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Daremne żale
W Uroczystość św. Ro-

dziny – ponieważ niedziela
ta była ostatnią w miesiącu
–  odprawiałem o godz.
16.00 dla Romów Mszę św.
Przeciętnie przychodzi ich
około trzydziestu. Tym ra-

zem było ich tylko dwunastu. Ponieważ na
święta przywiózł mi Pan Grabczyk z Au-
strii kilka kilogramów wędlin, abym je prze-
kazał zwłaszcza Kuchni św. Brata Alberta
oraz mieszkankom Domu Samotnej Matki
i Domu albertyńskich emerytek oraz wiel-
kiej biedzie wadowickiej – dlatego część
tych darów przekazałem uczestnikom cy-
gańskiej Mszy św. W następnych dniach
spotkałem się z wielkim żalem nieobecnych
z powodu tego, że w tym dniu żadnych
darów nie otrzymali. Gdyby wiedzieli to na
pewno przyszliby. Tłumaczyłem im, że
gwiazdka jest tylko raz w roku.

Było bardzo dużo
Przedświąteczne dni – zwłaszcza: w śro-

dę, czwartek i piątek – konfesjonały naszej
bazyliki były niezwykle oblężone. Cieszyło
się moje serce kapłańskie, iż dał mi Bóg
siły oraz możliwości obfitego szafowania
Bożym miłosierdziem. Zauważyłem, iż
w naszej świątyni przedświąteczne dni ścią-
gają penitentów z prawie całego powiatu
wadowickiego. Bardzo wielu przychodzi do
naszej bazyliki, bo pozałatwia swoje inte-
resy w różnych urzędach i sklepach, a przy
okazji także wyspowiada się. Z niepoko-
jem myślę jak wielki procent naszych pa-
rafian korzysta w tym okresie z Sakramen-

Pomoc ofiarom
W odpowiedzi na odezwę ks. kard. Ma-

charskiego, w niedzielę 2 stycznia, odbyła
się przy naszym kościele zbiórka na ofiary
kataklizmu trzęsienia ziemi w Azji południo-
wo-wschodniej. Zebraliśmy 6.115 zł oraz
5 euro i 7 dolarów. Ofiarodawcą serdecz-
ne Bóg zapłać.

Dzieci pożegnały Stary Rok
30 grudnia 2004 roku na pożegnanie Sta-

rego Roku do Domu Katolickiego przyszło
34 dzieci i 10 rodziców – opiekunów. Kon-
kursy, nagrody i poczęstunek przygotowało
pięć pań z Sekcji ds. Wychowania dzieci
i Młodzieży i Sekcja Charytatywna Rady
Duszpasterskiej.

Spotkanie było udane, oto wypowiedź jed-
nej u uczestniczek Basi Pływacz z kl. IV:

„30.12.2004 roku odbyła się zabawa „Po-
żegnanie Starego Roku”. Na zabawę przy-
było sporo dzieci. Nie wiem jak koleżan-
kom, ale mnie zabawa bardzo się podoba-
ła. Były przeróżne konkursy, np. kolęd
i pastorałek, opowiadaliśmy o najpiękniej-
szym dniu w całym roku, o przygodach.
Były piękne nagrody. Tańczyliśmy tez.
Dostaliśmy różne ciasta i cukierki. Moim
zdaniem warto było przyjść i pobawić się.”

W styczniu planujemy wyjazd na Jaseł-
ka do Kalwarii, a w czasie ferii zimowych
kolejne ciekawe spotkania.

M.Zadora

tu Pokuty. Przecież jako
duszpasterze parafialni
w pierwszym rzędzie
zależy nam na posłudze
sakramentalnej swoim
parafianom.

Ty, Maryjo, Niewiasto „Eu-
charystii”, która ofiarowałaś
swe dziewicze łono, aby doko-
nało się wcielenie Słowa Bo-
żego, pomóż nam przeżywać
Tajemnicę eucharystyczną
w duchu Magnificat. Niech
nasze życie będzie nie kończą-
cym się wielbieniem Wszech-
mogącego, który skrył się pod
skromnymi postaciami eu-
charystycznymi.
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Poniedziałek 10.01.2005
Ks. Proboszcz 13.00 ul. Żwirki i Wigury
Ks. Artur 15.00 Os. M. Wadowity 5
Ks Jan 15.00 Os. Westerplatte  5 i 6
Ks. Mieszko 16.00 Os. XX-lecia blok 8
Ks. Artur 17.30 Os. M. Wadowity 6

Wtorek 11.01.2005
Ks. Proboszcz 13.00 ul. Wadowity
Ks. Mieszko 15.00 Os. XX-lecia blok 13
Ks. Janusz 15.00 ul. Krasińskiego

Środa 12.01.2005
Ks. Krzysztof 9.00 Os. XX-lecia bl. 1
Ks. Proboszcz 13.00 Os. XX-lecia bl. 15
Ks. Artur 15.00 Os. M. Wadowity 7
Ks. Artur 17.30 Os. M. Wadowity 8

Czwartek  13.01.2005
Ks. Krzysztof 9.00 Os. XX-lecia bl. 9 /1-40/
Ks. Proboszcz 13.00 Os. XX-lecia bl. 16
Ks. Janusz 15.00 ul. Karmelicka - Dom Pracy Wspólnej
Ks. Krzysztof 17.00 Os. XX-lecia bl. 9 /41-60/
Ks Jan 17.30 Plac Bohaterów Getta

Piątek 14.01.2005
Ks. Krzysztof 9.00 Os. XX-lecia bl. 2
Ks. Proboszcz 13.00 Os. XX-lecia bl. 14 /1-30/
Ks. Artur 15.00 Os. M. Wadowity 9a
Ks. Artur 15.00 Os. M. Wadowity 26
Ks. Jan 15.00 ul. Zatorska numery nieparzyste od ul. Westerplatte

Sobota 15.01.2005
Ks. Krzysztof 9.00 ul. Lwowska – numery nieparzyste
Ks. Artur 9.00 ul. Olbrychta
Ks. Proboszcz 10.00 ul. Słowackiego
Ks. Artur 13.00 Os. Łąki
Ks. Artur 17.00 ul. Nowobilskich

Warto wiedzieć, że
Ponad 2mln 230tys pielgrzymów spotka-

ło się z Janem Pawłem II w 2004 roku.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI DZIEJÓW
APOSTOLSKICH

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJA-
SZA:
Iz 42, 1-4.6-7 Dz 10, 34-38

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

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodo-
banie

Jezus został namaszczony Duchem
Świętym

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 zbaw-
czej skuteczności tych znaków wiąże się
dopiero z męką i śmiecią Pana, ale jako za-
powiedź i zachęta - wskazuje na najważ-
niejszy sakrament, dzieki któremu jesteśmy
dziećmi Bożymi.

Dzisiaj także usłyszymy słowa samego
Boga Ojca, który wskaże na Jezusa Chry-
stusa jako swojego Syna. Obchodząc dzi-
siejszą uroczystość jesteśmy świadkami

objawienia się Trójcy Świętej. Ta prawda
nie była od samego początku wiadoma
i objawiona. Naród wybrany przez wiele
wieków był osadzony w kulturowym kon-
tekście politeizmu. Być może ludzkość mu-
siała dojrzeć do przyjęcia prawdy
o Bogu Trójjedynym.

Dla nas tajemnica Trójcy Świętej jest fi-
gurą 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 łączy-
my się z Bogiem, ale też między sobą.

Dane te obejmują audiencje ogólne i spe-
cjalne, modlitwę „Anioł Pański”, Msze i inne
ceremonie.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz
Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przycho-
dzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego
zstępującego jak. Gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Ewangelia: Mt 3, 13-17
Chrzest Jezusa

Gość Niedzielny
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Intencje mszalne:

Piątek  14 stycznia
    6.00

    7.00 Śp. Maria Jabłońska
    7.30 Śp. Józef Spisak
    8.00

  12.00

  18.00   Śp. Stefania Kądziołka -  25 r. śm.

Sobota  15 stycznia
   6.00

   7.00

   7.30    Śp. Władysława i Józef Nikliborc
   8.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
 12.00 W 90 r. urodzin Leonarda Radwana o

zdrowie i błog. Boże oraz opiekę
Matki Najświętszej

 18.00 Śp. Stefania i Marian Radwan

Niedziela 16 stycznia
  6.00

  7.30 Śp. Józef Sowa i zmarli z rodziny
   9.00 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
 10.30 Za  parafian
 11.30 Śp. Józef Spisak
 12.00 Śp. Stefania Bartuś
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski - 2 r. śm.

 Poniedziałek 10 stycznia
    6.00

    7.00 Śp. Tadeusz - 25 r. śm.
    7.30 Śp. Józef Spisak
    8.00 Śp. Janina Wacławska- 3 r. śm.

Śp. Jan Bogacz
  12.00

  18.00 Śp. Barbara Szefer

Wtorek 11 stycznia
   6.00

   7.00  Śp. Julia Kłaput
   7.30 Śp. Józef Spisak
   8.00

 12.00

 18.00 Śp. Barbara Szefer

Środa   12 stycznia
   6.00

   7.00 Śp. Józef Spisak
   7.30 Śp. Kazimierz Spisak
   8.00 Śp. Elżbieta i Franciszek

Śp. Zofia, Michał Cygan, Stanisław Grabysz
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00

  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
   18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek  13 stycznia
   6.00

   7.00

   7.30

   8.00 Śp. Józef Spisak
  12.00 Śp. Stefania i Władysław

Kosałka - 1 r.śm.
  18.00 Śp. Marian Grudniewski - 1r. śm

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 09 STYCZNIA 2005
1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pań-
skiego przypominamy, że chrzcimy w I
i III niedzielę na Mszy Św. o godz. 13.15.
Pouczenie dla rodziców i chrzestnych od-
bywa 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 katolic-
kiej. Rodzicami chrzestnymi mogą być ka-
tolicy, którzy żyją zgodnie z ewangelią.
Winni być bierzmowani. Nie mogą być
chrzestnymi wierzący, a niepraktykujący,
a także ludzie dorośli żyjący z sobą w związ-
ku cywilnym, lub też, gdy żyją ze sobą bez
żadnego związku.
2. Jutro o godz. 17.00 odprawi Mszę św.
ks. bp Jan Szkodoń dla Dyrektorów szkół
naszego powiatu.
3. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za rodziny, które przyjmują
błogosławieństwo kolędowe.
4. W sobotę o godz. 10.00 jest Msza św.
dla grup misyjnych. Na godz. 16.00 zapra-
szamy na koncert kolęd w wykonaniu chó-
ru dziecięcego „Opoka” z parafii św. Pio-
tra. Członkowie róż różańcowych mają
opłatek o godz. 16.00.

5. W sobotę zapraszamy na Mszę św. i spo-
tkanie Grup Modlitwy św. o. Pio na godz.
10.00.
6. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy błogo-
sławieństwa dzieciom obchodzącym ro-
czek.
7. W przyszłą niedzielę 16 stycznia w dniu
modlitw za Ojca Świętego uroczystą Mszą
św. odprawimy o godz. 10.30. Na godz.
15.00 zapraszamy na koncert laureatów
konkursu kolęd i pastorałek. O godz. 16.00
odbędzie się opłatek parafialnych grup de-
kanatu. W tym dniu pielgrzymujemy na
Jasną Górę. Wyjazd wyjątkowo o godz.
15.00, w związku z nawiedzeniem żywej
szopki. Koszt przejazdu 25 zł. Dzieci 20 zł.
Do Łagiewnik wraz z parafialnym chórem
pojedziemy w piątek 21 stycznia o godz.
13.00, koszt przejazdu 10zł. Można się na
te pielgrzymki zapisać.
8. W niedzielę 23 stycznia organizujemy,
zwłaszcza dla dzieci wraz z opiekunami,
wyjazd na Jasełka do Sanktuarium kalwa-
ryjskiego oo. Bernardynów. Wyjazd o godz.
13.15, koszt przejazdu 5 zł.
9. Święci tego tygodnia: w czwartek –
wspomnienie św. Hilarego, biskupa i dok-
tora Kościoła.

Mocny w bezsilności
Święta Bożego Narodzenia są doświad-

czeniem prawdy, iż Bóg, który  wielokrot-
nie i na różne sposoby się ukazywał,
w ostatnim czasie ukazał się w kształcie
dziecka.

Każde maleństwo jest bezbronne i bez-
silne. Nie może nawet prosić, bo jeszcze
nie potrafi mówić. Jest tak słabe, że można

go zniszczyć. Dla niektórych jest tak mało
znaczące, iż uważają, że przerwanie jego
życia, czyli aborcja jest należnym prawem
matki i ojca.

Ileż to ginie dzieci w łonach matek? Ileż
to umiera noworodków? – zwłaszcza
w krajach trzeciego świata.

Bezbrzeżna jest słabość maleństwa, a jed-
nocześnie niepojęta jego moc. To poczęte

to tzw. limina apostolorum, czyli nawiedze-
nie przez biskupa progów apostolskich.

W naszych czasach doczekaliśmy się
wyjątkowej formy wizytacji papieża w po-
szczególnych krajach i diecezjach. Przez
przeszło 26 lat pontyfikatu, papież Jan Pa-

weł II Namiestnik Chrystusowy, odbył 104
pielgrzymki do różnych części świata. Pa-
miętamy, że w Polsce był dotychczas 9 razy.
Czy  w roku 2005 nawiedzi Polskę – poży-
jemy, to zobaczymy. Ojciec Święty na to
pytanie odpowiada: „Jak Bóg da”.

Ks. Proboszcz (ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 6)
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ks. Proboszcz

dziecko, a później noszone w łonie matki
i narodzone zmienia niejednokrotnie bieg ży-
cia jego rodziców. Sprawia, że wokół nie-
go wszystko się kręci: małżeństwo, rodzi-
na. Często rodzice patrząc na swoje dziec-
ko mówią: „mam dla kogo żyć”. To sła-
biutkie dziecko jest mocą i siłą dla ojca
i matki. Wszystko dla niego się robi, jego
życiem się żyje.

Warto na tym tle przemyśleć objawienie
Boga w dziecku. Bezsilny Bóg. Można Go
przekreślić, można żyć tak, jakby Go nie
było. Można Go ośmieszyć i znieważyć.
Bezsilne Maleństwo leżące w żłobie. Jest
jednak to Dziecię Boże niepojętą potęgą.
Ono zmieniło bieg historii. Dało początek
nowej erze. Ludzie zaczęli liczyć lata i wie-
ki przed i po narodzeniu Chrystusa. Przez
przeszło dwadzieścia wieków miliony ludzi
pochylają się nad betlejemskim Maleń-
stwem. Ono im wytycza bieg życia. Nim
żyją i z Nim umierają. „Dziecię się nam na-
rodziło i Syn został nam dany.” Takie małe,
a tak wielkie. „Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie,
blask ciemnieje. Ma granice – Nieskończo-
ny.”

Jest w okresie Bożego Narodzenia i dru-
ga formuła objawienia Boga: „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo”. Słowo jest Bogiem.

Bóg wybrał to co najłatwiej zniszczyć, źle
wykorzystać, sfałszować, czym można
skrzywdzić, zranić, zabić: ludzkie słowo.
Małość słowa „ja tyle do ciebie mówię, a ty

nic. Jakby groch rzucał o ścianę”.
Jest jednak i potęga słowa mówionego,

pisanego. Słowa wypowiadanego do czło-
wieka, a także do Boga. Przecież to sło-
wem, ludzką mową rodzice kształtują, czyli
wychowują dzieci. Poprzez słowo nauczy-
ciele przekazują mądrość, czyli uczą. Poli-
tycy słowem rządzą. Potęga słowa. Mniej
zauważalne, a jednak bardzo skuteczna.

Bogiem jest Słowo. W tym określeniu
wyraża się również i małość, ale i potęgę
Boga  wcielonego. Nieskuteczność Boga
w świecie. „Ale tym, którzy Go przyjęli
dało moc, aby się stali synami Bożymi”.

W tym roku Eucharystycznym pragnie-
my w sposób osobliwy przeżywać realną
obecność Jezusa w Eucharystycznym
Chlebie. I znów Najświętszy Sakrament
jawi się jako źródło mocy, ale też może być
tak bardzo Jezusem ukrytym, że aż zapo-
mnianym. Najświętszy Sakrament rozwija
i ubogaca każdego w Niego wierzącego,
tego który Go przyjmuje. Dla iluż wierzą-
cych Najświętszy Sakrament: Msza św.,
czy też Komunia św. lub adoracja jest mo-
bilizacją wielkich sił duchowych. Potrafią
dzięki Eucharystii cudownie żyć i zwycię-
sko przechodzić przez życie.

Dla wielu jednak ludzi Bóg ukryty
w Eucharystii jest Bogiem nieznanym. Lek-
ceważonym i przekreślonym. Jest Bogiem
zapomnianym.

Wielokrotnie i na różne sposoby objawia
się nam Bóg. Potrzebna nam jest łaska do-
kładnego odczytania i przyjęcia Go.

Troska o sprawy remontowe bazyliki
W niedzielę 2 stycznia zebraliśmy sumę

9.725 zł na pokrycie kosztów związanych
z remontem naszej świątyni. Składamy po-
dziękowanie wszystkim tym, którzy ofiar-

nie włączają się w ponoszone koszty zwią-
zane z przykryciem dachu naszej bazyliki
blachą miedzianą. Poprzednie okrycie
ocynkową blachą już się zużyło. Po wielu
latach ciągłego czyszczenia i malowania

materiał się zużył. Trwałość każdego ma-
teriału jest zawsze ograniczona.

W ostatnich tygodniach słuchając i oglą-
dając o kataklizmie trzęsienia ziemi na Da-
lekim Wschodzie, a także o widocznych
znakach tektonicznych ruchów ziemi na
Podhalu coraz bardziej doświadczam jak
wieloletni trud może być w jednej chwili
zniszczony. Konkretnie myślę: ile w prze-
ciągu tych ostatnich lat włożyliśmy pie-
niędzy w generalny remont naszej bazyli-
ki. Dało to widoczne efekty. Bazylika wy-
piękniała i godna jest nazwy papieskiej.
Dziękuje Bogu i ludziom, że dano mi łaskę
przyłożenia ręki do tego dzieła. Jednocze-
śnie z drżeniem dumam jak w jednej chwili
cały trud może iść na marne. Stają mi się
oczywiste słowa Pisma św.: „Jeśli Pan

domu nie zbuduje, na próżno się trudzą bu-
downiczowie jego. Jeśli Pan domu nie
ustrzeże, na próżno wstają przed świtem
jego strażnicy.”

Tym bardziej modlę się o błogosławień-
stwo Boże dla dzieła renowacji bazyliki
i wszystkich was proszę o modlitwę.

Jednocześnie zapraszam was, abyście pa-
trząc na potworny kataklizm trzęsienia zie-
mi w Azji, przypomnieli sobie słowa ewan-
gelii o końcu świata. Straszna tragedia dale-
kiego Wschodu jest dla każdego z nas
u początku roku 2005 przypomnieniem, iż
nie mamy domu stałego na ziemi, lecz piel-
grzymujemy do trwałego w życiu wiecz-
nym. Niech Duch Święty w nowym roku
wciąż nam tę ważną sprawę naszego życia
przypomina.

Wizytacje kanoniczne
Bardzo ciekawie przedstawiają się

w naszej parafii wizytacje kanoniczne
u końca XX w. i na początku XXI w.

Od 24.10 –  29.10.1981 r. /od niedzieli
do czwartku/ wizytował ks. kard. Franci-
szek Macharski

Od 20.09 – 22.09.1986 r. /od soboty do
poniedziałku/ wizytował ks. bp Kazimierz
Górny

Od 27.04 – 29.04.1991 r. /od soboty do
poniedziałku/ wizytował ks. bp Stanisław
Smoleński

Od 18.05 – 21.05.1996 r. /od soboty do
wtorku/ wizytował ks. bp Stanisław Smo-
leński

Od 05.06 – 09.06.2004 r. /od soboty do
środy/ wizytował ks. bp Jan Szkodoń

Wizytację ten poprzedził ks. bp Jan Szko-
doń celebrą mszy św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek tego roku i zakończył
odprawieniem głównej mszy św. w Boże
Ciało 10 czerwca i poprowadzeniem pro-
cesji od bazyliki do kościoła św. Piotra.

Wizytacje kanoniczne w życiu parafialnym
odgrywają bardzo ważną rolę.

Kościół ma ustrój hierarchiczny. Papież
jest Widzialną Głową Kościoła, podlegają mu
biskupi, a biskupom kapłani. Kościół dzieli
się na diecezje, a diecezja na parafie. Głową
parafii jest proboszcz, a diecezji biskup.
Całego Kościoła – papież. Proboszcz wraz
z księżmi Współpracownikami ma obowią-
zek wizytowania swej parafii. W Polsce czyni
to co roku poprzez kolędę, związaną z bło-
gosławieństwem rodzin. Biskup ordynariusz
wraz z biskupami pomocniczymi maja obo-
wiązek wizytacji poszczególnych parafii co
4 lata. Może się zdarzyć z przyczyn nad-
zwyczajnych /nawiedzenia diecezji przez
kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
oraz przeżywanie Wielkiego Jubileuszu/ iż
wydłuży się okres pomiędzy poszczególny-
mi wizytacjami.

Każdy biskup ordynariusz – rządca diece-
zji – ma obowiązek co pięć lat składania spra-
wozdania z rządów diecezją papieżowi. Jest

(ciąg dalszy ze str. 3)

(ciąg dalszy na str. 6)


