Grudniowy Apel Jasnogórski
Jak co miesiąc szesnastego, udaliśmy się do Częstochowy na Apel Jasnogórski,
aby podziękować za wybór
Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową i opiekę Matki Bożej nad Papieżem. Pielgrzymce przewodniczył ks. senior
– Michał Ryś i ks. Krzysztof Główka. Mimo
złej pogody było nas ponad 25 osób. Pielgrzymowaliśmy nowoczesnym autokarem,
była miła i ciepła atmosfera. W czasie podróży odmawialiśmy wspólnie Koronkę do
Bożego Miłosierdzia oraz Tajemnice Różańca i śpiewaliśmy pieśni Adwentowe. Głównym celem naszego pielgrzymowania jest
modlitwa u stóp Pani Jasnogórskiej za Ojca
Świętego – Jana Pawła II. O godzinie dwudziestej w kaplicy Matki Bożej przed Jej
Cudownym Obrazem uczestniczyliśmy we
Mszy świętej, której przewodniczyli nasi
księża. My Wadowiczanie modlimy się za
Syna ziemi wadowickiej, który zawierzył
całe swoje życie i swój pontyfikat Maryi.

Przez Maryję zanosimy
do Boga Wszechmogącego modlitwy o zdrowie i łaski na dalsze lata trudnej pracy dla
Ojca Świętego. Po Mszy św. jest Apel Jasnogórski, w którym czynny udział biorą
nasi pielgrzymi przez prowadzenie różańca. W czasie nawiedzenia jest czas na prywatną modlitwę, spowiedź, zwiedzanie
klasztoru. Przedstawiliśmy Pani Częstochowskiej nasze prośby, radości i troski oraz
podziękowania za doznane łaski. Powrót
do Wadowic około północy. Droga powrotna była wypełniona modlitwą i pieśniami
Maryjnymi.
16 stycznia 2003r. zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną pielgrzymkę do
Częstochowy na Apel Jasnogórski i modlitwę za Jana Pawła II. W czasie podróży
będzie wspólne kolędowanie. Będzie można zobaczyć piękną żywą szopkę góralską,
która stoi w centralnym miejscu klasztoru
w Wieczerniku.
Eugeniusz Kruk

Wyjazd na Apel Jasnogórski 16 stycznia (czwartek) o godzinie 15.30! Zapisy na wyjazd
w kancelarii lub zakrystii. Proszę o wcześniejszą decyzję, aby zarezerwować odpowiedni
autobus. Aby większa ilość dzieci i młodzieży mogła zobaczyć szopkę, dla nich przewidziano
tańszy przejazd – 15 złotych (reszta ceny zostanie dopłacona z kasy pielgrzymkowej). Zabierzmy książeczki i śpiewniki na wspólne kolędowanie. Serdecznie zapraszam.
Ks. Krzysztof Główka

Krucha miłość
Maryjo, matko kochająca wszystkich
ludzi. Przyjmij w darze mój pierścionek zaręczynowy. Przez 10 lat byłam szczęśliwą żoną, byłam kochana i kochałam.
Obecnie moja sytuacja jest całkiem inna.

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

Ktoś inny zabrał mi męża i ojca dzieciom.
Proszę Maryjo, miej moje dzieci i mnie
w swojej opiece. Uproś u Twojego Syna
łaski zdrowia i radości dla mnie i mojej
rodziny.
Żona i matka
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJA-

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGIDZIEJÓW

SZA:
Iz 42, 1-4.6-7

APOSTOLSKICH
Dz 10, 34-38

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Jezus został namaszczony Duchem
Świętym

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Czwartek 16 stycznia
6.00 Śp. Krystyna Pławna
6.30 Śp. Stanisława Wolanin
7.00 Śp. Władysława Dyrcz
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Anna Dylewska
12.00 W intencji jubilatów
20.00

Poniedziałek 13 stycznia
6.00 Śp. Anna Skowrońska
6.30 Śp. Władysława Dyrcz
7.00 Śp. Teodozja Pawlik
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Marianna Romańczyk
12.00 Dziękczynno-błagalna dla członków
13 róży kobiet i ich rodzin
18.00 Śp. Anna Dylewska

Piątek 17 stycznia
6.00 Sp. Augustyn Gurdek
6.30 Śp. Krystyna Pławna
7.00 Śp. Stanisława Wolanin
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Agnieszka Bryndza i jej mężowie
12. 00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Rozalia Targosz

Wtorek 14 stycznia
6.00 Śp. Anna Skowrońska
6.30 Śp. Władysława Dyrcz
7.00 Śp. Teodozja Pawlik
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Stanisław Wysogląd
12.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Stefania Kądziołka

Sobota 18 stycznia
6.00 Śp. Henryk
6.30 Śp. Krystyna Pławna
7.00 Śp. Stanisława Wolanin
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Anna Dylewska
10.00 Dziękczynno-błagalna dla
Władysławy Bik i rodziny
12.00 Śp. Maria Głuszek-Sordyl
18.00 Śp. Mieczysław Kurek

Środa 15 stycznia
6.00 Śp. Augustyn Gurdek
6.30 Śp. Augustyn Gurdek
7.00 Śp. Krystyna Pławna
7.30 Śp. Stanisława Wolanin
8.00 Śp. Jan Bogacz
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Anna Dylewska
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Niedziela 19 stycznia
6.00 Śp. Józefa Wróblewska - 16 r.śm.
7.30 Śp. Józef Sowa
Śp. Józef Lurka
9.00 Śp. Józef Bylica
10.30 Śp. Anna Dylewska
11.30 Śp. Władysława Dyrcz
12. 00 W intencji Józefa i Zofii Brańka
w 50 r.ślubu
13. 15
18. 00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże
na dalsze lata dla Barbary i Eugeniusz Kruk
w 30 r.ślubu

Rok Różańca

Matka Boska w Roku Różańca św. nawiedziła
następujące rodziny:

6 stycznia Grzegorz i Maria Kulisz Os. XX-lecia 18/6
7 stycznia Marek i Zofia Radwan, ul. Mickiewicza 79
8 stycznia Genowefa i c. Renata Baniak Os. XX-lecia 18/5
9 stycznia Krystyna Kleszcz, Os. XX-lecia 17/60
10 stycznia Aleksandra Gajewska, Os. XX-lecia 15/28
11 stycznia Jan i Anna Kozieł, ul. Nadbrzeżna 11
12 stycznia Zbigniew i Celina Ceremuga, ul. Olbrychta 3

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Maciej Tadeusz FRĄCZEK, syn Tadeusza i Marty
Tomasz Andrzej FICEK, syn Andrzeja i Wioletty
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

Pogrzeb Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:
Anna Mikołajek, ur. 1943 r., zam. ul. Parkowa
Mieczysław Gawron, ur. 1926 r.
Władysław Garus, ur. 1918 r., zam. Os. XX-lecia
Józef Marian Twardowski, ur. 1932 r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Jan Chrzciciel
tak głosił:
EWANGELIA:
Idzie
za mną
Mk 1, 6b-11
moc nie j s z y
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym.
Gość Niedzielny Nr 2/2003

Chrzest Chrystusa ukazuje nam jedną
z największych tajemnic chrześcijaństwa.
Nawet Chrystus - który nie był skażony
grzechem pierworodnym - pozwala się
ochrzcić św. Janowi. Obrzęd ten nie mógł
być jeszcze sakramentem, bo źródło zbawczej skuteczności tych znaków wiąże się
dopiero z męką i śmiecią Pana, ale jako zapowiedź i zachęta - wskazuje na najważniejszy sakrament, dzieki któremu jesteśmy
dziećmi Bożymi.
Dzisiaj także usłyszymy słowa samego
Boga Ojca, który wskaże na Jezusa Chrystusa jako swojego Syna. Obchodząc dzisiejszą uroczystość jesteśmy świadkami

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili, gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z
nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Oto słowo Pańskie.

objawienia się Trójcy Świętej. Ta prawda
nie była od samego początku wiadoma
i objawiona. Naród wybrany przez wiele
wieków był osadzony w kulturowym kontekście politeizmu. Być może ludzkość musiała dojrzeć do przyjęcia prawdy
o Bogu Trójjedynym.
Dla nas tajemnica Trójcy Świętej jest figurą Kościoła. Jeśli bowiem Bóg w swoim
najgłębszym życiu jest wspólnotą osób, to
łatwiej jest nam zrozumieć, że spodobało
się Mu zbawić nas nie w pojedynkę, ale we
wspólnocie. Najbardziej wspólnoty uczy nas
Eucharystia, podczas której nie tylko łączymy się z Bogiem, ale też między sobą.

Ogłoszenia parafialne
Święto Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2003

Maluczka Maryjo!
Wielkie bogactwo tajemnicy Bożego Narodzenia ukryte jest w mizernej, betlejemskiej
grocie. Utrudzeni, biedni pielgrzymi z Nazaretu – Maryja i Józef, którzy z powodu biedy
nie mogą znaleźć odpowiedniego miejsca w domach – znajdują schronienie w pustej
grocie, służącej zwierzynie. Wszystko w tym miejscu było ubogie, małe. Przypomina się
afrykańskie przysłowie: „Wielu małych ludzi czyniąc w wielu małych miejscowościach
wiele małych rzeczy może zmienić oblicze świata.” Betlejemska Małość zmieniła koleje
świata. Ubóstwo betlejemskie stało się źródłem ubogacenia człowieka.
Maryjo, Maluczka Maryjo! Wstawiaj się do Syna Bożego w moich małościach i nieporadnościach.
Ks. Proboszcz
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1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu
Pańskiego przypominamy, że chrzcimy
w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie dla rodziców
i chrzestnych odbywa się w sobotę przed
chrztami o godz. 16.30. Każdy człowiek ma
prawo do Chrztu Św. – jako najważniejszego sakramentu. Rodzice oraz chrzestni
winni zapewnić dziecku możliwość rozwoju
wiary katolickiej. Rodzicami chrzestnymi
mogą być katolicy, którzy żyją zgodnie
z ewangelią. Winni być bierzmowani. Nie
mogą być chrzestnymi tzw. wierzący, a nie
praktykujący, a także ludzie dorośli żyjący
ze sobą w związku cywilnym, lub też gdy żyją -3-

ze sobą bez żadnego związku.
2. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy błogosławieństwa dzieciom obchodzącym roczek.
3. Ojcowie Karmelici z Górki zapraszają parafian do udziału w nowennie tygodniowych śród przed uroczystością
św. Józefa. W najbliższą środę weźmiemy
udział w nowennie na Górce o godz. 8.00
i 17.00.
4. W naszej parafii 16 każdego miesiąca o godz. 15.30 pielgrzymujemy na Jasną
Górę. Koszt przejazdu wynosi 25zł. Nato(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

8. W sobotę 18 stycznia zapraszamy na
mszę św. i spotkanie Grup Modlitwy św.
O. Pio na godz. 10.00.
9. W Roku Różańcowym, który obecnie przeżywamy, zapraszamy uczestników
mszy św. do pozostania w kościele po mszy
św. do odmówienia dziesiątka różańca
w intencji rodzin i pokoju na świecie.
W związku z 25-leciem Pontyfikatu naszego Papieża, prosimy, aby z naszej parafii
zgłosiło się 25 rodzin, które od niedzieli
2 lutego do 16 października wspólnie odmawiać będą w domach dziesiątek różańca.
Swój akces do tej wyjątkowej róży prosimy
zgłosić w zakrystii lub w kancelarii.
10. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Hilarego, biskupa
i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie św. Antoniego, opata.

miast w trzeci piątek miesiąca, czyli 17
stycznia pielgrzymujemy do Łagiewnik.
Wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 10zł.
5. W środę, 15 stycznia na Nowennie
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy się za rodziny, które
przyjmują błogosławieństwo kolędowe.
W tym dniu po Mszy św. wieczornej
o godz.18.30 jest spotkanie członków Akcji
Katolickiej.
6. W czwartek o godz. 18.00 jest spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej
połączone z Opłatkiem.
7. W czwartek 16 stycznia jest dzień
modlitw za Ojca Świętego. Wieczorem Mszy
Św. o godz. 18.00 nie będzie, natomiast
w tym dniu czuwanie w naszej bazylice rozpoczynamy o godz. 20.00. Zakończy się ono
Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Moje pielgrzymowanie
Ostatnią pielgrzymką roku 2002 był wyjazd do Łagiewnik w piątek 20 grudnia.
Wydawało się, że wyjazd nie dojdzie do
skutku, gdyż było mało chętnych. W ostatniej chwili doszło kilka osób. Było nas około 25 uczestników. Prowadził nas Ksiądz Proboszcz Jakub Gil.
Wyjechaliśmy o godzinie 13.00. Dzień był
dość mroźny. W południe prawie –10oC. Pod
nogami chrzęścił zmarznięty śnieg, świeciło
słońce na bezchmurnym niebie. Drzewa pokryte szronem wyglądały bajkowo. Mróz
szczypał w ręce, policzki i nosy.
Jechaliśmy do Łagiewnik do świątyni Bożego Miłosierdzia, by serdecznie dziękować
za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, jakimi
nas obdarzył i prosić o dalszą opiekę.
W Łagiewnikach modliliśmy się w Kaplicy, gdzie znajdują się relikwie św. Faustyny.
Wysłuchaliśmy słów o św. Faustynie przeka-
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zanych przez zakonnicę, następnie odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 16.00 uczestniczyliśmy we
Mszy Św. sprawowanej w świątyni Bożego Miłosierdzia transmitowanej przez TV
Kraków.
Mszę Św. sprawował Opat Benedyktynów
z Tyńca w asyście kapłanów. Wśród nich był
i nasz Proboszcz. Modliliśmy się podczas
Mszy między innymi o wierność w małżeństwie i wierność w kapłaństwie. Każdy z nas
dziękował za wszystkie łaski Bożemu Miłosierdziu, składał swoje obietnice, zapewnienie i prośby, przepraszał za swoje niedoskonałości.
Świątynia Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wywiera wrażenie swoim
kształtem, ogromem, przestrzenią, oświetleniem.
Cztery rzędy bardzo skromnych krzese-

łek po jednej i drugiej stronie. Powyżej kilka schodów prowadzących do centralnego
miejsca, przy którym odprawia się Mszę
Św. Za nim znajduje się Tabernakulum
w kształcie złotej kuli. Wokół kuli jest złota opaska, a na niej czerwone światełko
oznajmiające, że tutaj znajduje się Najświętszy Sakrament. Za tabernakulum widać dwa drzewa o powyginanych, bezlistnych konarach smaganych przez wiatry. Nad
nimi wisi olbrzymi obraz przedstawiający
Jezusa Miłosiernego. Cała ta część centralna świątyni sprawia wrażenie małego elementu całości. Można by go porównać do
człowieka zagubionego we Wszechświecie
smaganego wichrami życia: powodzeniami
i klęskami, radościami i smutkami – przygiętymi konarami do ziemi i podnoszącego się znowu. Nad wszystkim tym czuwa
Boże Miłosierdzie.
Po skończonej Mszy Św. znowu odmó-

wiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Wracaliśmy już po zapadnięciu zmroku.
Mróz mocno szczypał i było nam zimno. Nie
traciliśmy jednak ducha i śpiewaliśmy pieśni. Mijaliśmy pięknie oświetlone (już świątecznie) domy, sklepy. Nie niebie pokazały
się gwiazdy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i mimo zimna było nam cieplej na sercu.
Myślę, że w tym miejscu wolno mi będzie
w imieniu własnym jak również w imieniu
uczestników pielgrzymek bardzo serdecznie
podziękować Księdzu Proboszczowi Jakubowi Gilowi za tyle serca, cierpliwości i ciepła,
jakie wkłada w organizację i prowadzenie naszych wędrówek, za rozmowy, modlitwy i śpiewy. Poznaliśmy już tyle ciekawych miejsc,
było nam radośnie, dodawaliśmy sobie nawzajem otuchy i nadziei.
Myślę, że naszą pierwszą pielgrzymką
w 2003 roku będzie pielgrzymka do Łagiewnik do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Uczestniczka Helena Jaglarz

Porządek kolędy 13.01 - 19.01.2003r.
Poniedziałek – 13 stycznia
Od 10.30 Os. XX-lecia bl. 6

Piątek – 17 stycznia
Od 10.00 ul. Fabryczna
Od 10.30 Os. Jesionowe
Od 15.00 Os. XX-lecia bl. 15 i 16

Od 14.00 Os. M.Wadowity 4
Od 16.00 Os. XX-lecia bl. 7 - I klatka

Sobota – 18 stycznia
Od 10.00 Os. XX-lecia bl. 17
Od 10.30 Os. XX-lecia bl. 13 – I klatka
Od 13.00 Os. Łąki, ul. Nowobilskich,
ul. Olbrychta
Od 14.00 Os. Xx-lecia bl. 13 – II klatka

Wtorek – 14 stycznia
Od 9.00 ul. Łazówka
Od 10.30 Os. XX-lecia bl. 8
Od 15.00 ul. Słowackiego

Środa – 15 stycznia
Od 10.30 Os. XX-lecia bl. 11
Od 15.00 ul. Teatralna , Wojtyłow i Kościelna Niedziela – 19 stycznia
Od 14.00 ul. Batorego – nowy blok
Czwartek – 16 stycznia
Od 10.30 Os. XX-lecia bl. 7 – II i III klatka
Od 15.00 Os. XX-lecia bl.14
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