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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Adwentu

To w³aœnie tego wieczoru,
gdy mróz lœni jak gwiazda na dworze,
przy sto³ach s¹ miejsca dla obcych
bo nikt byæ samotny nie mo¿e.
To w³aœnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny œniegiem dmucha,
w serca z³amane i smutne
po cichu wstêpuje otucha.
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To w³aœnie tego wieczoru,
z³o ze wstydu umiera
widz¹c jak silna i piêkna
jest mi³oœæ gdy piêœci rozwiera.
To w³aœnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolêdy
Bóg rodzi siê w cz³owieku
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Od Papie¿a Polaka Jana Paw³a II Wielkiego nauczyliœmy siê wcielaæ
w ¿ycie nadziejê, mo¿e w stopniu nie tak doskona³ym jak On to czyni³, ale
Jego s³owa „Nie lêkajcie siê” pozwalaj¹ nam na przezwyciê¿enie wielu
sk³onnoœci do zmartwieñ, do pokonywania trosk o lepsze jutro, zdrowie,
o przysz³oœæ.
Pokornie modlimy siê o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Józef i Maria Mika z córkami

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

£A APOSTO£A DO RZYMIAN

Rz 1, 1-7
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bo¿ym

Iz 7, 10-14
Panna pocznie i porodzi Syna

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

EWANGELIA:

Mt 1, 18-24 Jezus urodzi siê z Maryi zaœlubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim
zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za
spraw¹ Ducha Œwiêtego. M¹¿ Jej, Józef, który by³
cz³owiekiem prawym i nie chcia³ naraziæ Jej na
znies³awienie, zamierza³ oddaliæ J¹ potajemnie.
Gdy powzi¹³ tê myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu
siê we œnie i rzek³: «Józefie, synu Dawida, nie
bój siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z Ducha Œwiêtego jest to, co siê w Niej
poczê³o. Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A sta³o siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, jak
mu poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie.
Oto s³owo Pañskie

Podziêkowanie
Najserdeczniejsze ¿yczenia radosnych pe³nych spokoju i rodzinnego
ciep³a Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz du¿o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym
Roku – wszystkim naszym Parafianom wspieraj¹cym nasz¹ dzia³alnoœæ
charytatywn¹ poprzez ofiary pie-

Zosta³em zaproszony przez Ordynariusza Polowego ks. bp. Józefa
Guzdka do udzia³u w Jego uroczystym ingresie w katedrze polowej
w Warszawie. Proboszcz wadowicki
bierze udzia³ w uroczystoœci warszawskiej w niedzielê 19 grudnia. Dla wielu obserwatorów tej uroczytsoœci ks.
bp Józef Guzek to wadowiczanin. My
wiemy, ¿e on siê tu urodzi³, natomiast
rodzinnie zwi¹zany jest z Choczni¹.
Nie chcemy jej odbieraæ wielkiego

Chrzest Œw.

honoru. Ja jednak s³yszê, ¿e z Wadowic wychodzili wielcy mê¿owie Koœcio³a: obecny bp Guzdek, a cóz dopiero powiedzieæ o Janie Pawle II,
a tak¿e wielu innych kap³anów.
Ze smutkiem patrzê jak w obecnycm roku 2010 na roratach bierze
udzia³ zaledwie 30 dzieci, a w rekolekcjach niespe³na 50 gimnazjalistów.
Pustoszeje miejsce wokó³ o³tarza, bo
coraz mniej jest ministrantów i lektorów. Jest mi smutno.
Ks. Proboszcz

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci
przyjê³y Sakrament Chrztu:

Juliusz Knapek, syn Bogus³awa i Renaty
Magdalena Ciep³y, córka Grzegorza i Agnieszki

anio³a przyjmuje wytyczne Boga,
przekazane mu przez Jego pos³añca i wype³nia je.
Proœ Pana o œwiat³o „gwiazdy betlejemskiej”. Niech ono uka¿e ci najmniejszych. „Kto by przyj¹³ jedno
takie dziecko w imiê moje, Mnie
przyjmuje”. (Mt 18,5).
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Za zespó³ charytatywny
dr M. Gaczo³, St. Bando³a, W. Pióro

Cieszê siê i smucê

Nie lêkaj siê cz³owieka
Strach towarzyszy dziœ Œwiêtemu
Józefowi. My te¿ nieraz mamy obawy i w¹tpliwoœci, ale bojaŸñ, która towarzyszy Józefowi jest inna.
Przestraszy³ siê wielkich dzie³
Boga, gdy¿ œwiadomy jest swojej
ma³oœci. Œwiêty Józef nie dyskutuje z Bogiem. Po ukazaniu siê

niê¿ne oraz ¿ywnoœciowe i okolicznoœciowe – sk³ada ca³y zespó³ charytatywny.
Niech Bo¿a Dziecina b³ogos³awi na
ka¿dy dzieñ i hojnie wynagrodzi
z serca z³o¿ony dar.

Ks. Stanis³aw Gorgol

Aleksander Kwarciak, syn Bart³omieja i Izabeli
Nikola Œwistek, córka Paw³a i Bernadetty
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Józef Stopa, ur. 1929r., zam. ul. Krakowska
Œp. Zdzis³aw Koenner, ur. 1935r., zam. Os. M. Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Czwartek 23 grudnia
6.00 Œp. Krystyna Matu³a
7.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski, o zdrowie
Poniedzia³ek 20 grudnia
00
i b³og. Bo¿e dla Ma³gorzaty i jej rodziny
6. Œp. Józef Madoñ
30
00
7.
Œp. Adam Graca
7. Œp. Janina M³odzianowska
00
30
8.
Œp. Adam Dec
7. Œp. Krystyna Matu³a
00
00
12.
Œp. Wiktoria Szczygie³
8. Œp. Stanis³aw Gibas
00
00
17. Œp. Franciszek Bucki w 7 r. œm.
12. Œp. Adam Dec
00
Œp. Józef Gêbala
17. Œp. Stanis³awa Wolanin - 8 r. œm.
Pi¹tek
24 grudnia Wigilia
Œp. Rozalia i Konstanty Saferna,
00
6.
Œp.
Franciszek Baran - 11 r. œm.
Helena WoŸniak, Maria i Józef Byrski,
7.00 Œp. Teresa, Adam Konefa³
Kazimiera i Kazimierz Fr¹czek
7.30 Œp. Czes³aw Kondak - 19 r. œm.
Wtorek 21 grudnia
8.00 Œp. Stanis³aw Tañcula - 40 r. œm.
6.00 Œp. Aniela Mizera
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Doroty i Holgera
7.00 Œp. Adam Dec
24.00 Œp. Zbigniew Bukin
Œp. Anna Huber - 14 r. œm.
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
00
Œp. Janina i Jan Kaczor
8. Œp. Michalina Paleczna
Œp. Janina, Teresa i Franciszek ¯egliñscy
00
12. Zmarli z rodzin Wajdzik, Zaj¹c, Mrowiec
Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
17.00 Œp. Krystyna i Henryk Rozworscy
Œp. Emilia i Franciszek Taborski, Zofia i Józef Maœlanka
i zmarli z rodziny
Œp. Maria, Zofia, Maria Olech, Kazimierz Widlarz
Dziêkczynna w intencji wszystkich
Œp. Adam Gawlik
dobroczyñców, którzy pomogli usuwaæ Sobota 25 grudnia Bo¿e Narodzenie
6.00 Œp. Adam Dec
skutki powodzi rodzinie z Zaskawia
7.30 Œp. Karol Rajda
Œroda 22 grudnia
Œp. Piotr i Stanis³awa Byrscy
00
6. Œp. Mieczys³aw Klimkowicz
00
9.
Œp.Waleria,LudwikWo³och,ZofiaiKazimierzWo³och
7.00 Œp. Stanis³aw Gibas
00
10.
Roków Œp. Stanis³aw Durda - 2 r. œm.
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
30
Œp. Tadeusz Leœniak - 3 r. œm.
10.
8.00 Œp. Genowefa
12.00 Œp. Ewa, Ludwik Witek, Stanis³aw
12.00 Œp. Mieczys³aw Tomski, syn Bogdan 13.15 Chrzty
17.00 W intencjach nowennowych
18.00 Œp. Melanie - 2 r. œm.
Sp. Józef i Andrzej Drwalów - 32 r. œm.
Za zmar³ych
Niedziela 26 grudnia
Œp. Michalina Paleczna
6.00 Œp. Adam Graca
Œp. Józef Madoñ
7.30 Œp. Zbigniew Bukin
Œp. Adam Dec
Œp. Emilia i Józef Banaœ
Œp. Adam Graca
9.00 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia i Micha³ Warmuz
Œp. Anna Baran
10.00 RokówŒp.Stanis³awiStanis³awaKuzia,synStanis³aw
Œp. Józef Gêbala
10.30 W 35 r. œlubu Anny i Tadeusza, podziêŒp. Krystyna Matu³a
kowanie, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
Œp. Józef Cabak
12.00 Œp. Bruno
13.15 Œp. Roman Adamus - 8 r. œm.
Œp. Józef Stopa
18.00 Œp. Feliks i Zdzis³aw Krawczyk
Œp. Wanda, Jan, Stanis³aw

Intencje mszalne:
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4. Niedziela Zwyk³a - 19 grudnia 2010r.
1. SpowiedŸ adwentowa bêdzie
w czwartek od godz. 6.00 do godz.
12.00 i od godz. 14.00 do godz.
18.00. W Wigiliê trudno bêdzie siê
wyspowiadaæ.
2. W pi¹tek jest Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Nie bêdzie mszy œw. o godz.
17.00. Nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odprawiamy w œrodê
po mszy œw. o godz. 8.00 i 17:00. Wed³ug polskiej tradycji w tym dniu zachowujemy wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Niech Wieczerza
Wigilijna bêdzie poprzedzona wspóln¹
modlitw¹, a tak¿e czytaniem Ewangelii. Oby po Wieczerzy w rodzinach naszych by³o wspólne kolêdowanie. Ten
jedyny wieczór niech up³ywa w atmosferze ¿yczliwej mi³oœci.
3. Rodziny, które jeszcze w tym
roku nie naby³y œwiecy Caritas zachêcamy, ¿eby przed œwiêtami to
uczyni³y.

4. Duchowa adopcja dzieci rozpoczêta 25 marca, w dzieñ Zwiastowania, koñczy siê Bo¿ym Narodzeniem.
Naszym parafianom, którzy podjêli
dzie³o duchowej adopcji wyra¿amy
podziêkowanie.
5. W Rokowie odprawimy Pasterkê o godz. 22.00, a w bazylice
o godz. 24.00. Sk³adka z Pasterki jest
przeznaczona na Fundusz Obrony
¯ycia SOS.
6. Duszpasterze sk³adaj¹ wiernym
¿yczenia prawdziwie b³ogos³awionych Œwi¹t.
7. W sobotê jest Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego, a w niedzielê jest
Uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny oraz
œw. Szczepana.
8. M³odzie¿ studiuj¹c¹ zapraszamy
na op³atek do domu katolickiego we
wtorek 28 grudnia na godz. 16.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni w Jakubowej studni
1. Prze¿ywamy adwent. Podczas rorat tak rano jak i wieczorem mówimy
o roli S³owa Bo¿ego, czyli Pisma Œw.
w ¿yciu i w misji Koœcio³a. W ostatnich tygodniach Ojciec Œw. Benedykt
XVI wyda³ specjaln¹ adhortacjê na
ten temat. S¹ w niej podsumowane
przez Papie¿a g³osy z synodu biskupów sprzed dwóch lat na ten temat.
Faktem jest, ¿e Ksiêga Pisma Œw.,
choæ znajduje siê przewa¿nie w ka¿dej rodzinie –wci¹¿ ma³o jest czyta- -3-

na. Ojciec Œw. zachêca, aby w parafiach tworzy³y siê wspólnoty czytaj¹ce i rozwa¿aj¹ce S³owo Bo¿e. Trzeba
podj¹æ cztery kroki: czytanie i s³uchanie S³owa Bo¿ego, rozwa¿anie Go,
modlitwa Jego s³owami, oraz zachwyt
piêknem, prostot¹ i g³êbi¹ Tej ksiêgi –
Bo¿ej ksiêgi. Tworzenie krêgów biblijnych jest wa¿nym zadaniem we wspó³czesnym Koœciele. Biblia jako Ksiêga
Œwiêta winna byæ czytana z wiar¹,
(ci¹g dalszy na str. 4)

wiele znaczyæ. Za wszelk¹ cenê dorabiaæ siê. Kiedy du¿o masz, to wiele
w ludzkich oczach znaczysz, a gdy
jesteœ biedakiem to jesteœ œmieciem.
¯yje siê tylko raz, trzeba z ¿ycia wycisn¹æ jak z cytryny wszystkie rozkosze. Trzeba siê pi¹æ coraz wy¿ej. Nic
nie znaczysz kiedy tylko innym podlegasz. Trzeba budowaæ poczucie
w³asnej wa¿noœci.
Ka¿dy musi codziennie wybieraæ
pomiêdzy prawdziwym Bogiem,
a bo¿kami. Sprawy Bo¿e, religijne
czêsto nie maj¹ si³y przebicia w tym
rozreklamowanym œwiecie. Jeœli sami
rodzice nie potrafi¹ odpowiednio wybraæ to ich dzieci przewa¿nie id¹ na
³atwiznê, na to, co siê op³aca.
2. Od wrzeœnia tego roku rozpoczêliœmy 10 rok comiesiêcznych wyjazdów na Apel Jasnogórski. Zapocz¹tkowa³ je ks. Krzysztof G³ówka. Przewa¿nie bierze w nich udzia³ do 50 pielgrzymów. Wœród nich 1/3 to nasi parafianie, a 2/3 to przedstawiciele innych miejscowoœci powiatu wadowickiego. Jest tak¿e kilka osób z Chrzanowa. Ostatnio naliczy³em, ¿e w gronie pielgrzymkowym uczestniczy³o
17 ró¿nych parafii. Raduje siê me serce, ¿e przez tyle lat: w pogodê czy
deszcz, œnieg i mróz, co miesi¹c, ka¿dego szesnastego wyrusza z Wadowic
autokar, by stan¹æ przed Królow¹ Polski do Apelu. Maryjo jesteœmy przy
Tobie, pamiêtamy i czuwamy. Gratulujê wszystkim uczestnikom, którzy
nie szczêdz¹c pieniêdzy na przejazd
ani czasu chêtnie pielgrzymuj¹ do
Czêstochowy. Niech Matka Bo¿a obficie wynagradza to piêkne oddanie.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

a jednoczeœnie z wewnêtrznym
otwarciem na S³owo, które w czytaj¹cym przyobleka siê w cia³o.
Cieszê siê, ¿e doœæ pokaŸna grupa
starszych bierze codziennie udzia³
w roratach, zw³aszcza porannych –
radoœnie œpiewaj¹c Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Wielkim smutkiem
nape³nia mnie znikoma iloœæ dzieci
ok. 30, bior¹cych udzia³ w tegorocznych roratach. Kiedy na nich patrzê
– myœlê, ¿e problem z którym zmagali siê starotestamentalni prorocy,
choæ tyle wieków minê³o, wci¹¿ jest
aktualny. Prorocy nieustannie wskazywali Wybranemu Narodowi potrzebê wiernoœci prawdziwemu Bogu.
Ostrzegali przed agresywn¹ inwazj¹
bo¿ków. Prawdziwy Bóg i fa³szywi
bo¿kowie konkurowali w duszy cz³owieka. To równie¿ dzieje siê dzisiaj
w duszach wielkich i ma³ych, doros³ych i dzieci. Prawdziwy, wymagaj¹cy Bóg ukazuj¹cy jasno drogê
prawdziwego ludzkiego szczêœcia –
nie schlebia ludzkim namiêtnoœciom.
Nie zamyka oczu cz³owieka na ¿yciowe niebezpieczeñstwa, wyraŸnie
ostrzegaj¹cy przed zgubnymi œcie¿kami. Jest jednak zawsze z cz³owiekiem. Zawsze gotowy go podnosiæ,
dŸwigaæ. Nigdy nie zostawia go samego. Natomiast bo¿ek, czyli fa³szywy Bóg bêdzie zawsze wmawia³ cz³owiekowi to o czym Biblia przestrzega i¿ szczêœcie cz³owieka to jest
w tym, co Pismo Œwiête nazywa po¿¹dliwoœæ oczu i pycha ¿ywota. Du¿o
mieæ, jak najwiêcej u¿yæ i bardzo
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ks. Infu³at

Grudniowy wieczór modlitwy
2 grudnia 2010 r. na wieczór modlitwy przyszli wierni z parafii Ofiarowania NMP i parafii œw. Piotra Aposto³a, tak jak powiedzia³ ks. Infu³at
„Córka” przysz³a do „Matki”, aby
modliæ siê za Jana Paw³a II.
Ks. infu³at Jakub Gil powita³
wszystkich bardzo serdecznie,
a szczególnie ks. Pra³ata Tadeusza
Kasperka, proboszcza parafii œw. Piotra, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Ksi¹dz wspomnia³
ks. Micha³a Pioska, budowniczego
koœcio³a i pierwszego proboszcza,
który w trudnych latach budowa³
œwi¹tyniê, a pomagali mu wierni
z ca³ych Wadowic, w³¹czaj¹c siê
w to dzie³o w ró¿ny sposób. Po jego
œmierci proboszczem zosta³ ks. T. Kasperek, który dba aby koœció³ i jego
otoczenie stawa³y siê coraz piêkniejsze i s³u¿y³y wiernym, przecie¿ ta
œwi¹tynia jest wotum wdziêcznoœci za
wybór Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
na Stolicê Piotrow¹ i ocalenie Jego
¿ycia podczas zamachu 18 maja
1981r. Podczas II pielgrzymki do Wadowic 14 sierpnia 1991 r. Ojciec Œwiêty konsekrowa³ koœció³ œw. Piotra.
Prze¿ywamy czas Adwentu jako
oczekiwania na powtórne przyjœcie
Chrystusa. Oczekujemy te¿
na to, by S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II zosta³ og³oszony
b³ogos³awionym i œwiêtym i o to modlimy
siê ka¿dego 2 miesi¹ca od szeœciu lat.
Uczestniczyliœmy we mszy œw.

koncelebrowanej. G³ównym koncelebrantem by³ ks. pra³at T. Kasperek,
a homiliê wyg³osi³ ks. wizytator Pawe³
Gawron. Mówi³, ¿e dziœ przypada
pierwszy czwartek miesi¹ca, dzieñ
modlitwy za kap³anów, która jest
wszystkim bardzo potrzebna. Poruszy³ problem ¿ycia cz³owieka dzisiejszego, który czêsto nie ma czasu na
wiele rzeczy, a zw³aszcza modlitwê.
Stale gdzieœ pêdzi. W okresie Adwentu nale¿y zastanowiæ siê nad przygotowaniem na przyjœcie Chrystusa.
Modlitwa, spowiedŸ, Komunia œw.,
dobre uczynki, dostrze¿enie cz³owieka potrzebuj¹cego to nasze przygotowanie. Po Eucharystii grupa m³odzie¿y, która bierze udzia³ w asyœcie
kalwaryjskiej i innych uroczystoœciach koœcielnych przedstawi³a program s³owno-muzyczny, ukazuj¹c
Matkê Bo¿¹ z La Salette. Podczas
wakacji wraz z ks. opiekunem Wojciechem Szel¹giem pielgrzymowali
do tego miejsca. La Salette to jedno
z najwa¿niejszych francuskich sanktuariów maryjnych, po³o¿one na wys.
1800 m npm. Wierni przybywaj¹ tu,
aby oddaæ ho³d P³acz¹cej Madonnie,
która 160 lat temu ukaza³a siê dwojgu dzieciom.
MroŸny, zimowy wieczór modlitwy zakoñczy³ siê odmówieniem
modlitwy o rych³a beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II przy Jego pomniku,
oraz odœpiewaniem „Barki” pod oknem domu rodzinnego.
Maria Zadora
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