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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela po Narodzeniu Pañskim

�p. Stanis³aw Oszustowicz, ur. 1920r., zam. ul. Podstawie

�p. Jan Gawron, ur. 1933r., zam. Os. XX-lecia

�p. Andrzej Pacyna, ur. 1961r., zam. Os. £¹ki

�p. Kazimiera Kasprzak, ur. 1923r., zam. ul. Nadbrze¿na

�p. Barbara Okoñska, ur. 1950r., zam. ul. Krakowska

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pogrzeb

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest �w. Martyna Wo�niak, córka Damiana i Marty

Alicja Pary³a, córka Adama i Renaty

Zuzanna Godzik, córka Paw³a i Anny

Alan Dyrcz, syn Grzegorza i Mai

Sebastian Studnicki, syn S³awomira i Joanny

Marcelina Tyszewska, córka Tomasza i Ewy

Wojciech Kowalski, syn Micha³a i Ewy

Rados³aw Mazur, syn Adama i Anny

Milena Wilk, córka Piotra i Eweliny

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê stycznia, na mszy �w. o godz. 13.15,

udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które

obchodz¹ �Roczek�, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców pro-

simy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.

Karol Szymu�
Nikodem Giermañski
Weronika Kulig

Rafa ³ Jêd rze jowsk i
Macie j Kosek
Huber t Szczepañsk i

Panie Bo¿e!

Jak¿e gor¹co dziêkujemy ¿e� wybra³ na Stolicê Piotrow¹ naszego Rodaka, który

swoj¹ d³ugoletni¹ pos³ug¹ wzmacnia³ nasz¹ wiarê, otacza³ nas ³askami swymi.

Ka¿da Jego pielgrzymka do naszego kraju i rodzinnego miasta doda³a nam otu-

chy i wsparcia w bardzo trudnych chwilach ¿ycia rodzinnego.

Dziêkuj¹c Ci Bo¿e, modlimy siê z g³êbi serc naszych o szybkie wyniesienie na

o³tarze Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.

Rodzina Knapków

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

DRUGIECZYTANIEZLISTU�W. PAW£A
APOSTO£ADOEFEZJAN

Chrystus zosta³ og³oszony narodom, znalaz³ wiarê w �wiecie,
Jemu chwa³a na wieki.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGISYRA-
CYDESA
Syr 24, 1-2.8-12
M¹dro�æ Bo¿a mieszka w Jego ludzie

EWANGELIA: J 1,1-5.9-14

Ef 1,3-6.15-18
Bóg przeznaczy³ nas na przybrane dzieci

Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo
by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo.
Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszyst-
ko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic
siê nie sta³o, co siê sta³o. W Nim by³o
¿ycie, a ¿ycie by³o �wiat³o�ci¹ ludzi,
a �wiat³o�æ w ciemno�ci �wieci i ciem-
no�æ jej nie ogarnê³a. Pojawi³ siê cz³o-
wiek pos³any przez Boga, Jan mu by³o
na imiê. Przyszed³ on na �wiadectwo,
aby za�wiadczyæ o �wiat³o�ci, by
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie by³
on �wiat³o�ci¹, lecz pos³anym, aby za-
�wiadczyæ o �wiat³o�ci. By³a �wiat³o�æ
prawdziwa, która o�wieca ka¿dego

Czy znasz warto�æ swoich s³ów? Ja-
kiego s¹ one kalibru? Przesi¹kniête
mi³o�ci¹ czy nienawi�ci¹? Buduj¹ czy
rujnuj¹? Ile w nich mi³o�ci? �wiat prze-
si¹kniêty jest wiadomo�ciami. Przeka-
zuje siê prawdê na wiele sposobów.

I nasze s³owa?

Porz¹dek kolêdy:

Ks. Stanis³aw Gorgol

Poniedzia³ek 03.01.2011
Ks. Marek Poznañski 13.00 Os. Widok
Ks. Proboszcz 14.00 ul. M. Wadowity
Ks. Maciej �cibor 15.30 ul. Gimnazjalna od ul. Wadowity
Ks. Piotr Wiktor 16.00 ul. ¯eromskiego
Ks. Maciej �cibor 17.30 Pl. Bohaterów Getta i ul.Mydlarska

Wtorek 04.01.2011
Ks. Proboszcz 14.00 ul. S³owackiego
Ks. Marek Poznañski 14.00 ul. Nikliborca
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 Os. XX- lecia 11
Ks. Maciej �cibor 14.00 ul. Pu³askiego od Gimnazjalnej
Ks. Grzegorz Kufel 15.00 ul. Karmelicka bl. 67 i 69
Ks. Maciej �cibor 17.00 ul. Wi�niowa

�roda 05.01.2011
Ks. Proboszcz 14.00 Pl. Jana Paw³a II
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 Os. XX-lecia bl.13 i bl.6
Ks. Maciej �cibor 14.00 ul. Zatorska numery parzyste od Westerplatte
Ks. Piotr Wiktor 15.30 ul. Pi³sudskiego
Ks. Marek Poznañski 16.30 Os. M. Wadowity bl. 8
Ks. Piotr Wiktor 18.30 ul. Nieca³a

Pi¹tek 07.01.2011
Ks. Proboszcz 10.30 ul. Piaskowa
Ks. Proboszcz 11.30 ul. Batorego

Sobota 08.01.2011
Ks. Proboszcz 9.00 Pl. Westerplatte
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 Os. XX lecia bl.7
Ks. Grzegorz Kufel 10.00 ul. Krasiñskiego od nr 1-10
Ks. Maciej �cibor 10.00 Os. XX lecia bl. 12
Ks. Marek Poznañski 10.30 ul. Nowobilskich i ul. £¹ki
Ks. Piotr Wiktor 13.00 ul. Legionów
Ks. Maciej �cibor 16.00 ul. Sienkiewicza blok nr 6

Nie ta autorka
W �wi¹tecznym numerze artyku³: �Adwentowe pielgrzymowanie� napisa³a
P. Rozalia Borkowska a nie P. Maria Zadora. Przepraszamy.

S³owami �zalewa� ciê radio i telewi-
zja. Robi¹ to tak, aby� du¿o wiedzia³
i nic nie rozumia³. Musisz zbli¿yæ siê
do S³owa, które jest Bogiem. S³owo to
pomo¿e ci ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.
¯ycie Jezusa dostarcza �wiat³a, któ-
re o�wieca tych, którzy akceptuj¹ Jego
s³owa.

cz³owieka, gdy na �wiat przychodzi.
Na �wiecie by³o S³owo, a �wiat sta³ siê
przez Nie, lecz �wiat Go nie pozna³.
Przysz³o do swojej w³asno�ci, a swoi
Go nie przyjêli. Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby
siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy
wierz¹ w imiê Jego, którzy ani z krwi,
ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a, ale
z Boga siê narodzili. S³owo sta³o siê
cia³em i zamieszka³o miêdzy nami.
I ogl¹dali�my Jego chwa³ê, chwa³ê,
jak¹ Jednorodzonyotrzymuje od Ojca,
pe³en ³aski i prawdy.
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

2. Niedziela po Narodzeniu Pañskim - 02 stycznia 2011r.

Pi¹tek 07 stycznia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 O zdrowie dlaMarcina Lip i opiekêMatki Bo¿ej
7.30 �p. Idzi Æwiêk
8.00 Przeb³agalna za grzechy nasze i ca³ego �wiata
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Stanis³awy
16.30 �p. Emilia Pawlik - 1 r.�m.
18.00 �p. Zdzis³awWawro - 18 r.�m.

�p. Jan Gawron

Sobota 08 stycznia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. Idzi Æwiêk
7.30 �p. Józef Cabak
8.00 Rycerstwo Niepokalanej
12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedykta XVI, o rych³¹

beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, za
Duchowieñstwo,Ojczyznê,RadioMaryjaiTVTrwam

18.00 �p. AdamGraca
�p. Mieczys³aw Piwowarczyk

Niedziela 09 stycznia
6.00 �p. Idzi Æwiêk
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków Ró¿

Ró¿añcowych i ks. Opiekuna
O opiekê Bo¿¹ i zdrowie dla ks. pra³ata
Stanis³awa Miki

9.00 �p. Natalia Augustyniak, Marian Wasilewski
10.00 RokówO zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary

i Bo¿eny z okazji urodzin i o dary Ducha �w.
dla rodziny Wiktorskich

10.30 �p. JózefWawro - 1 r.�m.
12.00 �p. Jan Pietraszek, Honorata, Stanis³aw syn
13.15 Roczki
18.00 �p. Zbigniew Maluty - 8 r.�m.

Czwartek 06 stycznia
Uroczysto�æ Objawienia Pañskiego

6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.30 �p. Bronis³aw Fr¹czek, ¿ona Józefa

�p. AdamWróbel
9.00 �p. Stanis³aw Gibas
10.00 Roków�p. Józef Polak - 24 r.�m.
10.30 �p. Idzi Æwiêk
12.00 �p.Franciszek Piwowarczyk - 6 r.�m.
18.00 �p.AdamGraca

Poniedzia³ek 03 stycznia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. Zdzis³aw Ksi¹¿ek
7.30 Dziêkczynna
8.00 Podziêkowanie za szczê�liwy ratunek
12.00 �p. Idzi Æwiêk
18.00 �p. AdamGraca

�p. Janina, W³adys³aw Witek

Wtorek 04 stycznia
6.00 �p. Jan Gawron
7.00 �p. Idzi Æwiêk
7.30 �p. Krystyna Matu³a
8.00 �p. Stanis³aw Gibas
12.00 �p. Ziaja Maria Anna,

Agnieszka, Andrzej, Sylwek Goryl
18.00 �p.AdamGraca

Sp. Czes³awa Pacut - 2 r.�m.

�roda 05 stycznia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. Józef Stopa
7.30 �p. Anna, Henryk Minol, El¿bieta,

Piotr Deja, El¿bieta Lip
8.00 �p. Jan Gawron
12.00 �p. Kasper i Magdalena Zawi³a,

Janina Ryszard Kumala
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Zawszystkichzmar³ychpotrzebuj¹cychratunku
�p. Józef Madoñ
�p. AdamDec
�p. Anna Baran
�p. Krystyna Matu³a
�p. Idzi Æwiêk
�p. Józef Cabak
�p. Józef Stopa

Uroczysto�æ �wiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi - 01 stycznia 2011r.
1. U pocz¹tku roku 2011 sk³ada-
my najserdeczniejsze ¿yczenia �
niech Matka Bo¿a pochylona nad
Nowonarodzonym, schyla siê nad
nasz¹ codzienno�ci¹ i pomaga od-
czytywaæ znaki Bo¿ej mi³o�ci wpi-
sane w nasze ¿ycie.

2. Dzisiaj obchodzimy 44. �wiato-
wy Dzieñ Pokoju pod has³em �Je�li
chcesz rozwijaæ pokój, strze¿ dzie³a
stworzenia�. Modlimy siê, by wielkie
dobro, jakim jest pokój by³o udzia³em
ka¿dego z nas, naszych rodzin, Oj-
czyzny, w której ¿yjemy, a tak¿e ca-
³ego �wiata.

3. Dziêki szczególnej opiece Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, oraz ofiar-
no�ci parafian dokonali�my w ubieg³ym
roku wiele remontów w naszym ko�cie-
le. Wyp³acili�my du¿¹ czê�æ pieniêdzy
na wybudowane w zesz³ym roku nowe
27-g³osowe organy. Rozpoczêli�my
odnowienie stacji Drogi Krzy¿owej.

Praca ta wyceniona jest na 150.000 z³o-
tych. Na czas remontu Domu Papieskie-
go � u¿yczyli�my kaplicy parafialnej
pod wystawê o Ojcu �w.. Zaadoptowa-
li�my jedn¹ z sal katechetycznych
w Domu Katolickim na kaplicê. Niech
Bóg mi³osierny wynagradza wszelkim
dobrem ofiarne serca parafian. W tym
roku w dalszym ci¹gu sk³adamy pieni¹-
dze na pokrycie wybudowanych 27-g³o-
sowych organów, a tak¿e na odnowie-
nie Drogi Krzy¿owej oraz wykonanie
zdobniczych elementów w kaplicy
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Maj¹
one kosztowaæ 20 tys. z³.

4. Jutro o godz. 20.00 Wieczór Pa-
pieski poprowadzi ks. Pra³at Jan Mar-
cisz by³y proboszcz z Mucharza. Ser-
decznie zapraszamy naszych parafian.

5. W sobotê 8 stycznia pojedziemy na
Jase³ka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wy-
jazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 5 z³.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. W czwartek jest uroczysto�æ Obja-
wienia Pañskiego. Jest to �wiêto ko-
�cielnie obowi¹zuj¹ce. Po raz pierwszy
od wielu lat jest to równie¿ �wiêto pañ-
stwowe. Porz¹dek mszy �w. jak
w ka¿d¹ niedzielê. Jest to dzieñ modlitw
dzieci i m³odzie¿y w intencji misji.
Sk³adka przeznaczona jest na misje.
W tym dniu po�wiêcamy kredê i kadzi-
d³o. O godz. 15.30 odbêdzie siê spotka-
nie op³atkowe Stra¿y Honorowej NSPJ.

2. W ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca na
mszy �w. o godz. 13.15 udzielamy b³ogo-
s³awieñstwa dzieciom obchodz¹cym roczek.

3. Zapraszamy uczestników ¯ywego
Ró¿añca do Domu Katolickiego w sobo-
tê 8 stycznia na godz. 15.00 na op³atek.
W tym dniu wyjazd na Jase³ka do Kalwa-
rii Z. o godz. 13.00. Koszt przejazdu 5 z³.

4. W przysz³¹ niedzielê o godz. 16.00
bêdzie op³atek grupy pielgrzymkowej.

5. Wyjazd na Apel Jasnogórski w nie-
dzielê 16 stycznia o godz. 15.45.
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ks. Infu³at

Komunia Bo¿ego Narodzenia
£aciñskie s³owo komunia oznacza
zjednoczenie, wspólnotê. Kiedy chce
siê pisaæ o tajemnicy Bo¿ego Narodze-
nia nale¿y u¿yæ tego s³owa. Czym¿e
s¹ te �wiêta, które obecnie prze¿ywa-
my jak nie zanurzeniem w tajemnicy
komunii Boga z cz³owiekiem. Wcie-
lenie Syna Bo¿ego jest zjednoczeniem
natury boskiej i ludzkiej w Osobie Je-
zusa Chrystusa. W Jezusie Bóg jest
Emmanuelem � Bogiem z nami. Piêk-
no �wi¹t Bo¿ego Narodzenia jest prze-
¿ywaniem tajemnicy zjednoczenia
tego, co nieograniczone, niepojête,
boskie z ograniczono�ci¹ ludzk¹.
Tego, co nadprzyrodzone � z tym, co
przyrodzone. Zjednoczenie wieczno-
�ci z doczesno�ci¹. Przepiêknie tê
prawdê wyra¿a kolêda Karpiñskiego
�Bóg siê rodzi moc truchleje�. W s³o-
wach tej pie�ni jest g³êbia teologiczna
prze¿ywanych �wi¹t.
W odpowiedzi na tajemnicê zjednocze-
nia � wierz¹cy cz³owiek pragnie w te
�wiêta przyst¹piæ do komunii. Inicjatywa
zjednoczenia Boga z cz³owiekiem wy-
sz³a od Najwy¿szego. Wra¿liwo�æ ludz-
ka karze nam odpowiedzieæ na bosk¹
inicjatywê i dlatego w dniach przed�wi¹-
tecznych licznie korzystamy z sakramen-
tu pokuty, aby w �wiêta uczestniczyæ
w komunii �w. z Jezusem Chrystusem.

W duchu komunii �wi¹tecznej polska
tradycja wykszta³ci³a rodzinn¹ wigiliê.
Jej najwa¿niejszym elementem jest by-
cie razem. Ca³a rodzina ³amie siê op³at-
kiem i spo¿ywa wiele potraw. Istot¹ tego
wieczoru jest prze¿ycie rodzinnej wspól-
noty. Bole�nie odczuwa siê brak kon-
kretnej osoby, która nale¿y do rodziny.
Smutna jest absencja bliskiej osoby, gdy
w wieczór wigilijny nie jest z nami.
Bolesne jest gdy podczas wieczerzy
u�wiadamiamy sobie, ¿e bliska osoba
odesz³a w tym roku do wieczno�ci.
Najczê�ciej p³aczemy. Krucho�æ op³at-
ka, którym siê ³amiemy u�wiadamia
ka¿demu krucho�æ ¿ycia ludzkiego,
a zw³aszcza delikatno�æ zdrowia, oraz
mi³o�ci. Kruchy op³atek ma w ten wie-
czór wigilijny niezwyk³¹ moc. Ma si³ê
zjednoczenia. Komunii � wspólnoty.
Zwyczaj odwiedzania rodzinnego
podczas �wi¹t Bo¿ego Narodzenia � to
tak¿e radosne echo prawdy, któr¹ �pie-
wamy w kolêdzie: �Opu�ci³e� �liczne
niebo obra³e� bar³ogi�. W tych dniach
czêsto opuszczamy nasze ciep³e poko-
je, przemierzamy wiele kilometrów by
obdarowaæ nasz¹ obecno�ci¹ bliskich
i znajomych. Trzeba byæ razem. Zjed-
noczony z Bogiem, a tak¿e z lud�mi.
Taka jest najg³êbsza prawda prze¿ywa-
nych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Bóg zap³aæ
Na Apel Caritasu, aby oddaæ niepo-
trzebne, stare pieni¹dze, gdy¿ Bank
Polski do koñca 2010 r. móg³ je jesz-
cze zamieniæ na obecnie obiegow¹
monetê � w naszej parafii z³o¿ono star¹

walutê w sumie 100.100 z³. Przekazan¹
przez parafian star¹ walutê oddali�my do
Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Bóg
zap³aæ za uporz¹dkowanie waszych sza-
fek z przekazaniem na dobry cel.

Wa¿ne spostrze¿enie
Siostry Nazaretanki, prawie przez
30 lat by³y stró¿ami Domu Ojca �w. Od
wrze�nia 2010 r. dom ten zosta³ podda-
ny gruntownej przebudowie. Na czas
remontu Domu Papieskiego udostêpni-
li�my kaplicê Domu Parafialnego jako
miejsce wystawy o Ojcu �w. Wiele eks-
ponatów z domu zosta³o przeniesione
na tê wystawê. Siostry Nazaretanki dba-

j¹ce teraz o salê wystaw stwierdzaj¹, ¿e
przybywaj¹cych i zwiedzaj¹cych piel-
grzymów jest nieporównywalnie mniej.
Byæ w by³ym Domu Ojca �w. a zwie-
dzaæ wystawy o Papie¿u to zasadnicza
ró¿nica. Brakuje w³a�ciwej domowej
atmosfery. Ona przyci¹ga³a pielgrzy-
mów i sk³ania³a do wch³aniania jedynej
niepowtarzalnej domowej atmosfery
wadowickiego Papie¿a.

Podziêkowanie
Na �wiêta Bo¿ego Narodzenia otrzy-
ma³em wiele ¿yczeñ od szkó³ wadowic-
kich, zak³adów pracy, instytucji a tak-
¿e od wielu osób prywatnych. Wzru-
szony jestem ¿yczliw¹ pamiêci¹ wyra-
¿onej w nastroju �wi¹tecznym.
Wyra¿am wielk¹ wdziêczno�æ P. Jo-
lancie Drabczyk wraz z rodzin¹ za
wykonanie szopki w naszej Bazylice.

Siostrze Michalinie � naszej Zakry-
stiance i jej ofiarnym Paniom dziêkujê
za dekoracjê o³tarzy. Pañstwu M. i B.
Dubel za 44 sztuki kwiatów doniczko-
wych. Mam �wiadomo�æ, ¿e piêkno
naszej �wi¹tyni realizuje siê poprzez
ofiarn¹ pracê wielu parafian i choæ ich
nie wymieniam z nazwiska i imienia
to noszê ich w sercu swoim i czêsto
ich Bogu polecam.

Smak klêski
W naszej parafii tegoroczne adwen-
towe roraty dla dzieci nie cieszy³y siê
zbytni¹ popularno�ci¹. Bra³o w niej
udzia³ od trzydziestu do piêædziesiêciu
dzieci. Do koñca nie wiem, co wp³y-
nê³o na tak nisk¹ frekwencjê. Zimowa
aura? Mo¿e niew³a�ciwa pora? Brak
zainteresowania rodziny t¹ form¹ po-
bo¿no�ci? Mo¿e jaka� nieudolno�æ
duszpasterska? Faktem jest, ¿e do-
�wiadczamy w naszej Bazylice coraz
wiêkszego braku dzieci szkolnych. To
niepowodzenie duszpasterskie mobili-
zuje nas do nowych kroków podejmo-
wanych w tej dziedzinie.

Podobnego rozczarowania dozna³em
równie¿ patrz¹c na frekwencjê wier-
nych podczas rekolekcji adwento-
wych. Bardzo ma³a liczba parafian
w ci¹gu tygodnia bra³a udzia³ w nabo-
¿eñstwach. Nie wiem, czy nieodpo-
wiednia pora tych rekolekcji, czy ka-
znodzieja nie spe³niaj¹cy pok³adanych
nadziei? A mo¿e brak ca³kowitego za-
interesowania dodatkow¹ form¹ nabo-
¿eñstw? Robiê tylko to, co muszê. Nic
ponadto. Radosnego dawcê Bóg mi³u-
je. My�lê te¿, ¿e formê rekolekcji ad-
wentowych trzeba w przysz³o�ci zmo-
dernizowaæ.

Ks. Proboszcz

Ks. Proboszcz

Ks. ProboszczKs. Proboszcz


