. Gdyśmy te nasze problemy przedstawiali
księdzu dziekanowi Władysławowi
Curzydło, on dobrotliwie uśmiechał
się, klepał nas po ramieniu i mówił:
„Gdy księża będą mieli więcej lat, to
wtedy zmieni się wasza optyka”.

Niedawno weszliśmy w rok 2009.
Gdy patrzę na przeżyte lata, w tym
przeszłe już 45 lat kapłaństwa, doświadczam jak bardzo Jezus, Najwyższy Kapłan zażartował z mego życia
kapłańskiego. Gdy jako 7-letni ksiądz
przybyłem do Zakopanego, to proboszczem był ks. Prałat Władysław
Curzydło. Przez 7 lat współpracowałem jako wikariusz z proboszczem.
Nieraz z księżmi kolegami, a było nas
tam pięciu, śmialiśmy się, że nasz proboszcz Curzydło jest bardziej budowlańcem niżeli duszpasterzem. Wciąż
remontuje. Mniej ma czasu na zwykłe
duszpasterstwo, czyli spowiadanie,
prace w kancelarii parafialnej itd.
Głównym zadaniem każdego księdza
jest troska o dusze ludzkie. Sprawy -3-

Nie trzeba było długo czekać, gdyż
z Zakopanego ksiądz kardynał Wojtyła
przeniósł mnie do Nowej Huty i tam stanęło przede mną zadanie budowy kościoła i zaplecza duszpasterskiego, czyli plebanii i salek katechetycznych. Mówiłem
księdzu kardynałowi, że ja do budowy
się nie nadaję, a on swoim mądrym wzrokiem wpatrzony we mnie mówił jak kiedyś Jezus do Piotra: „Na tobie zbuduje
Kościół” w Nowej Hucie, Wzgórzach
Krzesławickich. Miałem świadomość, że
(ciąg dalszy na str. 4)

Suder, jak również jego poprzednik Ks.
Infułat Edward Zacher, nie wspominając już wielkiego dziekana Leonarda Prochownika.

(ciąg dalszy ze str. 3)

zadaniem kapłana jest pomóc ludziom
w pogłębieniu wiary, nadziei i miłości.
Ożywiać kontakty z Jezusem i innymi
ludźmi. Tworzenie wspólnoty wierzących domagało się budowania miejsca
kultu. Należało tworzyć materialne zaplecze. I wtedy przed oczami stawał niezapomniany dla mnie ksiądz prałat Władysław Curzydło z Zakopanego. Miłosierny Bóg pobłogosławił, iż wraz z ofiarnymi ludźmi w nowopowstałej parafii
w Nowej Hucie wybudowaliśmy piękne
miejsce kultu poświęcone Jezusowi
Miłosiernemu.

Odwracam głowę do tyłu i patrzę ile
w przeciągu tych 11 lat udało się wraz
z księżmi współpracownikami oraz oddanymi parafianami zrealizować. Potężne remonty wnętrza świątyni i jej zewnętrznego wyglądu. Ileż setek tysięcy
złotych pochłonęły te remonty. Skąd te
pieniądze się brały? Jest to tajemnicą
ofiarnych serc parafian i pielgrzymów,
a zwłaszcza wstawienniczości Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jak bardzo do
wykonania tych dzieł przyczyniła się osoba Wielkiego Wadowiczanina Jana Pawła II. Noszę nieustannie w sercu wdzięczność tym, którzy pomagali. Rozwija się
coraz bardziej moja czuła miłość do Matki Bożej Nieustającej Pomocy za Jej widzącą obecność. Zwłaszcza w różnorakich potrzebach naszych.

Po 18 latach budowania materialnego
i duchowego w Nowej Hucie wolą księdza kardynała Macharskiego zostałem
przeniesiony na dyrektora „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej. Przez 4 lata intensywnie żyłem problemami niesienia
pomocy ludziom potrzebującym. Nieustannie na tym stanowisku doświadczałem wielkiej potrzeby wyobraźni miłosierdzia, zwłaszcza, gdy w 1997 roku
przeżyliśmy szalejącą powódź, która
zniszczyła dobytek wielkiej rzeszy mieszkańców południowej Polski.
Z „Caritas” krakowskiej archidiecezji z początkiem lutego 1998 roku zostałem przeniesiony na Proboszcza Papieskiej Parafii w Wadowicach. Tę nomina cję odebra łem z miesz a nymi
uczuciami. Uświadomiłem sobie, że
już do mojego ukochanego „Dziecka”
– Parafii Miłosierdzia Bożego na
Wzgórzach w Nowej Hucie, nie wrócę. Muszę podjąć nowe wyzwania.
Trudne za danie, gdyż wiedziałem
o ambicjach wa dowickiej pa ra fii.
Przecież kierowali nią bardzo wybitni duszpasterze. Ks. Infułat Kazimierz

W nowym roku 2009 chcielibyśmy
poddać gruntownej restauracji posadzkę
w naszych zakrystiach. Założymy nowe,
granitowe płyty. Jestem przekonany, że
będą one służyły przez stulecia. Koszt tej
pracy wyniesie około 30 tys. złotych.
W pracowni artystycznej Muzeum Archidiecezji Krakowskiej znajduję się nasza ambona. Poddana jest gruntownej
renowacji przed niszczącymi ją kornikami. Ma być gotowa na święta wielkanocne tego roku. Praca ta ma kosztować
50 tys. złotych. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przyobiecał,
że da połowę tej sumy. Nasza parafia ma
dołożyć 25 tys. złotych.
W naszej Papieskiej Bazylice jest dziesięć pająków, czyli żyrandoli. Dwa są do
-4-

siebie podobne, a reszta to są inne. Dla
zharmonizowania należy dorobić jeden
z pająków. Koszt ma wynosić 15 tys. złotych, a resztę trzeba poddać gruntownej
renowacji. Praca ta ma również wynosić około 15 tys. złotych.

Przy dotychczasowych wielkich remontach dokonanych w naszej Bazylice mam
spokojne sumienie, że nie wołałem do
parafian o pieniądze. Proszę Boga, żeby
tak w przyszłości było. Tym bardziej, że
wiem dokładnie, iż nasza parafia jest bardzo rozbita. Co obchodzą remonty naszych parafian, którzy uczęszczają na
Mszę Św. na Kopiec, czy na Górkę, lub
do Sióstr Nazaretanek, albo jeszcze gdzieś
indziej. Tym bardziej nie przejmują się
pracami przy remontach bazyliki ci, którym droga do kościoła zarosła.

Na początku grudnia 2008 roku podpisałem umowę z organistowską firmą
pana Mollina na budowę nowych 27 głosowych organów w Bazylice. Dotychczasowe nasze organy już się zużyły.
Budowany nowy instrument ma kosztować ok. miliona złotych. Ma być wykonany do maja 2010 roku.

Wiem, że moim zadaniem jako Proboszcza Parafii Papieskiej jest wielka troska
o nieustanne pogłębianie więzi ludzkich
z Bogiem, a także między sobą. Wiem też,
że więzi te kształtowane są przez konkretny Boży Dom, o który trzeba nieustannie
dbać. Wciąż żywo staje mi przed oczyma
zmarły ks. Prałat Władysław Curzydło,
o którym tu w Wadowicach wiele ciepłych
słów wysłuchałem jako o tutejszym wikariuszu, a który przez przeszło 30 lat gazdował na Krupówkach w Zakopanem.

U początku tego roku 2009 dzielę się
z parafianami planami kosztownych remontów naszej Bazyliki. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? Tym bardziej, że
ekonomiści straszą nas poważnym finansowym kryzysem. Czy nie robię pochopnie i zbyt szybko tych inwestycji? Czy
jestem roztropny w gospodarczych planach? Czy nie zadłużę parafii? To są
pytania, które często sobie zadaję.

ks. Proboszcz

Wigilia dla seniorów
Już drugi raz spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Harcerze z wadowickiego hufca przynieśli do nas Betlejemskie
Światło Pokoju wraz z życzeniami i tegorocznym przesłaniem „Nieśmy Płomień Braterstwa”. Przy jego blasku
wspólnie modliliśmy się. Wysłuchaliśmy
fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza.
Składaliśmy sobie życzenia, łamiąc się
opłatkiem. Wśród nas nie zabrakło ks.
Infułata Proboszcza Jakuba Gila.
Dziękowaliśmy Bogu za przeżyty rok
i prosiliśmy o następny nie mniej uda-

ny. Na stołach gościły tradycyjne, wigilijne potrawy. Nie zapomnieliśmy
o życzeniach imieninowych dla mgr Adama Deca. Później przy dźwiękach akordeonu długo śpiewaliśmy wszystkie znane nam kolędy.
Składamy wszystkim Seniorom z naszej Parafii życzenia noworoczne: Niech
w Nowym Roku świat będzie dla Was
pełen ciepła, radości, przyjaciół, a w
Waszych domach nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia.
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