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prostujcie ścieżki dla Niego.

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
3. NIEDZIELA ADWENTU

fot. St. Mżyk

Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi.
(Ew. Łk 3, 5)
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Ojciec Święty Jan Paweł II był i zawsze będzie dla nas Wielkim Papieżem,
który miłością i wiarą w Boga pokazuje wszelkie zło i wskazuje nam drogę
do Syna Bożego.
Jan Paweł II zawsze będzie bliski Polsce, w zwłaszcza jednej miejscowości – Wadowicom, bo przecież sam powiedział : „Tu wszystko się zaczęło”.
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Modlimy się za Niego, aby dalej kierował nas do Królestwa Niebieskiego.
Jadwiga i Grzegorz Pacut z córką Agnieszką

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

(ciąg dalszy ze str.5)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.

PROROKA SOFONIASZA
So 3, 14-18a Bóg jest wśród swojego ludu

PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7 Pan jest blisko

Duch Pański nade mną,posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA: Łk 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż
więc mamy czynić?». On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da
temu, który nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali
go: «Nauczycielu, co mamy czynić?» . On
im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy
czynić?». On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żoł-

dzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: «Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić
was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał
ludowi i głosił dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie

Chrzest Św.

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

Nikodem Dębiński, syn Grzegorza i Ali
Błażej Sordyl, syn Stanisława i Beaty
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:

Śp. Edward Buda, ur. 1937r., zam. ul. Podstawie
Śp. Stanisław Wawro, ur. 1935r., zam. Kraków
Śp. Jan Działowy, ur. 1932r., zam. ul. Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Bóg zapłać
W ostatnią niedziele zebraliśmy na budowę organów 17.620,-zł. Przy bazylice zbieraliśmy na Kościół na Wschodzie. Zebraliśmy sumę 2.486,22 zł. Serdecznie dziękujemy
Ofiarodawcom za przekazaną pomoc.
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Kwiatem, który rozkwita się na tym
drzewie jest tabernakulum, a w nim
obecność Pana pod postacią chleba.
Owocem zaś jest Święta Faustyna.
Tutaj uczestniczymy we mszy św. sprawowanej przez naszego duchowego przewodnika, ks. infułata Jakuba Gila. Modlimy się za zmarłych, o powołania kapłańskie, za to, że Kolegium Kardynalskie w Rzymie orzekło heroiczność cnót
Wielkiego Papieża Jana Pawła II.
Podczas modlitwy wiernych każdy
może wypowiedzieć swoje intencje.
Wspólna Eucharystia w tej kaplicy jest
wielkim przeżyciem.
W to piątkowe popołudnie trwamy dalej na modlitwie, uczestniczymy we mszy

Bardzo oczekiwany
Początek grudnia to czas radosnych niespodzianek wyczekiwanych przez dzieci. Przygotowywane dla najmłodszych,
na pamiątkę św. biskupa Mikołaja, prezenty są źródłem ogromnej radości. Ten
biskup Miry (dziś Turcja), żyjący w IV
wieku, cały odziedziczony majątek rozdał ubogim. Dziś święty Mikołaj odwiedza domy, parafie, świetlice, itp. obdarowując dzieci.
Także w naszej parafii odbyło się radosne spotkanie ze świętym Biskupem.
Przybył On do Domu Katolickiego przy
naszej Parafii, w Niedzielę 6 grudnia, po
Mszy dla dzieci o godzinie 12. Dzieci
przywitały miłego Gościa śpiewem i głośnym wołaniem „Święty Mikołaju”, które było dla Niego swoistym zaproszeniem do zobaczenia się z licznie zgromadzonymi dziećmi. Biskup rozmawiał ze -7-

św. w kaplicy klasztornej przed relikwiami Świętej Faustyny. Mszę św. odprawia
ks. Adam Stawarz, proboszcz parafii Maruszyna na Podhalu, który był wikarym
w naszej wadowickiej parafii. Jest to dla
nas bardzo miłe. Słuchamy pięknej homilii wygłoszonej przez ks. Adama, w której mówił o misji Siostry Faustyny, polegającej na głoszeniu światu tajemnicy
Miłosierdzia Bożego przez świadectwo
życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Współczesny świat musi odwoływać się do Miłosierdzia Bożego.
Listopadowe pielgrzymowanie do
Łagiewnik – Światowego Centrum Kultu
Miłosierdzia Bożego wypełnione było gorliwą modlitwą.
Maria Zadora

swoimi małymi i większymi przyjaciółmi
i oczywiście jak to ma w zwyczaju obdarowywał słodkimi niespodziankami.
Wielka radość jaką przyniosło wszystkim to spotkanie wiąże się także z hojnością ludzi i przedsiębiorstw, podejmujących dzieło świętego Mikołaja. Wielkie
podziękowania należą się tym, którzy podjęli się organizacji tego spotkania: Księdzu Infułatowi, ks. Krzysztofowi,
ks. Markowi, s. Ewie i s. Małgorzacie, oraz
Ofiarodawcom: ZPC Skawa, firmom:
Maspex, oraz Handlowo-Usługowej Pani
Reginy Klaczak. Ogromną radością jest
fakt, że w gronie przyjaciół Świętego znajduje się także młodzież, która chętnie włączyła się w przygotowanie tej miłej niespodzianki dla najmłodszych. Dzięki
wszystkim, którzy podjęli się dzieła naśladowania dobrego Biskupa z Miry w tym
roku paczki otrzymało 290 dzieci.
s. Małgorzata

Intencje mszalne:
Poniedziałek 14 grudnia
6.00 Śp. Irena Świtalska
7.00 Śp. Janina Roman
7.30 Śp. Stanisława Góralczyk - 5 r. śm.
8.00 Śp. Jan Migdałek
12.00 Śp. Barbara Gurdek
17.00 Śp. Jan Oleksy
Śp. Franciszek Szafrański - 7 r. śm.
Wtorek 15 grudnia
6.00 Śp. Krystyna Bąk
7.00 Śp. Michał Świtalski
7.30 Śp. Janina Roman
8.00 Śp. Janina Kwaczała - 1 r. śm.
12.00 Śp. Jan Migdałek
17.00 Śp. Barbara Gurdek
Śp. Nadzieja Roszczyna
Środa 16 grudnia
6.00 Śp. Barbara Złocista
7.00
7.30 Śp. Barbara Gurdek
8.00 Śp. Krystyna Bąk
12.00 Sp. Maria Pływacz 22 r. śm.
17.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Edward Dobisz
Śp. Kazimierz Szczotka
Śp. Wojciech Płoszczyca
Śp. Aleksander Moskwa
Śp. Janina Drapa
Śp. Janina Roman
Śp. Nadzieja Roszczyna
Śp. Irena Świtalska, Michał wnuk
Śp. Barbara Złocista
Śp. Edward Buda
Sp. Irena Wyroba
Śp. Barbara Siwek

Czwartek 17 grudnia
6.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.00
7.30 Śp. Barbara Złocista
8.00 Śp. Edward Dobisz
12.00 Śp. Barbara Gurdek
17.00 Śp. Michał Świtalski
Śp. Krystyna Bąk
Piątek 18 grudnia
6.00 Obłog.Boże i zdrowie dla ks. Bogusława
7.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.30 Śp. Michał Świtalski
8.00 Śp. Barbara Gurdek
12.00 Śp. Edward Dobisz
17.00 Śp. Bogusław Lisko
Śp. Krystyna Bąk
Sobota 19 grudnia
6.00 Śp. Barbara Złocista
7.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.30 Śp. Krystyna Bąk
8.00 Sp. Irena Kałuża
12.00 Śp. Barbara Gurdek
17.00 Śp. Edward Dobisz
Śp. Michał i Edward Morhard
18.00 Śp. Michał Świtalski
Niedziela 20 grudnia
6.00 Śp. Józef i Stanisława Szczur
7.30 Śp. Edward Dobisz
Śp. Tadeusz Żak - 7 r. śm i rodzice
9.00 Śp. Stanisława i Piotr
Śp. Bolesław Cieślik
Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
10.30 Śp. Jadwiga i Józef Filek
12.00 Śp. Jadwiga i Izydor Żukowski
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Wiktoria Warchał

Święci tego tygodnia:

w poniedziałek – wspomnienie św. Jana od
Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
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3. Niedziela Adwentu - 13 grudnia 2009r.
4. W tym tygodniu wypadają kwartalne
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodziny – w miejsce dawnych tzw. suchych
dni. Zachęcamy do większej troski o biednych członków swych rodzin, a także
z sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do stołu
wigilijnego samotnych, czy opuszczonych.
Wdzięczni jesteśmy właścicielom stołówek, którzy organizują wieczerzę wigilijną dla biednych.
5. Rycerstwo Niepokalanej ma spotkanie w czwartek o godz. 17.00.
6. Spotkanie Grupy Modlitwy Jana
Pawła II – Totus Tuus w sobotę o godz.
9.00 w domu katolickim. Zapraszamy
uczestników i wszystkich zainteresowanych nauczaniem naszego Papieża.
7. Zebranie Akcji Katolickiej odbędzie
się w sobotę 19 grudnia o godz. 16.30.
Zapraszamy.
8. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez nabywanie świec Caritas wspieramy dzieło
wigilijnej pomocy dzieciom.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Dla dorosłych nauki rekolekcyjne będą w poniedziałek, wtorek
i środę o godz. 6.00, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dla dzieci szkolnych o godz. 17.00. Dla
młodzieży z I klasy gimnazjalnej w poniedziałek o godz. 16.00, dla klasy II
gimnazjalnej we wtorek o 16.00, a dla
III gimnazjalnej w środę. Dla młodzieży szkół średnich we wtorek o godz.
19.00. Spowiedź adwentowa będzie
w środę 23 grudnia od godz. 6.00-12.00
i 14.00-18.00. Nie odkładajmy spowiedzi adwentowej na czas przedświąteczny. Już w tym tygodniu skorzystajmy
z sakramentu pokuty.
2. W środę pielgrzymujemy na apel jasnogórski. Wyjazd o godz. 15.45. Koszt
przejazdu 30 zł. Natomiast w piątek 18
grudnia jedziemy do Łagiewnik. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15 zł. Na
Nowennie do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 8.30 i 16.30, modlimy
się o dobrą spowiedź adwentową.

W Jakubowej studni dudni
1. W ostatnie soboty miałem spotkania
z rodzicami dzieci klasy II, które w tym
roku szkolnym przygotowują się na przeżycie Pierwszej Spowiedzi oraz Pierwszej Komunii św. Poprosiłem na te indywidualne spotkania ojców, albo matki
wraz z dzieckiem, oraz siostrą katechizującą. Przeżyłem dużą satysfakcję, gdyż
na klasę, do której uczęszcza 28 dzieci –
ośmioro przyszło w pełnym komplecie:
ojciec, matka i dziecko. Natomiast 12

było samych matek lub ojców z dzieckiem. Z radością słuchałem, jak dziecko
z dużą pojętnością wypowiada się w zakresie katechizacji przygotowującej na
przyjęcie tych sakramentów. Ze znajomością mówiło o modlitwie, o Kościele.
Z rozmowy tej wynikało, że ta konkretna
rodzina żyje sprawami religijnymi. Bogu
dziękuję za to radosne doświadczenie. Niestety spotkałem się też z wyziębieniem re-3-

(ciąg dalszy na str.4)

Jeden z czytelników naszej Bazyliki przekazał mailem następujący pomysł: „Stare organy po rozebraniu na części i w porozumieniu z portalem allegro wystawić
na aukcję charytatywną – myślę, że ludzie z całej Polski i nie tylko, podbijaliby cenę. Warunek: zarobione pieniądze
muszą być przeznaczone na jakiś szczytny cel. Trzeba wcześniej ustalić formalności prawne. Myślę, że warto się zainteresować.” – Grzegorz. Z pewnością jest
to piękny pomysł, tylko trzeba umieć
przeprowadzić tę ideę. Inna propozycja
to zrobić z piszczałek określone pamiątki
i rozprowadzać je za jakąś kwotę. Cieszę
się z tych propozycji. Jednocześnie dumam, w jaki sposób przekazane słowo
ma stać się ciałem. Może ktoś z czytających podejmie się konkretniejszej pomocy w zbyciu starych organów.

(ciąg dalszy ze str.3)

ligijnym niektórych rodzin. Na mszę św.
od czasu do czasu chodzi matka
z dzieckiem. Tatuś idzie tylko na wielkie
święta, czyli 3 – 4 razy do roku. W tych
rodzinach nie ma dbałości o religijną atmosferę. Nie jest też łatwo tam, gdzie
tatuś lub mama pracuje z dala od domu,
poza granicami Polski. Ta przymusowa
rozłąka cieniem rzuca się także na rozwój
religijny dziecka. Przeżyłem również gorycz, że z klasy, gdzie jest do 30 uczniów,
nie przyszło na spotkanie 9 – 10 rodzin.
Może w tę sobotę z różnych przyczyn nie
mogli, może zapomnieli? Nie wiem, ilu z
tych absentujących – spotkanie to zlekceważyło? Tym rodzicom, którzy przyszli,
oraz dzieciom i siostrze katechizującej bardzo dziękuję za umożliwienie mi wejścia
w atmosferę miłości rodzinnej, a także za
jeszcze większe przejęcie się dobrym
przygotowanie dzieci na spotkanie z Chrystusem przebaczającym oraz karmiącym.

3. Kilkakrotnie już informowałem, że
rodzina PP. Kajdasów przekazała parafii
stary domek na placu Kościuszki. Domek
ten, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem
ze Starostwa, rozebraliśmy i plac wyczyściliśmy. Na ostatnim posiedzeniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, omawiając ten
temat, uczestnicy zaproponowali, ażeby
podać do publicznej wiadomości, że parafia chętnie nawiąże kontakt z osobą zainteresowaną odpłatną dzierżawą tej działki. Według wskazań Duszpasterskiej Rady
Parafialnej najemca mógłby wybudować
określony budynek, który służyłby dzierżawcy do określonej działalności zgodnej
z moralnością Kościoła. Po, z góry określonej ilości lat, dom ten przeszedłby na
własność parafii. Przekazując te informacje myślę, że może ktoś być nimi zainteresowany i skontaktuje się ze mną.

2. Trwa zbiórka na budowę 27-głosowych organów. Składam serdeczne Bóg
zapłać wszystkim, którzy ochotnym sercem dają różne ofiary na ten tak bardzo
potrzebny instrument w naszym kościele.
Firma Mollina, która ma zbudować
27-głosowe organy zapowiedziała, że musimy pod koniec stycznia podjąć się rozbiórki starych organów, oraz przygotować
chór na budowę nowych. Organmistrzowska, kaszubska firma Mollina, postanowiła
przystąpić do budowy organów po świętach Wielkanocnych. Deklaruje, że w ciągu trzech miesięcy zmontuje nowe organy. Stare organy musimy rozebrać. Wciąż
nie mamy pomysłu, jak je zużytkować.
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ks. Infułat

Pielgrzymka do Łagiewnik wypełniona modlitwą
28 listopada 2009 roku grupa pielgrzymów pojechała do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. To już po
raz trzeci w dziewięciomiesięcznej nowennie w Roku Kapłańskim. Po przyjeździe do Łagiewnik swoje kroki skierowaliśmy do kaplicy wieczystej adoracji,
znajdującej się obok bazyliki. Została pobłogosławiona przez Metropolitę Krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 18 kwietnia 2004 roku Kaplica ma
kształt okrągłej rotundy, w której od posadzki do sufitu konstrukcję budowlaną
przeplatają wąskie, szklane okna, delikatnie ozdobione elementami roślinnymi.
W centrum kaplicy znajduje się ołtarz adoracji mający kształt płomienia. Pośród
płomieni umieszczono monstrancję, a w
niej Najświętszy Sakrament. W wiecznej
lampce, która pali się nad ołtarzem, płonie ogień zapalony w kaplicy papieskiej
na Watykanie, przekazany przez Ojca
Świętego Jana Pawła II kustoszowi
łagiewnickiego sanktuarium 16 grudnia
2003 roku i przywieziony stamtąd do
Krakowa. Ogień ten został nazwany
„ogniem miłosierdzia”. Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w krakowskich Łagiewnikach rozpoczęła się
w dzień odejścia Jana Pawła II do domu
Ojca. Na jej rozpoczęcie Ojciec Święty
skierował do pielgrzymów piękne słowa,
które stały się wymownym testamentem,
oto fragment: „Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność
Pana nie uobecnia działa miłosierdzia, jakie dokonał się przez Krzyż i Zmartwych-

wstanie. Niech zatem ta obecność będzie
dla wszystkich pielgrzymów źródłem
mocy i nadziei”.
W tym właśnie miejscu trwamy na
wspólnej, godzinnej adoracji, którą prowadzi ks. infułat Jakub Gil. Przezywając
Rok Kapłański modlimy się za kapłanów
i o nowe powołania kapłańskie. Jedna
z modlitw na Rok Kapłański: „Ojcze Niebieski, w tym Roku Kapłańskim, który
dałeś Twojemu Kościołowi, prosimy Cię
za wszystkimi kapłanami świata. Przyjdź
ich pobłogosławić. Uczyń owocną ich
posługę. Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo Świętego Proboszcza z Ars
serce podobne do serca twojego Syna.
Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego
liczne powołanie kapłańskie”.
Trwając na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem uczestnicz ymy
w Godzinie Miłosierdzia, odmawiając
koronkę do Bożego Miłosierdzia. Później
udajemy się do dolnej części bazyliki, do
największej z kaplic św. Siostry Faustyny, zwanej też włoską, gdyż do jej wystroju przyczynili się biskupi i wierni
świeccy z Włoch. Apostołka Bożego
Miłosierdzia przedstawione jest w niej
w obrazie namalowanym przez Jana
Chrząszcza. Trzyma w reku dzienniczek,
zachęcając niejako do czytania orędzia
Miłosierdzia i niesienia go światu. Obramowanie dla obrazu stanowią płyty
marmurowe w kształcie otwartej księgi.
Całość kompozycji wyraża symbolicznie
trzy elementy: pień, kwiat i owoc. Pień
to wspomnienie drzewa i Chrystusowej
ofiary, która uobecnia się na ołtarzu.
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(ciąg dalszy na str.7)

