(ci¹g dalszy ze str. 5)

cuchów, w które by³ zakuty œw. Piotr, a po prawej
stronie o³tarza mauzoleum
papie¿a Juliusza II z monumentaln¹ rzeŸb¹ Moj¿esza (Micha³a Anio³a). Wróciwszy pod
Coloseum, wyruszyliœmy odwiedziæ
œwiêtych Janów na Lateran. Bazylika
Laterañska - G³owa i Matka Wszystkich Koœcio³ów Miasta i Œwiata - zrobi³a na nas kolosalne wra¿enie: piêcionawowa œwi¹tynia z XVII i XVIII wieku (ale z pozosta³oœciami pierwotnej z
czasów Konstantyna) z pe³nymi eksI Sobota 04.01.2014
Ks. Janusz Korbel
9.30
Ks. Piotr Sobala
9.30
domy jednorodzinne oraz blok nr
Ks. Infu³at
10.00
Ks. Adam Garlacz
11.00
Ks. Piotr Wiktor
11. 00
Ks. Adam Garlacz
12.00
Ks. Adam Garlacz
14.00
Ks. Stefan Trojan
14.30

presji figurami 12-tu
Aposto³ów autorstwa
uczniów Berniniego
w g³ównej nawie oraz
z gotyckim baldachimem z czaszkami œwiêtych Piotra
i Paw³a. Bêd¹c na Lateranie nie sposób nie podj¹æ modlitwy na klêczkach
po Œwiêtych Schodach. Scala Santa
czyli schody z pretorium Pi³ata to bezcenna relikwia, któr¹ przywioz³a z Jerozolimy œw. Helena w IV wieku.
W ten sposób, umocnieni modlitw¹
i pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do Castel
Sant’Elia. cdn
Jolanta Godzik

Os. Piastowskie
ul. Krasiñskiego –
7i9
ul. Legionów
ul. Baœniowa
Os. XX-lecia 17
ul. Jasna
ul. Zaskawie
Os. XX-lecia 12

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Œp. Barbara Opidowicz, ur. 1923r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Eugeniusz Dudziñœki, ur. 1948r., zam. ul. M³yñska

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Œ wi êt o Œw iê te j Ro dz in y, J ez us a, M ar yi i J óz ef a

K olêdujemy
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ prze¿ywane bardzo rodzinnie w naszej OjczyŸnie. Wigilia, która je rozpoczyna,
gromadzi wokó³ sto³u wszystkich
cz³onków. Puste miejsce jest bolesn¹
pamiêci¹ o tych, którzy odeszli do
wiecznoœci wzglêdnie s¹ poza domem.

£amanie op³atkiem wraz z ¿yczeniami
wyra¿aj¹ uczucie wdziêcznoœci i rodzinnej mi³oœci. Niejednokrotnie s¹
znakiem przepraszania. W Wieczór
Wigilijny samotnoœæ dokucza w sposób wyj¹tkowy.
(ci¹g dalszy na str. 4)

W niedzielê 5 stycznia oraz w Œwiêto Trzech Króli nie bêdzie kolêdy.
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S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW-

SYRACYDESA

£A APOSTO£A DO KOLOSAN
Kol 3, 12-21
Chrzeœcijañskie zasady ¿ycia domowego

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

B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

EWANGELIA: Mt 2, 13-15.19-23 Ucieczka œwiêtej Rodziny do Egiptu
Gdy Mêdrcy odjechali, oto anio³ Pañski ukaza³ siê Józefowi we œnie i rzek³:
«Wstañ, weŸ Dzieciê i Jego Matkê i uchodŸ do Egiptu; pozostañ tam, a¿ ci
powiem; bo Herod bêdzie szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³adziæ». On wsta³, wzi¹³
w nocy Dzieciê i Jego Matkê i uda³ siê do Egiptu; tam pozosta³ a¿ do œmierci
Heroda. 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 œnie, i rzek³: «Wstañ, weŸ Dzieciê i Jego Matkê i idŸ
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 iœæ.
Otrzymawszy zaœ we œnie nakaz, uda³ siê w strony Galilei. Przyby³ do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiad³. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Proroków: Nazwany bêdzie Nazarejczykiem».
Oto s³owo Pañskie

Niedziela w oktawie Narodzenia Pañskiego - 29 grudnia 2013
Œwiêto Œwiêtej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa
1. Dziœ o godz. 16.00 spotkanie
op³atkowe Szko³y Modlitwy b³. Jana
Paw³a II oraz Grupy o.Pio
2. We wtorek, w ostatnim dniu bie¿¹cego roku, odprawimy o godz.
12.00 uroczyst¹ mszê œw., podczas
której bêdziemy wspominaæ wszystkich tegorocznych zmar³ych z naszej
parafii. Zapraszamy na tê mszê œw.
rodziny tych zmar³ych. Nieszpory
na zakoñczenie roku odprawimy
o godz. 17.00, po nabo¿eñstwie
msza œw. o godz. 18.00.

Dzielê siê radoœci¹ i smutkiem
Chcia³abym podzieliæ siê krótk¹
przyjdzie trudniejszy czas w moim
refleksj¹ jaka nasuwa mi siê zawsze
¿yciu. I tu siê bardzo myli³am.
na myœl, kiedy myœlê o ludziach, któUœwiadomi³a mi to jakiœ czas temu
rzy dŸwigaj¹ swój ciê¿ar ¿ycia z pomoja kole¿anka, ¿e nie o to chodzi,
wodu choroby czy saby byæ samym, odizolomotnoœci.
wanym od œwiata i saSercami
waszymi
Najczêœciej s¹ przememu dŸwigaæ ciê¿ar
konani, ¿e sami sobie
niech rz¹dzi Chry- swoich problemów. Paze wszystkim poradz¹.
miêtamy, ¿e Pan Jezus
stusowy
pokój,
Nie chc¹ prosiæ innych
dŸwigaj¹cy ciê¿ki krzy¿
o jak¹kolwiek pomoc
i upadaj¹c pod nim; mia³
s³owo
Chrystusa
lub odrzucaj¹ j¹ „bo nie
pomoc. Szymon z Cyrewypada”. A przecie¿
niech w was prze- ny pomóg³ mu go nieœæ.
nie o to chodzi
Dlatego nie odrzucajmy
w ¿yciu, aby byæ sapomocy od innych. Nie
bywa z ca³ym
mym dla siebie i zab¹dŸmy jak „Zosia Saswym
bogactwem
.
mkn¹æ siê w swoich
mosia”, ¿e wszystko zaczterech œcianach…
wsze sam, bez wsparcia
Ja bardzo d³ugo myœla³am, ¿e
i pomocy drugich. Zauwa¿ymy wtemoja choroba i wszystkie trudnoœci
dy o ile ³atwiej i l¿ej nam bêdzie.
dnia codziennego, nale¿¹ tylko do
A przyjdzie i taki czas, ¿e z radomnie i sama sobie ze wszystkim
œci¹ bêdziemy mogli pomóc drugiej
poradzê, a prosiæ Boga bêdê jak
osobie.
Barbara K.

P orz¹dek
Czwartek 02.01.2014
Ks. Infu³at
Ks. Piotr Sobala
Ks. Piotr Wiktor
I Pi¹tek 03.01.2014
Ks. Infu³at
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kolêdy:

14.00
15.00

ul. Pi³sudskiego
ul. Krasiñskiego bl. 11 i 13

15.00

ul. Batorego – blok 33

14.00

ul. ¯eromskiego
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Poniedzia³ek 30 grudnia
6.00 Œp. Robert Iwañski
Œp. Bogdan Biernat
6.45 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z proœb¹ o b³. Bo¿e dla rodziny
Olszowych przez wstawiennictwo
blog. Jana Paw³a II
7.30 Œp. Stanis³aw Kajdas
8.00 Œp. Franciszek Pêkala
12.00 Œp. Józef Wiktor
18.00 Œp. Eugeniusz Kruk
Œp. Danuta Wcis³o

Intencje mszalne:

Wtorek 31 grudnia
6.00 Œp. Józef Wiktor
6.45 Œp. Robert Iwañski
7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
8.00 Œp. Weronika Szostek - 3 r.œm.
Dziêkczynna za ³aski w 2013 roku
z proœb¹ o b³og. Bo¿e w 2014 dla
rodziny Marka i Izoldy
12.00 Œp. Za Zmar³ych koñcz¹cego siê roku
17.00 Nieszpory
18.00 Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Jan Maciêga
Œroda 01 stycznia Œwiêto Bo¿ej Rodzicielki
6.00 Œp. Józef Wiktor
7.30 Œp. Robert Iwañski
Œp. Adam Stanek
9.00 Œp. Marianna P³ywacz
9.00 Roków: Œp. Henryka i Jan Stolarczyk
10.30 Œp. Mieczys³aw Klobuch
12.00 Œp. Mieczys³aw Gawron - 11 r.œm.
13.30 Œp. Franciszek Pêkala
18.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw
Czwartek 02 stycznia
6.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Fisior
6.45 Œp. Marianna P³ywacz
7.30 Œp. Robert Iwañski
8.00 Œp. Adam Paterak - 24 r.œm. oraz rodzice
12.00 Œp. Józef Wiktor
18.00 Œp. Maria Mrowiec
Œp. Stanis³aw Gregorarz
-6-

Pi¹tek 03 stycznia
6.00 Œp. Robert Iwañski
6.45 Œp. Józef Wiktor
7.30 Œp. Adam Stanek
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa za
gerzechy, o b³. Bo¿e dla Stra¿y
Honorowej Serca Bo¿ego
00
12.
Œp. Maria i Franciszek Ziaja
Œp. ks. Kazimierz Suder
Œp. ks. Micha³ Ryœ
Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Artur Broñka - 14 r.œm.
18.00 Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Andrzej ¯ak
Sobota 04 stycznia
6.00 W 35. r. œlubu £ucji i Kazimierza
Bawryszewskich oraz Urszuli
i Tadeusza B¹k
6.45 Œp. Marianna P³ywacz
7.30 Œp. Robert Iwañœki
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP oraz o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,
o kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo,RadioMaryja iTVTRWAM
18.00 Œp. Józefa Czopek
Œp. Franciszek Piwowarczyk - 9 r.œm.
Niedziela 05 stycznia
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Robert Iwañski
9.00 Œp. Dominika Madej - 10 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Wies³aw Kubaszewski - 10 r.œm.
10.30 Œp. Marianna P³ywacz
12.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
13.30 Chrzty
18.00 W intencji Magdaleny i Bogus³awa
w 25 r.œlubu o opiekê nad ca³a rodzin¹

3. W œrodê Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok.
Jest to 47. Œwiatowy Dzieñ Pokoju
pod has³em: „Braterstwo podstaw¹
i drog¹ do pokoju.”. Ofiara przeznaczona na Centrum Jana Paw³a II „Nie
lêkajcie siê!”

nia i prosiæ o ofiary pieniê¿ne na pomoc dla dzieci Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Konga.
W tym dniu konsekracja biskupia
ks. prof. Romana Pindla w katedrze
w Bielsku-Bia³ej, na któr¹ wyje¿d¿amy godz. 13.00. Koszt przejazdu
20z³.

4. 2 stycznia mija kolejny miesi¹c
od œmierci Jana Paw³a II Wielkiego.
O godz. 18.00 Wieczór.

8. Zapraszamy na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê 12
stycznia. Wyjazd o godz. 15.30.
Koszt przejazdu 10 z³, a na Jase³ka
do Cieszyna – w niedzielê 19 stycznia o godz.13.00. Koszt biletu i przejazdu50z³.

5. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. Zachêcamy do przyjêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej.
W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna.

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

6. W sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Sakramentami Œwiêtymi.
7. W przysz³y poniedzia³ek Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego. Uroczystoœæ prze¿ywana jest równie¿ jako
Œwiatowy Misyjny Dzieñ Dziecka wype³niony misyjnym kolêdowaniem,
a przy okazji zbiórk¹ funduszy na
rzecz misji. W tym dniu, po raz trzeci
w naszej parafii, wyruszy Kolêdnicza
Grupa Misyjna Dzieci, aby kolêdowaniem dzieliæ radoœæ Bo¿ego Narodze-

Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie œwiêtych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Koœcio³a.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

Utar³ siê w naszej OjczyŸnie obyczaj,
¿e w pierwszy dzieñ tych Œwi¹t sama
rodzina jest w domu. Chce siê sob¹ nacieszyæ. Odwiedzanie
innych zaczyna siê
w dzieñ œw. Szczepana.
Mamy jednak potrzebê
odwiedzania rodziny
w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Parafia jest rodzin¹
rodzin. Od wieków
w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odbywa
siê wizyta kolêdowa.
Idzie ksi¹dz z ministrantami od domu do
domu. Od rodziny do rodziny i modli
siê o b³ogos³awieñstwo. Kap³an powtarza s³owa: Panie Jezu, Chryste, niech
wraz ze mn¹, Twoim S³ug¹, wejd¹ do
tego domu sta³a szczêœliwoœæ, pogodne wesele i owocna mi³oœæ. Niech
pierzchn¹ z³e duchy, a przybêd¹ anio³owie pokoju. Wszelka z³oœliwa niezgoda niech z tego domu ust¹pi. Modlitwa jest istot¹ kolêdy. Czym ona jest
d³u¿sza, tym owocniejsza jest kolêda.
Ta modlitwa to nie tylko s³owa rodziny skierowane do Boga, ale równie¿
s³uchanie g³osu Bo¿ego. St¹d piêknym, kolêdowym zwyczajem jest czytanie Pisma Œwiêtego. Niejednokrotnie dochodzi do tego wspólne kolêdowanie. Podczas wizyty kolêdowej
jest czas na rodzinn¹ rozmowê. Wymiana pogl¹dów winna dotyczyæ -4-

spraw religijnych, problemów koœcielnych. To jest okazja, ¿eby o sprawach
tak radosnych jak i bolesnych rozmawiaæ z kap³anem. Rozmowa o polityce podczas kolêdy to czas stracony.
Nieraz s³yszê mowê
tych, którzy odwiedzili
Stany Zjednoczone, jak
bardzo s¹ zachwyceni wyrazami bliskoœci podczas
mszy œw. Uczestnicy podaj¹ sobie d³onie, uœmiechaj¹ siê do siebie, klepi¹
siê po ramieniu. Ksi¹dz
niejednokrotnie przed
msz¹, a najczêœciej po
mszy wita siê z poszczególnymi uczestnikami. Te
zewnêtrzne znaki zbli¿aj¹
cz³owieka do drugiego. Skar¿¹ siê, ¿e
w polskim koœciele na mszach œw. jest
du¿a anonimowoœæ. Na znak pokoju
ludzie kiwaj¹ g³owami, powtarzaj¹c
bezrefleksyjnie: „Pokój nam wszystkim”. Ksi¹dz, gdy koñczy siê msza œw.
proœciutko idzie do zakrystii i ju¿ nie
ma kontaktu z wiernymi.
Myœlê, ¿e obyczaj kolêdowy w Polsce jest wspania³¹ okazj¹ zbli¿enia siê
kap³ana do rodzin. Jest wielk¹ szans¹,
aby uœcisn¹æ d³onie ka¿dego parafianina, dziêkuj¹c mu za dba³oœæ tak
o swoj¹ rodzinê, jak równie¿ o koœció³
parafialny i zachêcaj¹c do wytrwania
w Jezusowej Ewangelii.
Modlê siê by bogactwo dobrze prze¿ytej kolêdy by³o udzia³em ka¿dej wadowickiej rodziny.
ks. Infu³at

Z Maryj¹ szlakami wiary Aposto³ów i Œwiêtych… cz.III
Na siedmiu wzgórzach piêtrzy siê
Rzym czyli 753 rok przed Chrystusem - nie sposób nie zapamiêtaæ daty
jego powstania. Stolica Imperium
rozci¹gaj¹cego siê w staro¿ytnoœci od Dunaju na
pó³nocy do Nilu na po³udniu. My staraliœmy siê zobaczyæ ten Rzym staro¿ytny znaczony ruinami
i egipskimi obeliskami,
poczuæ œlady obecnoœci
Aposto³ów Chrystusa
w pierwszych wiekach
naszej ery, ale tak¿e zachwyciæ siê renesansow¹
atmosfer¹ œwi¹tyñ, placów
i uliczek miasta. Przez Via
Conciliazione i Most œw. Anio³a powêdrowaliœmy na Piazza Navona
z Fontann¹ Czterech Rzek Berniniego, potem Piazza della Rotonda
z Panteonem - Bazylik¹ Matki Bo¿ej od Mêczenników (gdzie z g³ównego o³tarza patrzy na nas Matka
Bo¿a Czêstochowska), odwiedziliœmy tak¿e Bazylikê NMP Sopra Minerwa z grobem œw. Katarzyny ze
Sieny. Wreszcie przed nami Plac
Wenecki rozci¹gaj¹cy siê u stóp Vittoriano czyli O³tarza Ojczyzny z pomnikiem Wiktora Emmanuela II. Za
nim Kapitol, na który wspiêliœmy siê
schodami, tzw. Cordonat¹ projektu
Micha³a Anio³a, a u szczytu powita³y nas rzeŸby Dioskurów, a na placu

przed Pa³acem Senatorskim - Marek
Aureliusz na koniu (rzeŸba Buonarottiego). Zerknêliœmy te¿ na wilczycê
kapitoliñsk¹, z góry ogl¹dnêliœmy
Forum Romanum korzystaj¹c z kopalni wiedzy
ks. Jana, nastêpnie zwiedziliœmy Bazylikê Matki
Bo¿ej O³tarza Niebiañskiego Aracoeli podziwiaj¹c przepiêkny barokowy
o³tarz, modl¹c siê przy
grobie œw. Heleny (matki
cesarza Konstantyna)
i polecaj¹c siê opiece
Dzieci¹tka w kaplicy Santa Bambino (niestety,
wci¹¿ nie znaleziono
skradzionego w 1994 roku orygina³u
XV-wiecznej figurki). Na Plac Wenecki wróciliœmy stromym XIVwiecznym zejœciem - 123 schody dla
odwa¿nych i bez k³opotów sercowych. Przez Via dei Fiori Imperiali
dotarliœmy pod Coloseum i £uk Trajana przypominaj¹c w tym miejscu
wspania³¹ przesz³oœæ staro¿ytnego
Rzymu, ale te¿ czas przeœladowania
chrzeœcijan i Drogi Krzy¿owe prowadzone przez Jana Paw³a II w tym
miejscu. Ci, którzy zachowali jeszcze
resztki si³, pobiegli za ks. Janem na
Eskwilin, do Bazyliki œw. Piotra
w Okowach z V wieku, ¿eby móc zobaczyæ pod konfesj¹ fragmenty ³añ-5-

(ci¹g dalszy na str. 8)

