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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Ks. Proboszcz

Szanowni Parafianie
Poniżej przedstawiamy liczby dotyczące określonych wy-
darzeń kościelnych. Statystyka nie jest w stanie dokład-
nie zobrazować religijności społeczności parafialnej.
W wielkim przybliżeniu pomaga nam jednak dostrzec
rozwój, a niekiedy poważny kryzys wiary, nadziei i mi-
łości wspólnoty parafialnej.    /Stan na dzień 20.12.2009 r./

L.p.Treść 2007 2008 2009
1. Chrzest

Ogółem 120 111 113
zw.cywilne 15 8 9
bez związku 17 31 15

2. Śluby 58 60 80
3. Pogrzeby

ogółem 80 79 88
niezaopatrzeni 8 4 11
niewiadomo 13 16 8

4. I Komunia św.
Szkoły Nr 2,3,4 107 116 112

5. Bierzmowanie
153 124 129

6. Uczestnictwo we mszy św.
Bazylika 3507 3490 3957
oo. Karmelici 1476 1330 1276
ss. Nazaretanki 301 273 209
ss. Albertynki 62 80 49
kaplica szpitalna 198 51 80
DPS 95 81 78
Do komunii św.
Bazylika 969 1004 1074
oo. Karmelici 568 555 430
ss. Nazaretanki 118 133 93
ss. Albertynki 61 47 49
kaplica szpitalna 96 82 88
DPS 89 74 74

7. Ilość rozdanej komunii św. 241 tys. 242 tys. 200 tys.
8. Pomoc charytatywna parafianom 80.271,00 zł. 76.450,00 zł.

Drodzy Parafianie
Dzieląc się radością płynącą z przeżywanych Świąt Narodzenia Pańskie-

go, życzymy prostej i szczerej wiary, zdolnej zachwycić się cudem Bożej miło-
ści, którą przynosi Dziecię Jezus.

Niech Emanuel wlewa nieustannie do naszych serc nadzieję, wypełnia
je pokojem i radością oraz obdarza wszelkimi łaskami na każdy dzień
Nowego Roku.

Z modlitwą przy żłóbku Pana,
Ks. Proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
SYRACYDESA
Syr 3, 2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:
Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo
Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

EWANGELIA: Łk 2, 41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Rodzice Jezusa chodzili corocznie do
Jerozolimy na uroczystość Paschy. Gdy
skończył dwanaście lat, poszli [z Nim]
według zwyczaju tej uroczystości. Gdy
uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec,
został w Jerozolimie. Jego rodzice nie za-
uważyli tego, bo myśleli, że On jest gdzieś
w grupie pielgrzymów. Po przejściu jed-
nego dnia drogi zaczęli Go szukać wśród
krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy i tu Go szukali. Do-
piero po trzech dniach Go znaleźli. Sie-
dział na terenie świątynnym wśród nauczy-
cieli, przysłuchiwał się im i zadawał pyta-
nia. Wszyscy słyszący Go byli zdumieni

Jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy Go
zobaczyli, byli poruszeni, a Jego Matka po-
wiedziała do Niego: „Synu, dlaczego nam
to zrobiłeś? Oto Twój Ojciec i Ja z bólem
szukaliśmy Ciebie”. Odpowiedział im:
„Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wie-
cie, że Ja powinienem być w tym, co nale-
ży do mojego Ojca?” Oni jednak nie zrozu-
mieli słów, które im powiedział. Potem
odszedł z Nimi, wrócił do Nazaretu i był
Im poddany. Jego Matka zachowywała
wszystkie te słowa w swoim sercu. A Jezus
robił coraz większe postępy w mądrości,
w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi.

Wartość rodziny
Centralnym tematem dzisiejszych czytań

liturgicznych jest rodzina.  Rodzina, dom
rodzinny - to słowa, z których płynie świa-
tło, ciepło i dobro. Takie aspekty ogniska
domowego istniały z pewnością w nazare-
tańskiej Rodzinie. Ewangelia opisuje tyl-
ko jeden epizod z okresu najmłodszych lat
Jezusa spędzonych w Nazarecie - piel-
grzymkę z Rodzicami do Jerozolimy. Wy-
darzenie to przypomina nam, że rodzina
jest wspólnotą, która należy do Boga.  Ma-
ryja i Józef szukali Jezusa, gdy zauważyli
Jego nieobecność. Dopiero trzeciego dnia
znaleźli Go w świątyni. Są przykładem dla

s. Boguchwała Kuras

rodziców doświadczonych cierpieniem i tro-
skami, ucząc ich, że ratunku i pomocy trze-
ba szukać przede wszystkim u Boga i bez-
granicznie Mu zaufać mimo niezrozumie-
nia Jego zamiarów. W Nazarecie życie
św. Rodziny było pełne prostoty, ubogie,
a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe dzię-
ki wzajemnej miłości i zrozumieniu. Naza-
ret jest szkołą życia rodzinnego. Uczy, że
wychowanie rodzinne jest niezastąpione.
Nazaret jest też lekcją milczenia tak bardzo
koniecznego we współczesnym życiu, peł-
nego niepokoju, napięcia wśród zamętu,
zgiełku i wrzawy. Uczy też skupienia i wej-
ścia w siebie oraz otwarcie się na Boże na-
tchnienia i prawdę. Ks. Proboszcz

Wtorek 29.12.2009
Ks. Maciej Ścibor godz. 8.30 Os. Piastowskie
Ks. Marek Poznański godz. 9.00 Os. XX-lecia 14
Ks. Wojciech Szeląg godz. 9.00 ul. Podstawie
Ks. Krzysztof Główka Godz. 9.00 ul. Nadbrzeżna
Ks. Proboszcz godz. 12.00 ul. Trybunalska
Ks. Krzysztof Główka Godz. 13.00 ul. Barska
Środa 30.12.2009
Ks. Wojciech Szeląg godz. 9.00 Os. XX-lecia 9
Ks. Marek Poznański godz. 9.00 ul. Batorego 31
Ks. Krzysztof Główka godz. 9.30 ul. Krakowska od Rynku
Ks. Proboszcz godz. 10.30 ul. Szpitalna
Ks. Proboszcz godz. 11.30 ul. Spółdzielców
Ks. Krzysztof Główka godz. 11.30 ul. Zatorska od Savii
Ks. Proboszcz godz. 12.30 ul. Cicha i Poprzeczna
Ks. Proboszcz godz. 13.00 ul. Krasińskiego od nr 1 do 7a
Ks. Grzegorz Kufel godz. 13.00 Os. XX-lecia 7
Ks. Grzegorz Kufel godz. 17.00 Os. XX-lecia 8
Czwartek 31.12.2009
Ks. Maciej Ścibor godz. 8.30 ul. Łazówka od Tomic numery parzyste
Ks. Marek Poznański godz. 9.00 Os. XX-lecia 16
Ks. Proboszcz godz. 10.30 ul. Karmelicka 67
Ks. Grzegorz Kufel godz. 10.00 ul. Jedność
Ks. Grzegorz Kufel godz. 12.00 ul. Jesionowe
Ks. Grzegorz Kufel godz. 13.00 ul. Kochanowskiego
Sobota 02.01.2010
Ks. Maciej Ścibor godz. 8.30 ul. Ady Sari i Nikliborca od Granicznej
Ks. Grzegorz Kufel godz. 9.00 Roków (od Łęgu, ul. Miedzne, Pagórki do Centrum)
Ks. Wojciech Szeląg godz. 9.00 Os. XX-lecia 3
Ks. Krzysztof Główka godz. 9.30 ul. Mydlarska, ul. Gimnazjalna
Ks. Proboszcz godz. 10.30 ul. Karmelicka bl. 69
Ks. Krzysztof Główka godz. 11.30 ul. Pułaskiego następnie ul. Wiśniowa
Niedziela 03.01.2010
Ks. Grzegorz Kufel godz. 14.30 Roków – Dwór
Poniedziałek 04.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 Pl. Kościuszki
Ks. Krzysztof Główka godz. 14.00 ul. Sienkiewicza blok 6
Ks. Maciej Ścibor godz. 15.00 Os. Wadowity bloki nr 3, 28, 32
Ks. Marek Poznański godz. 15.00 Os. XX-lecia 15
Ks. Krzysztof Główka godz. 15.30 Os. XX blok 12
Ks. Grzegorz Kufel godz. 16.00 Os. XX-lecia 11
Ks. Grzegorz Kufel godz. 18.00 Os. XX-lecia 13
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Intencje mszalne: Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego 27.12.2009
Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  28 grudnia
   6.00 Śp. Michał Świtalski
   7.00 Śp. Krystyna Bąk
   7.30 Śp. Barbara Złocista
   8.00 Śp. Zofia i Wojciech Drewniak z dziećmi
  12.00 Śp. Edward Koman - 13. r.śm.
  18.00 Śp. Edward Dobisz

Śp. Anna i Szczepan Radwan

Wtorek  29 grudnia
   6.00 Śp. Irena Wyroba
   7.00 Śp. Michał Świtalski
   7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Łukasza,

Wojciecha, Mateusza, Michała i Hani
   8.00 Śp. Krystyna Bąk
  12.00 Śp. Edward Dobisz
  18.00 Śp. Jan Piwowarczyk - r.śm.

Śp. Jan Oleksy - 10 r.śm.

Środa 30 grudnia
    6.00 Dziekczynna w 88. r. urodzin Anny

i w 60. r. urodzin syna Franciszka
    7.00 Śp. Józefa Bogdanik
    7.30 O zdrowie i Boże bł. dla XIII Róży Kobiet
    8.00 Śp. Michał Świtalski
  12.00 Śp. Marian Dziedzic - 5 r.śm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmarłych:
Śp. Edward Dobisz
Śp. Aleksander Moskwa
Śp. Janina Drapa
Śp. Janina Roman
Śp. Nadzieja Roszczyna
Śp. Krystyna Bąk
Śp. Barbara Złocista
Śp. Irena Wyroba
Śp. Edward Buda
Śp. Władysław Dura
Śp. Jan Działowy
Śp. Stanisław Wawro
Śp. Janusz Guzdek
Śp. Józef Zygar

Piątek 01 stycznia
    6.00 Śp. Stanisław Wawro
    7.30 Śp. Piotr, Stanisława, Bolesław Cieślik

O bł. Boże dla rodzin członków
Honorowej Strazy Serca Bożego

    9.00 Śp. Bogusław Lisko z rodzicami
  10.30 Śp. Mieczysław Kłobuch
  12.00 Śp. Augustyn Gurdek - 7 r.śm.
  13.15 Śp. Michał Świtalski
  18.00 Śp. Krystyna Bąk

Sobota 02 stycznia
    6.00 Śp. Michał Świtalski
    7.00 Śp. Edward Dobisz
    7.30 Śp. Maria i Józef Śliwa
    8.00 Wynagradzająca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryii oraz o bł. Boże
dla ks. Infułata i wspóracowników Księży

  12.00 Za Kościół, Ojca św Benedykta XVI, o rychłą
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, za Duchowień
stwo, Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Śp. Zbigniew Maluty - r. śm.
Śp. Barbara Złocista

Niedziela 03 stycznia
   6.00 Śp. Krystyna Bąk
   7.30 Śp. Zofia i Paweł Ciepły

Śp. Janina Witek - 2 r.śm.
   9.00 Śp. Mieczysław Gawron - 7 r.śm.
  10.30 Śp. Czesława Pacut - 1 r.śm.
  12.00 Śp. Dominika Madej - 6 r.śm.
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Michał Świtalski

Czwartek 31 grudnia
    6.00 Śp. Edward Dobisz
    7.00 Sp. Irena Wyroba
    7.30 Śp. Michał Świtalski
    8.00 Dziekczynno-błagalna dla Izoldy

i Marka na 2010 rok
  12.00 Śp. Barbara Złocista
  18.00 Śp.Krystyna Bąk

1. W środę Nowenna do Matki Bożej bę-
dzie o godz. 8.30 i 17.30.

2. W czwartek, w ostatnim dniu bieżące-
go roku, odprawimy o godz. 12.00 uro-
czystą mszę św., podczas której będziemy
wspominać wszystkich tegorocznych zmar-
łych z naszej parafii. Zapraszamy na tę mszę
św. rodziny tych zmarłych. Nieszpory na
zakończenie roku odprawimy o godz.
17.00., a msza św. będzie o godz. 18.00.

3. W pierwszy piątek jest Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok.
Msze św. w porządku niedzielnym. Jest to
43. Światowy Dzień Pokoju. W tym dniu
nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych.

4. W pierwszą sobotę odwiedzamy cho-
rych i starszych z sakramentami świętymi.

Na msze św. na godz. 8.00 zapraszamy
uczestników Rycerstwa Niepokalanej oraz
rodziny, które spodziewają się dzieci.
W tym dniu mija kolejny miesiąc od śmierci
Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na
mszę św. o godz. 20.00, którą poprowadzi
kustosz sanktuarium w Rychwałdzie.

5. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest na pokrycie kosztów związanych
z budową 27-głosowych organów. Bóg za-
płać za złożone ofiary.

6. W sobotę 9 stycznia pojedziemy na Ja-
sełka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd
o godz. 13.15. Koszt przejazdu 5 zł. W tym
dniu odbędzie się u nas opłatek dla Róż
Różańcowych o godz. 15.00. Serdecznie
zapraszamy.

Refleksje na tematy młodej, wadowickiej rodziny
W ostatnim adwencie postanowiłem spo-

tkać się osobiście z poszczególnymi rodzi-
cami i dziećmi, które w tym roku szkol-
nym przygotowują się na przyjęcie pierw-
szej spowiedzi i komunii św. W spotkaniach
tych brała również udział siostra katechi-
zująca. Przez dwie kolejne soboty, oraz  pół
niedzieli słuchałem i wpatrywałem się
w młodych rodziców i ich piękne latorośle.
Jakie odniosłem wrażenie z tych spotkań?

Pierwsze to silne przekonanie, że rodzi-
com bardzo zależy na swoich dzieciach,
którzy przygotowują się do sakramentów
świętych. Są w tym roku szkolnym bardzo
nimi zainteresowani. I to jest bardzo pozy-
tywna cecha. Na klasę, która liczy
22 uczniów nieobecnych było 3 – 5 rodzi-
ców. Chwalę również i to, że na te spotkania

rodzice przychodzili razem, jako mama i tata
wraz ze swoim dzieckiem. Wspólnota domo-
wa jest wielka wartością. Słyszałem również,
jak w wypowiedziach rodziców widoczna
była świadomość tego, czego się dziecko uczy
na religii. To są bardzo pozytywne elemen-
ty postawy rodzicielskiej. Do nich należy
dołączyć też duży wysiłek katechetyczny
naszych katechizujących sióstr.

Smutne jest to, że w naszych wadowic-
kich domach rodzina rzadko modli się ra-
zem. Często rodzice w ogóle się nie modlą.
Zauważałem niejednokrotnie także częstą
absencję, zwłaszcza młodych ojców, na
mszach św. niedzielnych. Niejednokrotnie
pod byle pretekstem usprawiedliwiają swojaŚwięci tego tygodnia: w ponie-

działek – święto świętych Młodzianków,
męczenników. (ciąg dalszy na str. 4)
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ks. Infułat

nieobecność w liturgii niedzielnej. Dla
mnie, doświadczonego księdza – najważ-
niejsze w przygotowaniu dzieci do Spowie-
dzi i Komunii św. jest zaszczepienie w nich
potrzeby codziennej modlitwy, a także co-
niedzielnego uczestnictwa we mszy św. Bez
czytelnego świadectwa modlących się ro-
dziców, oraz uczestniczących systematycz-
nie w niedzielnej mszy św. nie da się wdro-
żyć dziecko w obowiązek systematycznego
łączenia swego życia z Bogiem. Ta wartość
w przygotowaniu jest najważniejsza. Dziec-
ko, choć bardzo dużo trudu wkłada w za-
pamiętywanie formułek katechizmowych
i są one bardzo potrzebne – to jednak po
jakimś czasie wyuczone zdania wypadną
z główek dzieci. Pozostanie nawyk codzien-
nego modlenia się i systematycznego uczest-
niczenia we mszy św. W drugiej klasie
dziecko powinno nabrać przeświadczenia,
że powinno codziennie się modlić i syste-
matycznie, co tydzień brać udział we mszy
św. Taki przykład dziecko bierze tylko od
rodziców. Choćby najlepsza katechetka, czy
ksiądz, nie przekona ucznia do takiej po-
stawy. Kończąc refleksje związane z tego-
rocznymi spotkaniami z rodzicami dzieci
pierwszokomunijnych pragnę przekazać
pod rozwagę także te zdania, które wyczy-
tałem w jednym z czasopism:

„W pewnym kościele włoskim znajdował
się na tablicy ogłoszeń list napisany przez
rodziców do swoich dzieci. Oto jego treść:

Kochane dzieci
- przebaczcie nam, że do tej pory kazali-

śmy wam wierzyć, iż tylko praca i kariera
są potrzebne do szczęścia,

- przebaczcie, że przekazywaliśmy wam
rzeczy, pieniądze, a nie Boże wartości,

- przebaczcie, że uczyliśmy was drogi
łatwej, a nie właściwej drogi wiary,

- przebaczcie, że poświęciliśmy więcej
czasu na krytykowanie, niż na dawanie
dobrego przykładu,

- przebaczcie, że wybraliśmy pogoń za
pieniędzmi, a o was zapominaliśmy,

- przebaczcie, że nie znajdowaliśmy cza-
su by popatrzeć wam w oczy, by poroz-
mawiać, wspólnie się pomodlić, by cie-
szyć się sobą,

- przebaczcie, że pomyliliśmy drogi,
pomnażaliśmy rzeczy i że pozbawialiśmy
was miłości,

- przebaczcie, że mówiliśmy wam, aże-
byście się modlili, a sami nie rozmawiali-
śmy z Bogiem. Nakazywaliśmy wam, by-
ście szli na mszę św., a sami pod błahymi
pozorami zwalnialiśmy się z niej,

- przebaczcie, że nie daliśmy wam tego,
co najcenniejsze – wiary w Boga.

Przebaczcie nam dzieci!”

Rodzina Domowym Kościołem
Święta Rodzina – pierwszy Domowy Kościół

Niedziela Świętej Rodziny wydaje się być
dobrym momentem na rozpoczęcie w na-
szym parafialnym biuletynie „Bazylika”,
cyklu krótkich artykułów związanych
z przedstawionym tytułem.

W swej przeważającej większości, miesz-
kańcy globu mają świadomość znaczenia
rodziny dla jego kształtu, dla jego przyszło-
ści. Niestety podejmowane przez wielkich
tego świata działania, zdają się przeczyć tej
prawdzie. Jedynie Kościół i to Kościół Ka-
tolicki, tę prawdę rozumie i na tej prawdzie
skupia swoje działania. Kościół od swego
zarania otaczał rodzinę szczególną troską
duszpasterską. Nie inaczej jest i teraz, kiedy
w jego strukturach kształcie pojawiają się ru-
chy i grupy, które mają na celu pomoc ro-
dzinie, aby jak mówił Sługa Boży Jan Pa-
wełII „Rodzina stawała się tym, czym jest”.

Marysia i Tadek Woźniakowie

Określenie rodziny jako Domowy Ko-
ściół nie jest nowością. Już św. Jan Chry-
zostom, patriarcha Konstantynopola, żyją-
cy w końcu VI i na początku V wieku, na-
zywa małżeństwo i rodzinę „małym Ko-
ściołem”, „miniaturą Kościoła” i w końcu
Ecclesia domestica czyli Kościołem Domo-
wym. Świętując tajemnicę Bożego Naro-
dzenia, oddajemy cześć Świętej Rodzinie,
która stanowiła pierwszy Domowy Kościół.
Rodziny nasze, chcąc stawać się Domowy-
mi Kościołami muszą poznawać życie
Świętej Rodziny, aby ją móc naśladować.

W tym podglądaniu jest miejsce dla żony,
męża, dzieci, babci, dziadka, dla każdego.
Czy patrzę na życie Świętej Rodziny, czy
czytam Pismo Święte pod tym kątem, czy
potrafię poddać swoją w rodzinę w tym
kontekście, światłu Ewangelii?

Europejskie Spotkanie Rodzin
„Przyszłość Europy przychodzi przez

rodzinę”. Pod tym hasłem, w uroczystość
Świętej Rodziny, czyli w niedzielę, 27 grud-
nia, w stolicy Hiszpanii, odbędzie się Eu-
ropejskie Spotkanie Rodzin. Uczestnictwo
zapowiedzieli kardynałowie i biskupi z wielu
krajów, w tym także z Polski.

Bogdan Pamuła

O godzinie 12.00 papież Benedykt XVI
skieruje przesłanie do zgromadzonych.

Przesłanie Papieża będzie transmitowa-
ne przez Telewizję Polską o godz. 12.00
w ramach modlitwy Anioł Pański, nato-
miast całą uroczystość w Madrycie wraz
z Eucharystią można będzie oglądać w in-
ternecie na stronie www.populartv.net .

Porządek kolędy od 28 grudnia 2009 do 04 stycznia 2010

(ciąg dalszy na str. 7)

(ciąg dalszy ze str. 3)

Poniedziałek 28.12.2009
Ks. Maciej Ścibor godz. 8.30 ul. Łazówka od Tomic numery nieparzyste
Ks. Marek Poznański godz. 9.00 Os. XX-lecia 17
Ks. Proboszcz godz. 10.00 ul. Sobieskiego
Ks. Krzysztof Główka godz. 10.00 ul. Wojska Polskiego i Os. Słoneczne
Ks. Proboszcz godz. 10.30 ul. Spadzista
Ks. Proboszcz godz. 11.00 Al. MB Fatimskiej
Ks. Grzegorz Kufel godz. 12.00 Os. XX-lecia 20
Ks. Grzegorz Kufel godz. 13.00 Os. XX-lecia 10

W tym roku, rodziny które nawiedzimy z błogosławieństwem kolędowym otrzymają fol-
der oraz cegiełkę, które zawierają treści związane z budową 27-głosowych organów w na-
szej parafii. Rozdawana cegiełka ma charakter upamiętniający to wydarzenie. Nie jest spo-
sobem na pozyskanie pieniędzy na organy.


