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POB£OGOS£AWIENIE KAPLICY
Zgodnie z kan. 1208 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdzam, ¿e dnia
11 paŸdziernika 2010 roku Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Jan Szkodoñ,

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
1. Niedziela Adwentu

Wikariusz Generalny, dokona³ pob³ogos³awienia kaplicy w Rokowie, bez
prawa przechowywania Najœwiêtszego Sakramentu.
Kaplica ta odt¹d jest miejscem œwiêtym, s³u¿¹cym wy³¹cznie sprawowaniu kultu Bo¿ego i dobru duchowemu wiernych.
Poœwiadczaj¹c urzêdowo fakt pob³ogos³awienia ,kaplicy wyra¿am ¿yczenie, by s³u¿y³a mieszkañcom Rokowa i gromadzi³a ich na Ucztê Eucharystyczn¹. Niech wszyscy w tej kaplicy karmi¹ siê obficie Chlebem ¯ycia,
zarówno przy Stole Bo¿ego S³owa, jak i przy Stole Cia³a Pañskiego. Proszê,
by w tym pob³ogos³awionym miejscu modlono siê tak¿e w intencjach
Arcybiskupa Krakowskiego.
Dokument niniejszy winien byæ przechowywany w Archiwum Parafii
pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach i w Archiwum Kurii Metropolitalnej.
Kraków, dnia 9 listopada 2010 r.

Kochany Ojcze Œwiêty – by³eœ dla nas Towarzyszem drogi, nada³eœ nowy
sens historii, która jest wspólnym wêdrowaniem. Poœród trudów i cierpieñ,
drog¹ wiernoœci i mi³oœci, ku nowym niebiosom.
Nauczy³eœ nas kochaæ ¿ycie i ludzi. Nigdy nie traciæ nadziei, ¿e pomimo z³a
otaczaj¹cego ka¿dego z nas, zawsze zwyciê¿y dobro.
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Niech Bóg Wszechmog¹cy przyjmie Ciê do Grona Œwiêtych, o co modli³a
siê rodzina

Rydzewskich

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA

PAW£AAPOSTO£A DO RZYMIAN

Iz 2, 1-5
Pokój królestwa Bo¿ego

Rz 13, 11-14
Zbli¿a siê nasze zbawienie

Oka¿ nam, Panie, ³askê swoj¹,
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA:

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujnoœci w oczekiwaniu na przyjœcie Chrystusa

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Jak
by³o za dni Noego, tak bêdzie z przyjœciem Syna
Cz³owieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali a¿
do dnia, kiedy Noe wszed³ do arki, i nie spostrzegli siê, a¿ przyszed³ potop i poch³on¹³
wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem
Syna Cz³owieczego. Wtedy dwóch bêdzie
w polu: jeden bêdzie wziêty, drugi zostawiony.
Dwie bêd¹ mleæ na ¿arnach: jedna bêdzie wziêta, druga zostawiona. Czuwajcie wiêc, bo nie
wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedzia³, o której porze nocy z³odziej ma przyjœæ, na pewno by czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu. Dlatego i wy b¹dŸcie gotowi, bo w chwili, której
siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie.”
Oto s³owo Pañskie

W ieczory

biblijne

Rozpocz¹³ siê adwent. Jest to czas radosnego przygotowania na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Jedn¹ z form tego oczekiwania niech bêd¹ w naszych rodzinach
tzw. wieczory biblijne. Serdecznie zachêcam, aby w naszych domach w ci¹gu tegorocznego adwentu czytano na g³os, w gronie
rodzinnym, przez ok. 15 minut wybran¹ Ewangeliê. By³aby to
tzw. rodzinna lectio continua, czyli ci¹g³e czytanie Pisma Œwiêtego. Proszê w gronie rodzinnym uzgodniæ, w które wieczory
adwentowe wspólnie czytana jest Ewangelia. Ewangelia to radosny list Chrystusa do poszczególnego cz³owieka. Gor¹co
zachêcam do wspólnego czytania Chrystusowego listu.
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Ks. Proboszcz

W jego trakcie omówiliœmy niektóre
problemy naszego ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. Mamy ufnoœæ, ¿e
Pan bêdzie nam pomoc¹ we wszystkich problemach ¿yciowych. Ruch
sprawi³, ¿e z chrzeœcijan praktykuj¹cych staliœmy siê chrzeœcijanami ¿yj¹cymi wiar¹.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

o tym Ruchu i o spotkaniach rodzin
w krêgach. By³am dwa razy na
ORAR (rekolekcje czterodniowe)
w Na³êczowie i w Sandomierzu, bardzo prze¿y³am jedno i drugie. Po powrocie próbowa³am zastosowaæ
w ma³¿eñstwie i rodzinie podane tam
zalecenia, ale nie bardzo mi wychodzi³o, poniewa¿ – jak wspomnia³am
– jeŸdzi³am sama, bez mê¿a. Pan
sprawi³, ¿e w koñcu pojechaliœmy na
ORAR wspólnie z mê¿em. Od tamtego czasu podjêliœmy modlitwê ma³¿eñsk¹, udoskonaliliœmy modlitwê
rodzinn¹. Postanowiliœmy, ¿e w domu
musimy znaleŸæ czas na czytanie S³owa Bo¿ego i stosowanie go w ¿yciu.
Trudniej przychodzi³ nam dialog ma³¿eñski ale i tu poczyniliœmy postêpy.

W ielka

Agata i Kazik, sta¿ ma³¿eñski 24 lata

Tym tekstem koñczymy cykl artyku³ów „Rodzina Domowym Koœcio³em”. Pragn¹cym pog³êbiæ tê tematykê, zapraszamy na spotkanie informacyjne o Ruchu Domowy Koœció³, które odbêdzie siê w pierwsz¹ niedzielê
grudnia (5.12.2010) w klubie pod plebani¹ (wejœcie przez bramê i podwórko od strony Urzêdu Miejskiego) po
Mszy Œw. odprawianej o godz. 9.00.
Serdecznie zapraszamy.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

wdziêcznoœæ

PP. M i T WoŸniakom wyra¿am serdeczne podziêkowanie za cykl 43 artyku³ów nt. Rodzina Domowym Koœcio³em. Autorzy rozpoczêli pisaæ w Bazylice od niedzieli
Œwiêtej Rodziny 27 grudnia 2009 roku. Co tydzieñ wielu
Czytelników z wielk¹ uwag¹ czyta³o g³êbokie przemyKs. Proboszcz
œlenia o ma³¿eñstwie i rodzinie.

P odziêkowanie
W niedzielê 21 listopada w przykoœcielnej zbiórce na pomoc biednym rodzinom naszej parafii zebrano ogó³em 4.807,43 z³ i 2 euro, w tym u OO. Karmelitów 808 z³, a u SS. Nazaretanek 122,80z³. Wszystkim ofiarodawcom za ¿yczliwoœæ i hojnoœæ sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
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Stanis³awa Bando³a

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 29 listopada
6.00 Œp. Maria Józefowska - 2 r. œm.
7.00 Œp. Kazimierz Sat³awa z rodzicami
7.30 Œp. Józef Madoñ
8.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
12.00 Œp. Janina i Edmund M¹tajzlowie
17.00 Œp. Michalina Paleczna
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Kingi i
Dariusza oraz szczêœliwe narodziny
dla ich dziecka

Czwartek 02 grudnia
6.00 Œp. Michalina Paleczna
7.00 Œp. Józef Madoñ
7.30 Œp. Adam Dec
8.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Trzópek
12.00 Œp. Karol Pustelnik
17.00 Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Mieczys³aw Gurdek
20.00 Œp. Józef Warcha³

Pi¹tek 03 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria
7.00 Œp. Adam Dec
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Barbary
Wtorek 30 listopada
00
8.00 Wynagradzaj¹caSercuBo¿emuzagrzechy,zniewagiibrakmi³oœci
6. Œp. Józef Pacut
00
7. Œp.MariaGrabysziAndrzejzdzieæmi
12.00 Œp.MariaZiajaiduszewczyœæcucierpi¹ce
30
7. Œp. Józef Madoñ
17.00 Œp. Michalina Paleczna
00
8. Œp. Mieczys³aw Gurdek
18.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
12.00 Œp. Michalina Paleczna
Œp. Józef Madoñ
17.00 Œp. Franciszek, Teresa Hupert
Sobota 04 grudnia
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Antoniny 6.00 Sp. Barbara, W³adys³aw, Franciszka
Harañczyk w 1 r. urodzin
7.00 Œp. Barbara Kwiatek
7.30 Œp.BarbaraZaj¹c,jejrodziceirodzeñstwo
Œroda 01 grudnia
8.00 Wynagradzajaca za grzechy przeciwko
6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
7.00 Œp.Feliks,Mieczys³aw,Boles³awa,Józefa
o b³. Bo¿e dla dzieci
30
7. Œp. Helena Kwiatkowska
00
12.
Za Koœció³, papie¿a Benedykta XVI, o rych³¹
00
8. Œp.Andrzej,Maria£udzik,synMarian
00
beatyfikacjê Jana Paw³a II, za duchowieñ12. Œp. Wiktoria Kucharz
stwo, Ojczyznê, Radio Maryja i TV Trwam
17.00 W intencjach nowennowych
17.00 Œp. Michalina Paleczna
Dziêkczynna za 50 lat ma³¿eñstwa
18.00 Œp.JózefWróblewski-7r.œm.synMaciej
PP Jaruzelskich
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Sylwestra Niedziela 05 grudnia
Za zmar³ych
6.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
Œp. Józef Warcha³
7.30 Œp. Maria Glanowska
Œp. Michalina Paleczna
Œp. Michalina Paleczna
Œp. Karol Pustelnik
9.00 Œp. Zbigniew Bukin
Œp. Mieczys³aw Gurdek
10.00 RokówDziêkczynnazaotrzymane³askizproœb¹o
Œp. Józef Madoñ
b³og.Bo¿eiopiekêMatkiBo¿ejNieustaj¹cejPomocy
Œp. Adam Dec
30
10. Œp.FranciszekiZofiaBobrek,synowaCzes³awa
Sp. Adam Graca
12.00 Œp. Jan, Józefa, Helena, Stanis³aw
Œp. Anna Baran
13.15 Chrzty
Œp. Stanis³aw Gibas
18.00 Œp. Tadeusz Czuba - 4 r. œm.
Œp. Krystyna Matu³a
-6-

1. Niedziela Adwentu - 28 listopada 2010r.
1. W niedziele Nieszpory adwentowe odprawiamy o godz. 17.30.
2. W Adwencie zachêcamy do udzia³u we mszy œw. roratniej o godz. 6.00
dla doros³ych i m³odzie¿y, a dla dzieci
szkolnych o godz. 17.00, oraz do czytania Pisma Œwiêtego, z zw³aszcza
Ewangelii.
3. W œrody adwentowe, Nowennê do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odprawiamy o godz. 8.30 i 16.30. Modlimy siê za górników i bezrobotnych.
4. W czwartek 2 grudnia na godz.
20.00 zapraszamy na wieczór papieski,
który poprowadzi ks. pra³at Tadeusz
Kasperek z parafii œw. Piotra.
5. W adwencie nie bêdzie mszy œw.
o godz. 18.00 z wyj¹tkiem pierwszego
pi¹tku oraz sobót, a tak¿e Niepokalanego Poczêcia i rekolekcji.
6. W pierwszy czwartek, po mszy œw.
o godz. 8.00 odprawimy adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, czyli Godzinê
Œwiêt¹ w intencji powo³añ kap³añskich
i zakonnych.
7. W pierwszy pi¹tek spowiadamy
ca³y dzieñ. Pragnijmy przyj¹æ Komuniê œw. wynagradzaj¹c¹.
8. W pierwsz¹ sobotê na mszê œw.
o godz. 8.00 zapraszamy wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej oraz tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ rodziny spodziewaj¹ce
siê potomstwa. W tym dniu nawiedzamy chorych i starszych z Sakramentami Œwiêtymi. W intencji górników odprawimy mszê œw. o godz. 12.00.
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9. Przysz³a niedziela to dzieñ modlitw za Koœció³ katolicki na Wschodzie, z tej okazji bêdzie zbiórka przy
koœciele na pomoc temu Koœcio³owi.
Ofiary na mszach œw. przeznaczone s¹
na pokrycie kosztów wybudowanych
organów. W tym dniu zapraszamy
cz³onków Duszpasterskiej Rady Parafialnej na spotkanie o godz. 16.00.
10. W niedzielê 5 grudnia, po Mszy
Œw. o godz. 9.00. zapraszamy ma³¿eñstwa pragn¹ce w³¹czyæ siê do Oazy
Rodzin, na spotkanie informacyjne,
które odbêdzie siê w Klubie pod Plebani¹ (wejœcie od strony Urzêdu Miejskiego, przez podwórko plebanii). Serdecznie zachêcamy, niezale¿nie od
wieku i sta¿u ma³¿eñskiego.
11. Jak co roku w adwencie, Caritas
zachêca wiernych do udzia³u w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tej pomocy jest nabywanie œwiecy. Do Caritas odprowadzamy z ka¿dej œwiecy 5 z³. Jeœli wierni sk³adaj¹
wy¿sze ofiary, to przeznaczamy je na
pomoc dla rodzin wielodzietnych.
12. Prosimy wszystkich, którzy s¹ w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by zg³aszali swe tragiczne po³o¿enie w punkcie
Zespo³u Charytatywnego w Domu Katolickim w œrody od godz. 10.00 do 12.00.
Parafia pragnie przyjœæ im z pomoc¹.
13. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– œwiêto œw. Andrzeja, aposto³a, w pi¹tek – wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera, w sobotê – wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W oda

wci¹¿ dudni

Czytaj¹c tytu³ proboszczowskich
refleksji, ktoœ z uœmiechem mo¿e pomyœleæ, ¿e jeœli woda dudni, to na
pewno bêdzie kolejne wodolejstwo.
Ten, kto tak myœli ma wiele racji.
Niech jednak wspomni, ¿e du¿ej
mo¿na ¿yæ bez chleba, ni¿eli bez
wody. Niech przypomni sobie, ¿e
w sk³ad naszego cia³a wchodzi wielki procent wody. Trudno mi dok³adnie okreœliæ jaki, ale by³em zaskoczony, ¿e a¿ tak wiele wody jest w naszym organizmie. Po tym wyjaœnieniu – dalej podtrzymujê ten tytu³, ¿e
woda dudni w Jakubowej studni.
Du¿ym wydarzeniem dla parafii
by³a wizytacja kanoniczna przeprowadzona w naszej parafii w pierwszej po³owie paŸdziernika przez
ks. bp Jana Szkodonia. Poœwiêci³em
jej ju¿ wiele uwagi. Pragnê dzisiaj
wspomnieæ o wizycie z³o¿onej
12 paŸdziernika przez ks. Biskupa
w szpitalu powiatowym. Wizytuj¹cy
Pasterz spotka³ siê z S³u¿b¹ Zdrowia
wraz z p. Dyrektorem, oraz
z chorymi na poszczególnych oddzia³ach. Ks. Biskupa w szpitalu przyjêto
bardzo kulturalnie, ale
sztywnawo, jakby
z pewnym ch³odem. Ówczesna
szpitalna sytuacja
kszta³towa³a tak¹
formê spotkania.
Chodz¹c z ks. Biskupem po oddzia³ach po raz kolejny uœwiadamiam sobie, i¿ sale cho-

rych to czytelny termometr troski
o chorego cz³owieka. WyraŸnie widaæ
wiêksze – czy mniejsze zaanga¿owanie ca³ego personelu s³u¿¹cego zdrowiu chorego. To jest zawsze sztab ludzi, którymi na poszczególnych oddzia³ach kieruje Ordynator. Do leczenia chorych potrzebny jest odpowiedni lokal, a tak¿e nowoczesna aparatura, a nade wszystko lekarze – wielcy
fachowcy i wra¿liwi ludzie. Choremu
w szpitalu pomaga ca³y personel, na
który sk³adaj¹ siê doktorzy, pielêgniarki, ale tak¿e ci, którzy dbaj¹ o odpowiednie jedzenie i czystoœæ miejsca.
Wraz z ks. Biskupem modli³em siê, by
nasz wadowicki szpital by³ miejscem
przyjaznym dla chorego. Wiadoma
rzecz, ¿e zdrowie jest tak wielk¹ wartoœci¹, ¿e pieni¹dze nie odgrywaj¹
roli. Rodzina, jak tylko mo¿e, to nie
szczêdzi finansów, byle chory odzyska³ zdrowie. Dziêkowa³em Bogu, ¿e
w wadowickim szpitalu nie pieni¹dz
decyduje o trosce o chorego, lecz to,
co nazywa siê realizacj¹ powo³ania s³u¿by zdrowia.
G³êboko prze¿y³em spotkanie ks. Biskupa z chor¹
matk¹, przy której czuwa³ jej zap³akany, dorastaj¹cy syn. Mama ju¿
od kilku dni le¿y chora, a w domu tak bardzo jest jej brak. Jest
zimno. Przychodzi
z wadowickiej szko³y
do domu i tam nie tylko, ¿e nie ma
przygotowanego jedzenia, ale nie ma
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tej osoby, która jest nim zainteresowana. W te dni ju¿ siê go w domu
nikt nie pyta: „jak tam by³o w szkole”. P³aka³ nad swoj¹ samotnoœci¹
i nad chor¹ mam¹. W tym miejscu
przypomnia³em sobie strofy wiersza, tak czêsto powtarzane:
„Spieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak
szybko odchodz¹”.
Z okazji wizyty ks. Biskupa w szpitalu duma³em, i¿ ten dom cierpienia
powinien byæ zawsze miejscem nadziei, a nadzieja umiera na koñcu.

W modlitwach kap³añskich czêsto
proszê Boga za wszystkich, którzy
przebywaj¹ w naszym szpitalu, czy to
jako chorzy, czy te¿ jako personel medyczny, a tak¿e za odwiedzaj¹cych.
Szpital oddany jest w specjaln¹ opiekê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Polecam trudne zadania i bolesne konflikty
zwi¹zane z tym szpitalem S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II.
ks. Infu³at

Rodzina Domowym Koœcio³em
Pan jest wœród nas
kich. Radujemy siê wówczas przyk³adem. Czujemy, ¿e Pan jest wœród nas.
Czujemy siê odpowiedzialni za Koœció³, który tworzymy wraz z ksiê¿mi. Zaanga¿owanie naszego moderatora, który wœród rozlicznych zajêæ
parafialnych potrafi wygospodarowaæ
czas dla rodzin, mobilizuje nas i czyni bardziej odpowiedzialnymi. Ka¿de
prze¿yte rekolekcje letnie, ORAR
(cztero dniowe rekolekcje pod nazw¹
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin) i spotkania miesiêczne nape³niaj¹ nas œwiat³em i dodaj¹ si³y na
codzienny trud. Szkoda tylko, ¿e tyle
ma³¿eñstw nie wie o tym, a przecie¿
tyle z nich szuka…”

Zgodnie z obietnic¹, przedstawiamy kolejne œwiadectwa rodzin, które swoj¹ przysz³oœæ buduj¹ na przynale¿noœci do wspólnoty Domowego Koœcio³a (DK).
„Co nam daje przynale¿noœæ do
Ruchu DK dla ¿ycia rodzinnego?
Bardzo wiele. Cementuje jednoœæ
w rodzinie. Wp³ywa na to wspólna
modlitwa, wspólny dialog ma³¿eñski
z dzieæmi, podczas którego rozwi¹zujemy problemy materialne i moralne. Ugruntowuje siê œwiatopogl¹d
i postawa, nie przez moralizowanie,
ale przez dzia³anie. Ogromnie du¿o
daj¹ nam spotkania z innymi rodzinami. Wspólne dzielenie siê Ewangeli¹, dzielenie siê troskami i radoœciami, wspólna modlitwa za wszyst-

Anka i Janek, sta¿ ma³¿eñski 12 lat

„Mam na imiê Agata, a m¹¿ mój
Kazik. Mamy troje dzieci w wieku: 22,
19 i 18 lat. Z Ruchem Œwiat³o-¯ycie
zetknêliœmy siê przez jedn¹ z naszych
znajomych, któr¹ przypadkowo poznaliœmy z mê¿em. Opowiada³a nam
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(ci¹g dalszy na str. 7)

