Spotkania rodzicielskie
Doświadczony Kościół wie, że do rozwoju wiary
najbardziej przyczynia się rodzina. Ważnym zadaniem katechetów jest nawiązanie ścisłej współpracy
z rodzicami dzieci katechizowanych. Do tego służą spotkania. Organizujemy je dla tych, którzy przyjmują po raz pierwszy w tym
roku szkolnym Sakrament Pokuty i Eucharystii, oraz Sakrament Bierzmowania.
Rodziców dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 zaprosiliśmy w sobotę 5 grudnia
na godz. od 10.00 do 13.00 - kl. II A, od 14.00 do 17.00 - kl. II B. Natomiast do
rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej nr 2 prosimy w sobotę
12 grudnia na godz. od 10.00 do 13.00 - kl. II A, od 14.00 do 17.00 - kl. II B. Dodatkowo w niedzielę 13 grudnia od godz. 15.00 do godz. 17.00.
Rodziców młodzieży kl. III, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania
prosimy w piątek 11 grudnia na godz. 17.45.
Ks. Proboszcz

Zapraszam na rekolekcje

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
2. NIEDZIELA ADWENTU

mocy poprzez papieża stała się bardzo bliska Matce Bożej Kalwaryjskiej. Bardzo bym
pragnął, aby w naszej parafii rozkwitał kult
Najświętszego Sakramentu, a także cześć
do Matki Bożej.
Program rekolekcji adwentowych:

Od przyszłej niedzieli rekolekcje w naszej parafii poprowadzą Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ojciec
Św. Jan Paweł II bardzo łączył Wadowice
z Kalwarią. Matka Boża Nieustającej PoNiedziela
Msze św. godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00.
W tym dniu o godz. 9.00 msza św. dla młodzieży, a o godz. 12.00 dla dzieci.
Poniedziałek, wtorek i środa:
Nauki rekolekcyjne o godz. 6.00, 8.00, 12.00, 18.00
Dla dzieci szkolnych w te dni o godz. 17.00
Dla młodzieży I gimnazjum w poniedziałek o godz. 16.00
Dla młodzieży II gimnazjum we wtorek o godz. 16.00
Dla młodzieży III gimnazjum w środę o godz. 16.00
Dla młodzieży szkół średnich we wtorek o godz. 19.00
Spowiedź adwentowa w środę 23 grudnia – cały dzień.
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„I o to proszę, abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po śmierci…”
Jan Paweł II
My wypełniamy Twoją wolę. Modlimy się o pełnie zbawienia i szybką beatyfikację. Miej w opiece Twojego następcę Benedykta XVI oraz naszą rodzinę.
Krystyna, Józef, Patryk, Sławomir Widlarz

Jubileusz kapłański

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.

PROROKA BARUCHA
Ba 5, 1-9
W drodze do nowego Jeruzalem

PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 1, 4-6.8-11
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego,
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA:
Łk 3, 1-6
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Było to w piętnastym roku rządów
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna
Zachariasza, na pustyni. Obchodził
więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszcze-

nie grzechów, jak napisane w księdze
mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Oto słowo Pańskie

Przygotujcie drogę dla Pana
Człowiek skomplikował swoje drogi
przez grzech i zagubił się w życiu. Izajasz i Jan Chrzciciel, posługując się przenośnią, mówią o przepaściach, górach
i krętych ścieżkach. Są to obrazy pychy,
przemocy, kłamstwa, chciwości, obłudy,
nieczystości, uzależnienia i innych grzechów. Prostowanie ścieżki dla Pana ma
znaczenie bardzo konkretne. Oznacza

zmianę życia, czyli nawrócenie. Prostowanie ścieżki, to zerwanie z grzechem.
W pouczeniu Jana każdy może znaleźć
coś dla siebie. Dla dobrego przeżycia
Adwentu, powinniśmy iść droga wyrównaną, prostą, wytyczoną dla nas przez
Boga. Jeśli słuchamy głosu Jego, nie zatwardzajmy swojego serca.
S. Boguchwała Kuras

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
-2-

Podczas odpustu parafialnego były wikariusz wadowicki, ks. Tadeusz Dąbrowski obchodził złoty jubileusz kapłański. Z tej okazji P. Tadeusz Woźniak – przedstawiciel Rady
Duszpasterskiej, przywitał Jubilata następującymi słowami:
Czcigodny Księże Jubilacie, Księże Prałacie Tadeuszu!
Pragniemy Cię serdecznie powitać w naszej parafialnej wspólnocie.
Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, że do nas przybyłeś i zechciałeś przewodniczyć tej szczególnej, bo związanej z naszym parafialnym odpustem, liturgii. Uczestnicząc w tej Eucharystii, uświadamiamy sobie szczególne
działanie Bożej Opatrzności, która chce nas dziś, przez to świętowanie, w Roku
Kapłańskim, uwrażliwić na głębsze przeżywanie daru kapłaństwa.
Parafia świętuje pamiątkę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, równocześnie Kościół Powszechny, święto Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i przeżywamy Księdza Złoty Jubileusz.
Kapłańską posługę odczytujemy jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy prawdami jakie niosą te dwa święta, święto Ofiarowania i święto Królowania. Czcigodny Jubilacie, przed pięćdziesięcioma laty i Ty ofiarowałeś się Bogu i bezwarunkowo przyjąłeś Chrystusa jako swojego Króla. Cztery lata z tych pięćdziesięciu, spędziłeś wśród nas. Czas mija szybko, to już 42 lata, a mimo to jeszcze
wielu spośród nas, rozpoznało Cię z łatwością. Niewiele się zmieniłeś; te same
poważne oczy, ten sam uśmiech, ten sam głos. Tylko na twarzy trochę więcej
zmarszczek, i włosy, jakby trochę inne, i ręce „nieco” spracowane. Spracowane
Kapłańskie ręce, przedłużenie rąk Jezusa Chrystusa - Najwyższego Kapłana,
które czyniły i czynią tak wiele dobra. Dzisiejszy Jubileusz to czas uświadomienia sobie wielkości daru, jaki my, wierni, otrzymujemy od Boga przez kapłańską
posługę. Ile tego dobra w ciągu tych pięćdziesięciu lat kapłaństwa? Tysiące,
dziesiątki a może i setki tysięcy darów: udzielonych Komunii św., Spowiedzi,
Mszy Św., Chrztów, Ślubów, Homilii, Spotkań – darów, dzięki którym z nadzieją
możemy spoglądać w kierunku Nieba. A gdy to przemnożymy przez wszystkich
kapłanów świata? Ogromny, nieoceniony, zapominany, nie odwdzięczony dar.
Drogi Księże Jubilacie, dziękując Bogu za dar Twojego kapłaństwa, obiecujemy,
polecanie Twojej osoby Bogu Najwyższemu przez wstawiennictwo Maryi Matki
Kapłanów i naszego Rodaka Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziękujemy za wszystko, co czyniłeś dla prowadzenia nas drogą zbawienia. Niech Tobie, Księże Prałacie, Dobry Bóg błogosławi i darzy obfitością łask, potrzebnych w trwaniu na
Jego służbie. Niech udziela zdrowia i sił do dalszej posługi.
Szczęść Boże!
Tadeusz
Woźniak
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 7 grudnia
6.00 Śp. Janina Zembaty - 7 r. śm.
7.00 Śp. Janina Roman
7.30 Śp. Bogumił Szczotka
8.00 Śp. Barbara Gurdek
12.00 Śp. Jan Migdałek
17.00 Śp. Helena Maria Respondek
Śp. Agata Jurczak Kordek
Wtorek 8 grudnia
6.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.00 Śp. Janina Roman
8.00 Śp.Maria iAndrzejKosycarz z dziećmi
10.00 Śp. Barbara Gurdek
12.00 Śp. Stanisław Knapek - 10 r. śm.
Śp. Kazimierz Kasperek - 18 r. śm.
17.00 Śp. Jan Migdałek
Dziękczynno błagalna dla kupców
z pl. Boh. Getta
18.00
Środa 9 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Bąk
7.00 Śp. Jadwiga Harańczyk - 21 r. śm.
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Śp.Barbara Zając,rodzice irodzeństwo
12.00 W intencji Małgorzaty i Bogdana
17.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Maria Ziaja, zmarli księża
i zmarli w czyśćcu
Śp. Kazimierz Szczotka
Śp. Barbara Gurdek
Śp. Sylwester Warmuz
Śp. Bogumił Szczotka
Śp. Aleksander Moskwa
Śp. Janina Drapa
Śp. Janina Roman
Śp. Bronisława Bazarnik - 1 r. śm.
Śp. Nadzieja Roszczyna
Śp. Irena Świtalska, wnuk Michał
Śp. Barbara Złocista
Śp. Edmund Chowaniak
Sp. Irena Wyroba

Czwartek 10 grudnia
6.00 Śp. Irena Świtalska
7.00 Sp. Nadzieja Roszczyna
7.30 Śp.Karolinai Jan Zamysłowscy
8.00 Śp. Jan Migdałek
12.00 Śp. Barbara Gurdek
17.00 Śp. Leokadia Szklarczyk - 2 r. śm
Śp. Janina Roman
Piątek 11 grudnia
6.00 O błog. Boże i dalsza opiekę dla Joanny
Zawiła w 99 r. urodzin
7.00 Śp. Janina Drapa
7.30 Śp. Irena Świtalska
8.00 Śp. Bogumił Szczotka
12.00 Śp. Jan Migdałek
17.00 Śp. Barbara Gurdek
Śp. Helena Kłobuch, Stanisław Ciapa
Sobota 12 grudnia
6.00 Śp. Janina Roman
7.00 Śp. Irena Świtalska
7.30 Śp. Nadzieja Roszczyna
8.00 Sp. Barbara Gurdek
12.00 Śp. Emilia Wacław
17.00 Śp. Jan Migdałek
Śp.Grażyna Szopińskaizmarliz rodziny
18.00
Niedziela 13 grudnia
6.00 Śp. Barbara Gurdek
7.30 Śp. Jan Migdałek
Śp. Wiktoria Ligęza, Maria Świetlik
9.00
10.30 Śp. Barbara, Józef, Bolesław Drabik
12.00 Śp. Maria Mastek - 3 r. śm.
13.15 Roczki
18.00 Obłog.Boże izdrowie dla córeczkiWeroniki

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła, w środę –
wspomnienie św. Jana Diego, w piątek –
wspomnienie św. Damazego I, papieża, w
sobotę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadelupe.
-6-

2. Niedziela Adwentu - 06 grudnia 2009r.
1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na
pomoc Kościołowi poza naszą wschodnią granicą. Na godz. 16.00 zapraszamy
Duszpasterską Radę Parafialną.
2. We wtorek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze św. będą o godz. 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 18.00.
3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30 modlić się będziemy o trzeźwe
przeżycie adwentu.
4. Zapraszamy rodziców młodzieży klas
III gimnazjum na spotkanie w piątek,
godz. 17.45.
5. Spotkania z rodzicami klas II ze
Szkoły Podstawowej nr 2 odbędą się
w sobotę od godz. 10.00 do 13.00 i 14.00
do 17.00. Dodatkowo będą w przyszłą
niedzielę od 15.00 do 17.00.
6. Z posługą sakramentalną przed Świętami Bożego Narodzenia do ludzi starszych i chorych pojedziemy rano w sobotę 12 grudnia. Prosimy zgłaszać chorych i starszych w zakrystii.
7. Wspólnota Wiara i Światło organizuje w przyszłą niedzielę przy kościele
kiermasz świąteczny, z którego dochód
przeznaczony będzie na wakacyjny wypoczynek dla osób niepełnosprawnych.

8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy
rekolekcje parafialne. Poprowadzą je oo.
Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej.
9. Na Apel Jasnogórski wyjeżdżamy
16 grudnia o godz. 15.45. Koszt przejazdu
30 zł., natomiast do Łagiewnik pojedziemy 18 grudnia o godz. 13.00. Koszt 15 zł.
10. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w piątek na godz.
17.00 na roraty zapraszamy młodzież.
11. W imieniu dzieci obdarzonych
paczkami w dniu św. Mikołaja dziękujemy Ofiarodawcom - Zakładom Przemysłu Cukierniczego „Skawa”, firmie „Maspex”, oraz Firmie Handlowo-Usługowej
Pani Reginy Klaczak za przekazane dary.
12. Caritas naszej archidiecezji zaprasza wszystkich do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tego
udziału jest nabywanie świecy na stół wigilijny. Do centrali Caritas od każdej świecy odprowadzamy 5 zł. Natomiast wyższe
ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na pomoc dla rodzin wielodzietnych naszej parafii.
13. Do kosza, który znajduje się przed
ołtarzem św. Antoniego prosimy składać
dary dla biednych – zwłaszcza żywność.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Kapłaństwo wiernych

Uczestniczyłem w tych świętych ćwiczeniach w naszym wadowickim Karmelu.
Nauki rekolekcyjne wygłaszał dla 26 kapłanów Ojciec Tomasz. Czynił to z ogromnym zapałem. Przekazał nam również do
medytacji list Ojca Świętego do kapłanów z okazji 150 rocznicy śmierci Ks. Jana
Vianney’a, a także inne materiały związa-

Z woli Ojca Świętego od czerwca tego
roku do przyszłorocznego czerwca przeżywamy w Kościele czas intensywnej
modlitwy za kapłanów. Jest to tak zwany
Rok Kapłański. Nasz Kardynał Ks. Stanisław Dziwisz zachęca, aby w tym roku
każdy kapłan odprawił rekolekcje. -3-

(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

dzonej służbie. Służba rodzinie, Kościołowi i społeczeństwu. Ileż miłości wkładają w swój dom i w rodzinę. Cenią pracę zawodową, ale także z wielką gorliwością realizują powołanie rodzicielskie.
Serce matki i ojca to rezerwuar cierpliwej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa. Nie unosi się pychą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy. Czy dzieci zawsze
odpłacą miłością za miłość? Nie zawsze
ten kredyt miłości jest spłacony.
Z wielkim uznaniem trzeba podkreślić
wierność naszych ojców i matek swemu
powołaniu. Pośród trudności i niezrozumienia – nie odchodzą, nie porzucą swych
współmałżonków, ani dzieci - lecz rok po
roku, miesiąc po miesiącu, dzień po dniu
są na swoim stanowisku rodzicielskim.
Zawsze można na nich liczyć. Są świadkami odważnej wierności.
Trzeba podkreślić również tę smutną
prawdę, iż wadowiccy rodzice są niejednokrotnie sługami cierpienia. Wiele jest
przyczyn drogi krzyżowej, którą kroczą
matki i ojcowie. Brak stałej pracy, zamykane zakłady pracy, trudności finansowe,
pijaństwo stron. Można by te trudności
mnożyć w nieskończoność. Bolesnym
przyczynkiem cierpienia jest częste niezrozumienie, nawet przez najbliższego.
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.
Są one świętami rodziny, Świętami wadowickiej rodziny. Pragnę naszym rodzicom powiedzieć, że ich bardzo cenię i podziwiam. Życzę wytrwania. Niech Nowonarodzony Bóg – Światłość ze Światłości – Moc z Mocy obdarza w ludzkich
słabościach Bożymi siłami.

ne z pracą duszpasterską kapłanów.
Utkwiły mi słowa Św. Jana Vianney’a, że
kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego.
Kapłani są wielkim darem dla Kościoła
i ludzkości. Ojciec Św. wyraża podziw dla
odważnej wierności w swoim powołaniu
większości kapłanów. Pośród trudności
niezrozumienia są wciąż wierni Chrystusowi i Kościołowi. Ich trud apostolski,
niestrudzona i ukryta służba, miłość ogarniająca wszystkich zasługuje na szczególne podkreślenie. Są oni niejednokrotnie
sługami cierpienia. Często są niezrozumiali – nawet przez najbliższych. Papież
w tym Roku Kapłańskim podkreśla, że jest
z kapłanów dumny, że ich kocha, bardzo
ceni i podziwia.
Te piękne słowa zasłyszane na rekolekcjach, a także doczytane w przekazanych
przez Ojca Tomasza materiałach, pragnę
rozszerzyć na ojców i matki, których nazywamy kapłanami ogniska domowego.
Oni przez Sakrament Chrztu i Bierzmowania, a także Sakrament Małżeństwa
uczestniczą w tak zwanym kapłaństwie
wiernych. Patrząc na wielu naszych parafian, którzy są matkami i ojcami, z dumą
patrzę na nich, że są oni czytelnym znakiem miłości Serca Jezusowego. Są
ogromnym darem dla rodziny, parafii,
Kościoła i społeczeństwa. Wielokrotnie
myśląc o tych utrudzonych różnoraką
pracą naszych wadowickich rodziców,
dziękuję Bogu za nich. Słucham i patrzę
na ich wielowymiarową pracę i tę zawodową, a także domową, rodzinną i wychowawczą. Myślę o ich ukrytej i niestru-

ks. Infułat
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Dzień Skupienia w Alwerni
W sobotę 21 listopada w Sanktuarium
„Ecce Homo” oo. Bernardynów w Alwerni, członkowie Straży Honorowej NSPJ
przeżywali swój Dzień Skupienia. Czas ten
został zaprogramowany przez o. Zbigniewa Krzystka.
Po krótkiej osobistej modlitwie przed
obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, rozpoczyna się Eucharystia sprawowana przez
o. Zbigniewa. Uczestniczy w niej nasz
opiekun, ks. infułat J. Gil, który swoim
przybyciem sprawił nam miłą niespodziankę. Jest On bardzo serdecznie witany przez
o. Zbigniewa. Tematem konferencji wygłoszonej w czasie mszy św. jest Eucharystia jako miłość - a miłość to obecność, to
trwanie przy Sercu Jezusa, które jest źródłem prawdziwej miłości i radości. Do tej
obecności są szczególnie zobowiązani
członkowie Straży Honorowej.
Po mszy św. i krótkim odpoczynku,
w porze południowej odmawiamy modlitwę Anioł Pański i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, polecając sprawy naszej parafii, modlimy się za kapłanów, a także
w naszych osobistych intencjach.
Po posiłku modlitwa różańcowa o rychłe
wyniesienie do chwały ołtarzy Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.

W

Wysłuchujemy drugiej konferencji na
kanwie słów Ojca Świętego Benedykta XVI
„Ku przyszłości spoglądamy niekiedy
z trwogą, lecz zawsze z oczekiwaniem i nadzieją”. Nawiązując do tego motta o. Zbigniew zwrócił uwagę, że obecnie trwogą
napawa walka z krzyżem, że podcinane są
korzenie chrześcijańskiej Europy. Rola Straży Honorowej to czuwanie i obrona Krzyża, to realizacja wezwania Ojca Świętego
Jana Pawła II: „Podejmujcie Krzyż i brońcie Go”. Konferencję zakończyły słowa:
Ciebie Chryste wyznajemy
Królu czasu i wieczności
Ty coś Księciem jest pokoju
Zbuntowanych poddaj sobie.
Nasze spotkanie kończymy w kaplicy Cudownego Obrazu litanią do Serca Pana Jezusa i aktem zawierzenia Sercu Bożemu.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem jest dopełnieniem i zakończeniem
Dnia Skupienia. Podziękowanie składamy
o. Zbigniewowi za skierowane do nas słowa, za stworzenie wyjątkowej atmosfery
pełnej ciepła, życzliwości, wprost rodzinnej bliskości.
Dziękujemy również ks. Infułatowi za
współudział w Dniu Skupienia i wkład
w naszą modlitwę.
Anna Brańka

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.
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