Myśląc Ojczyzna
Wielu Polaków, którzy
mieli decydujący głos, pozwoliło na to, żeby Polska
w dużym stopniu została
sprzedana. Nie może być

wierzący.
Wielką katastrofą jest
to, że w ciągu ostatnich
15 lat pogodziliśmy się z tym, że budżet
państwa na rzecz badań naukowych jest
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tak, że w jakimkolwiek kraju 70 proc. banków i 80 proc. mediów jest w rękach kapitału zagranicznego. Tak, niestety dzieje się
w naszej Ojczyźnie. O jakiej niepodległości
mówimy?
Jest duży wpływ Zachodu, żeby zmienić
mentalność Polaków, że najważniejszy jest
sukces materialny. A to jest antypolskie.
Dzięki Bogu wciąż uważamy się za naród

Bazylika - Tygodnik informacyjny

niski. Polska potrzebuje nowych technologii, których twórcami są naukowcy polscy. Nie możemy pogodzić się z tym, aby
Polacy byli tylko silną klasą robotniczą,
często źle opłacaną, a firmy zachodnie były
głównymi inwestorami w naszej Ojczyźnie. Troska o rozwój Ojczyzny to wielka
dbałość o naukę i wykształcenie młodego
pokolenia.
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Choć Ojciec Święty Jan Paweł II opuścił ziemski padół, nadal żyje w moim sercu
i codziennie kieruje moimi krokami - jak w II kwartale ubiegłego wieku, kiedy razem uczęszczaliśmy do gimnazjum Marcina Wadowity. Razem graliśmy w piłkę.
Dzisiaj z niecierpliowścią czekamy na zakończenie Jego procesu beatyfikacyjnego i przyłączam się do modlitwy o wyniesienie Go na ołtarze.

R. Tatka

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI MALA- DRUGIE CZYTANIE ZDRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁAAP. DO TESALONICZAN

CHIASZA

2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracować, niech też nie je

Ml 3, 19-20a
Sprawiedliwy sąd Boży

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

EWANGELIA:

Łk 21, 5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu,
który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak,
gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł
czas”. Nie chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».Wtedy mówił do nich: «Powstanie
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to
dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
Oto słowo Pańskie

Paruzja
Dzisiejsze czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane
paruzją, które zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jak Sędzia - Król, by raz na
zawsze oddzielić dobro od zła i - jak to mówimy w każdym Credo mszalnym - Jego panowaniu nie będzie końca.
Sądu powinni się bać ci, którzy Boga mają za nic i człowieka nie szanują. Dla tych, którzy
Bogu zawierzyli całe swoje życie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, sąd jest jak „uzdrawiające promienie słońca” - spotkanie z kochającym i czekającym Ojcem.
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Wieczór Zaduszkowy w „Klubie pod plebanią”
W czwartek 8 listopada seniorzy wspominali wadowiczan, którzy wpisali się na
stałe w historię naszego miasta: Karola
Wojtyłę, Z. Wiśniewskiego, J. Brzostowską,
J. Palecznego, oraz J. R. Jaglarza. O swoim ojcu – malarzu opowiadała córka P. Barbara Chmiel, o mężu P. H. Jaglarz.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Oto
wypowiedzi uczestników:
„Wieczór rozpoczął się miłym wstępem /
wiersz i piosenka/ wykonanym przez P.
Adama Deca według jego własnej kompozycji. Był to wiersz o przemijaniu, a w piosence podziękowania dla Ojca Świętego
Jana Pawła II...”
Maria Rokowska

„Mieszkam w Wadowicach i wstyd się
przyznać – pierwszy raz słyszałam o tych
ludziach. Bardzo dziękuję, że mogłam przeżyć tak ciekawe chwile”.
Zofia

„Nastrój pełen powagi. Świetnie dobrane melodie, jako tło do słowa wiązanego i
recytowanej poezji”.
Janina Kwaczała

„Spotkanie wzruszające, dobrze przygotowane, w pięknym otoczeniu. Wielkie
dzięki Organizatorom”.
Edward Westwalewicz
Zebrały: Organizatorki

Bogactwo tygodnia
ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Jest to wielkie święto w
Kościele prawosławnym. Kościół rzymskokatolicki akcentuje przede wszystkim ofiarę, jaka dokonała się w duszy Maryi u zarania jej świadomego życia, ukazanego w
tym dniu jako wzór oddania się Bogu.
W czwartek 22 listopada wspominamy
świętą Cecylię, rzymską męczennicę z III
wieku. Jej życie było tak oddane Bogu, że
przypominało pieśń na cześć Pana. Kościół
uznaje w niej patronkę śpiewu i muzyki kościelnej. Dziękujemy Panu Organiście
Krzysztofowi Jopek wraz z Członkami parafialnego chóru za wielki trud wkładany
systematycznie w utrzymanie i rozwój wielkiego dobra parafialnego, jakim jest chór.

W tym tygodniu przypada wiele liturgicznych wspomnień. W poniedziałek 19 listopada wspominamy błogosławioną Salomeę
(+1268), zakonnicę. Była ona córką księcia
polskiego, Leszka Białego. Wydano ją za mąż
za księcia węgierskiego Kolomana, z którym
żyła w dziewiczym małżeństwie. Po jego
śmierci wstąpiła do zakonu klarysek.
We wtorek 20 listopada wspominamy
świętego Rafała Kalinowskiego (18351907), karmelitę. Miał on niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.
W środę 21 listopada obchodzimy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Tradycja podaje, że Maryja jako dziecko została
przedstawiona przez rodziców w świątyni
jerozolimskiej kapłanowi Zachariaszowi,

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszeli do wieczności:

Śp. Józefa Hardek, ur. 1913 r., zam. ul. Obr. Westerplatte
Śp. Krzysztof Ślusarczyk, ur. 1963 r., zam. ul. Lwowska
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Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Intencje mszalne:
Czwartek 22 listopada
6.00 Śp. Cecylia Warzecka
7.00 Śp. Tadeusz Zembaty
7.30 Śp. Krystyna Klauzner
8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
12.00 Śp. Michał Zając
18.00 Za zmarłe członkinie z 4 Róży kobiet
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz
Poniedziałek 19 listopada
6.00 Śp. Tadeusz Zembaty
7.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.30 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
8.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
12.00 Śp. Jan Hrzęstek
18.00 Śp. Józef Sowa
Śp. Marian Gracjasz

Piątek 23 listopada
6.00 Śp. Tadeusz Zembaty
7.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.30 Śp. Krzysztof Góra
8.00 Śp. Wiesław Gałuszka
12.00 Śp. Stanisław Pławny
18.00 Sp. Michał Zając
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz

Wtorek 20 listopada
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.00 Śp. Tadeusz Zembaty
7.30 Śp. Krystyna Klauzner
8.00 Śp. Józef Sowa
12.00 Zmarli z rodziny Pomietłów
18.00 Śp. Józef Dyrcz
Śp. Marian Gracjasz

Sobota 24 listopada
6.00 Śp. Tadeusz Zembaty
7.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.30 Śp. Michał Zając
8.00 Śp. Maria, Bolesław, Piotr i Katarzyna
12.00 Śp. Jan, Maria Kubera
18.00 Śp. Ryszard Święch - 5 r. śm.
Śp. Stefania Goluchowska

Środa 21 listopada
6.00 Dziękczynna zprośbą odalsze błog.Boże dla
Barbary i Jóżefaw15 r.ślubu
7.00 Śp. Michał Zając
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Śp. Bolesław Putek - 20 r. sm.
Śp. Jan, Helena, Teresa, Zuzanna
12.00 O błog. Boże w 25 lecie kapłaństwa
ks. Stanisława Miki
18.00 W intencjach nowenny

Niedziela 25 listopada
6.00 Śp. Stanisław, Teresa i Helena Sikora
7.30 Śp.Roman,ZbigniewPietruszka -4 r.śm.
Śp. Jerzy Wacław
9.00 Śp. Michał Zając
10.30 Śp. Stanisław Rodziński
Sp. Włodzimierz Ostrowski
12.00 O błog. Boże dla Gabrysi Koman
w 7 r. urodzin, oraz całej rodziny
13.15 Śp. Ks. Stefan Kajdas, Helena i rodzice
18.00 Śp. Jan i Rozalia
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1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na
pomoc zimową dla najbiedniejszych. Bóg
zapłać za składane ofiary.
2. Jutro o godz. 16.30 spotkanie członków Akcji Katolickiej.
3. OO. Karmelici na Górce zapraszają na
uroczystość odpustową i jubileuszową z
okazji 100-lecia śmierci św. Rafała Kalinowskiego we wtorek 20 listopada na mszę św.
o godz. 17.00.
4. Nasza parafia przeżyje w środę 21 listopada odpust ku czci Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona głównym
Patronem naszej parafii oraz bazyliki. Mszę
św. o godz. 12.00 odprawi nasz rodak, ks.
dziekan Stanisław Mika, proboszcz Niepołomic, który w tym roku obchodzi 25-lecie
kapłaństwa. Kazanie wygłosi ks. prałat Jan
Franczak.
5. W środę, na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się z okazji św. Cecylii, patronki
muzyki kościelnej, za uczestników naszego chóru parafialnego.

6. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Honorową Straż Serca
Bożego.
7. W piątek pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt przejazdu 12 zł. Odwiedzimy dom, w którym
mieszkał Karol Wojtyła na Dębnikach.
8. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. Po mszy św. o godz.
10.30, wobec Najświętszego Sakramentu,
odmówimy litanię do Najświętszego Serca
Bożego i akt poświęcenia. Jest to zewnętrzna uroczystość parafialnego odpustu. Kazania z okazji 100 rocznicy śmierci św. Ojca
Rafała Kalinowskiego wygłoszą Ojcowie
Karmelici z Górki.
9. W przyszłą niedzielę, z okazji patronki
kolejarzy św. Katarzyny, odprawimy w ich
intencji mszę św. o godz. 10.30.
10. Spotkanie Grupy Modlitwy Jana Pawła
II–Totus Tuus w czwarte soboty miesiąca
o godz. 9.00 w domu katolickim. Zapraszamy uczestników i wszystkich zainteresowanych nauczaniem naszego Papieża.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Imieniny parafii

W kościele katolickim od czasów, gdy
ustały prześladowania starano się ofiarować
Bogu małe dzieci poprzez sakrament chrztu
św. Chrzest święty jest skutecznym znakiem łączenia dziecka z Bogiem. Rodzice
chrześcijańscy poprzez ochrzczenie swoich dzieci włączają je – wszczepiają w życie
Boże. Ich dziecko staje się dzieckiem Bożym. Należy do wspólnoty kościelnej. Zło
grzechu pierworodnego w duszy jego jest
wymazane. Od przyjęcia sakramentu chrztu
małe dziecko nie tylko otoczone jest miłością rodziców, ale także troską całego Ko-

Nasza parafia obchodzi odpust, czyli swe
imieniny w dzień Ofiarowania NMP w świątyni – 21 listopada. Święto to nawiązuje do
apokryficznego opisu oddania przez rodziców swego dziecka, swej dziewczynki
Maryi, do świątyni jerozolimskiej. Może
wiązało się to z kształceniem dziecka w
szkole świątynnej, a może z przekazem
Maryi w opiekę kapłanów. Przez gest ofiarowania Maryi rodzice Joachim i Anna pragnęli zaświadczyć, że miejsce to zapewni
ich dziecku najlepszy kierunek. Uchroni go
od różnorakiego zła.
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/ciąg dalszy na str. 4/

mszy św. o godz. 9.00. Pragniemy, aby ta
młodzież w tym dniu złożyła na mszy św.
swą prośbę, o przyjęcie sakramentu bierzmowania. Chcemy również, aby oni poprosili na tej mszy św. dorosłych parafian,
by modlili się za nich, by jak najgodniej
przygotowali się do tego sakramentu. Sakrament bierzmowania jest skutecznym
Bożym znakiem umacniającym wiarę, nadzieję i miłość. Jest to sakrament Ducha
św., który chce pomóc człowiekowi, aby
sam głęboko wierząc dawał publiczne świadectwo swego przywiązania do Boga i
Kościoła. Bardzo pragniemy, by odpust
Ofiarowania NMP w świątyni wyrażał się
nieustannym wezwaniem do każdego parafianina, by chciał dołączać do ofiary Jezusa Chrystusa ofiarę swego codziennego
życia. Na każdej mszy św., podczas składania darów ofiarnych, jest miejsce na pogłębienie swojej świadomości, że najpiękniejszym darem ofiarnym – dołączonym do
ofiary Jezusa Chrystusa – jest moje codzienne życie. Z jego klęskami i zwycięstwami,
z radościami i smutkami. Przynależeć do
parafii, która ma za Patronkę Maryję, którą
Rodzice ofiarują w świątyni, jest czytelnym
apelem do każdego z nas, byśmy z Kościoła
korzystali – ofiarując w nim nasze zmagania i nadzieje, jak i dni pogodne, a także
deszczowe, zimne i dżdżyste.
Niech nam Patronka naszej parafii, ofiarowana w świątyni Maryja, dopomaga w
trudnej umiejętności dzielenia się z Bogiem
naszym człowieczeństwem.

/ciąg dalszy ze str. 3/

ścioła, a zwłaszcza wielką miłością Boga
w Trójcy jedynego. „Tyś jest moim synem,
tyś jest moją córką”. Mówi Bóg w chwili
przyjęcia sakramentu chrztu przez człowieka.
Świadomym rodzajem ofiarowania się
Bogu jest przyjęcia sakramentu małżeństwa.
Narzeczeni związani miłością pragną przeżywać swoje życie razem. Wiedzą jednak,
że miłość ludzka jest zawodna. Można ją
zgubić, a nawet zniszczyć. Stają więc przed
ołtarzem i Bogu w Trójcy jedynemu powierzają: „Miłość, wierność i uczciwość
małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż
do śmierci”. W dojrzałości swej ofiarują
Bogu siebie i swoją miłość do ukochanej
osoby. Wzywają Go by pomagał im zabezpieczyć międzyludzki związek. Wielu wierzących małżonków niejednokrotnie doświadczało tej pomocy.
Głęboką wymowę ma odpust parafialny
na święto Ofiarowania NMP. Pragniemy w
tym roku, na wzór małej Maryi, ofiarować
w wadowickiej świątyni nasze dzieci, a
zwłaszcza te, które w tym roku szkolnym
przystąpią po raz pierwszy do spowiedzi i
komunii św. Zapraszamy je wraz z rodzicami w tę niedzielę na godz. 12.00. Na mszy
tej odnowią przyrzeczenia chrzcielne dzieci pierwszokomunijne.
Natomiast młodzież z klas trzecich gimnazjum – przygotowująca się do sakramentu
bierzmowania – będzie miała odnowienie
obietnic chrztu w dzisiejszą niedzielę na

ks. Proboszcz

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, we
wtorek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, w środę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w czwartek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, w piątek – wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, w sobotę – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, w niedzielę –
wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.
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Benedykt XVI poucza o męczeństwie za wiarę
Także w XXI wieku wyznawcy Chrystusa wciąż giną za wiarę. Wpisanie w poczet błogosławionych tak wielkiej liczby męczenników domowej wojny w Hiszpanii
(498) dowodzi, że najwyższe świadectwo
krwi nie jest wyjątkiem zastrzeżonym dla
niektórych jednostek, ale realistyczną
możliwością dla całego ludu chrześcijańskiego. Mamy tu bowiem do czynienia z
mężczyznami i kobietami, różniącymi się
wiekiem, powołaniem i pochodzeniem społecznym, którzy przypłacili życiem swoją
wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Dlatego Benedykt XVI, który podjął decyzję o tej rekordowej beatyfikacji (498), przypomina, że każdy chrześcijanin musi liczyć
się z możliwością męczeństwa.
Jednak w dzisiejszych czasach najczęściej
chodzi o męczeństwo zwyczajnego, codziennego życia. Polega ono na radykalnym
i bezkompromisowym życiu Ewangelią bez
względu na to, kim jesteśmy, jaką wykonujemy pracę. Realizujemy ją poprzez wykonanie swoich obowiązków z miłością do
Boga i ludzi, bez względu na zewnętrzne
uwarunkowania. Do takiego bezkrwawe-

go męczeństwa – na wzór nowej polskiej
błogosławionej Celiny Borzęckiej – jest
wezwany każdy ochrzczony. Duchowny i
świecki.
Nie wszyscy, oczywiście, wezwani są
do krwawego męczeństwa. Istnieje jednak
męczeństwo „bezkrwawe”, które jest nie
mniej znamienne, jak męczeństwo Celiny
Chludzińskiej-Borzęckiej, żony, matki rodziny, wdowy i zakonnicy, beatyfikowanej
w ostatnim miesiącu w Rzymie: jest milczące i heroiczne świadectwo wielu chrześcijan, którzy żyją Ewangelią bez kompromisów, wykonując swoje obowiązki i wielkodusznie oddając się posłudze ubogim.
To męczeństwo zwyczajnego życia jest
ważne w zeświecczonym społeczeństwie
naszych czasów. To pokojowa batalia miłości, jaką każdy chrześcijanin, podobnie
jak Paweł, musi niestrudzenie toczyć: wyścig służący szerzeniu Ewangelii, w którym bierzemy udział aż do śmierci. Niechaj pomoże nam i towarzyszy w tym naszym codziennym świadectwie Maryja
Panna, Królowa Męczenników i Gwiazda
Ewangelizacji.

Chwalimy Boga śpiewem
Dzień wspomnienia św. Cecylii (22 listopada) to święto naszego Chóru Parafialnego. Św.
Cecylia – rzymska męczennica z III w. – patronuje kościelnym muzykom i chórom. W
sztuce sakralnej przedstawiana jest jako młoda kobieta z cytrą, harfą lub lutnią, z wieńcem
białych i czerwonych róż na głowie (symbol dziewictwa i męczeństwa). Towarzyszy jej
Anioł. Zginęła śmiercią męczeńską wraz ze swym nawróconym na chrześcijaństwo mężem
Walerianem i jego bratem – Tyburcjuszem. Kult św. Cecylii zrodził się już w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa w Rzymie. Tam też w VI w. Wybudowano na jej cześć bazylikę na
Zatybrzu. Jak co roku Chór Parafialny uczci wspomnienie swojej świętej Patronki śpiewem
w czasie wieczornej Mszy Świętej.
Wiesława Kozub
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