(ci¹g dalszy ze str. 1)

20 grudnia 2015 roku podczas mszy œw. o godz.
18.00 w bazylice harcerze przekazali Betlejemskie Œwiat³o Pokoju na rêce ks. Janusza. Po
mszy œw. na Placu œw. Jana Paw³a II zgromadzili siê harcerze i mieszkañcy Wadowic. Niezwyk³a œwi¹teczna sceneria:
olbrzymia choinka z lampkami i bañkami, œwiate³ka na drzewach, œwietlista dekoracja fontanny.
Przed pomnikiem œw. Jana Paw³a II
ustawiono lampion z Betlejemskim
Œwiat³em Pokoju. Nie mog³o byæ
lepszego miejsca. Has³o tegorocznej
akcji to: „Zauwa¿ cz³owieka.”
Œw. Jan Pawe³ II zawsze by³ bliski
cz³owiekowi.
Harcerze wrêczali mieszkañcom lampiony z Betlejemskim Œwiat³em Pokoju,
œwi¹teczne pierniczki i karteczki z ¿yczeniami. Na zakoñczenie wszyscy stanêli w krêgu, podali sobie rêce, a Komendant Hufca ZHP
Ziemi Wadowickiej, hm Marcin Homel z³o¿y³ œwi¹teczne ¿yczenia.
Maria Zadora
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Pan zeœle pokój swojemu ludowi

Betlejemskie Œwiat³o

Pokoju w Wadowicach
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju to
ogieñ pal¹cy siê w Grocie Narodzenia Chrystusa. Jego blask symbolizuje ciep³o, mi³oœæ, pokój, nadziejê.
Corocznie, przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia harcerze i skauci organizuj¹ akcjê przekazywania Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju, obejmuj¹cego swym zasiêgiem niemal ca³¹
Europê. W akcjê przekazania Œwiat³a z Betlejem w³¹czaj¹ siê tak¿e harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej.
Ka¿dego roku akcji przekazania
Œwiat³a towarzyszy jakieœ has³o.
Tym razem brzmi ono: „Zauwa¿
cz³owieka.” XXI wiek to czas globalizacji i licznych osi¹gniêæ techniki. Skutkiem ich jest coraz szybsze ¿ycie codzienne. W tych warunkach coraz trudniej dostrzec w t³umie drugiego cz³owieka. Harcerze
ZHP, przekazuj¹c Ogieñ z Betlejem,
pragn¹ uwra¿liwiæ na wszystkie potrzeby wspó³czesnego cz³owieka.
(ci¹g dalszy na str. 8)

Œwiêto Chrztu Pañskiego – 10 stycznia 2016
1. Dziœ spotkanie op³atkowe Ró¿
Ró¿añcowych i Honorowej Stra¿y
NSPJ o godz. 15.30.
2. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy siê za rodziny, które
przyjmuj¹ b³ogos³awieñstwo kolêdowe.
3. W sobotê 16 stycznia o godz. 15.00
przyozdobimy obraz Œwiêtego Jana
Paw³a II specjalnym ryngrafem, który
przekaza³ Ojciec Kustosz Sanktuarium
Jasnogórskiego wspólnocie pielgrzymów wadowickich, uczestnicz¹cych co
miesi¹c w Apelu Maryjnym.
4. Na Jase³ka do Cieszyna pojedziemy w niedzielê 17 stycznia. Wyjazd
godz. 14.00. Koszt 40 z³.
W Roku Mi³osierdzia, który obecnie
prze¿ywamy, w pi¹tek 22 stycznia pielgrzymujemy do £agiewnik. Wyjazd ten
po³¹czymy z nawiedzeniem kuchni œw.
Brata Alberta w Wadowicach. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
Na wieczór modlitw w Tychach
w koœciele b³og. Karoliny Kózkównej
pojedziemy w sobotê 30 stycznia. Wyjazd godz. 15.30. Koszt przejazdu 25 z³.
5. „Wezwani, by og³aszaæ wielkie
dzie³a Pana” – pod tym has³em bêdzie
przebiega³ od 17 do 24 stycznia tegoroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan.
6. Przypominamy, ¿e chrzcimy
w pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê na Mszy
Œw. o godz. 13.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych odbywa siê

w pi¹tek przed chrztami o godz. 19.00.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do Chrztu
Œw. – jako najwa¿niejszego sakramentu. Rodzice oraz chrzestni winni zapewniæ dziecku mo¿liwoœæ rozwoju wiary
katolickiej. Rodzicami chrzestnymi
mog¹ byæ katolicy, którzy ¿yj¹ zgodnie
z Ewangeli¹. Winni byæ bierzmowani.
Nie mog¹ byæ chrzestnymi tzw. wierz¹cy, a nie praktykuj¹cy, a tak¿e ludzie
doroœli ¿yj¹cy z sob¹ w zwi¹zku cywilnym, lub te¿, gdy ¿yj¹ ze sob¹ bez ¿adnego zwi¹zku.
7. Parafialny Komitet Organizacyjny
ŒDM zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
mieszkañców naszej parafii, aby wype³nione deklaracje zakwaterowania pielgrzymów na lipcowe spotkanie m³odych
przekazywaæ do zakrystii Bazyliki lub
do biura komitetu w soboty od 10.00 do
11.00. Deklaracje mo¿na wys³aæ tak¿e
drog¹ mailow¹. Informacje na stronie
internetowej parafii.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Bo¿e Narodzenie jest Œwiat³em.
Œwiat³em, który zab³ys³o w ciemnoœci nocy adwentowej, któr¹ rozœwietla Maryja rodz¹c Jezusa, Œwiat³oœæ
œwiata. Nabo¿eñstwa adwentowe
do Maryi s¹ tak¹ si³¹, by cz³owiek
w tych ciemnoœciach móg³ mieæ nadziejê – œwiat³o. A tym œwiat³em jest
Chrystus. Gdzie Chrystus, tam jest
nadzieja. Maryja ¿yj¹ca pokornie
w Nazarecie, w ubóstwie, gdzie ludzie nie znaleŸli dla Niej miejsca, nie
skar¿y³a siê. Porodzi³a Syna, Jezusa i uwierzy³a ¿e Jezus ma dwie natury. I tê tajemnicê nosi³a w sercu.
Zosta³a ukoronowana na Królow¹
Nieba i Ziemi. To Ona zapocz¹tkowa³a radosny czas oczekiwania na
Zbawiciela. Matka rodz¹ca dzieciê,
nigdy nie wie kim ono bêdzie. W te
rodzinne œwiêta dziêkujemy rodzicom, ¿e nas wychowali. Dom uczy
i wychowuje. Modlimy siê za domy,
z których jedziemy, które stworzyliœmy i mieszkamy.
W b³ogos³awieñstwie apelowym
ks. abp Wac³aw Depo podkreœli³,
byœmy tak jak wadowiczanin œw.
Jan Pawe³ II zaufali Maryi. Ona jest
Stra¿niczk¹ naszych postanowieñ.
Ojciec Kustosz przekaza³ ks. Infu³atowi ryngraf Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który z³o¿ymy na o³tarzu w kaplicy œw. Jana Paw³a II
w wadowickiej bazylice 16 stycznia o godz. 15.00.
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W drodze powrotnej, odmawiaj¹c
ró¿aniec pielgrzyma, sk³adamy œwiadectwa dnia wigilijnego w naszych
domach. Wzruszaj¹ce œwiadectwo
z³o¿y³a jedna z uczestniczek. Wspomina dzieñ sprzed laty, kiedy 17 godzin jecha³a, by zd¹¿yæ na wigiliê
z rodzin¹ w Polsce. Po drodze mia³a
wypadek. Nie ¿a³uje rozbitego samochodu, tylko szczêœliwa, ¿e uda³o siê dotrzeæ na tê Wigiliê do rodzinnego domu. Zachêca wszystkich by
podtrzymywaæ i pielêgnowaæ te tradycjê bycia z najbli¿szymi w ten
Wieczór. Wigilia prze¿ywana w rodzinnym domu na zawsze pozostaje
w pamiêci.
Nasze serca i nasze domy s¹ wysprz¹tane. Przed kolacj¹, wielu udaje siê jeszcze na cmentarz, odwiedzaj¹c groby naszych bliskich. W domu
wystrojona choina, na stole bia³y obrus, sianko, zapalone œwiece, dodatkowe nakrycie i oczywiœcie op³atek.
Modlitwa, ³amanie siê op³atkiem
i sk³adanie ¿yczeñ. Jak¿e to piêkne
i wzruszaj¹ce. Po wieczerzy œpiewanie kolêd, póŸniej pasterka. W wielu
oczach zakrêci³a siê ³za.
Pani Maria, nasza „dy¿urna”
w imieniu wszystkich ¿yczy ks. Infu³atowi b³ogos³awionych Œwi¹t, zdrowia i si³y, radoœci i wielu lat pielgrzymowanie z nami. Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 11 stycznia
6.00 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
Œp. Julian Luzarowski - 4 r.œm.
45
6.
Œp. Jerzy Rokowski
7.30 Œp. Ryszard Kuba
8.00 Œp. Barbara, W³adys³aw, Franciszka
12.00 Dziekczynno-b³agalna dla Stanis³awy
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Emil ¯aba - 3 r.œm.
Wtorek 12 stycznia
6.00 Œp. Maria ¯abiñska
6.45 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
7.30 O dar potomstwa dla Katarzyny
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
Kailath, Swapna, Soyel z Austrii
12.00 Œp. Mieczys³aw Jagodziñski, Julia Ko³powska
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Kazimierz Sadek - 1 r.œm.
Œroda 13 stycznia
6.00 Œp. Rozalia Æwiertnia
6.45 Œp. Bo¿ena Koczur
7.30 Œp. Karolina Grzêba
8.00 Œp. Rafa³ Tatka
12.00 Œp. Tadeusz Majtyka
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Maria Kasperkiewicz
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Czwartek 14 stycznia
6.00 Œp. W³adys³awa Gierek
6.45 Œp. Maria Malczyk
7.30 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
8.00 Œp. Ryszard Kuba
12.00 Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw Grabysz,
Zofia i Micha³ Cygan
18.00 Œp. Antonina i Franciszek Brudny
Œp. Marianna Lempart - 5 r.œm.
Pi¹tek 15 stycznia
6.00 Œp. Barbara Sabuda
6.45 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Paul,
Joy, Gracy, Tithu, Jeffy z Anglii
8.00
12.00 Œp. Julia, Franciszek i Wiktoria Pi¹tek
18.00 Dziêkczynna z ok. 35 r. œlubu £ucji i Jana
z proœb¹ o ³aski i b³og. dla ca³ej rodziny
Za szczêœliwie prze¿yte 85 lat z proœb¹ o dalsze
b³og. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
Sobota 16 stycznia
6.00 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Jerzy Szczerbowski
7.30 Œp. Józefa Wróblewska - 29 r. œm.
8.00 Œp. Karolina Grzêba
12.00 Œp. Marian Piwowarczyk
18.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Anety Worobic i dla ca³ej rodziny
Œp. Emilia Brzuka³a
Niedziela 17 stycznia
6.00 Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
7.30 Dziêkczynno-b³agalna w 40 r. œlubu
Anny i Józefa
Œp. B³a¿ej i Anna Sroka i ca³a rodzina
9.00 Œp. Edward Wiercimak - 6 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Nicieja - 17 r.œm.,
¿ona Janina
10.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi
i w 3 r.œm. syna Wojciecha
12.00 Œp. Stanis³aw Str¹czek
13.30 Chrzty
18.00 Œp. W³adys³awa Rychel

Poniedzia³ek 11.01.2016
ul. Spadzista
ul. Poprzeczna
ul. Cicha
ul. Krasiñskiego bl. 17
ul. Graniczna
ul. Olbrychta
ul. Lwowska od 60 do 91
Os. Westerplatte 6, 11, 12
Wtorek 12.01.2016
Al. MB Fatimskiej
ul. Krasiñskiego blok 15
Os. Wadowity 5
Os. Wadowity 6
ul. Chopina
ul. Fabryczna
ul. Konstytucji 3-go Maja
ul. Nieca³a
ul. ródlana
Os. Westerplatte 5
Os. Westerplatte 13
Os. Westerplatte 14
Œroda 13.01.2016
Os. XX-lecia 19
ul. Legionów
ul. Brzostowskiej
Os. Westerplatte 16
Czwartek 14.01.2016
Os. XX-lecia 2
Os. Jednoœæ
Os. Jesionowe
Os. XX-lecia 6
Os. Westerplatte 15
Os. Westerplatte 17
Pi¹tek 15.01.2016
Os. XX-lecia 4
ul. Nowobilskich
ul. £¹ki
Sobota 16.01.2016
Os. Piastowskie
ul. Batorego domy
Os. XX-lecia 10
Poniedzia³ek 18.01.2016
ul. Sportowców
Os. XX-lecia 1 klatka I, II i III
ul. Mickiewicza od koñca do nr 41
ul. Nikliborca
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Trzej Królowie patronami wizyty duszpasterskiej
Prowadzeni s¹ przez gwiazdê. Nie
zniechêcaj¹ siê trudnoœciami – pokonali ogromne odleg³oœci. Obecnoœæ
w stajni betlejemskiej uczyni³a ich
przyjaznymi Œwiêtej Rodzinie.
¯ycie kap³ana jest odleg³e od normalnego ¿ycie rodzinnego. Od jego
trudnoœci i k³opotów. Nie zazna on
w pe³ni ani radoœci, ale te¿ i rozczarowañ stanu ma³¿eñskiego i rodzicielskiego. Na co dzieñ nie doœwiadcza trudów i ciê¿arów zwi¹zanych
z utrzymaniem rodziny. Obcy mu
jest lêk przed utrat¹ pracy i zwi¹zany z nim zabezpieczeniem finansowym. Nie zazna równie¿ w ¿yciu
radosnej czu³oœci wspó³ma³¿onka
i mocarnej mi³oœci dzieci. Tak jak kap³anowi trudno zrozumieæ w pe³ni
¿ycie rodzinne, tak równie¿ ludziom
¿yj¹cym w ma³¿eñstwie i rodzinie
obce s¹ tajemnice ¿ycia kap³añskiego. Co normalna rodzina wie o ¿yciu
kap³añskim? Najczêœciej dowiaduje
siê o jego s³aboœciach – bo te œrodki
spo³eczne bardzo nag³aœniaj¹. Natomiast o szarym, codziennym ¿yciu
kap³ana spo³eczeñstwo bardzo ma³o
wie. Nie zdaje sobie sprawy jakimi
problemami ksi¹dz ¿yje. Nie wie
o jego radoœciach, czy te¿ utrapieniach. Najczêœciej mówi¹: „Czym on
ma siê przejmowaæ, jak nie ma ani
¿ony, ani dzieci.” S¹ przekonani, ¿e
¿yje bez stresów. Wielka jest odle-
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g³oœæ plebanii, gdzie mieszkaj¹ ksiê¿a, od domów, w których przebywaj¹
rodziny. Du¿a by³a odleg³oœæ zamieszkania Mêdrców na wschodzie
od groty betlejemskiej. A jednak spotkanie betlejemskie zbli¿y³o te odleg³e œwiaty. Mêdrcy z dalekiego
wschodu i Mieszkañcy stajni betlejemskiej stali siê sobie bardzo bliscy.
Kolêda jest wielk¹ okazj¹ do zbli¿enia siê, a nawet zaprzyjaŸnienia
tych dwóch stron, dot¹d niejednokrotnie sobie obojêtnych.
Kolêda jest okazj¹ do wzajemnego poznania, ale i do osobowego
ubogacenia. Wspólnej korzyœci.
Obydwie strony z tego spotkania
wynosz¹ po¿ytek. Œwiêta Rodzina
otrzyma³a wymierne korzyœci – z³oto, kadzid³o i mirrê, natomiast Trzej
Królowie zostali obdarzenie czymœ
wyj¹tkowym – wewnêtrzna przemian¹. Ewangeliœci wyra¿aj¹ to krótkim zwrotem: „Inn¹ droga wrócili do
swej Ojczyzny.”
Duszpasterska wizyta kolêdowa
jest okazj¹ do obopólnej korzyœci.
Pierwsz¹ – podstawow¹ to zapoznanie siê z sob¹. Strony przesta³y byæ
sobie anonimowe. Wymierna korzyœæ dla kap³ana to finansowa pomoc dana Koœcio³owi. Piszê: pomoc
dla Koœcio³a, bo to, co otrzymuje
kap³an jest do podzia³u na ró¿ne cele
duszpasterskie. Tylko czêœæ ofiar zo-

rodzicom? Czy tylko jest ciê¿arem?
A jednak – bez niego dom i rodzina
jest pusta. Dziecko jest owocem i Ÿród³em mi³oœci. Daje motywacjê
¿yciow¹.
Wizyta kolêdowa jest bo¿o-ludzk¹
wymian¹. Jest nieustann¹ aktualizacj¹
pochodu Mêdrców ze wschodu do
stajni betlejemskiej.
ks. Infu³at

staje do jego dyspozycji. Rodzina natomiast otrzymuje od nawiedzaj¹cego dar niewymierny – duchowy –
Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Nie jest
ono okreœlone s³owem: „ile”. To jest
wartoœæ, która nadaje sens ¿yciu
ludzkiemu. Porówna³bym do tego,
co rodzice daj¹ dziecku: jedzenie,
ubranie, opiekê. A co dziecko daje

Znacz¹cy ryngraf
Pisz¹c wspomnienie z pielgrzymki z dnia 16 grudnia zdajê sobie sprawê, ¿e relacjonujê atmosferê, która
ju¿ przebrzmia³a. Pociesza mnie, ¿e
zapis ten uka¿e siê w Œwiêto Chrztu
Pañskiego. Ka¿dy chrzest to wcielenie Boga w ¿ycie poszczególnego
cz³owieka. Chrzest jest ci¹g³¹ aktualizacj¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
16 grudnia jak co miesi¹c jedziemy dziêkowaæ Maryi za dar œw. Jana
Paw³a II. To czas przedœwi¹teczny,
adwentowy. Ka¿dy z wyjazdów jest
inny. W atmosferê tego czasu, jak
zawsze swoimi rozwa¿aniami wprowadza nas ks. inf. Jakub Gil.
Od 8 grudnia prze¿ywamy Rok
Mi³osierdzia. Przygotowaæ siê do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, tzn.
odkryæ Boga, który jest ¿ywy
w cz³owieku, w rodzinie. By te dni
by³y takim rzeczywistym oczekiwaniem na Pana. By sprawy doczesne, zakupy, prezenty nie przys³oni³y nam œwiêtoœci tego dnia. To
wieczerza wigilijna sprowadza nas

z dalekich stron do domu rodzinnego. W ten jedyny, niepowtarzalny wieczór szczególnie odczuwamy potrzebê bycia razem z rodzin¹.
Wszak rodzina jest ostoj¹ cz³owieka. Jak¿e piêkne jest ognisko domowe. Rodzina jest niebem na ziemi. Nasz¹ modlitw¹ otaczamy rodziny i te dobre, i te „kulej¹ce”, by
Bóg da³ im si³y do wzajemnej pomocy. Przecie¿ Chrystus te¿ urodzi³
siê i wychowa³ w rodzinie.
Zwracamy siê do Ducha œw., Ducha mocy. Niech Jego œwiat³o zab³yœnie w moim ¿yciu. Niech wiara
w Jego moc, pozwoli nam rozwi¹zywaæ czêsto skomplikowane nasze
sprawy. Dla Boga nie ma nic niemo¿liwego. Niech dodaje nam odwagi.
Nape³ni Nim, pe³ni radoœni idŸmy do
ludzi. Nie bójmy siê. Nasze pielgrzymowanie ta tak¿e nasze powo³anie.
Staj¹c przed obliczem naszej Orêdowniczki u Boga, przedstawiamy
Jej nasze proœby.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

