Radosne zwiastowanie
W pi¹tek 14
stycznia
prze¿yliœmy kolejne, bardzo
radosne annuntio z ust
Benedykta XI tycz¹ce beatyfikacji Jana Paw³a II. Ile¿
tych radosnych zwiastowañ ju¿ by³o. Pocz¹wszy
od tego zaskakuj¹cego
16 paŸdziernika 1978
roku – kiedy to kardyna³
obwieszcza³ z loggi bazyliki piotrowej, i¿ polski kardyna³ Wojty³a zosta³ wybrany na papie¿a. Kolejnych
zapowiadanych osiem pielgrzymek
do Polski zawsze wi¹za³o siê z prze¿ywaniem radosnego annuntio. Trzeba koniecznie przypomnieæ sobie,
jak cieszyliœmy siê naszym Papie¿em,
kiedy przyby³ do Wadowic w czerwcu 1979 roku, w sierpniu 1991 roku,
oraz w czerwcu 1999 roku. To by³y
wielkie, radosne narodowe zwiastowania. Nic dziwnego, ¿e równie¿ i to
z 14 stycznia 2011 roku odbieramy
z tak niezwyk³¹ wdziêcznoœci¹.

Ogarnê³a mnie
wielka radoœæ, gdy na zapowiedzianej
popo³udniu
w tym dniu mszy œw.
o godz. 21.00 nasza bazylika wype³ni³a siê
rzesz¹ mieszkañców
Wadowic, a tak¿e pobliskich miejscowoœci.
W oczach uczestników
mszy œw. widzia³em radoœæ, a piêciu ksiê¿y
koncelebrantów wraz ze
mn¹ jako przewodnicz¹cym tej niezwyk³ej mszy
œw., stanê³o tego wieczoru przy o³tarzu. Poruszaj¹ce kazanie o mi³osierdziu Bo¿ym wyg³osi³ przeor oo. Karmelitów na Górce,
o. Benedykt Belgrau. Znacz¹cy tamtejszy tydzieñ dla Wadowic by³ tak¿e
i przez to, ¿e we wtorek 11 stycznia
rozpocz¹³ siê w kaplicy arcybiskupów
krakowskich tzw. proces rogatoryjny
œwi¹tobliwego karmelity bosego,
o. Rudolfa Warzechy. Celem tego
procesu kanonicznego jest przes³uchanie œwiadków znaj¹cych o. Rudolfa na temat jego ¿ycia – tego jak ¿y³,
co mówi³ i co pisa³.
S¹ to wzruszaj¹ce dla ¿ycia religijnego Wadowic annuntio. ks. Infu³at

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Zwyk³a
Panie Bo¿e, dziêkujemy Ci za Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, jednego z Najwiêkszych Ludzi tego œwiata i Najwiêkszego Polaka.
To On nauczy³ nas ¿yæ w wierze i mi³oœci do bliŸniego, pokaza³, co naprawdê w ¿yciu
ma sens. Przez 27 lat pontyfikatu, jak nikt inny, rozumia³ problemy ludzkoœci –
nêdzy, bezrobocia, braku
wolnoœci, poni¿enia, cierpienia w wyniku choroby,
opuszczenia i zapomnienia.
Jan Pawe³ II ca³ym swoim
¿yciem dawa³ œwiadectwo
prawdom ewangelicznym, które g³osi³.
Wierzymy ukochany Ojcze
Œwiêty, ¿e stoisz teraz w oknie
Domu Ojca, patrzysz na nas i nam
b³ogos³awisz.
Aneta i Witold Barszczewscy z córkami

Porz¹dek kolêdy:

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

Poniedzia³ek 24.01.2011
Ks. Marek Poznañski
Ks. Grzegorz Kufel

12.00
16.00

Os. Piastowskie od numeru 1 do 28
ul. Trybunalska

Iz 8, 23b - 9,3 Naród krocz¹cy w ciemnoœciach
ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹

Œroda 26.01.2011
Ks. Marek Poznañski

16.30

Os. Wadowity bl. 3

Pi¹tek 28.01.2011
Ks. Marek Poznañski

15.30

Dokoñczenie os. Piastowskiego
ks. Proboszcz

PROROKA IZAJASZA:

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£AAPOSTO£A
DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 10-13. 17

Jednoœæ chrzeœcijan

Jezus g³osi³ Ewangeliê o królestwie i leczy³ wszelkie choroby wœród ludu.

EWANGELIA: Mt 4, 12-23 Na Jezusie spe³nia siê zapowiedŸ Izajasza
Gdy Jezus pos³ysza³, ¿e Jan zosta³
uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei. Opuœci³ jednak Nazaret, przyszed³ i osiad³
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedzia³ w ciemnoœci,
ujrza³ œwiat³o wielkie, i mieszkañcom
cienistej krainy œmierci wzesz³o œwiat³o». Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ
i mówiæ: «Nawracajcie siê, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie».
Gdy Jezus przechodzi³ obok Jeziora
Galilejskiego, ujrza³ dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego,

Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro;
byli bowiem rybakami. I rzek³ do nich:
«PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszed³ stamt¹d dalej, ujrza³ innych
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem
swym Zebedeuszem naprawiali w ³odzi
swe sieci. Ich te¿ powo³a³. A oni natychmiast zostawili ³ódŸ i ojca i poszli
za Nim. I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê,
nauczaj¹c w tamtejszych synagogach,
g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i lecz¹c
wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci
wœród ludu.
Oto s³owo Pañskie

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

Chrzest Œw.

Dominika Matu³a, córka Macieja i Ma³gorzaty
Micha³ Matu³a, syn Macieja i Ma³gorzaty
Adam Matu³a, syn Macieja i Ma³gorzaty
Oliwia Zawi³a, córka Kamila i Moniki
Maja Zagórska, córka Filipa i Karoliny
Magdalena Mamcarczyk, córka Tomasza i Beaty
Szymon Kornaœ, syn Dariusza i Kingi

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. Ryszard Szopiñski, ur. 1917r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Weronika Szostek, ur. 2000r., zam. ul. Batorego
Œp. Ryszard Skrzypczak, ur. 1933r., zam. ul. Podstawie
Œp. W³adys³aw Brañka, ur. 1940r., zam. Os. XX-lecia

„Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ œwiat³o wielkie...”
Œwiat³o pozwoli ci przeczytaæ rozwa¿anie na niedzielê. Œwiat³a w samochodzie pomog¹ ci dojechaæ do
domu po ciê¿kim dniu pracy. Œwiat³o jest bardzo wa¿ne w naszym ¿yciu.
Potrzebujesz jednak te¿ innego œwiat³a - tego wewnêtrznego, które zab³ys³o nad szopk¹ betlejemsk¹. Ono pomo¿e ci odró¿niæ dobro od z³a, po-

kój od wojny. Pomo¿e ci zauwa¿yæ
tych, którzy potrzebuj¹ nadziei, mi³oœci i czu³oœci. Musisz pójœæ za nim, bo
ono wyrwie ciê z ciemnoœci grzechu.
Pomo¿e ci pójœæ za Chrystusem i dojœæ
do Domu Ojca.
Jezus jest tym, który przenika ciemnoœæ œmierci.
Ks. Stanis³aw Gorgol
-2-

Œp. Karolina Matejko, ur. 1938r., zam. ul. Lwowska
Œp. Marianna Lempart, ur. 1923r., zam. ul. Wadowity
Œp. Wanda Mika, ur. 1946r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Stanis³aw Pamu³a, ur. 1941r., zam. ul. Lwowska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koœcio³a, we wtorek – œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a, w œrodê – wspomnienie œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa, w czwartek
– wspomnienie b³. Jerzego Matulewicza, biskupa, w pi¹tek – wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a.
-7-

Poniedzia³ek 24 stycznia
6.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
7.00 Œp. Kazimiera Kasprzak
7.30 Œp. Barbara Okoñska
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
18.00 Œp. Zofia i Maria Olech
Œp. Zofia Gaczo³
Œp. Jan Gawron
Wtorek 25 stycznia
6.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
7.00 Œp.Rajmund,Teresa,FranciszekGuzdek
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marii
w dniu imienin
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Ludwika Foltin
18.00 Œp. Józef Stopa
Sp. Jan Gawron
Œroda 26 stycznia
6.00 Œp. Kazimiera Kasprzak
7.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
7.30 Œp. Olgierd Sêtkowski - 6 r. œm.
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Czes³aw Mrajca 1 r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Józef Madoñ
Œp. Stanis³awa Piesko
Œp. Anna Baran
Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Józef Cabak
Œp. Józef Stopa
Œp. Stanis³aw Kot
Œp. Jan Gawron
Œp. Ryszard Skrzypczak
Œp. Barbara Okoñska
Œp. Ryszard Szopiñski
Œp. Weronika Szostek
Œp. Marianna Lempart
Œp. Wanda Mika

Intencje mszalne:
Czwartek 27 stycznia
6.00 Œp. Andrzej Pacyna
7.00 Œp. Barbara Okoñska
7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Stanis³awa Piesko
18.00 Œp. Jan Gawron
Œp. Kazimiera Kasprzak
Pi¹tek 28 stycznia
6.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
7.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
7.30 Œp. Kazimiera Kasprzak
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Maria Westfalewicz - 4 r. œm.
18.00 Œp. Jan Gawron
Œp. Barbara Okoñska
Sobota 29 stycznia
6.00 Œp. Barbara Okoñska
7.00 Œp. Jan Gawron
7.30 Œp.Stanis³awa,Mieczys³awZiemski,synS³awomir
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Dziêkczynno b³agalna w 50 r. œlubu
Marianny i Józefa P³ywacz
18.00 Œp. Jan Cieœlak - 12 r. œm.
O zdrowie ib³og. Bo¿e dla Karoliny w 18r.
urodzin oraz podziekowanie za otrzymane ³aski
Niedziela 30 stycznia
6.00 Œp. Józef Cabak
7.30 Œp. Zofia i Józef Kita z rodzin¹, Eugenia
i Piotr Pitu³ej z rodzin¹
Œp. Jan Malczyk
9.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
10.00 Roków Œp. W³adys³aw Czermak - 8 r. œm.
10.30 Œp. Dorota Curzyd³o - 12 r. œm.
12.00 Œp. Józefa K³aput, Leon i Stanis³aw
13.15
18.00 Œp. Wies³aw Domañski - 8 r. œm.
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3. Niedziela Zwyk³a - 23 stycznia 2011r.
1. Dzisiaj wszystkie msze œw. odprawiamy w intencji rodzin, które
przyjê³y w tym roku b³ogos³awieñstwo kolêdowe. Jeœliby jakaœ rodzina ¿yczy³a sobie ksiêdza po kolêdzie, niech siê umówi z konkretnym
ksiêdzem. Po po³udniu zapraszamy
na godz. 16.00 do udzia³u w kolêdowaniu z Janem Paw³em II, które
poprowadz¹ aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku Bia³ej, oraz Zespó³
„Dzieñ Dobry”.
2. Jutro o godzinie 16.00 bêdzie
op³atek dla cz³onków Rycerstwa Niepokalanej.
3. W czwartek o godz. 16.30
spotkanie Stra¿y Honorowej
Serca Bo¿ego.
4. W pi¹tek ksi¹dz kard. Stanis³aw
Dziwisz odprawi mszê œw. o godzinie 10.00, po niej poœwiêci salê gimnastyczn¹ Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3.
5. W sobotê o godz. 10.00 pielgrzymujemy do £agiewnik, a tak¿e
zobaczymy niektóre krakowskie
szopki. Koszt przejazdu 15 z³otych.

6. W przysz³¹ niedzielê kazania wyg³osi ks. Wojciech Momot, kap³an
chory na stwardnienie rozsiane.
W miejsce nieszporów o godz. 17.30,
nasz chór parafialny zaœpiewa kolêdy. Serdecznie zapraszamy.
7. Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
w czwartek 31 marca o godz. 18.00.
Niech kandydaci do tego Sakramentu, zw³aszcza m³odzie¿ z klas III jak
najlepiej przygotuj¹ siê na przyjêcie
tego Sakramentu.
8. Do beatyfikacji Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, Najwiêkszego Wadowiczanina – 1 maja przygotowujemy
siê duchowo, a tak¿e organizacyjnie.
Wkrótce powiadomimy, jakie œrodki
transportu bêd¹ do dyspozycji w pielgrzymowaniu do Rzymu, czy kolej,
lub autobus, a tak¿e samolot. W naszej bazylice w tym dniu spodziewamy
siê wielkiego nap³ywu pielgrzymów.
Przez telebim ustawiony na rynku bêdziemy ogl¹daæ uroczystoœci rzymskie,
a po ich zakoñczeniu odprawimy uroczyst¹ celebrê przed bazylik¹.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni dudni
Bardzo mnie ucieszy³a wiadomoœæ, która dotar³a przed po³udniem
14 stycznia z Watykanu. Benedykt
XVI zatwierdzi³ cud wyproszony za
spraw¹ Jana Paw³a II. Postawi³ kropkê nad i wyznaczaj¹c datê beatyfikacji swego Wielkiego Poprzednika
na niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, -3-

któr¹ w tym roku obchodzimy 1 maja.
Dzieñ beatyfikacji jest Opatrznoœciowym zbiegiem trzech nurtów, w które zanurzony by³ Wielki Polski Papie¿.
Najpierw œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia. Czêsto mówi³ wadowicki Ojciec
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œwieckie œwiêto pracy, ustanowi³
z polecenia papie¿a Piusa XII
œwiêtego Józefa – Robotnika, jako Patrona tego dnia.
Nie bardzo siê ono przyjê³o w Koœciele. Natomiast Œwiêto Pracy wci¹¿
jest obchodzone, choæ
w naszych, polskich warunkach bardzo minorowo.
Jakie¿ to wspania³e, ¿e ten Papie¿, który mia³ na imiê Karol Józef
i który w m³odoœci pracowa³ jako robotnik w krakowskim Solvay’u – osobiœcie pozna³ ciê¿ar pracy fizycznej
– zostanie wyniesiony na o³tarze w³aœnie pierwszego maja.
Nale¿y dodaæ jeszcze trzeci¹ uwagê, tycz¹c¹ Opatrznoœciowo wybranego dnia beatyfikacji. Miesi¹c maj,
zw³aszcza dla nas, Polaków kojarzy
siê z wielkim uczczeniem Najœwiêtszej Maryi Panny. Miesi¹c maryjny,
nabo¿eñstwa majowe, „Chwalcie ³¹ki
umajone”. Ten Papie¿, który od swojego dzieciñstwa, poprzez m³odoœæ
i dojrza³oœæ wci¹¿ uwa¿a³ siê za Totus Tuus – gdy rozpoczyna siê maj –
zostaje og³oszonym b³ogos³awionym.
Ktoœ powie: „zbieg okolicznoœci”. Ja
jednak jestem przekonany, ¿e to cudowne zrz¹dzenie Opatrznoœci Bo¿ej.
Tak Bóg bogaty w mi³osierdzie ukazuje nam w sposób czytelny na przyk³adzie beatyfikacji Jana Paw³a II jak
wci¹¿ po ludzkich krzywych liniach
pisze w sposób prosty i wyrazisty.
Jak¿e Go nie wielbiæ i dziêkowaæ?

Œwiêty, ile zawdziêcza³ Jezusowi bogatemu w Mi³osierdzie. Œwiêta Faustyna
by³a aposto³k¹ Mi³osierdzia. Jednak dziêki krakowskiemu kardyna³owi
Wojtyle jej dzienniczek,
w którym opisywa³a swoje
widzenia, zosta³ zaakceptowany przez Koœció³. Tak¿e
metropolita krakowski Wojty³a
rozpocz¹³ proces beatyfikacyjny
siostry Faustyny. Jako papie¿, beatyfikowa³ j¹ i kanonizowa³. Równie¿ to Nasz Ojciec Œwiêty ustanowi³
pierwsz¹ niedzielê po Zmartwychwstaniu – Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. Bardzo pragn¹³, choæ by³ ju¿
powa¿nie chory, konsekrowaæ œwi¹tyniê w £agiewnikach i og³osiæ j¹
jako œwiatowe Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego. Przed szeœciu laty,
w wigiliê œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, odszed³ do Domu Ojca Niebieskiego. Jak¿e nie cieszyæ siê, ¿e
w tym dniu, tak piêknym i bogatym
w treœci bliskie Janowi Paw³owi II zostanie on publicznie og³oszony jako
b³ogos³awiony.
Drugie powa¿nie zagadnienie tycz¹ce pierwszego maja wi¹¿e siê ze
Œwiatowym Dniem Pracy. Za czasów
komunistycznych ten dzieñ by³ obchodzony nader uroczyœcie. Pochodom i manifestacjom nie by³o koñca, a wieczorem wielkim, darmowym
zabawom. Koœció³ chc¹c ochrzciæ to
-4-

ks. Infu³at

Jase³ka w Kalwarii Zebrzydowskiej
wane przez braci kleryków. Rozpoczê³y siê powitaniem przyby³ych, z³o¿eniem ¿yczeñ i przypomnieniem, ¿e
okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wzbudza w nas wiarê, nadziejê i mi³oœæ, ¿e s³owo cia³em siê sta³o.
Kolejne sceny, które ogl¹daliœmy,
to: przybycie Anio³a Gabriela do Maryi, nawiedzenie przez Maryjê œw. El¿biety, œw. Franciszka z Asy¿u wêdruj¹cego z braæmi do Greccio, pasterzy,
zwiastowanie im nowiny o narodzinach Mesjasza, dwór Króla Heroda,
do którego przybyli Trzej Królowie,
œmieræ Heroda.
Œwiêta Rodzina pochylona nad ¿³óbkiem dzieciêcia Jezus, pastuszkowie
sk³adaj¹cy dary, Trzej Królowie oferuj¹cy z³oto, kadzid³o i mirrê zakoñczy³y Jase³ka.
Nie zabrak³o w nich te¿ momentów
humorystycznych, np. trochê
g³uchego pasterza, który przekrêca³ s³owa, zabawnego s³ugi u Heroda, œmiesznego niedŸwiadka.
Te sceny najbardziej podoba³y
siê dzieciom, które swoj¹ radoœæ
wyra¿a³y g³oœnymi okrzykami
i brawami.
W drodze powrotnej do Wadowic „chór” z³o¿ony z 50 osób –
doroœli i dzieci, œpiewa³ piêkne
kolêdy.

8 stycznia 2011r. tradycyjnie pojechaliœmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby ogl¹dn¹æ piêkn¹ szopkê
i jase³ka.
Szopka u Ojców Bernardynów ma
ju¿ d³ug¹ tradycjê, od ponad czterystu lat budowana jest przez Ojców
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Przygotowanie szopki œwi¹tecznej
to element tradycji franciszkañskiej.
W sanktuarium kalwaryjskim jest
najwiêksz¹ i najbardziej znan¹ na
Podbeskidziu. Co roku umieszczone s¹ w niej nowe figurki, jest ich
oko³o 200, wiele ruchomych.
Przed szopk¹ gromadz¹ siê t³umy
dzieci i doros³ych, którzy podziwiaj¹
to piêkne dzie³o.
W Sali teatralnej Wy¿szego Seminarium Duchowego oo. Bernardynów obejrzeliœmy Jase³ka przygoto-
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Maria Zadora

