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Kochany Mikołaju, wiem że to niełatwo,
lecz przynieś niewidomym dzieciom takie światło,
co pozwoli im ujrzeć wszystkie dary boskie:
drzewa w czapach śniegu, obraz Częstochowskiej,
lustro lodowiska kreślone łyżwami,
które skrzy się, błyska gdy tańczymy na nim.
Przynieś dzieciom głuchym piosenkę anioła,
by zagrała cisza, która trwa dookoła.

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
4. NIEDZIELA ADWENTU

By szept usłyszały i dzwoneczków trele,
głos mamy, kolędę w grudniowym kościele.
Pożycz anielskie skrzydła, Mikołaju drogi,
dla dzieci, które mają bardzo chore nogi.
Na skrzydłach wnet wylecą ze smutnych szpitali
i dotrą do swych domów hen, w błękitnej dali…
Ależ by to była radość, Mikołaju święty!
Ależ by to były wspaniałe prezenty!
/Autor nieznany/

Ojcze Święty, dziękujemy Ci za to, że uczyłeś nas, iż Bóg jest Bogiem miłości, że kocha nawet tam, gdzie my ludzie kochać już nie potrafimy i daje nam
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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siłę do wiernej miłości.
Ojcze Święty módl się za nami do Boga miłości, byśmy w życiu codziennym
wytrwali w wiernej miłości.
Z modlitwą
rodzina Śmiechów, Władysław z Barbarą i dziećmi, Dorota, Łukasz, Ewa

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str.5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-

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

BRAJCZYKÓW:
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”.

Rozradował się Duch mój

się w Niej człowiekiem i Zbawicielem dla
wszystkich ludzi. Dlatego wybrała się
w drogę do Ain-Karem, miejscowości położonej 7 km na zachód od Jerozolimy.
Ukazanie Maryi jako Tej, która jest w drodze i przynosi Jezusa konkretnej osobie, stanowi wyraz apostolskiego wymiaru Kościoła, obejmującego swą misją wszystkich ludzi. Przychodzi do Elżbiety jako Zwiastunka radosnej no-winy o dziele zbawienia.

Maryja, Służebnica Pańska, z pośpiechem
udaje się do swej krewnej, El-żbiety, która
wymagała troski i opieki. Czyni to z potrzeby serca, głęboko wrażliwego na problemy ludzkie. Obdarzona najwyższą godnością, stała się Matką Syna Bożego i w
sposób szczególny zo-stała napełniona Duchem Świętym. Wiedziała, że Syn Boży stał

Oto słowo Pańskie

S. Boguchwała Kuras

4. Niedziela Adwentu - 20 grudnia 2009r.
1. Spowiedź adwentowa będzie w środę
od godz. 6.00 do godz. 12.00 i od godz.
14.00 do godz. 18.00. W Wigilię będzie
się trudno wyspowiadać.
2. W czwartek jest Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie mszy św. o godz. 17.00.
Według polskiej tradycji w tym dniu zaleca
się wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dołóżmy starań, by w Wigilię nie
spożywać pokarmów mięsnych, a Wieczerzę przeżyć w naszych najpiękniejszych tra- -2-

dycjach narodowych. 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.
3. Rodziny, które jeszcze w tym roku nie
nabyły świecy Caritas zachęcamy, żeby
przed świętami to uczyniły. Zachęcamy także do pobrania symbolicznego sianka od
dzieci z Grupy Misyjnej.

oczekiwania młodych ludzi. Trzeba też pamiętać, że u podstaw tego problemu leży
chrześcijańskie wychowanie i przekazywanie wiary w naszych rodzinach.

należy stwierdzić, że w tej sprawie trzeba
postępować rozważnie i nie ulegać populistycznym rozwiązaniom. Konieczna jest
szersza dyskusja uwzględniająca również

Bogdan Pamuła

Piękny wieczór zamyślenia adwentowego
2 grudnia 2009 roku na zaproszenia
ks. infułata Jakuba Gila przybył do naszej
bazyliki na Wieczór Papieski ks. dziekan
Jan Cendrzak z parafii Dziekanowice wraz
z ks. Bohdanem i scholą.
Dziekanowice to miejscowość położona
w dolinie rzeki Raby, ok. 20 km na południowy wschód od Krakowa. Jedna z najstarszych parafii w archidiecezji krakowskiej. XII-wieczny kościółek pw św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny jest jedną
z najstarszych budowli sakralnych Polski
południowej. W latach 1960 – 1966 wybudowano nowy kościół pw Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny, który uroczyście 24 września 1966 roku poświęcił bp
Karol Wojtyła. W kościele znajduje się słynący łaskami XVII-wieczny obraz Matki
Bożej Dziekanowskiej ukoronowany koronami poświęconymi przez papieża Jana
Pawła II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny 13 sierpnia 1991r. Koronacji obrazu
dokonał ks. kard. Franciszek Macharski
29.09.1991r.
Ks. dziekan Jan Cendrzak był głównym
koncelebrantem mszy św. w naszej bazylice,
wygłosił piękną homilię. Powiedział między
innymi, że podczas wieczorów za Jana Pawła II zbieramy się, aby modlić się za Niego,
z Nim, a równocześnie chłonąć Jego nauki.
Nawiązał do ostatniej pielgrzymki papieża
Jana Pawła II do Wadowic 16 czerwca
1999r, kiedy Ojciec Święty z wielką miłością, wzruszeniem mówił o swoim rodzin-7-

nym mieście, przekonywał nas, że Wadowice są mu bardzo drogie. Wadowiczanie
byli i są dumni z tego, że właśnie z ich
miasta pochodził Jan Paweł II. Ks. Dziekan postawił nam pytanie – „Czy wadowiczanie znają nauki Jana Pawła II?”. W okresie modlitwy o rychłą beatyfikację winniśmy czytać Jego przemówienia, rozprawy,
nauki, rozważać je, dyskutować, abyśmy
mieli wzór i siłę, byśmy dawali dobre świadectwo miłości Boga, takiej jaką miał Jan
Paweł II. Winniśmy być wzorem dla innych.
Do nas przyjeżdżają ludzie z całego świata,
to oni patrzą na nas. Myślę, że słowa ks.
Dziekana wielu wzięło sobie do serca.
Po mszy św. schola przedstawiła montaż
słowno-muzyczny związany z Rokiem Kapłańskim. Wysłuchaliśmy także fragmentów wypowiedzi Papieża Jana Pawła II
o kapłaństwie, który mówił: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”.
„Kapłan, jak szafarz „Bożych tajemnic”,
służy zarazem kapłaństwu wspólnemu wiernych. To on, głosząc słowo i sprawując sakramenty, zwłaszcza Eucharystię, uświadamia całemu Ludowi Bożemu jego uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa”.
Kolejny wieczór zakończył się odmówieniem modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi
Bożego Jana Pawła II przed Jego pomnikiem i odśpiewaniem „Barki” pod oknami
domu rodzinnego.
Maria Zadora

Intencje mszalne:
Poniedziałek 21 grudnia
6.00 Śp. Edward Dobisz
7.00 Śp. Michał Świtalski
7.30 Śp. Krystyna Bąk
8.00
12.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii
17.00 Śp. Krystyna i Henryk Rozworscy
i zmarli z rodziny
Śp. Barbara Złocista
Wtorek 22 grudnia
6.00 Śp. Ewa Daniec
7.00
7.30 Śp.Michał Świtalski
8.00 Śp. Barbara Złocista
12.00 Śp. Franciszka Lempart
17.00 Śp. Edward Dobisz
Śp. Krystyna Bąk
Środa 23 grudnia
6.00 Śp. Franciszek Bucki - 6 r.śm.
7.00 Śp. Jan, Bolesław, Krystyna Dołęga
7.30 Śp. Mieczysław, Bogdan Tomscy
8.00 Śp. Barbara Złocista
12.00 Śp. Wiktoria Szczygieł
17.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Edward Dobisz
Śp. Aleksander Moskwa
Śp. Janina Drapa
Śp. Janina Roman
Śp. Nadzieja Roszczyna
Śp. Irena Świtalska, Michał wnuk
Śp. Krystyna Bąk
Śp. Barbara Złocista
Śp. Edmund Chowaniak
Śp. Irena Wyroba
Śp. Edward Buda
Śp. Jan Działowy
Śp. Stanisław Wawro
Śp. Janusz Guzdek
Śp. Józef Zygar

Czwartek 24 grudnia
6.00 Śp. Franciszek Baran - 10 r. śm.
7.00 Sp. Jerzy Dobrowolski
7.30 Śp. Czesław Kondak - 18 r. śm.
8.00 Śp. Edward Dobisz
12.00 O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski
dla Doroty i Holgera
24.00 Śp. Anna Huber - 13 r. śm.
Śp. Stanisław Durda - 1 r. śm.
Śp. Adam Gawlik
Śp. Józef, Zofia Maślanka
Śp. Emilia, Józef Banaś
Śp. Maria Olech
Śp. Leon i syn Andrzej Grabowscy
Piątek 25 grudnia
6.00 Śp. Edward Dobisz
7.30 Śp. Waleria, Ludwik, Zofia, Kazimierz Wołoch
Sp. Franciszek Pietruszka
9.00 Śp. Krystyna Michalska - 3 r. śm.
10.30 Śp. Tadeusz Leśniak - 2 r. śm.
12.00 Śp. Ewa, Ludwik Witek i Stanisława
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Melania i Józef, syn Andrzej Drwal
Sobota 26 grudnia
6.00 Śp. Maria Maleszyk - 1 r. śm.
7.30 Śp. Edward Dobisz
Śp. Michał Świtalski
9.00 Śp. Stanisława i Piotr Byrscy
10.30 Sp. Piotr Czaicki, Kornelia, Michał Warmuz
12.00 Śp. Stanisław Rzepa - 4 r. śm.
13.15 Śp. Roman Adamus - 7 r.śm.
18.00 Śp. Janina Łopatecka - 14 r. śm.
Niedziela 27 grudnia
6.00 Śp. Edward Pietroń - 4 r. śm.
7.30 Śp. Jadwiga Wójcik
Śp. Feliks Płaza, Grzegorz Sporek wnuk
9.00 Dziękczynna za przeżyte 40 lat
małżeństwa Małgorzaty i Stefana Mżyk
10.30 Śp. Helena i Józef Zątek
12.00 Śp. Eugeniusz Kruk
Śp. Elżbieta Skowronek - 19 r. śm.
13.15 Śp. Eugeniusz Zając
18.00 Śp. Bogusław Lisko i jego rodzice
-6-

4. Duchowa adopcja dzieci rozpoczęta
25 marca, w dzień Zwiastowania, kończy
się Bożym Narodzeniem. Naszym parafianom, którzy podjęli się tego dzieła wyrażamy podziękowanie.
5. 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.

6. W piątek jest Uroczystość Narodzenia
Pańskiego. W tym dniu nie ma wstrzemięźliwości od posiłków mięsnych. Msze św.
o godz. 10.30 oraz 12.00 będzie odprawiał
ks. infułat Kazimierz Suder. W sobotę św.
Szczepana – pierwszego męczennika. Msze
św. w porządku niedzielnym.
7. Duszpasterze składają wiernym życzenia prawdziwie błogosławionych Świąt.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Drodzy Parafianie
Nieraz wyrzucam sobie, że za mało znam
parafian. „Dobry Pasterz zna owce swoje,
a one Go znają”. W tych dniach uświadamiam sobie, jak daleko mi do ideału dobrego duszpasterza. Wyrzucam sobie, że za
mało jestem kontaktowy, a także wylewny. Trudno jest mi nawiązywać kontakt
z przypadkowymi przechodniami, którzy
mijają naszą bazylikę – choć niejednokrotnie bardzo bym tego pragnął. Wydaje mi
się, że zagadywanie przechodzącego parafianina słowami: „Co tam słychać?” jest
bardzo płaskie i naiwne. Przechodzę więc
obok – milcząco. Milcząco nie dlatego, by
mi na konkretnym parafianinie nie zależało, ale z tego powodu, że nie umiem nawiązać bezpośredniego kontaktu. Nigdy
moje milczenie nie wypływa z wyniosłości, ani też braku zainteresowania. Jest ono
wynikiem mojej konstrukcji psychicznej.
Żeby temu brakowi zapobiec, wymyśliłem wraz z niektórymi parafianami ten
właśnie biuletyn parafialny Bazylika. Od
powstania tego pisma upłynęło już 10 lat.
Poprzez ten elementarzyk parafialny pragnę nawiązywać bliższe kontakty z parafianami. Faktem jest, że jak mogę, tak
otwieram przed parafianami moje proboszczowskie serce. Choć wiem, że czynię to -3-

często nieudolnie – to jednak robię to
z ogromnym autentyzmem, wkładając mój
umysł i serce. Przez całe lata przyjmujecie
moje spisane słowa z wielką otwartością.
Przecież nakład wynosi od 1100 do 1300
egzemplarzy. Jestem wam za przyjęcie słów
proboszczowskich wyrażonych w tym piśmie bardzo wdzięczny. Dziękuję również
współredaktorom tego pisma parafialnego,
oraz tym parafianom, którzy drukują swoje przemyślenia, a także je spisują.
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia jeszcze serdeczniej pragnę uścisnąć dłoń
każdego, który bierze nasze pismo parafialne i czyta je. Z głęboką czcią pochylam się
nad spracowanymi, drżącymi rękami ludzi
podeszłego wieku, oraz chorych i samotnych. Wiem, że przez całe lata regularnie
uczęszczaliście do naszej bazyliki na mszę
św. – teraz z powodu waszych chorób już
nie możecie zajmować miejsca w naszym
kościele. Wiedzcie, że tym serdeczniejsze
miejsce zajmujecie w moim sercu – proboszcza tej parafii.
Bardzo dziękuję za życzliwe zainteresowanie się naszym biuletynem.
(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

W te szczególne święta dzielimy się nie
tylko opłatkiem, ale wszystkim, co dobre,
miłe i błogosławione. Życzenia te wspieram modlitwą, a także cierpliwym znoszeniem różnych dolegliwości, tak fizycznych,
jak i duchowych.

Z okazji nadchodzących Świąt składam
życzenia głębokiego i przemieniającego
doświadczenia spotkania z Nowonarodzonym Jezusem. Niech Jego spojrzenie wleje
w serca wasze i waszych bliskich otuchę,
rozbudzi radość i upewni o Jego miłości.

Kwartalne spotkanie

ks. Infułat

Duszpasterskiej Rady Parafialnej

06 grudnia 2009
Słowo pasterskie Metropolity Krakowskiego na Adwent 2009 zatytułowane
„Bądźmy świadkami miłości” było tematem rozważania, którym ks. Maciej Ścibor rozpoczął nasze spotkanie. Podkreślając za ks. Kardynałem, że „Właściwą postawą adwentowego oczekiwania jest czuwanie i modlitwa” ks. Maciej zwrócił
uwagę, że trzeba także dziękować, że ten
czas oczekiwania jest bardzo dobry, aby
każdy z nas zobaczył jak wiele Panu Bogu
zawdzięcza. Rodziny niech gromadzą się
na modlitwie i również świąteczne spotkania niech będą świadectwem wiary. Ksiądz
Kardynał w swym liście zwrócił się również ze szczególną troską do rodzin dotkniętych kryzysem spowodowanym wszelkimi trudnościami znamiennymi dla naszej
rzeczywistości. Trudnościami, które
w końcu przekładają się na brak chrześcijańskiego spojrzenia na małżeństwo i rodzinę. „Trzymajcie się mocno Boga, bo
tylko On stanowi gwarancję uporządkowania ludzkiego życia”.
Nasz Metropolita zwrócił się również do
ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy nie
przychodzą do kościoła: „Co wam przeszkadza, abyście razem z nami modlili się?
Co mamy zmienić w naszej postawie?”
Ks. Maciej zainspirowany powyższym po-

-4-

stawił młodym ludziom pytanie, które
brzmiało: Czego oczekujesz od katechezy
na lekcjach religii? Odpowiedzi były rozbrajająco szczere – jedni chcieliby na lekcjach religii zbliżyć się do Boga, a inni
woleliby w tym czasie skoczyć na piwo.
Słowo pasterskie pokazuje jeszcze inny
wymiar tegorocznego Adwentu – oczekiwanie na wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. Ks. Krzysztof Główka
przedstawił nam to zagadnienie w odniesieniu do naszej parafii. W jaki sposób
mamy się przygotować? Odpowiedź niby
oczywista, okazuje się po chwili zastanowienia nie taka prosta. Problem ten postawił ks. Krzysztof na forum internetowym
adresowanym głównie do młodzieży. Niektórzy sugerowali: najlepiej, żeby „ktoś”
tam w Watykanie tę sprawę za nas „załatwił”. Równocześnie były jednak odpowiedzi odwołujące się do modlitwy i do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II.
Ks. Krzysztof podkreślił wagę wewnętrznego przygotowania się do tej chwili każdego z nas. Jako wadowiczanie nie czujmy
się uświęceni przez samo pochodzenie z „papieskiego miasta”, ale traktujmy to jako
wezwanie do szczególnego wysiłku. Przypomniał też, że w ramach przygotowania
do tej ważnej chwili zrobiliśmy w parafii

wiele. Trudno przecenić „Wieczory papieskie w rodzinach”, czy też wieczorne obchody 2-go dnia każdego miesiąca. W tej przecież intencji modlimy się na mszach świętych i pielgrzymujemy co miesiąc do Częstochowy
i do Łagiewnik.
Nowe organy w bazylice też mają być
tym szczególnym wotum wdzięczności
za pontyfikat Jana Pawła II. Wątek ten
rozwinął ks. Infułat Jakub Gil przedstawiając nam postęp w finansowaniu
i budowie tego dzieła. Pod koniec stycznia przyszłego roku ma się rozpocząć
demontaż starych organów, oraz remont
pomieszczeń chóru. Po Świętach Wielkanocnych rozpocznie się montaż nowych organów, który potrwa aż do jesieni. Równocześnie z budową nowych
organów rodzi się pytanie, co zrobić ze
starymi, które mają w zasadzie wartość
tylko sentymentalną. Oczekujemy, że
znajdzie się kupiec, który kupując stare
organy sfinansuje ich rozbiórkę. Ksiądz
Proboszcz odnosząc się do przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II zwrócił uwagę na rolę środków masowego
przekazu w mobilizacji ludzi do pewnych dzieł. Podał przykład ostatniej
wizyty Jana Pawła II w Wadowicach,
która to - mimo stosunkowo skromnych
nakładów finansowych, jedynie siłą modlitwy i medialnego przekazu - stała się
niezapomnianym wydarzeniem.
W dalszej części zebrania ks. Proboszcz podzielił się z zebranymi swoimi rozterkami dotyczącymi obchodów
odpustu w naszej parafii. Trudno znaleźć termin dogodny dla naszych parafian i równocześnie dla gości z sąsiednich parafii. Jednocześnie widać, że
odpust parafialny przestał być w świadomości naszych parafian wydarzeniem

tak ważnym, jak to się jeszcze spotyka
w wielu wiejskich wspólnotach, a jesienna
pora nie sprzyja uroczystym obchodom na
zewnątrz kościoła. Nawiązując do tej wypowiedzi ks. Krzysztof wystąpił z godną
uwagi propozycją, aby po wyniesieniu na
ołtarze Jana Pawła II uczynić Go patronem
naszej parafii, a dniem odpustu mogłaby
być rocznica Jego urodzin.
Dobiega końca bieżący rok i trzeba już
myśleć o przyszłym. Pani Maria Zadora
wraz z sekcją ds. wychowania planuje, co
zaproponować dzieciom w przyszłym roku
w ramach „Wesołych czwartków”. Jest już
na to najwyższy czas, chcąc bowiem uzyskać dofinansowanie z Urzędu Miasta, do
27 grudnia br trzeba przedstawić konkretne propozycje. Jest pomysł, aby wyruszyć
szlakiem zakonów i zwiedzać takie miejsca jak Częstochowa , Tyniec czy Staniątki. Oczywiście te wycieczki miałyby wymiar nie tylko religijny. Ta propozycja dobrze wpisuje się w „Rok kapłański”, ale jest
jeszcze czas na przedstawianie innych pomysłów, szczególnie ze strony parafian.
Wysunięto wniosek, aby również z naszej „papieskiej parafii” wyszedł zdecydowany sygnał w obronie krzyża. Odnosząc
się do tej propozycji ks. Proboszcz zauważył, że aby ten głos wybrzmiał z pełną
mocą, krzyż musi zostać w pełni uszanowany najpierw w naszych sercach i w naszych rodzinach. Tak się składa , że w przyszłym roku rocznica śmierci Jana Pawła II
wypada w Wielki Piątek - dzień adoracji
krzyża. Jest to, jak stwierdził jeden z zebranych, wyjątkowa okazja, aby w tym dniu
w szczególny sposób w naszej parafii uszanować miejsce naszego zbawienia.
Na zakończenie spotkania została ponownie poddana po dyskusję sprawa mszy św.
dla młodzieży. Reasumując głosy zebranych
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(ciąg dalszy na str.7)

