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nie tej liturgii mszalnej.
Ciesz¹ siê z nowej, aktualizowanej strony internetowej parafii. Bardzo pragn¹, by w naszym koœciele dzia³o siê wiele Bo¿ych spraw. Nie znosz¹ martwoty
i obojêtnoœci.
Podkreœlaj¹, ¿e nasz ks. pra³at
Ka³wa to ostoja stabilnoœci ¿ycia parafialnego. Ksiê¿a siê zmieniaj¹.
Jedni odchodz¹ na parafie, a prze³o¿eni na emeryturê. Nowi, nieznani kap³ani przychodz¹. Natomiast
nasz dawny ks. kanonik Ka³wa
wci¹¿ jest taki sam. Drobna jest
jego postura, ale duch jego wci¹¿
jest prê¿ny i potê¿ny. Dobre, ³askawe serce. Zawsze biedny coœ od
niego otrzyma. Lubi¹ siê u niego
spowiadaæ, bo on ich zawsze zrozumie. Jest bardzo cierpliwy.
Niejednokrotnie wspominaj¹
zmar³ego 26 lat temu, 13 lutego 1987
roku ks. infu³ata Edwarda Zachera.
Mówi¹: „On by³ moim wspania³ym
katechet¹. Mia³em to szczêœcie, ¿e
by³em jego uczniem”.
Bardzo mi siê równie¿ spodoba³a
refleksja pewnej Pani na temat
Trzech Króli i ich darów. Role ewangelicznych Króli przenios³a na
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wspó³czesne dzieje parafii wadowickiej. Wed³ug
niej œp. ks. infu³at Kazimierz Suder by³ królem,
który wniós³ w nasz¹
wspólnotê du¿o mirry. To by³y lecznicze zio³a. Ks. inf. Suder mia³ dar
leczenia obola³ych dusz ludzkich.
Jego niezwyk³a pokora i takt – to balsamy wlewane we wnêtrza tych,
z którymi siê spotyka³.
S³ucha³em dalej jej biblijnych wywodów. Ks. infu³at Jakub Gil obdarzy³ nasz¹ parafiê z³otem. W³o¿y³
ogromny wysi³ek, by odnowiæ wewnêtrznie i zewnêtrznie nie tylko
nasz¹ Bazylikê, ale i ca³¹ wspólnotê
parafialn¹. Œwi¹tynia nasza teraz
b³yszczy. Przed prac¹ renowacyjn¹
nasz koœció³ by³ bardzo szary.
Natomiast nowy ks. Proboszcz jest
królem, który poprzez swoje piêkne
kazania wnosi w nasze parafialne
¿ycie du¿o kadzid³a. Ta wschodnia
¿ywica u¿ywana jest przy wielkich
uroczystoœciach. Potêguje nastrój wytwornoœci i nasycenia. Piêkna mowa
naszego ks. Proboszcza wytwarza
u s³uchaczy g³ód mowy ewangelicznej.
Bardzo dziêkujê Parafianom, którzy otwieraj¹ przed nami drzwi swych
mieszkañ. Bogu niech bêd¹ dziêki za
prze¿ywan¹ ró¿norodnoœæ prze¿yæ
kolêdowych.
ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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2. Niedziela Zwyk³a

Czêsto korzystajmy
Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz w Roku Wiary: 13 œwi¹tyñ poœród 450 koœcio³ów
i kaplic naszej archidiecezji ustanowi³ miejscem œwiêtym, gdzie mo¿na zyskaæ
odpust zupe³ny. Wœród nich znajduje siê równie¿ nasza wadowicka bazylika. Jest
to ogromne wyró¿nienie i wielka dla nas ³aska. Kiedy jesteœmy w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i jest w nas wolnoœæ od przywi¹zañ do jakiegokolwiek grzechu – po uczestnictwie we mszy œw. czy te¿ nabo¿eñstwie oraz odmówieniu modlitw, mo¿emy
zyskaæ odpust zupe³ny. Nale¿y go ofiarowaæ za zmar³ych. Kiedy myœlê o 96 zmar³ych parafian w ubieg³ym roku – jestem przekonany, ¿e mamy za kogo zyskiwaæ
odpust zupe³ny.
ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 4-11
Ró¿ne dary Ducha Œwiêtego

IZAJASZA
Iz 62, 1-5
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieñca

EWANGELIA:

Poœród narodów g³oœcie chwa³ê Pana.
J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

N asza

wdziêcznoœæ

W najbli¿szych dniach, dok³adnie
21 i 22 stycznia ze szczególn¹ ¿yczliwoœci¹ myœleæ bêdziemy o naszych
Babciach i Dziadkach. Bêdzie to kolejna doskona³a okazja do tego, aby
wyraziæ im nasz¹ wdziêcznoœæ.
W du¿ej mierze za najpiêkniejsze
wspomnienia z naszego dzieciñstwa
winniœmy byæ wdziêczni dziadkom.
To oni scalaj¹ rodziny pielêgnuj¹c
bogactwo tradycji i dbaj¹c o godne
jej kultywowanie. Maj¹ dla nas du¿o
czasu, ciep³a i zrozumienia. Mo¿emy liczyæ na ich pomoc oraz m¹dr¹
radê. Trudna sytuacja rodziców czyni dziœ dziadków pierwszymi wychowawcami m³odego pokolenia.
To oni, nasi dziadkowie, odpowiadaj¹ równie¿ za wychowanie swoich wnuków, zwracaj¹c przy tym
szczególn¹ uwagê na formacjê moraln¹ i religijn¹.
Dziœ warto zadaæ sobie pytanie, czy
nale¿ycie doceniamy wk³ad dziadków w nasz rozwój intelektualny
i duchowy. Wydaje siê, ¿e w czasie
tzw. erozji wartoœci ignorujemy nasze relacje z seniorami. To wielki
b³¹d, którego negatywne skutki mog¹
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zniweczyæ nasz plan na przysz³oœæ.
Jak bowiem pragniemy j¹ budowaæ,
gdy przestajemy czerpaæ ze Ÿróde³
m¹droœci i to¿samoœci wspólnoty,
z której wyroœliœmy. W wyniku takiego postêpowania nie tylko wykluczamy z ¿ycia spo³ecznego ludzi
starszych, ale skazujemy na upad³oœæ
nasz¹ cywilizacjê.
M³ode ma³¿eñstwa pragn¹c w sposób œwiadomy i odpowiedzialny
dbaæ o swoje dzieci, œwietnie zdaj¹
sobie sprawê z niezast¹pionej roli
dziadków. Wnuki uwielbiaj¹ spêdzaæ
z nimi czas, a rodzice maj¹ pewnoœæ,
¿e powierzaj¹ swoje pociechy najlepszym opiekunom. Pamiêtajmy te¿
o tym, ¿e z biegiem lat nam tak¿e
przyjdzie wkroczyæ w jesieñ ¿ycia.
Ucz¹c synów i córki szacunku dla
dziadków, zapracowujemy sobie na
kolor, jaki bêdzie ona mia³a. Oby by³a
radosna i z³ota.
Biblia ukazuje ludzi starszych jako
bêd¹cych w œcis³ej komunii z Bogiem. Patriarchowie, prorocy prowadz¹ lud ku Ziemi Obiecanej. Nie
szydŸmy ze starczych u³omnoœci,
gdy¿ winny one uœwiadamiaæ nam

koñcu tej ulicy zostaliœmy zaproszenie do pañstwa Suwaj na gor¹c¹ herbatê i s³odki poczêstunek. Oko³o
godz. 17.00 wracaliœmy do parafii.
Mi³ym zakoñczeniem by³o zakolêdowanie u jednego z ksiê¿y, u ks. Janusza, który przyj¹³ nas z hojnoœci¹.
Mam nadziejê, ¿e nastêpnego roku
równie¿ wyruszymy jako kolêdnicy
misyjni g³osz¹c Dobr¹ Nowinê o nowonarodzonym Zbawicielu.
Podziêkowania nale¿¹ siê kolêdnikom w liczbie15 osób oraz ich rodzicom. Bóg zap³aæ!

(ci¹g dalszy ze str. 5)

wieñstwa na kolêdowanie wœród
mieszkañców parafii.
Jedna z uczestniczek - Weronika
Tatar - tak wspomina: Po Mszy œw.
zostaliœmy zaproszeni przez Siostry
na herbatê i poczêstunek w domu
parafialnym. Tam omawialiœmy
sprawy organizacyjne. Nastêpnie
nasza grupa pe³na zapa³u i energii
wyruszy³a w stronê ul. Sadowej.
W niespe³na dwie godziny póŸniej
zakoñczyliœmy kolêdowanie przy
ul. Sadowej, z entuzjazmem wyruszyliœmy w stronê ul. Iwañskiego. Na

Opiekun: s.Ewa (nazaretanka)

Co Ksi¹dz myœli o kolêdzie?
W naszej parafii ksiê¿a wyruszaj¹
na kolêdê w pierwszy dzieñ po
Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia. Przez
miesi¹c przemierzaj¹ ulice i osiedla
naszej wspólnoty. Zespó³ Duszpasterski sk³ada siê z ks. Proboszcza
i 5 Wikariuszy. Dlatego obszar parafii podzielony jest na 6 rejonów.
Ka¿dy z duszpasterzy niesie Bo¿e
b³ogos³awieñstwo do wyznaczonych rodzin okreœlonego rejonu. Na
kap³ana wypada ok. 400 wejœæ kolêdowych. Z tej liczby oko³o 15%
z ró¿nych przyczyn nie spotyka siê
z kap³anem. Zdecydowanych na nieprzyjêcie ksiêdza po kolêdzie jest
u nas ok. 5%.
W ostatnich miesi¹cach w naszej
OjczyŸnie du¿o mówi siê i pisze
o antyklerykalizmie zataczaj¹cym

coraz szersze krêgi. Podkreœla siê, ¿e
w Polsce roœnie wrogoœæ wobec kap³anów i Koœcio³a.
Chodz¹c w tym roku po kolêdzie,
dziêki Bogu nie zaobserwowa³em
takich niepokoj¹cych objawów. Odwrotnie. Na ka¿dym kroku spotyka³em siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹, a nawet
serdecznoœci¹ i goœcinnoœci¹.
Wiele razy s³ysza³em wypowiedzi
Parafian o pracy duszpasterskiej naszych kap³anów. S¹ bardzo spostrzegawczy. Zauwa¿aj¹ apostolskie postawy poszczególnych duszpasterzy.
Ciesz¹ siê z aktywnoœci dzieci prze¿ywaj¹cych szkoln¹ mszê œw. –
w niedziele o godz. 12.00. Dziêkuj¹
ksiê¿om, a zw³aszcza ks. wizytatorowi Piotrowi Sobala za przygotowa-7-
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Poniedzia³ek 21 stycznia
6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Andrzej Byrski
7.30 Œp. Danuta Forystek
8.00 Œp. Agnieszka, jej mê¿owie, syn W³adys³aw
12.00 Œp. Józefa Gurdek
18.00 Œp. Julia, Antoni Ry³ko i rodzice
Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla Ireny i Zdzis³awa
Wtorek 22 stycznia
6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
6.45 Œp. Barbara Zemanek
7.30 Œp. Stefan i Rozalia
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II dla Marii
12.00 Za zmar³ych pracowników PKO BP
w Wadowicach
18.00 Œp. Bogus³aw Lisko
Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
Œroda 23 stycznia
6.00 Œp. Wojciech P³oszczyca
6.45 Œp. Kazimierz Musia³
7.30 Œp. Adam Kochamn
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
12.00 Œp. Józefa i Kazimierz Rajda
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o potrzebne ³aski dla
Marii i Jana w 45 r. œlubu
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Zofia Susek
Œp. Stefania Chmiel
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Tadeusz Paw³owski
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Ryszard Augustyniak
Œp. Krystyna Knapik
Œp. Irena Krêcioch
Œp. Jan Ochocki
Œp. Maria Stanik
Œp. Kazimierz Wolanin
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Intencje mszalne:
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Emil ¯aba
Czwartek 24 stycznia
6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Zbigniew Suknarowski
7.30 W intencji Bogu wiadomej
8.00 Œp. Kazimierz W¹dolny - 18 r.œm.
12.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
18.00 Œp. Józefa Sordyl
Œp. W³adys³aw, Maria Majeran i Tadeusz,
Maria Przysta³
Pi¹tek 25 stycznia
6.00 Œp. Krystyna Knapik
6.45 Œp. Barbara Zemanek
7.30 Œp. Rajmund Guzdek z rodzicami
8.00 Œp. Anna Czaicka
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Anna Tabak
Œp. Helena Bik
Sobota 26 stycznia
6.00 Œp. Zbigniew Suknarowski
6.45 Œp. Tadeusz Seweryn
7.30 Œp. Barbara Zemanek
8.00 Œp. Andrzej Byrski
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Anny i Tadeusza
w 30 r.œlubu
Œp. Jan - 14 r.œm.
Niedziela 27 stycznia
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Teresa, Stanis³aw Sikora z dzieæmi
Œp. Teresa Czuba - 1 r.œm.
9.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
9.00 Roków: Z podziêkowaniem za otrzymane
³aski i proœb¹ o dalsze w rocznicê œlubu
i z okazji urodzin dla rodziny Wiktorskich
10.30 Œp. Helena Bik
12.00 Œp. Stanis³aw Górak - 5 r.œm.
13.30 O b³. Bo¿e dla Kai (1r.ur.), Laury (7r.ur.)
i Marcela (12r.ur.)
18.00 Œp. Barbara Zemanek

ludzk¹ kruchoœæ. Dostrzegajmy w tym
wszystkim dary Ducha Œwiêtego.
Dostrzegajmy je w obecnoœci poœród
nas ludzi bogatych w ¿yciowe doœwiadczenie. Módlmy siê za nasze
babcie i dziadków, by dobry Bóg
w Roku Wiary, jaki obecnie prze¿ywamy, obdarza³ ich zdrowiem i du-

chowym pokojem, a je¿eli od nas
odeszli po wieczn¹ nagrodê – ofiarujmy im nasz¹ codzienn¹ modlitwê.
Nie zapominajmy o grobach, w których spoczywaj¹ ich utrudzone cia³a. Niech nie zabraknie na nich równie¿ pal¹cych siê zniczy i z³o¿onych
kwiatów.
Ks. Proboszcz

2. Niedziela Zwyk³a - 20 stycznia 2013
1. Rozpocz¹³ siê Tydzieñ modlitw
o jednoœæ chrzeœcijan. Has³em tego
tygodnia s¹ s³owa: „Czego Bóg od
nas oczekuje?”
2. Nowennê œrodow¹ w tym tygodniu o godz. 8.30 i 17.30 poœwiêcamy modlitwie za rodziny, które odwiedzamy z b³ogos³awieñstwem kolêdowym. Spotkanie Stra¿y Honorowej o godz. 16.00.
3. Ojcowie Karmelici z wadowickiej Górki zapraszaj¹ do uczestnictwa
w nowennie do œw. Józefa. W ka¿d¹
œrodê o godz. 8.00 i 17.00 celebrowana jest uroczysta Msza œwiêta
z kazaniem i nabo¿eñstwem.
4. Wyjazd do £agiewnik oraz
Sióstr Karmelitanek Bosych na
ul. Kopernika w pi¹tek 25 stycznia.
Wyjazd o godz. 12.30. Koszt 20 z³.
Poniedzia³ek 21.01.2013
Ks. Janusz Korbel
9.00
Ks. Janusz Korbel
14.00
Wtorek 22.01.2013
Godz.
Ks. Janusz Korbel
13.30
Ks. Janusz Korbel
18.30

5. W niedzielê 27 stycznia wyjazd
o godz. 15.00 na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt 6 z³.
6. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Agnieszki, dziewicy i mêczennicy, w czwartek – wspomnienie œw. Franciszka
Walezego, biskupa i doktora Koœcio³a, w pi¹tek – œwiêto Nawrócenia œw.
Paw³a Aposto³a, w sobotê – wspomnienie œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa.
7. Na nowy tydzieñ, razem z Bo¿¹
Dziecin¹ i Matk¹ Bo¿¹ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
8. Porz¹dek kolêdy:

ul. Batorego
ul. Batorego
Miejsce
ul. Batorego
ul. Batorego

21
33
31
27

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Œroda 23.01.2013
Ks. Janusz Korbel
Czwartek 24.01.2013
Ks. Janusz Korbel
Pi¹tek 25.01.2013
Ks. Janusz Korbel
Sobota 26.01.2013
Ks. Janusz Korbel

14.00 Os XX –lecia 14
14.00 ul. Batorego 23
14.00 Os. XX -lecia 16
9.00

ul. Batorego 19

¯ycie ludzkie jak choinka

Piêknie wystrojona choinka przypomina mi ¿ycie ludzkie. Na choinkê trzeba siê zdecydowaæ. Wymaga
odpowiedniego miejsca w mieszkaniu. Ona ma sw¹ cenê. Kosztuje.
Trzeba w³o¿yæ wiele trudu, by j¹
piêknie przyozdobiæ. Nak³ada siê na
ga³¹zki jode³ki ró¿ne stroiki i œwiecide³ka. Powinna swym blaskiem
zwracaæ uwagê domowników.
Dzisiaj du¿o mówimy, ile dziecko kosztuje trudu, wyrzeczeñ. Czasami s³yszê s³owa: mnie nie staæ na
ten luksus. Dla niektórych dziecko
jest luksusem. Zdarza siê, ¿e ma³- -4-

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

¿eñstwo nie ma swojego k¹ta. Jak
wiêc mog¹ mieæ dziecko. Na razie
nie ma dla niego miejsca w naszym
ma³¿eñstwie.
Choinka wytwarza atmosferê
œwi¹teczn¹. Jeœli jej nie ma – czegoœ
bardzo wa¿nego brak w prze¿ywaniu œwi¹t. Dziecko w rodzinie jest
blaskiem, który wype³nia szaroœæ
zwyk³ych dni. Daje ono rodzinie wyj¹tkowoœæ. Tworzy klimat. Trzeba
chodziæ ko³o niego na paluszkach.
Jest w domu œwiêtoœæ, któr¹ trzeba
czciæ i szanowaæ.
Ubieranie choinki to w niektórych rodzinach specjalny ceremonia³. Towarzyszy temu pomys³owoœæ i radoœæ. Mo¿na ³adnie ubraæ
choinkê, gdy siê ma pod rêk¹ ró¿nego rodzaju stroiki. To jednak za
ma³o. Trzeba byæ swego rodzaju
artyst¹. Nie ka¿dy to potrafi. Nie
ma takiego talentu.
Wychowanie dziecka to specyficzne ubieranie jego wnêtrza. Jego duszy. Kszta³towanie osobowoœci cz³owieka. Ile¿ ono od rodziców wymaga trudu i umiejêtnoœci. Niejednokrotnie w tej materii spotykamy siê
z pewnymi paradoksami. Polegaj¹

one na tym, ¿e nie zawsze wykszta³cony rodzic potrafi dobrze ukszta³towaæ swoje latoroœle. Normalnie
Bóg obdarza troskliwych rodziców
charyzmatem m¹droœci, dziêki któremu mog¹ dobrze kszta³towaæ swe
dzieci. Rodzice winni czêsto prosiæ
Boga o ten dar. Tak jak w Starym
Testamencie Salomon mówi³ do
Boga: „Bo¿e mój, jestem bardzo
m³ody, a Tyœ poleci³ mi rz¹dziæ wielkim królestwem. Proszê Ciê, obdarz
mnie m¹droœci¹, bym umia³ dobrze
rozs¹dzaæ sprawy ludzkie”. Pismo
œw. mówi, i¿ ta proœba bardzo spodoba³a siê Bogu. Rodzice czêsto powinni modliæ siê o m¹dre kszta³towanie swego dziecka. Co koniecznie nale¿y do wystroju cz³owieka.
Bez czego mo¿e jednak siê obejœæ.
Pedagogiczne wspó³czesne pr¹dy
podpowiadaj¹, aby rodzice nak³ania-

li swe dzieci do uczenia siê jêzyków,
bo on siê w ¿yciu przyda. Niech bierze udzia³ w ró¿nego rodzaju sportach, gimnastykach, muzycznym
kszta³towaniu. To mu u³atwi ¿ycie.
Pedagogia chrzeœcijañska podpowiada rodzicom, aby kochaj¹c swe
dziecko – tak¿e od niego wymagali.
Nie rozpieszczali go. Nie czynili
z niego samoluba. Niech od dzieciñstwa otworzy siê na wielk¹ wartoœæ
nauki Jezusa o potrzebie modlitwy,
udzia³u w nabo¿eñstwach, sakramentach œwiêtych i we mszy œw. Niech
siê uczy porz¹dku i ³adu. Niech ma
otwarte oczy i uszy na innych. Wra¿liwoœæ na Boga i cz³owieka to wielka sprawa w wychowaniu dziecka.
Tê piêkn¹, m³odziutk¹ choinkê trzeba m¹drze ubieraæ. Niech to dziecko wzrasta w m¹droœci i ³asce
u Boga i ludzi.
ks. Infu³at

Misyjne kolêdowanie 2013
Ju¿ po raz drugi w naszej parafii z
inicjatywy Ksiêdza proboszcza –
ks. kanonika Stanis³awa Jaœkowca mia³o miejsce misyjne kolêdowanie.
Podobnie jak rok temu, tak te¿
i teraz m³odzi cz³onkowie Wolontariatu Misyjnego, zapoznani z celem
akcji „Misyjne Kolêdowanie dla
dzieci Wietnamu”, zaopatrzyli siê
w odpowiednie rekwizyty: gwiazdê
i stroje kolêdnicze. W tym roku do
kolêdowania do³¹czy³y wolontariuszki z Zespo³u Szkó³ Nr 3

im. ks. Tischnera pod opiek¹ swojej
katechetki - siostry Ilony Murzy.
Na Mszy œw. o 12.00 w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego chêtni
uczniowie ze Szko³y Podstawowej
Nr 4 przebrani w stroje jase³kowe
i misyjne wziêli czynny udzia³ w liturgii, podczas której procesjê Trzech
Króli z darami tworzyli misyjni kolêdnicy. Celebruj¹cy uroczyst¹ Mszê œw.
- ksi¹dz Stefan Trojan - udzieli³ wolontariuszom specjalnego b³ogos³a-5-
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