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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Niedziela w oktawie Narodzenia Pañskiego

Szanowni Parafianie
Poni¿ej przedstawiamy liczby dotycz¹ce okre�lonychwy-
darzeñ ko�cielnych. Statystyka nie jest w stanie dok³ad-
nie zobrazowaæ religijno�ci spo³eczno�ci parafialnej.
W wielkim przybli¿eniu pomaga nam jednak dostrzec
rozwój, a niekiedy powa¿ny kryzys wiary, nadziei i mi-
³o�ci wspólnoty parafialnej. /Stan na dzieñ 20.12.2010 r./

L.p.Tre�æ 2008 2009 2010
1. Chrzest

Ogó³em 111 113 135
zw.cywilne 8 9 19
bez zwi¹zku 31 15 20

2. �luby 60 80 83
3. Pogrzeby

ogó³em 79 88 84
niezaopatrzeni 4 11 7
niewiadomo 16 8 3

4. I Komunia �w.
Szko³y Nr 2,3,4 116 112 114

5. Bierzmowanie
124 129 142

6. Uczestnictwo we mszy �w.
Bazylika 3490 3957 3695
oo. Karmelici
wraz z obs³ugiwanymi 1713
przez nich kaplicami

Do komunii �w.
Bazylika 1004 1074 1201
oo. Karmelici
wraz z obs³ugiwanymi 762
przez nich kaplicami

7. Ilo�æ rozdanej komunii �w. 242 tys. 200 tys. 200 tys.

Drogim Czytelnikom biuletynu parafialnego Redakcja ¿yczy, by �wiêta Bo¿ego

Narodzenia by³y czasem osobistego spotkania z Wcielonym S³owem, który Jest

z Nami i który Kocha. B³ogos³awionych radosnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia dla

wszystkich Parafian

Imieniem redakcji Bazyliki
Ks. Proboszcz
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

DRUGIECZYTANIEZLISTU�W. PAW-
£AAPOSTO£ADOKOLOSAN

Sercami waszymi niech rz¹dzi Chrystusowy pokój,
s³owo Chrystusa niech wwas przebywa z ca³ym swym bogactwem.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
SYRACYDESA
Syr 3, 2-6.12-14
Kto jest pos³uszny Bogu, czci swoich rodziców

EWANGELIA: Mt 2, 13-15.19-23

Kol 3, 12-21
Chrze�cijañskie zasady ¿ycia domowego

Gdy Mêdrcy odjechali, oto anio³ Pañski ukaza³ siê
Józefowi we �nie i rzek³: «Wstañ, we� Dzieciê i Jego
Matkê i uchod� do Egiptu; pozostañ tam, a¿ ci po-
wiem; bo Herod bêdzie szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³a-
dziæ». On wsta³, wzi¹³ w nocy Dzieciê i Jego Matkê
i uda³ siê do Egiptu; tam pozosta³ a¿ do �mierci Hero-
da. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo, które Pan powiedzia³
przez Proroka: Z Egiptu wezwa³em Syna mego». A gdy
Herod umar³, oto Józefowi w Egipcie ukaza³ siê anio³
Pañski we �nie, i rzek³: «Wstañ, we� Dzieciê i Jego

Matkê i id� do ziemi Izraela, bo ju¿ umarli ci, którzy czyhali na ¿ycie Dzieciêcia».
On wiêc wsta³, wzi¹³ Dzieciê i Jego Matkê i wróci³ do ziemi Izraela. Lecz gdy
pos³ysza³, ¿e w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, ba³ siê tam
i�æ. Otrzymawszy za� we �nie nakaz, uda³ siê w strony Galilei. Przyby³ do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiad³. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Proroków: Nazwany
bêdzie Nazarejczykiem».

Poniedzia³ek 27.12.2010
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. Sadowa + blok
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. Ady Sari
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 £êg, ul.Miedzne , Pagórki do P. St. Mrowca
Ks. Maciej �cibor 9.00 ul. Wojska Polskiego
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Ogrodowa, Wojty³ów, Teatralna
Ks. Proboszcz 10.30 ul. Sienkiewicza bl. 14

Wtorek 28.12
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. Karmelicka
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. Graniczna nastêpnie ul. Olbrychta
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 Dwór, Górnica k/ przystanku i Roków Centrum
Ks. Maciej �cibor 9.00 ul. Nadbrze¿na od Podstawia
Ks. Piotr Wiktor 10.00 ul. Ko�cielna
Ks. Proboszcz 10.30 ul. Sienkiewicza

�roda 29.12
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. Iwañskiego
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. £azówka nr parzyste
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 Zaskawie-ul.Jasna, Ba�niowa, Sportowców
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Podstawie (do pp. Gurdków)
Ks. Proboszcz 10.30 ul. Sienkiewicza bl. 37

Czwartek 30.12
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 Os. XX-lecia bl. 18
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. £azówka numery nieparzyste
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 Os. XX- lecia 10
Ks. Maciej �cibor 9.00 ul. Barska od Batorego
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Podstawie c.d.
Ks. Proboszcz 10.30 Os. XX-lecia bl. 14
Ks. Piotr Wiktor 13.00 ul. M³yñska

Pi¹tek 31.12
Ks. Marek Poznañski 9.00 Os. Wadowity bl. 22
Ks. Proboszcz 10.30 ul. ¯wirki i Wigury
Ks. Maciej �cibor 10.30 ul. Krakowska od Rynku
Ks. Piotr Wiktor 10.00 ul. Lwowska � numery parzyste

Porz¹dek kolêdy:

Gdy jeste� chory, przyjdzie lekarz. Wypisze jakie� leki. Pó�niej nie pamiêtasz co
ci przepisa³, ale bêdziesz pamiêta³, kto czuwa³ przy tobie. Jej obecno�æ by³a naj-
lepsz¹ pigu³k¹. Gdy ci siê popsu³ rower, wiedzia³e� do kogo siê udaæ. W okresie
Bo¿ego Narodzenia widzimy ca³e rodziny przybywaj¹ce na Mszê �wiêt¹. Serce
kap³ana raduje siê z obecno�ci tylu parafian na Eucharystii i przyjmuj¹cych CHRY-
STUSA do swojego serca.

Opiekunowie skarbu BOGA

Ks. Stanis³aw Gorgol

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.



-3-- 6 -

Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Drugi dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
�wiêto Naj�wiêtszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

- 26 grudnia 2010r.

Uroczysto�æ Narodzenia Pañskiego 25 grudnia 2010r.
1. Sk³adamy wszystkim serdeczne
¿yczenia �wi¹teczne. Niech Nowona-
rodzone Bo¿e Dzieciê obdarza zdro-
wiem i rado�ci¹. Niech dopomaga
w o¿ywianiu wiary, nadziei i mi³o�ci.
Niech wspiera w rozwi¹zywaniu trud-
nych problemów ludzkich.
2. Dzisiejsza sk³adka przeznaczona
jest na pomoc Stolicy Apostolskiej. Jest
to tzw. �wiêtopietrze.
3. Jutrzejsza niedziela jest �wiêtem Naj-
�wiêtszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józe-
fa. Jest tak¿e wspomnieniem �w. Szcze-
pana pierwszego mêczennika. Sk³adka
przeznaczona jest na Papieski Uniwersy-
tet Jana Paw³a II Wielkiego w Krakowie.
4. B³ogos³awieñstwo rodzin, czyli
kolêdê, rozpoczniemy od poniedzia³-
ku po �wiêtach. Jutro podamy porz¹-

dek kolêdy. W tym roku, rodziny któ-
re nawiedzimy z b³ogos³awieñstwem
kolêdowym otrzymaj¹ specjalny folder
o wybudowanych 27-g³osowych orga-
nach, poprzez który pragniemy wyra-
ziæ wdziêczno�æ Parafianom za pomoc
w budowie tego instrumentu.
5. M³odzie¿ studiuj¹c¹ zapraszamy
na op³atek do domu katolickiego we
wtorek 28 grudnia na godz. 16.00.
6. Dni skupienia dla narzeczonych
w styczniu 2011r. odbêd¹ siê w nie-
dzielê 02 stycznia, w �wiêto Trzech
Króli 06 stycznia, w niedzielê 09 stycz-
nia na mszy �w. o godz. 9.00, a po niej
spotkanie w domu parafialnym, oraz
w sobotê 08 stycznia o godz. 16.00
w domu parafialnym.

1. Dzisiejsza sk³adka przeznaczona
jest na Papieski Uniwersytet Jana Paw-
³a II Wielkiego w Krakowie.
2. Od poniedzia³ku rozpoczynamy
b³ogos³awieñstwo naszych rodzin, zwa-
ne kolêd¹. Kap³an podczas wizyty ko-
lêdowej b³ogos³awi rodzinê i dlatego
pragnie siê spotkaæ z cz³onkami rodzi-
ny. Prosimy, aby na stole nakrytym bia-
³ym obrusem, by³ ustawiony krzy¿yk
w�ród zapalonych �wiec, ksiêga Pisma
�wiêtego, oraz talerz z wod¹ �wiêcon¹
i kropid³em. Celem wizyty kolêdowej
jest modlitwa i zapoznanie siê z rodzin¹,
jako domowym ko�cio³em. Ci, którzy

z tej okazji sk³adaj¹ ofiary, niech
wiedz¹, ¿e przeznaczone s¹ one na
utrzymanie ksiê¿y emerytów naszej
diecezji, apostolskie dzie³a ks. Kardy-
na³a, oraz na wydatki zwi¹zane z prac¹
duszpastersk¹ kap³anów.
3. W �rodê Nowenna do Matki Bo-
¿ej bêdzie o godz. 8.30 i 17.30.
4. W pi¹tek, w ostatnim dniu bie¿¹-
cego roku, odprawimy o godz. 12.00
uroczyst¹ mszê �w., podczas której
bêdziemy wspominaæ wszystkich tego-
rocznych zmar³ych z naszej parafii.
Zapraszamy na tê mszê �w. rodziny
tych zmar³ych. Nieszpory na zakoñcze-

Pi¹tek 31 grudnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. AdamGraca
7.30 �p. Danuta Czapla
8.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o b³. Bo¿e

wNowymRoku2011dla rodzinyMarka i Izoldy
12.00 �p. AdamDec
18.00 Podziekowanie za otrzymane ³aski w minio-

nym roku z pro�b¹ o opiekê nad ca³¹ rodzin¹
Borkowskich i Leniów
�p. Zdzis³aw Ksi¹¿ek

Sobota 1 stycznia Nowy Rok
6.00 �p. Bogus³aw Lisko i rodzice
7.30 �p. Danuta Czapla
9.00 �p. AdamGraca
10.00 Roków
10.30 �p. Stefania, Tadeusz Wisiorek

�p. Józef, Piotr Go³¹b
12.00 �p. Mieczys³aw K³obuch
13.15 O b³og. Bo¿e w dniu urodzin dla ks. Marcina
18.00 W intencji daj¹cego

Niedziela 2 stycznia
6.00 �p. Stanis³aw Gibas
7.30 �p. Zofia i Pawe³ Ciep³y

W 70 r. urodzin Anny, podziêkowanie z
pro�b¹ o szczê�liw¹ �mieræ

9.00 �p.Mieczys³awGawron - 8 r. �m.
10.00 Roków�p.Bogdan Medoñ
10.30 �p. Dominika Madej - 7 r. �m.
12.00 �p.Adam Paterak
13.15 Chrzty
18.00 Dziêkczynnazaprze¿yte80latzpro�b¹odalszeb³og.Bo¿e
20.00 �p.Jan Pawe³ II

Czwartek 30 grudnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 O zdrowie i b³og Bo¿e dla ks. Proboszcza

Kanonika Eugeniusza Bojakowskiego
7.30 �p. AdamDec
8.00 �p. Eugeniusz Zaj¹c
12.00 �p.Edward Koman - 14 r. �m.
18.00 �p. Eugeniusz Graca

�p. Ludwika Foltin

Poniedzia³ek 27 grudnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. AdamDec
7.30 �p. Helena Z¹tek
8.00 �p. Jadwiga Wójcik - 2 r. �m.
12.00 �p. Stanis³aw Rzepa - 5 r. �m.
18.00 �p. Renata Worytko - 2 r. �m.

O b³og. Bo¿e dla Zdzis³awy
iW³odzimierzaMaleszyk w 35 r. �lubu

Wtorek 28 grudnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 �p. AdamGraca
7.30 �p. AdamDec
8.00 �p. Danuta Czapla
12.00 �p. JerzyWac³aw
18.00 �p. Jan Oleksy - 11 r. �m.

Sp. Anna, Jakub, Andrzej Wata

�roda 29 grudnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.00 Dziêkczynna za 10 lat wnuczki

Karoliny z pro�b¹ o zdrowie i b³og.
Bo¿e dla niej i rodziców

7.30 �p. Danuta Czapla
8.00 �p. AdamGraca
12.00 �p. Jan Piwowarczyk - r. �m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Zawszystkichzmar³ychpotrzebuj¹cychratunku
�p. Józef Madoñ
�p. AdamDec
�p. Anna Baran
�p. Krystyna Matu³a
�p. Danuta Czapla
�p. Zdzis³aw Ksi¹¿ek
�p. Józef Cabak
�p. Józef Stopa
�p.W³adys³awDura
�p. Wanda, Jan, Stanis³aw (ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at Maria Zadora

nie roku odprawimy o godz. 17.00.,
a msza �w. bêdzie o godz. 18.00. Ze
wzglêdów duszpasterskich Arcybiskup
Metropolita Krakowski udzieli³ na
ostatni dzieñ starego roku dyspensy od
powstrzymania siê od pokarmów miê-
snych i zachowania dnia pokuty.
5. W sobotê jest Uroczysto�æ �wiêtej
Bo¿ej Rodzicielki � Nowy Rok. Msze
�w. w porz¹dku niedzielnym. Jest to 44.
�wiatowy Dzieñ Pokoju pod has³em:
�Je�li chcesz rozwijaæ pokój, strze¿
dzie³a stworzenia�. W tym dniu nie
nawiedzimy chorych z Sakramentami
�wiêtymi.
6. W przysz³¹ niedzielê 2 stycznia
mija kolejny miesi¹c od �mierci Jana

Paw³a II Wielkiego. Zapraszamy na
mszê �w. o godz. 20.00, któr¹ po-
prowadzi ks. pra³at Jan Marcisz
z Mucharza.
7. Sk³adka z przysz³ej niedzieli prze-
znaczona jest na pokrycie kosztów zwi¹-
zanych z budow¹ 27-g³osowych orga-
nów. Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.
8. W sobotê 8 stycznia pojedziemy
na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 5 z³. W tym dniu odbêdzie
siê u nas op³atek dla Ró¿ Ró¿añcowych
o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.
9. �wiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek � �wiêto �w. Jana, Aposto³a i Ewan-
gelisty, we wtorek � �wiêto �wiêtych
M³odzianków, mêczenników.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dzielmy siê
Prze¿ywamy okres Bo¿ego Narodze-
nia. Jest to czas bezinteresownego da-
wania, dzielenia siê. Bóg dziel siê
z lud�mi. Daje Swojego Syna. Posy³a
na �wiat Odwieczne S³owo � choæ wie,
co ludzie z nim zrobi¹. Zniszcz¹ Bo¿y
dar. Oskar¿¹ i zabij¹.
Syn Bo¿y podzieli siê z lud�mi.
Czym¿e jest Eucharystia jak nie odda-
niem Siebie. Bierzcie i jedzcie. Bierz-
cie i pijcie. Oddaniem na dobre i z³e.
Dzieli siê Ojciec Niebieski z lud�mi
najwiêksz¹ mi³o�ci¹ � umi³owanym
Synem. Jednorodzony daje siebie lu-
dziom. Nie licz¹ na wdziêczno�æ � ani
te¿ na wielkoduszn¹ mi³o�æ. Najczê-
�ciej doznaj¹ zapomnienia i nie-
wdziêczno�ci.
W naszej ludzkiej naturze jest nie-
zwyk³e pragnienie, aby za to co daje-
my zawsze byli�my doceniani. By�my

wci¹¿ czêsto s³yszeli s³owo: �dziêku-
jê�. Niewdziêczno�æ nas bardzo boli.
Piêkn¹ ludzk¹ cnot¹, a tak¿e wyrazem
wysokiej jego kultury jest postawa
wdziêczno�ci. �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, które prze¿ywamy przypomi-
naj¹ o Bo¿ym dawaniu i dzieleniu
siê. Ucz¹ nas, ¿e choæ nie zawsze za
dobro, które czynimy inni odp³acaj¹
siê wdziêczno�ci¹, to jednak nie trze-
ba siê tym zra¿aæ.
Wszystkim naszym czytelnikom
¿yczê na te �wiêta, by Bóg nieustannie
obdarza³ nas chêci¹ dzielenia siê z in-
nymi tym, co im daæ mo¿emy. Choæ
niejednokrotnie doznajemy gorzkiego
uczucia, ¿e nie jeste�my docenieni
i odczuwamy gorzki smak przekre�le-
nia � niech nas to nie zra¿a. Na miarê
naszych mo¿liwo�ci i Chrystusowych
mocy dzia³aj¹cych w nas wci¹¿ siê
dzielmy.

(ci¹g dalszy ze str. 3) Adwentowe pielgrzymowanie
�Módlcie siê za mnie, za ¿ycia moje-

go i po �mierci�. To s³owa Jana Paw³a
II, które nam zawsze towarzysz¹. Roz-
poczêli�my dziesi¹ty rok naszych co-
miesiêcznych wyjazdów na Apel Ja-
snogórski. Ka¿dego 16-tego dnia mie-
si¹ca wyje¿d¿amy o 15.45, aby spo-
tkaæ siê z Maryj¹ w Jej Jasnogórskim
Obrazie. Stajemy przed Ni¹ do apelu.
Naszym Przewodnikiem by³ i jest Jan
Pawe³ II. Za ¿ycia modlili�my siê
w Jego intencjach, kiedy zaniemóg³ -
b³agali�my Maryjê, aby rozpostar³a nad
Nim Swój Opiekuñczy P³aszcz, a teraz
modlimy siê o wyniesienie Go na o³ta-
rze i obfite owoce Jego nauczania.
W czwartek 16 grudnia, mimo spo-

rego mrozu, jak zwykle mieli�my kom-
plet. Jad¹c do Czêstochowy odmawia-
my cz¹stkê ró¿añca, Koronkê do Mi-
³osierdzia Bo¿ego, �piewamy pie�ni
adwentowe. Od pa�dziernika naszymi
wyjazdami kieruje ks.infu³at Jakub Gil.
Tym razem Ksi¹dz Infu³at mówi o ad-
wencie, o czasie radosnego oczekiwa-
nia na przyj�cie Jezusa. O oczekiwa-
niu, które rodzi rado�æ. O pragnieniach,
które siê spe³niaj¹. Najstarsi sta¿em
pielgrzymkowym zostaj¹ obdarowani
przez Ksiêdza Infu³ata pami¹tkowymi
Gazetkami. O 20.00, jak zawsze
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki
Bo¿ej, ks.Infu³at odprawia mszê �w.
Modlimy siê o rych³¹ beatyfikacjê
i kanonizacjê Jana Paw³a II. Jeste�my
tak blisko Matki Bo¿ej. Po mszy �w.
ka¿dy pozostaje w cichej modlitwie
oczekuj¹c godziny apelowej. Przedsta-
wiamy Maryi wszystkie nasze sprawy,
nasze smutki i rado�ci. Polecamy
w modlitwie tych, którzy nas prosili

o modlitwê. Prosimy, Matko b¹d�
z nami w ka¿dy czas.
Apel prowadzi o.Franciszek Morgiel

- paulin. W rozwa¿aniu apelowym
zwróci³ siê do Matki Niepokalanej Je-
zusa Chrystusa, któr¹ nam Pan Jezus
zostawi³ za matkê, aby ubogacona w³a-
snym ¿yciem, uczy³a nas jak mamy
postêpowaæ w naszym codziennym
¿yciu. Maryja jest Matk¹ ¿ycia. Prze-
wodzi nam w adwencie, wskazuj¹c dro-
gê do Boga i uczy nas zawierzaæ Bogu
we wszystkim, czego do�wiadczamy.
Na zakoñczenie apelu, Genera³ Zako-
nu Paulinów o.Izydor Matuszewski
udzieli³ b³ogos³awieñstwa apelowego.
Wyje¿d¿aj¹c, ¿egnamy siê z Maryj¹,

�piewaj¹c �O Maryjo ¿egnam Ciê�.
Nasze wyjazdy apelowe w swym zwy-
czaju maj¹ równie¿ tzw. ró¿aniec piel-
grzyma. Kto chce mo¿e podaæ inten-
cjê i wszyscy razem siê modlimy. Dro-
ga powrotna szybko mija. W Chrzano-
wie wysiada kilka osób, które od d³u¿-
szego czasu z nami je¿d¿¹. W okoli-
cach Graboszyc jak zwykle �piewamy
�Panience na dobranoc�. I na zawsze
pozostanie w mej pamiêci powrót
z Apelu 16.III.2005 roku. Tak ¿arliwie
modlili�my siê do Naszej Matki, aby
czuwa³a nad Ojcem �wiêtym. �piewa-
³am p³acz¹c. S³owa, nie tylko mnie nie
chcia³y przej�æ przez gard³o. My�lami
byli�my przy Nim.
Do Wadowic przyjechali�my przed

pó³noc¹. Ka¿dy, kto zechcia³by poje-
chaæ na Apel, mo¿e to uczyniæ. Jeste-
�my ogromnie wdziêczni Ksiêdzu In-
fu³atowi za to, ¿e mimo tylu obowi¹z-
ków podj¹³ trud pielgrzymowania
z nami.


