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Licheń jest nastawiony na
pobożność ludową. Najczęściej przybywa do niego
społeczeństwo wiejskie. Bardzo się nim zachwycają.
Pomaga im w wyrażaniu
pobożności. To, co w Licheniu jest zrobione, to ludzi zachwyca. Ks. Eugeniusz
Makulski otoczył się takimi architektami
i inżynierami, którzy realizowali jego wizję. On nosił w sobie kształt olbrzymiego
kościoła, oraz olbrzymich figur i malowideł. To wszystko przemawia do człowieka, który nie ma wielkich wymagań artystycznych. On się tym zachwyca. Natomiast ludzie o wyrafinowanym smaku artystycznym, kręcą nosami podczas swego
pobytu w tym sanktuarium. Mają duże zastrzeżenia. Ks. Makulski odpowiada, że na
sanktuarium licheńskie ofiary składali ludzie prości . Oni najczęściej składają ręce
do modlitwy. Odnajdują swoje miejsce
w tej największej polskiej świątyni.
W bazylice wadowickiej wiele elementów jest na najwyższym poziomie artystycznym. Wygląd świątyni, oraz ołtarze
wraz z rzeźbami nie budzą zastrzeżeń koneserów sztuki. Nowa polichromia wnętrza świątyni nie wszystkich znawców
sztuki zachwyca. Mają do niej zastrzeżenia. Ludzie zwykli, którzy przybywają do
naszej bazyliki, czy to w pielgrzymkach,
czy też na co dzień jako parafianie, akceptują te malowidła. Nie budzą w nich za-

strzeżeń. Wśród nich dobrze się im modlić. Są dla
nich nastrojowe. Myślę,
że świątynia powinna
ułatwiać to zadanie.
Żeby nawiedzającym
pielgrzymom ubogacić przebywanie w Wadowicach, wystawiłem nad wejściem bocznym scenę pasterską. Wymowa tego folkloru góralskiego w naszej bazylice jest taka,
że z Wadowic wyszedł Najwyższy Pasterz
Jan Paweł II i to miasto również nawiedził
obecny Papież Benedykt XVI. To do nich
Jezus kierował polecenie: „Paś baranki moje,
paś owce moje”. Pasterz zatroskany o owce.
Miłość Ojca Świętego do całej owczarni
Bożej.
W kaplicy papieskiej postawiłem dwóch
szwajcarskich gwardzistów. Ktoś szepcze:
„Jak ksiądz może stawiać manekiny w bazylice?” Przewodnik, który ma grupę nawiedzającą, dzięki tym postaciom ma okazję
opowiedzieć bardzo dużo ciekawych zdarzeń związanych z Watykanem, a zwłaszcza z rolą gwardzistów szwajcarskich przy
boku papieża. Pewno ci zwiedzający dużo
zapomną, ale górala stojącego wśród owiec,
oraz manekina ubranego w strój gwardzisty
szwajcarskiego nie szybko zapomną.
Gdy piszę apologię wystroju naszej wadowickiej świątyni – nie chcę dyskutować
z tymi, którzy są wrażliwi na piękno, ale
chce ich prosić, by mieli więcej wyrozumiałości dla tych, którym to „byle co” pomaga zbliżyć się do Boga.
X. J.G

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Przypatrzmy się powołaniu naszemu
IV Niedziela Adwentu

Dziękujemy
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, że nauczyłeś nas i pokazujesz, iż najważniejszą wartością w życiu człowieka jest
bezinteresowana miłość, która wszystko znosi, nie szuka
złego, która jest cierpliwa
i łaskawa. Ta jedna wartość
wystarczy, a przezwyciężymy
wszystko - nawet śmierć.
Rodkiewiczowie

Porządek kolędy:

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJ-

PROROKA MICHEASZA
Mi 5, 1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

CZYKÓW:
Hbr 10, 5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.

EWANGELIA: Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło
się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Oto słowo Pańskie

Z Maryją oczekujemy
Wszystkie matki są błogosławione. Nawet
gdy dziecko pojawia się niespodziewanie,
pośród rozterek i lęku, mówi się, że matka
jest w stanie błogosławionym. Nie jest to
czysta figura retoryczna. Ale Maryja została nazwana błogosławioną nie dlatego, że
miała zostać biologiczną matką Jezusa, tylko ze względu na jej wiarę: „Szczęśliwa,
która uwierzyła, że spełni się to, co jej Pan
powiedział”. Ona jest błogosławioną, bo

Ecce homo
Po kwartalnej nieobecności ołtarza Ecce
homo – Oto człowiek, powrócił odnowiony
do naszej bazyliki. Pracownia Konserwatorska przy Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie z benedyktyńska dokładnością uzupełniała zniszczenia w dwóch obrazach tego
ołtarza: zewnętrzny to obraz Jezusa Umęczonego, pod nim znajduje się obraz św.
Zyty. Również dokładnie zakonserwowała
drewniane elementy tego ołtarza. Dzięki wytrwałej i fachowej pracy Konserwatorów krakowskich, piękno ołtarza wypełnia modlitewny nastrój naszej świątyni. Praca nad odno- -2-

wsłuchała się w słowo skierowane do niej
i okazała mu pełne posłuszeństwo. Pozwoliła, aby słowo przemieniło jej życie. „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je”. Tak. Gdyby była błogosławioną tylko dlatego, że jest Matką Jezusa,
wiele osób, którym nie dane zostało potomstwo, musiałoby być potraktowane jako
nieszczęśliwe. Odebrano by nam też nadzieję
na wypełnienie się naszych małych marzeń
o błogosławieństwie.

Środa 27.12
Ks. Maciej
Ks. Janusz
Ks. Mieszko
Ks. Proboszcz
Ks. Mieszko
Ks. Proboszcz

8.30
9.00
9.00
10.30
16.00
19.00

ul. Baśniowa, Jasna, Zaskawie, Sportowców
ul. Łazówka od nr1
ul. Sienkiewicza domy prywatne
Os. Westerplatte 6
ul. Sienkiewicza blok 14 i 6
Os. Westerplatte 5

Czwartek 28.12
Ks. Krzysztof 8.00
Ks. Maciej
8.30
Ks. Janusz
9.00
Ks. Mieszko
9.00
Ks. Marek
9.00
Ks. Proboszcz 10.30
Ks. Janusz
15.00

ul. Sadowa
ul. Zygmunta Starego, Wałowa, Monte Cassino, Matejki
Os. Piastowskie
Os. XX-lecia blok nr 17
ul. Podstawie
Os. Westerplatte 11
Os. Widok

Piątek 29.12
Ks. Krzysztof
Ks. Maciej
Ks. Janusz
Ks. Mieszko
Ks. Marek
Ks. Proboszcz
Ks. Janusz
Ks. Mieszko
Ks. Janusz

8.00
8.30
9.00
9.00
9.00
10.30
11.00
15.00
16.00

ul. Karmelicka
ul. Miedzne, Roków
ul. Graniczna
ul. Batorego domy prywatne i blok 27
ul. Lwowska numery nieparzyste
Os. Westerplatte 12
ul. Ady Sary od Choczni
Os. XX lecia blok nr 15
ul. Nikliborca

Sobota 30.12
Ks. Krzysztof
Ks. Maciej
Ks. Janusz
Ks. Mieszko
Ks. Marek
Ks. Proboszcz
Ks. Marek
Ks. Janusz
Ks. Janusz
Ks. Maciej
Ks. Marek

8.00
8.30
9.00
9.00
9.00
10.30
12.00
13.00
15.00
15.00
16.00

ul. Iwańskiego
reszta Rokowa
Os. Łąki
ul. Westerplatte, pl. Westerplatte, ul. Wadowity,
ul. Młyńska
Os. Westerplatte 13
ul. Piłsudskiego
ul. Nowobilskich
ul. Olbrychta
ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Źródlana
ul. Niecała i ul. Żeromskiego

o. Wiesław Dawidowski

wieniem ołtarza została wyceniona na 51
tys. zł. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, z siedzibą w Krakowie,
ul. Kanonicza 24 przekazał na zrealizowanie zadania odnowy sumę 25 tys. zł. Nasza
parafia sfinansuje pozostałość, czyli 26 tys.
zł. Jesteśmy wdzięczni Wojewódzkiemu
Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie
wraz z Panem Dyrektorem Janem Janczykowskim za wyasygnowanie powyższej
sumy. Równocześnie dziękuję Parafianom
za ofiary składane na pokrycie kosztów
odnowy ołtarza.
X J.G.
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Czwartek 28 grudnia
6.00 Śp. Marian Boda
7.00 Śp. Michalina Kula
7.30 Śp. Stanisław, Walenty, Aniela
Grabysz, Zofia i Michał Cygan
8.00 Śp. Karol Piekarczyk
12.00 Śp. ks. Michał Ryś
18.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
Dziękczynno błagalna w 25 r. ślubu
Władysławy i Stanisława Kapała

Intencje mszalne:
Poniedziałek 25 grudnia Boże Narodzenie
6.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.30 Śp.Marian,StefaniaRadwan,córka Irena
Śp. Józef Smagło
9.00 Śp. Waleria i Ludwik Wołoch - r. śm.
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Adama i Elżbiety w 30 r. ślubu
10.30 Śp. Ewa, Ludwik, Witek i Stanisław
12.00 Śp. Maria Latocha i rodzice
13.15 Śp. Władyslaw Łopata i Wiktoria
18.00 Ozdorwie ibłog.Boże dla Dawida w18 r.urodzin

Piątek 29 grudnia
6.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.00 Śp. Michalina Kula
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 Śp. Marian Boda
12.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
18.00 Śp. Jan Oleksy
Śp. Edward Koman - 10 r. śm.

Wtorek 26 grudnia
6.00 Śp. Janina Filek
7.30 Śp. Waldemar Paciorek
Śp. Marian Boda
9.00 Śp. Piotr Czaicki
10.30 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp. Marian Majtyka
13.15 Śp. Roman Adamus
18.00 Śp. Józefa Mamcarczyk

Sobota 30 grudnia
6.00 Śp. Sylwester Warmuz
7.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
7.30 Śp. Michalina Kula
8.00 Śp. Marian Boda
12.00 Śp. ks. Michał Ryś
18.00 Śp. Marian Dziedzic - 2 r. śm.
Śp. Eugeniusz Zając

Środa 27 grudnia
6.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.00 O zdrowie i błog. Boże w 42 r. ślubu
Teresy i Andrzeja
Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Michalina Kula
8.00 Śp. Marian Boda
12.00 Śp. Helena Kłobuch - 10 r. śm.
18.00 Śp. Marian Dębiński
Śp. Józefa Mamcarczyk
Śp. Michał Nowak
Śp. Franciszek Pietruszka - 28 r. śm.
Śp. Jan Piwowarczyk - 16 r. śm.
Śp. Elżbieta Skowronek - 16 r. śm.
Śp. Albina Baran
Śp. Władysława Wiktor

Niedziela 31 grudnia
6.00 Śp. Marian Boda
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
Dziękczynna zprośbą o zdrowie ibłog.Boże dla
Janiny iAndrzejaw 30 r.ślubu
9.00 Dziękczynna zprośbą o błog.Bożedla Zofii
i ZdzisławaWojtyłko w30 r. ślubu
10.30 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
12.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
13.15 Śp. Czesław Trela - 1 r. śm.
18.00 Śp. Stanisław Rzepa

Święci tego tygodnia: we wtorek – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, w środę – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty, w czwartek – święto Świętych
Młodzianków, męczenników
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IV Niedziela Adwentu 24 grudnia 2006 r.
1. Dziś jest Wigilia Bożego Narodzenia.
Nie będzie mszy św. o godz. 18.00. Dzisiaj
według polskiej tradycji obowiązuje post.
Niech Wieczerza Wigilijna będzie poprzedzona wspólną modlitwą, a także czytaniem
ewangelii. Oby po wieczerzy w rodzinach
naszych było wspólne kolędowanie. Ten
jedyny wieczór niech upływa w atmosferze życzliwej miłości.
2. Rodziny, które jeszcze w tym roku nie
nabyły świecy Caritas zachęcamy, żeby
przed świętami to uczyniły.
Opłatek można nabyć u p. Organisty lub
p. Kościelnego.

3. Duchowa adopcja dzieci rozpoczęta
25 marca, w dzień Zwiastowania, kończy
się Bożym Narodzeniem. Naszym parafianom, którzy podjęli dzieło duchowej adopcji wyrażamy podziękowanie.
4. W Rokowie odprawimy Pasterkę
o godz. 22.00, a w bazylice o godz. 24.00.
Składka z Pasterki jest przeznaczona na
Fundusz Obrony Życia SOS.
5. Duszpasterze składają wiernym życzenia prawdziwie błogosławionych świąt.
6. W poniedziałek jest Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. w porządku
niedzielnym.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2006 r.
1. Składamy wszystkim serdeczne
życzenia świąteczne. Niech Nowonarodzone Boże Dziecię obdarza każdego z nas
zdrowiem i radością. Niech dopomaga
w ożywianiu wiary, nadziei i miłości. Niech
wspiera w rozwiązywaniu trudnych problemów ludzkich.
2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
na pomoc Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw.
Świętopietrze.
3. Jutro jest II dzień Świąt Bożego Narodzenia – św. Szczepana pierwszego męczennika. Msze św. odprawiamy w porządku niedzielnym. W tym dniu tradycyjnie
składka przeznaczona jest na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
4. W środę na nowennie do Matki Bożej
o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się w intencji naszych rodzin.

5. W czwartek, w Dzień Świętych Młodzianków, modlimy się o postawę szacunku do życia ludzkiego od poczęcia aż do
naturalnej śmierci.
6. W jesieni został poddany gruntownej
konserwacji ołtarz Ecce homo naszej bazyliki. Praca nad odnowieniem ołtarza kosztuje 51 tys. zł. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, przekazał na zrealizowanie zadania odnowy sumę 25 tys.
zł. Nasza parafia sfinansuje pozostałość,
czyli 26 tys. zł. Jesteśmy wdzięczni Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków
w Krakowie wraz z Panem Dyrektorem
Janem Janczykowskim za wyasygnowanie
powyższej sumy. Równocześnie dziękuję
Parafianom za ofiary składane na pokrycie
kosztów odnowy ołtarza.
7. Błogosławieństwo rodzin, czyli kolędę, rozpoczniemy od najbliższe środy.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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II Dzień Świąt Bożego Narodzenia –
św. Szczepana 26.12.2006
1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Nieszpory świąteczne odprawimy
o godz. 17.30.
2. W niedzielę jest zakończenie starego
roku. Z tej okazji odprawimy uroczyste nieszpory o godz. 17.00 zakończone mszą św.
3. Od jutrzejszego dnia rozpoczynamy
uroczystą wizytę kolędową naszych rodzin.
Kapłan podczas wizyty kolędowej błogosławi rodzinę i dlatego pragnie się spotkać
z wszystkimi osobami tej rodziny. Prosi-

my, aby na stole nakrytym białym obrusem był ustawiony krzyżyk wśród zapalonych świec, księga Pisma Świętego oraz
talerz z wodą święconą i kropidłem. Celem
wizyty kolędowej jest modlitwa i zapoznanie się z rodziną jako domowym kościołem. Ci, którzy składają ofiary z tej okazji,
niech wiedzą, że przeznaczone są one na
utrzymanie księży emerytów naszej diecezji, apostolskie dzieła ks. Arcybiskupa oraz
na wydatki związane z pracą duszpasterską
kapłanów.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Najlepsze życzenia

kiem w drukarni Grafikon, dzięki której
mamy, co tydzień w kościele nasze pismo.
Bardzo doceniam pracę tego zespołu i za
nią wyrażam wdzięczność.
Staję dziś z opłatkiem w ręku i łamiąc się
nim ściskam serdecznie dłonie tych wszystkich, którzy co niedzielę nabywają do
swych domów parafialne pisemko.
W ten wieczór wigilijny staję z opłatkiem
we wszystkich rodzinach naszej parafii.
Tam, gdzie jest radośnie – życzę, żeby pogodnych dni było jak najwięcej. Natomiast
tam, gdzie jest smutek i łzy – modlę się, by
ból uwidoczniony w łzach, jak najszybciej
ustał.
Z opłatkiem w ręku staję przy tych, którym wszystko dobrze się układa i w rodzinie, i w małżeństwie, a także w pracy zawodowej. Niech Bóg sprawia, żeby tak
dalej było. Z drżeniem moich rąk, które trzymają opłatek myślę o tych, którym „idzie
jak po grudzie”. W domu brak zgody, miłości, są wciąż nieporozumienia, swary
i kłótnie. Nie ma zdrowia. Nie ma pracy.
Nie ma pieniędzy. Niech w domach przeżywających bolesne tajemnice wzejdzie bło-

Wielokrotnie marzyłem, aby po Pasterce
stanąć w kościele z opłatkiem i łamać się
nim z każdym parafianinem. Dotychczas
nigdy mi się to nie udawało. Pragnienie to
noszę w sercu i dlatego choć w ten symboliczny sposób, staję dziś z opłatkiem
w ręku przed każdym z Czytelników. Wiem,
że biuletyn nasz jest dla bardzo wielu parafian oczekiwanym i bardzo serdecznym
przyjacielem. Wielu składa poszczególne numery i ma już w swoich domach pozszywane roczniki. Chodząc po kolędzie doświadczam niejednokrotnie wdzięczności
parafian za to pismo.
Niech mi więc wolno będzie, jako temu,
który najwięcej pisze w Bazylice, stanąć dziś
z opłatkiem w ręku i łamiąc się nim składać
– serdeczne życzenia. Najpierw wyrażam
wielką życzliwość najbliższym współpracownikom, którzy piszą artykuły, a także
tym, którzy mozolnie je przepisują, jak również temu, który składa gazetkę. Nie wymieniam tutaj ich imion i nazwisk, boć przecież są znani Czytelnikom. Staję z opłat- -4-

gosławiona przemiana. Niech na twarzy
pojawi się uśmiech zadowolenia.
W ten wieczór, który niesie miłość
i pojednanie, staję z opłatkiem przy tych,
którzy z upodobaniem patrzą na mnie i na
moją prace kapłańską. Serdecznie im za
tę postawę dziękuję. Dziś, w ten wieczór
miłości, jestem zobligowany, aby z opłatkiem pojednania podejść do tych, którzy
mnie nie akceptują, a wszystko co robię,
jest przez nich krytykowane. Chcę im serdecznie powiedzieć, że jeszcze się taki nie
narodził, żeby wszystkim dogodził. Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Pragnę również w ten wieczór wigilijny publicznie wyrazić moją postawę miłości i akceptacji do
parafii wadowickiej, a więc tym bardziej
do żywych parafian.
Chrystus przychodzi w tę noc do
wszystkich. Nie chcę pominąć w ten czas

niezwykłej miłości i tych, co stoją z dala od
Kościoła, nie interesują się Chrystusem,
a wiara jakby z nich wyparowała. Składam
im życzenia, aby doczekali w swoim życiu
radosnego powrotu do bezbronnego Chrystusa leżącego w stajni betlejemskiej. Jezus
nie chce nad człowiekiem panować, ale mu
służyć.
Niech w te Święta rodzącego się Boga na
ziemi nie będzie nikogo w naszej parafii, który by był pominięty przy dzieleniu się opłatkiem proboszczowskim.
Zapewniam was wszystkich, że czym dłużej jestem w Wadowicach, tym większą
odczuwam potrzebę modlitwy razem z wami
i za was. Często klęczę w bazylice wadowickiej i powierzam wasze radosne i bolesne sprawy Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Proszę Ją, by nieustannie orędowała
u Swego Syna za nami.
ks. Proboszcz

Biblia pauperum
W średnich wiekach, gdy dość duża
część społeczeństwa nie umiała czytać
i pisać, prawdy religijne przekazywano słuchaczom przez opowiadanie, a także rysunki. Były to biblijne malowidła o wysokiej artystycznej klasie. Zdarzały się jednak i takie, które były o bardzo przeciętnym artystycznym poziomie. Prosty lud
oglądając obrazy uczył się prawd objawionych.
Kościół przez całe wieki był mecenasem
sztuk pięknych. Troszczył się, by budowle
sakralne, a także ich wystrój były na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Piękno jest atrybutem Bożym. Bóg jest
najpiękniejszym Bytem – uczyli filozofowie. Troska o piękny język przekazu ewangelicznego należał i wciąż należy do ważnych zadań Kościoła.

Były jednak w historii Kościoła również
czasy wielkiego zubożenia. Nie zwracano
wtedy większej uwagi na wspaniałe sakralne budowle, ale chodziło, by powstał budynek kościelny, który może pomóc w zgromadzeniu ludzi, aby wielbić Boga. Tak jest
dzisiaj w wielu krajach misyjnych. Również
i w Polsce, gdy zakończył się okres zakazu
budowli sakralnych – zaczęto stawiać w latach 80-tych tysiące kościołów. Nie wszystkie odznaczają się pięknem architektury, ani
też wspaniałym wystrojem. Spełniają jednak
rolę Domu Bożego, w którym ludzie gromadzą się na uczestnictwie we mszy św.,
oraz na nabożeństwach, w którym przyjmują sakramenty święte.
Dla przykładu warto przyglądnąć się pięknu reprezentowanemu przez sanktuarium
jasnogórskie, a bazylikę w Licheniu.
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