Wigilijna Modlitwa
(...) Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych –
Ks. Jan Twardowski
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
II NIEDZIELA ZWYKŁA
Ojcze Wszechmogący, dziękujemy za Papieża Jana Pawła II, kapłana, człowieka wielkiej dobroci, miłości i pobożności, który będąc Głową Kościoła obejmował
miłością wszystkich wyznawców wiary Chrystusa i szanował każdego z nich. Nie
dzielił narodów,
ludzi i rodziny,
lecz łączył wszystkich

głosząc

Ewangelię i dając
przykład swoim
całym życiem.
Wspieraj nas,
Fot. St. Mżyk

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

O j c z e Ś wi ęt y,
a my będziemy
się modlić o
r y ch ł ą Two j ą
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beatyfikację.
Eugenia Domańska

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWDRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
SZEJ KSIĘGI SAMUELA:

LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

1 Sm 3b-10.19
Powołanie Samuela

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Wasze ciała są członkami Chrystusa

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego

EWANGELIA:

J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli
za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli
do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?» Odpowiedział
im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli
więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego

dnia pozostali u Niego. Było to około
godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim,
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten
spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:
«Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas», to znaczy: Piotr.
Oto słowo Pańskie

Uważnie słuchać
Bardzo ważną sprawą jest przepowiadanie Ewangelii w języku współczesnym.
Nie możemy się ciągle poruszać w języku sprzed dwóch tysięcy lat. Homilia
musi odpowiadać na problemy współczesnego człowieka i to w dzisiejszym języku. Przyznam się, że najbardziej irytowało mnie podnoszenie przez dziennikarzy tematu długości homilii. Czy ma ona

trwać 10, czy 15 minut? Jeśli każdego
dnia potrafimy oglądać telewizję przez
trzy godziny, a w niedzielę nie możemy
ścierpieć piętnastominutowej homilii, to
coś jest nie w porządku. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z totalnym odrzuceniem praktykowania Ewangelii.
W konsekwencji każda minuta przepowiadania nie ma już dla nas żadnego sensu.
Ks. Abp Stanisław Gądecki

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Józefa

Sebastiana
Pelczara, biskupa, we wtorek – wspomnienie św. Fabiana, papieża, w środę – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, w czwartek – wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, w piątek – wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina, w sobotę – wspomnienie św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła.
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Jasełka w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tradycyjnie od kilku lat grupa pielgrzymów z parafii Ofiarowania NMP wyjeżdża
na jasełka do Kalwarii. Tak było też 10 stycznia 2009 roku. W 50-cio osobowej grupie
były dzieci z rodzicami, dorośli, a także 15
dzieci ze świetlicy sióstr Nazaretanek.
W klasztorze oo. Bernardynów oglądaliśmy największą w naszym regionie szopkę bożonarodzeniową. Składała się ona
z ponad 200 miniaturowych figur, najstarsze pochodzą z XIX wieku.
W sali teatralnej seminarium oo. Bernardynów obejrzeliśmy jasełka. Co roku mają
one inną reżyserię. W tym w nastrój bożonarodzeniowy wprowadził nas św. Franciszek z Asyżu ze swymi braćmi. Przecież
to właśnie św. Franciszek jako pierwszy
urządził żywą inscenizację o Bożym Narodzeniu, żeby przybliżyć wiernym ewan-

geliczne zdarzenie. W kolejnych odsłonach
mogliśmy zobaczyć: nawiedzenie św. Elżbiety, rozmowy Maryi z Józefem, humorystyczną sceną z pasterzami, groźnego Heroda, diabła, śmierć, dostojnych Trzech
Króli, Aniołów zwiastujących dobrą nowinę. Św. Franciszek, jego bracia, aniołowie,
pastuszkowie, królowie spotkali się przy
żłóbku narodzonej dzieciny, ofiarując Jej
swoje dary. Wspólne śpiewanie kolędy:
„Bóg się rodzi” zakończyło jasełka w wykonaniu braci kleryków z seminarium
i dziewcząt z kalwaryjskich szkół.
Gromkie brawa nagrodziły występujących
artystów. Po jasełkach udaliśmy się do bazyliki, gdzie przed cudownym obrazem
Matki Bożej Kalwaryjskiej we wspólnej modlitwie prosiliśmy o rychła beatyfikację
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Maria Zadora

Porządek kolędy od 19 stycznia 2009r.
Poniedziałek 19.01.2009
Ks. Proboszcz
Ks. Wojciech Szeląg
Ks. Maciej Ścibor
Wtorek 20.01.2009
Ks. Proboszcz
Ks. Marek Poznański
Ks. Proboszcz
Środa 21.01.2009
Ks. Proboszcz
Ks. Wojciech Szeląg
Czwartek 22.01.2009
Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz
Piątek 23.01.2009
Ks. Marek Poznański
Sobota 24.01.2009
Ks. Wojciech Szeląg

9.00
11.00
14.00

Os. XX-lecia bl. 10
ul.Barska Zaczynamy od końca tj. od ul.Batorego
Os. XX lecia blok 16, klatka 2

9.00
9.00
14.00

Os. XX-lecia bl. 12
ul. Sadowa
Os. XX-lecia bl. 13

9.30
14.00

Os. XX-lecia bl. 7
Os. Westerplatte 20 i 21

9.00
14.00

ul. Zygmunta Starego
ul. Wałowa

15.00

ul. Sobieskiego, Trybunalska, Szpitalna, Spółdzielców

9.00

ul. Nadbrzeżna
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II Niedziela zwykła - 18 stycznia 2009

Intencje mszalne:
Poniedziałek 19 stycznia
6.00 Śp. Piotr Zychowicz
7.00 Śp. Bronisława Król
7.30 Śp. Zofia Janik
8.00 Śp. Tadeusz Janik
12.00 Śp. Helena Zielińska
18.00 Śp. Anastazja i Józef Michtowie
Śp. Stanisław i Stanisława Maślana
Śp. Jakub Wata - 9 r. śm.

Czwartek 22 stycznia
6.00 Sp. Piotr Zychowicz
7.00 Śp. Mirosława Mazurkiewicz
7.30 Śp. Rozalia Kwarciak
8.00 Śp. Stanisław Kosek - 20 r. śm.
Śp. Władysława
12.00 Śp. Bronisława Król
18.00 Śp. Władysław Bury - 2 r. śm.
Śp. Luigi - 1 r. śm.

Wtorek 20 stycznia
6.00 Śp. Leokadia Kądziołka
7.00 Śp. Mirosława Mazurkiewicz
7.30 Śp. Bronisława Król
8.00 Śp. Zofia Olech i Zofia Gaczoł
12.00 Śp. Zofia Janik
18.00 Śp. Julia, Józef Wiercimak - 3 r. śm.
Śp. Bronisława Bazarnik

Piątek 23 stycznia
6.00 Śp. Jan Widlarz
7.00 Śp. Rozalia Kwarciak
7.30 Śp. Bronisława Bazarnik
8.00 Śp. Leokadia Kądziołka
12.00 Śp. Piotr Zychowicz
18.00 Śp. Bronisława Król
Sp. Marian Kokoszka

Środa 21 stycznia
6.00 Śp. Leokadia Kądziołka
7.00 Sp. Rozalia Kwarciak
7.30 Śp. Józefa i Stefan Kois
8.00 Śp. Bronisława Król
12.00 Śp. Tadeusz Janik
18.00 W intencjach nowenny
Za żywych:
WynagradzającaJezusowiEucharystycznemuza
wszelkie grzechy,zniewagiiprofanacje -od
członkówgrupyMiłosiernegoSercaJezusowego
Za zmarłych:
Śp. Zofia Janik
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Irena Pławna
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Bronisława Bazarnik
Śp. Marian Kokoszka
Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Władysław Szatan
Śp. Helena Bogunia
Śp. Czesław Byrski - 13 r. śm.
Śp. Władysław Dura

Sobota 24 stycznia
6.00 Sp. Bronisława Król
7.00 Śp. Teresa, Franciszek,Rajmund
7.30 Śp. Rozalia Kwarciak
8.00 Śp. Kazimierz Wądolny - 14 r. śm.
12.00 Śp. Piotr Zychowicz
18.00 Śp. Stanisław Górak - 1 r. śm.
Sp. Marian Kokoszka
Niedziela 25 stycznia
6.00 Sp. Stanisław Sikora - 45 r. śm.
7.30 Śp. Józef Sowa, Józef Lurka
Śp. Bogusław Lisko i rodzice
9.00 Śp. Bronisława Król
10.30 W 40 r. urodzin Magdaleny oraz w 20
r. ślubu Magdaleny i Bogumiła z prośbą
o błog. Boże i potrzebne łaski
12.00 Śp. Tadeusz Pająk i Mieczysław Dubel
13.15 Śp. Andrzej Sordyl - 6 r. śm.
18.00 Śp. Wiesław Domański - 6 r. śm.
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1. Gorliwych naszych parafian zapraszamy dziś na godz. 16.00 na wspólną adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w Tryptyku Jerozolimskim. Nie
będzie nieszporów o godz. 17.30.
2. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan odbywa się od 18 do 25 stycznia. Hasłem tego tygodnia jest „A byli jedno
w Twoim ręku”.
3. Jutro na godz. 16.30 zapraszamy na
spotkanie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
4. Nowennę środową w tym tygodniu
o godz. 8.30 i 17.30 poświęcamy modlitwie za rodziny, które nawiedzamy z błogosławieństwem kolędowym.
5. Członków Honorowej Straży Serca Bożego za pra sza my na spotkanie
opłatkowe w czwartek na godz. 16.00.
6. Ojcowie Karmelici z wadowickiej
Górki zapraszają do uczestnictwa w nowennie do św. Józefa w środę 21 stycznia na
godz. 8.00 lub 17.00. W tym dniu nasi ka-

płani będą celebrować mszę św. Na Górce
i wygłoszą kazanie.
7. Spotkanie opłatkowe grupy Totus
Tuus i wszystkich zainteresowanych nauczaniem Jana Pawła II w sobotę 24 stycznia o godz. 9.00.
8. Koncert finalistów konkursu kolęd
i pastorałek odbędzie się w naszej Bazylice
w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.
9. Do Kalwarii oraz Łagiewnik pielgrzymujemy w czwartek 29 stycznia. Wyjazd
o godz. 10.30. Koszt przejazdu 15 zł.
10. Podajemy dane dotyczące określonych obrzędów religijnych z 2008 roku.
Chrztów udzieliliśmy 111, sakrament małżeństwa zawarło 60 par, pogrzebów odprawiliśmy 83. Pierwszą komunię św. przyjęło 116 dzieci. Sakrament bierzmowania
przyjęło 124 młodzieży. Komunii św.
w ciągu całego roku rozdaliśmy 242 tys.
Na mszach św. w niedziele uczestniczy ok.
3500 wiernych. Przekazaliśmy potrzebującym osobom 76.450,- zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Zachwycić się
Przez 46 lat chodzę po kolędzie. Przez
ten czas niosłem błogosławieństwo do rodzin mieszkających na wsi, a także w mieście. Niejednokrotnie były to biedne orawskie domki, ale były też okazałe wille, kamienice. Przez szereg lat nawiedzałem rodziny mieszkające w blokach osiedlowych,
ale szedłem też z wizytą kolędową do jednorodzinnych, wolnostojących domów.
Przez ten czas spotykałem się z różnymi
rodzinami. O różnym stopniu religijności,
wykształcenia, czy też statusu majątkowego. Z tych rozlicznych wizytacji najbar-

dziej utkwiły mi różnorakie zachwyty.
Z ich wieloraką barwą i natężeniem, a także z przeróżną przyczyną. Przeżywałem radość rodziny przy poświęcaniu nowego
domu. Byłem świadkiem wpatrzonych
w siebie z zachwytem młodych ludzi, którzy niedawno zawarli ślub. Towarzyszyłem
wpatrzonym z uwielbieniem oczom matki
i ojca na swoją małą kruszynkę, a często na
dorosłe dzieci. Niejednokrotnie wyczuwałem postawę uznania w sposobie odniesienia się do siebie u dojrzałych małżonków.
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(ciąg dalszy na str. 4)

Stamtąd przybył do Polski. W Ojczyźnie
naszej przebywał w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Częstochowie, Radomiu, Łagiewnikach. Ze światowego Sanktuarium Miłosierdzia został przewieziony do Wadowic.
Stąd 19 stycznia, po zdemontowaniu, zostanie przewieziony do Rzymu na Watykan.
Namiestnik Chrystusa wraz z kardynałami
chce zobaczyć ten wspaniały wytwór polskiej pracowni artystycznej. Z Watykanu ma
być przewieziony do Jerozolimy, by tam
w kaplicy przy 4 stacji drogi krzyżowej zostać na stałe osadzony.
Przepiękna i bogata jest historia tego ołtarza, którego mieliśmy zaszczyt przez dwa
tygodnie gościć. Omodlony przez tysiące
pielgrzymów, emanujący duchowym, Bożym spokojem – ołtarz pokoju.
Wyrażam ogromną wdzięczność Duszpasterzom, poszczególnych parafii naszych wadowickich dekanatów za serdeczne podjęcie
adoracji Najświętszego Sakramentu w Tryptyku Jerozolimskim. Bardzo dziękuję Siostrom Albertynkom i Nazaretankom, a także Księżom Pallotynom i Ojcom Karmelitom za włączenie się w wielki ciąg modlitewny. Naszym parafianom za tę przepiękną
cechę ludzką, iż umieli się zachwycić i paść
na kolana przed Najświętszym Sakramentem,
aby dziękować, przepraszać i prosić.
Niech Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie przymnaża nam łaskę,
która bardzo ułatwia życie: umiejętność zachwycenia się Bogiem i człowiekiem. Zauważenia piękna rozlanego w świecie,
w Bogu, w człowieku i w nas samych.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Ileż to rodzajów zachwytów ludzkich
przeżywałem. Te ludzkie postawy zawsze
mnie cieszyły i bardzo ubogacały. Nie
mogę zapomnieć tych spotkań kolędowych, podczas których dowiadywałem się,
że przed kilkoma dniami mąż przywiózł
ze szpitala swoją żonę, która urodziła dziecko. Dla każdego kochającego rodzica ich
dziecko jest zawsze piękne i patrzą na nie
z zachwytem. Podobną sytuację obserwowałem wtedy, gdy po udanej poważnej
operacji przywożono ze szpitala do domu
kogoś bliskiego. Patrzono na niego jakby
się na nowo narodził.
Człowiek olśniony pięknem przyrody jest
mi bliski. Często pielgrzymujemy do Zakopanego. Cieszyłem się ich zachwyconymi oczami podziwiającymi piękno Tatr
w różnych porach roku. Te szczyty tatrzańskie są wspaniałe, gdy widać w nich tylko
turnie, a poniżej kosodrzewinę. Są też cudowne, gdy pokryte są puchem śniegowym.
Wspaniały jest człowiek, gdy potrafi się
zachwycać pięknem Bożym rozlanym
w stworzonym świecie, a zwłaszcza w człowieku. Zachwycenie wspiera rozwój.
Smutny jest ten, którego nic nie dziwi
i niczym się nie zachwyca.
Przez ostatnie dwa tygodnie przeżywaliśmy w naszej Bazylice nawiedzenie tzw.
Tryptyku Jerozolimskiego. Wszyscy, którzy przy tym ołtarzu się modlili powtarzali słowa uznania i zachwytu. Ten ołtarz pokoju, który pielgrzymował już po kilku
miastach niemieckich: Kolonii, Alteting.

ks. Proboszcz

Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej 7 stycznia 2009r.
Nie sposób wymienić wszelkich łask jakich my, wadowiczanie dzięki Janowi Pawłowi II możemy doświadczać. Bez wątpie-

nia naszemu Wielkiemu Rodakowi właśnie,
zawdzięczamy możliwość adoracji Jezusa
Chrystusa Eucharystycznego w tak wyjąt-4-

kowej i pięknej oprawie jaką jest Tryptyk
Jerozolimski. To szczególne wydarzenie
stało się niejako w naturalny sposób wiodącym tematem naszego spotkania. Wśród
głosów podkreślających walory artystyczne tryptyku oraz jego symbolikę były głosy zwracające uwagę na wynikające z tego
nawiedzenia dobro duchowe. Wspólna
modlitwa łączy i możemy doświadczyć tej
jedności nie tylko indywidualnie, ale również w szerszym, międzyparafialnym wymiarze. Zastanawialiśmy się również, co
można by uczynić oprócz już podjętych
kroków, aby bardziej zachęcić naszych
parafian do nawiedzenia tryptyku. Padło
kilka propozycji – oto niektóre z nich:
· Prezentacja tryptyku po niedzielnych
Mszach Św. i zapraszanie do adoracji.
· Adoracja w grupach parafialnych.
· Adoracja przez parafian według podziału na rejony.
· Nawiedzanie tryptyku przez młodzież
szkolną wraz z katechetami.
· Osobista zachęta.

Ten ostatni punkt jest skierowany do każdego parafianina - do każdego z nas. Zapraszajmy naszych bliskich i znajomych
dzieląc się z nimi własnymi przeżyciami duchowymi i estetycznymi z nawiedzenia
tryptyku. Taka osobista zachęta bywa najbardziej skuteczna. Wielką łaską jest fakt,
że możemy adorować Jezusa Eucharystycznego w Tryptyku Jerozolimskim nie wyjeżdżając z Wadowic. Już wkrótce będzie
to możliwe tylko w Jerozolimie i dla większości z nas nieosiągalne.
Na zakończenie omawialiśmy problem
będący troską wielu parafian a dotyczący
podawania Komunii Świętej. Chodzi o to,
że dość często nawet w dni powszednie powstaje tłok przed stopniami prezbiterium co
utrudnia godne przyjmowanie Komunii
Świętej oraz powrót w skupieniu na swoje
miejsce. Stwierdziliśmy , że rozwiązaniem
problemu jest podawanie Komunii Świętej
w takich przypadkach również w nawach
bocznych tak jak to jest praktykowane podczas większych świąt.
Bogdan Pamuła

Roków przypomina
Zachował się dokument z roku 1254
Bolesława Wstydliwego – Księcia Krakowskiego i Sandomierskiego, dla Klasztoru
Panien Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. Pośród uposażenia klasztoru jest
w nim wymieniony Roków z karczmą,
łąkami i obydwoma brzegami Skawy oraz
lasem. Pismo to wskazuje, że miejscowość
ta musiała powstać wcześniej. Odcięta od
wszelkich uczęszczanych traktów pozostała
z boku – żyjąc swoim nieśpiesznym życiem.
Obecnie Roków wraz z ulicą Miedzne
należącą do Wadowic posiada niespełna 70

numerów. Zamieszkuje ją ok. 300 mieszkańców. Jak na razie nie ma wielkich perspektyw rozwojowych. Mieszkańcy korzystają z różnych punktów sakralnych. Najwięcej z nich uczęszcza na Kopiec do Księży Pallotynów, część jeździ do Bazyliki Wadowickiej lub do Kościoła Św. Piotra, czy
też na Karmel. Na tegorocznej kolędzie,
błogosławiąc rodziny, spotkałem się
z wielką życzliwością parafian. Nie odczułem chęci posiadania własnej kaplicy. Ten
temat był najczęściej przemilczany.
x. JG
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