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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
Święto Chrztu Pańskiego

Wigilijna Modlitwa

Zdumienie
Co mi mówisz, górski strumieniu?

W którym miejscu ze mną się spotykasz?
Ze mną, który także przemijam- podobnie jak ty... czy podobnie jak ty?(...)

Tryptyk rzymski Jan Paweł II

Dziękujemy Ci

Ojcze Święty

 za tak piękne

słowa, które

będą kolejnym

pokoleniom

przypominać,

że przemijanie -

nieodłączny

element egzy-

stencji człowieka

ma wielki sens.
Rodzina Gębalów

Wadowice

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki, (...)

Ks. Jan Twardowski

Piękną, tegoroczną szopkę wykonała P. Jolanta Drabczyk.
Fot. St. Mżyk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
IZAJASZA
Iz 42, 1-4. 6-7
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34-38
Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

EWANGELIA:   Mk 1,6b-11 Chrzest Jezusa

Oto słowo Pańskie

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby
się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od
Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo
i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Z tego synodu wyłania się wniosek, że
Słowo Boże powinno stać na usługach
ewangelizacji. Zatem trzeba tak rozmawiać
z człowiekiem, żeby pojawiło się u niego
pytanie o Boga, jeżeli nie pojawiło się do-
tychczas. Pod tym względem możliwości
są przeogromne. W każdym miejscu,
w każdym czasie oraz w odniesieniu do każ-
dego człowieka, od dzieci po starców, od
ludzi szczęśliwych po chorych, od biednych

po bogatych, od uduchowionych po po-
wierzchownych, można tak pokierować
rozmową, by powiedzieć człowiekowi, że
osiągnął dużo, ale mógłby osiągnąć jeszcze
więcej. A to więcej - to właśnie pójście za
Bogiem i przyjęcie Go. Bóg nigdy nie jest
przeciwko nam; Bóg jest ofertą, która nas
wzbogaca, która zawsze daje nam więcej
i dlatego warto i trzeba się na Boga otwo-
rzyć. Benedykt XVI powtarza: „Kto wie-
rzy w Boga, nigdy nie jest sam!”

Wartość wiary

Ks. Waldemar Chrostowski

Podziękowanie
Pragnę podziękować i potwierdzić, że ks. infułat Jakub Gil, proboszcz parafii Ofiarowa-

nia NMP w Wadowicach przekazał 23 listopada 2008 r. na potrzeby parafii NSPJ w Kirowie
w Rosji, ofiarę zebraną po mszy św. przed kościołem w wysokości 10.670,50,- słownie
(dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 50/100 groszy).

Wyrażając wdzięczność za okazaną pomoc i wsparcie w każdą środę sprawuję mszę św.
w intencji dobroczyńców i ofiarodawców naszej Parafii. Niech Pan Bóg stokrotnie wyna-
grodzi każdą modlitwę i dar serca.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą
ks. Grzegorz Zwoliński
proboszcz Parafii NSPJ

w Kirowie w Rosji
Kirów, 11.12.2008 r.

Porządek kolędy od 12 stycznia 2009r. do 17 stycznia 2009r.
Poniedziałek 12.01.2009
Ks. Proboszcz 9.00 Zaskawie
Ks. Krzysztof Główka 9.00 Os. M. Wadowity 26, następnie 28
Ks. Proboszcz 11.00 ul. Jasna
Ks. Proboszcz 12.00 ul. Baśniowa
Ks. Wojciech Szeląg 13.00 Os. Westerplatte 13 i 14
Ks. Marek Poznański 14.30 ul. Mickiewicza od PZU do Rynku
Ks. Maciej Ścibor 14.30 Os. XX lecia 16
Ks. Grzegorz Kufel 15.00 Os. XX-lecia 5
Wtorek 13.01.2009
Ks. Proboszcz 9.00 ul. Sportowców
Ks. Marek Poznański 14.00 ul. Mickiewicza od Choczni do nr 45 a
Ks. Maciej Ścibor 14.00 Os. XX-lecia 15
Środa 14.01.2009
Ks. Proboszcz 9.00 ul. Zygmunta Starego
Ks. Proboszcz 14.00 ul. Wałowa
Ks. Wojciech Szeląg 14.00 Os. Westerplatte 17 i 19
Ks. Krzysztof Główka 17.00 Os. M. Wadowity 24, następnie 22
Czwartek 15.01.2009
Ks. Proboszcz 9.00 ul. Boh. Monte Cassino
Ks. Krzysztof Główka 9.00 Os. M. Wadowity 2, następnie 3, 5, 32
Ks. Proboszcz 14.00 ul. Źródlana
Ks. Marek Poznański 15.00 al. M. B. Fatimskiej, ul. Spadzista, Cicha, Poprzeczna
Ks. Maciej Ścibor 17.00 ul. Batorego blok 27
Piątek 16.01.2009
Ks. Proboszcz 9.00 ul. Matejki
Ks. Krzysztof Główka 9.00 Os. M. Wadowity 7
Ks. Proboszcz 13.00 ul. Konstytucji 3 Maja
Ks. Marek Poznański 15.00 ul. Mickiewicza od nr 48 do PZU
Ks. Maciej Ścibor 16.00 ul. Batorego, blok 21
Sobota 17.01.2009
Ks. Maciej Ścibor 9.00 ul. Batorego, blok 19
Ks. Proboszcz 10.00 Os. XX-lecia bl. 7
Ks. Wojciech Szeląg 11.00 ul. Gimnazjalna
Ks. Krzysztof Główka 12.30 Os. M. Wadowity 6, następnie 8



-3-- 6 -

Święto Chrztu Pańskiego
11 stycznia 2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:

Poniedziałek  12 stycznia
    6.00 Śp. Bronisława Król
    7.00 Śp. Zofia Janik
    7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Haliny z rodziną
    8.00 Śp. Aniela, Walenty, Stanisław Grabysz

Śp. Zofia i Michał Cygan
  12.00 Śp. Tadeusz Janik
  18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Śp. Adam Wróbel - 10 r. śm.

Wtorek  13 stycznia
    6.00 Śp. Rozalia Kwarciak
    7.00 Śp. Bronisława Król
    7.30 Śp. Zofia Janik
    8.00 Śp. Tadeusz Janik
  12.00 Śp. Józefa i Stanisław Klasa
  18.00 Śp. Jan Ludwikowski, syn Paweł

Śp. Bronisława Bazarnik

Środa 14 stycznia
    6.00 Śp. Marian Kokoszka
    7.00 Sp. Tadeusz i Władysława Śmieszek
    7.30 Śp. Bronisława Król
    8.00 Za zmarłych z rodziny Vagencini
  12.00 Śp. Zofia Janik
  18.00 W intencjach nowenny
Za żywych:

O zdrowie dla Wandy i siostry Marii
Za zmarłych:

Śp. Pior Zychowicz
Śp. Irena Pławna
Śp. Stefania Kądziołka - 29 r. śm.
Śp. Rozalia Kwarciak
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Bronisława Bazarnik
Śp. Grażyna Szafarz

Piątek 16 stycznia
    6.00 Śp. Jan Widlarz
    7.00 Śp. Zofia Janik
    7.30 Śp. Artur, Maria, Julian
    8.00 Podziękowania za 80 lat życia Janiny

z prośbą o dalsze błog. Boże
  12.00 Śp. Bronisława Król
  18.00 Śp. Zdzisław Wawro

Sp. Helena Byrska

Sobota 17 stycznia
   6.00 Sp. Tadeusz Janik
   7.00 Śp. Mirosława Mazurkiewicz
   7.30 Śp. Rozalia Kwarciak
   8.00 Śp. Zofia Janik
  12.00 Śp. Piotr, Teresa, Józefa, Barbara
  18.00 Śp. Bronisława Król

Sp. Mieczysław Kurek - 7 r. śm.

Niedziela 18 stycznia
   6.00 Sp. Bronisława Król
   7.30 Śp. Tadeusz Janik

Śp. Julia i Antoni Ryłko
   9.00 Śp. Dorota Curzydło - 10 r. śm.
  10.30 Śp. Stanisław Lasek - r. śm.
  12.00 Śp. Józefa Gurdek
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Rozalia Grzybczyk - 2 r. śm.

Czwartek 15 stycznia
   6.00 Sp. Piotr Zychowicz
   7.00 Śp. Maria, Anna, Stanisław, Józef, Anna, Eugeniusz
   7.30 Śp. Tadeusz Janik
   8.00 Śp. Bronisława Król
  12.00 Śp. Zofia Janik
  18.00 Śp. Eleonora Romańczyk - 4 r. śm.

Śp. Bronisława Bazarnik

(ciąg dalszy na str. 4)

1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pań-
skiego przypominamy, że chrzcimy
w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie dla rodziców
i chrzestnych odbywa się w sobotę przed
chrztami o godz. 17.00. Każdy człowiek
ma prawo do Chrztu Św. – jako najważ-
niejszego sakramentu. Rodzice oraz
chrzestni winni zapewnić dziecku możli-
wość rozwoju wiary katolickiej. Rodzica-
mi chrzestnymi mogą być katolicy, którzy
żyją zgodnie z ewangelią. Winni być bierz-
mowani. Nie mogą być chrzestnymi tzw.
wierzący, a nie praktykujący, a także lu-
dzie dorośli żyjący z sobą w związku cy-
wilnym, lub też, gdy żyją ze sobą bez żad-
nego związku.

2. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30

i 17.30 modlimy się za rodziny, które przyj-
mują błogosławieństwo kolędowe.

3. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie
członków Rycerstwa Niepokalanej.

4. Serdecznie zapraszamy na koncert fi-
nalistów konkursu kolęd i pastorałek, któ-
ry odbędzie się w bazylice w niedzielę 25
stycznia o godz. 15.00.

5. W piątek 16 stycznia pielgrzymujemy
na Jasną Górę. Wyjazd wyjątkowo o godz.
15.00, w związku z nawiedzeniem żywej
szopki. Koszt przejazdu 30 zł. Natomiast
do Kościoła Jubileuszowego w Kalwarii
i Łagiewnik pielgrzymujemy w czwartek
29 stycznia. Wyjazd o godz. 10.30. Koszt
przejazdu 15 zł.

6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie grup
modlitwy św. o. Pio połączone z opłatkiem.

Rokrocznie Święta Bożego Narodzenia
wnoszą w nasze życie dużo radości. Po uro-
dzeniu dziecka rodzice mówią: „Jest dla
kogo żyć”. Taka jest również nasza chrze-
ścijańska wizja. Jest z Kim i dla Kogo cier-
pieć, pracować i umierać. Jezus Chrystus
nadaje sens naszym smutkom i radościom.

Dziecię nam się narodziło - Syn został
nam dany – takimi słowami wita liturgia
Bożego narodzenia tajemnicę Bożego
Wcielenia. Jest to z naszej strony głębokie
pochylenie nad Boża Dzieciną. Nic też
dziwnego, że w tym okresie dużo mówi-
my o rodzinie. Podkreślamy ważność
i piękno każdej rodziny ludzkiej. Wielkość
rodzicielstwa i piękno dzieciństwa.

Dziecię nam się narodziło
W wielu parafiach na przygotowanie do

Świąt Bożego Narodzenia tłumnie przy-
chodzą dzieci na nowennę do Dzieciątka Je-
zus. U nas mamy specjalne wieczorne rora-
ty dla dzieci. Bardzo mnie niepokoi, że
w naszej parafii brak jest entuzjazmu dzieci
do udziału w roratach, czy też innych nabo-
żeństwach. W związku z tym przypomina
mi się powiedzenie Jezusa z ewangelii:
„Z kim mam porównać to pokolenie? Po-
dobne jest do przebywających na rynku dzie-
ci, które przymawiają swym rówieśnikom:
Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, bia-
daliśmy, , a wyście nie zawodzili”(Mt 11,16).
Smuci mnie i to, że do spowiedzi na pierw-
sze piątki przychodzą tylko dzieci z kartka-

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora
Kościoła, w sobotę – wspomnienie św. Antoniego, opata.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

mi – jakby przymuszone zbieraniem podpi-
sów. Mało jest do spowiedzi dzieci z wolne-
go wyboru. Tym bardziej zauważam, że te
dzieci z kartkami po podpisaniu księdza –
znikają z kościoła. Już nie czekają na przy-
jęcie Komunii Św. Nie mają świadomości,
że praktyka pierwszego piątku zrodziła się
z objawień Chrystusowych zapraszających
do Komunii Św. wynagradzającej w pierw-
sze piątki.

Noszę również w sercu smutek, że przy
bardzo licznych spowiedziach dorosłych przed
świętami zabrakło przy konfesjonałach dzie-
ci. Pytam się nieraz samego siebie: Kiedy
dzieci naszej parafii korzystają z Sakramen-
tu Pokuty. Na rozpoczęcie roku szkolnego
do spowiedzi jest garstka. W pierwsze piątki
jest ich niewielu. Przed Świętami Bożego Na-
rodzenia i Wielkanocy też się nam nie narzu-
cają. Jest ich więcej z okazji szkolnych reko-
lekcji wielkopostnych. Są wszystkie dzieci
z klas drugich, gdy idą do pierwszej spowie-
dzi. Młodzież klas III jest w komplecie do
spowiedzi przed przyjęciem Sakramentu
Bierzmowania. Lękam się o niektóre dzieci,
że od pierwszej spowiedzi mija wiele mie-
sięcy, a może nawet i jakiś rok jak ci ucznio-
wie stają znów przed konfesjonałem. Kto ma
dzieciom przypominać i zachęcać do korzy-
stania z Sakramentu Pokuty? Z pewnością
katecheci. Jeśli jednak tego nie czynią rodzi-
cie – to słowa katechety są głosem wołające-
go na pustyni.

Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego koń-
czy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Przy przyjęciu Sakramentu Małżeństwa pytał
ksiądz nowożeńców: „Czy chcecie z miło-
ścią przyjąć i po katolicku wychować po-
tomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Wy-
raźnie odpowiadali: „Chcemy”. Przy Chrzcie
Świętym ksiądz pytał rodziców: „O co pro-
sicie Kościół Boży dla swego dziecka?” Od-
powiadali: „O chrzest”. Kapłan wyjaśniał:
„Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla wa-
szego dziecka, przyjmujecie na siebie obo-
wiązek wychowania go w wierze. Czy jeste-
ście świadomi tego obowiązku?” Rodzice
mówili: „Jesteśmy tego świadomi”.

Jak to jest z pełnieniem obowiązków ro-
dzicielskich? Czasami zastanawiam się nad
beztroską rodziców, którzy z przechwałka-
mi mówią, że oni nie mają się z czego spo-
wiadać, gdyż tak im się życie układa, że
nie grzeszą. A ja tymczasem wiem, że ich
dzieci coraz bardziej odchodzą od korzy-
stania z Sakramentów i wyzbywają się życia
religijnego. Wtedy przepełnia mnie gorycz.

Dzięki Bogu, są w naszej parafii rodzice,
którzy troszczą się, by ich dzieci systema-
tycznie przystępowały do sakramentów.
Dbają, żeby razem z dziećmi uczestniczyć
co niedzielę we mszy św. Tym szlachetnym
rodzicom, którzy wiernie wypełniają obo-
wiązek chrześcijańskiego wychowania
swych dzieci, niech Bóg nieustannie wyna-
gradza.

Niezwykły wieczór
2 stycznia 2009 roku na wspólnej mo-

dlitwie o rychłą beatyfikację Jana Pawła II
w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowi-
cach spotkali się wierni. Tym razem
ks. infułat Jakub Gil zaprosił na „Wieczór
papieski” parafian z Makowa Podhalańskie-

go. Przyjechała duża grupa z proboszczem
ks. dziekanem Tadeuszem Różałowskim,
ks. wikarymi i kapelą makowską.

Już przed godz. 20.00 w bazylice słychać
było radosny śpiew góralskich kolęd, które
rozgrzewały serca w ten styczniowy, mroź-
ny wieczór. Oto fragment jednej z nich:

Śpi Jezusek mały,
tuli Go Matula.

Śniygiem łobsypano
Naso Babio Góra.
Kapela makowska
Tobie kolynduje.

Gloria, hej, gej, gloria,
Gloria wyspiewuje.

Śpiew towarzyszył również uroczystej
mszy św. koncelebrowanej przez 10 kapła-
nów. Głównym koncelebrantem był ks. Ta-
deusz Różałowski – kustosz Sanktuarium
w Makowie Podhalańskim. W pięknej ho-
milii przybliżył nam historię Sanktuarium,
a przede wszystkim dzieje łaskami słyną-
cego obrazu Matki Bożej Makowskiej, Kró-
lowej Rodzin, który znajduje się w Mako-
wie od XVI wieku. Kult Matki Bożej Ma-
kowskiej nabrał znaczenia w połowie XIX
wieku, po ogłoszeniu dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP. W 1946 r. abp Adam
Stefan Sapieha przed obrazem tym oddał
cała archidiecezję krakowską Niepokalane-
mu Sercu Maryi. W 1954 r., w stulecie
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Po-
częciu NMP w Makowie poświęcone zo-
stały Maryi rodziny archidiecezji krakow-
skiej. Ks. dziekan mówił także o odwie-
dzinach parafii makowskiej przez Karola
Wojtyłę, który przybywał tam jako ksiądz,
biskup, kardynał, uczestniczył w różnych
uroczystościach kościelnych. W dniach 14
do 21 czerwca 1971 r. przeprowadził wi-
zytację kanoniczną parafii. Modlił się żar-
liwie przed wizerunkiem Matki Bożej. Po
raz ostatni przed wyborem na Stolicę Pio-
trową był w Makowie 9 września 1978
roku. Jego pragnieniem było, aby słynący
łaskami obraz został ukoronowany. Już jako
Papież 10 czerwca 1979 r., podczas mszy
św. na krakowskich Błoniach, ukoronował
obraz Matki Bożej Makowskiej. W lutym
1980 r. przyjął na audiencji w Watykanie

pielgrzymów przybyłych z Makowa, po-
wiedział wtedy:

„Pragnienie ukoronowania tego obrazu
zrodziło się we mnie podczas wizytacji
waszej parafii. Matka Boża spełniła też proś-
bę, którą wtedy kończąc wizytację w Ma-
kowie Jej pokornie i serdecznie przedkła-
dałem. Prosiłem Ją, aby procesja Bożego
Ciała, która przez kilkadziesiąt lat nie mo-
gła wyruszyć z obrębu Wawelu mogła
wreszcie znaleźć swoją drogę na ulice mia-
sta Krakowa, a także na rynek. Co też się
stało. I dlatego ta koronacja była spełnie-
niem szczególnego długu mojego serca
wobec Matki Bożej. Tej, którą wy czcicie
w waszym makowskim obrazie”.

W tym roku przypada jubileusz 30-lecia
koronacji obrazu i na tę uroczystość ser-
decznie zapraszał nas ks. dziekan.

Po Eucharystii słuchaliśmy pięknych ko-
lęd w wykonaniu kapeli, oraz pieśni, my-
ślę, że specjalnie ułożonej na ten wieczór,
które refren śpiewaliśmy wspólnie:

Papież kochał Wadowice
i kalwaryjskie kaplice.

Po górach piesze wędrówki
I słodkie ciastka kremówki.

O godz. 21.30 wyszliśmy z bazyliki, aby
przed pomnikiem Jana Pawła II modlić się
o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Przed pomnikiem Ojca Świętego pełnili
straż młodzi gwardziści, trzymane przez
nich w ręku pochodnie oświetlały uśmiech-
niętą twarz Papieża. Ukoronowaniem „Wie-
czoru papieskiego” było odśpiewanie Ape-
lu jasnogórskiego i Barki przy akompania-
mencie kapeli pod oknami domu, w któ-
rym urodził się Karol Wojtyła. Na zakoń-
czenie ks. Infułat udzielił nam błogosła-
wieństwa. Myślę, że wszyscy, którzy uczest-
niczyli w tym styczniowym wieczorze mo-
dlitwy będą go długo wspominać.

Maria Zadora


