Pielgrzymka do Zgromadzenia S³u¿ebnic
Najœwiêtszego Serca Jezusowego
w Krakowie i do £agiewnik
22 listopada 2013 roku
pojechaliœmy na pielgrzymkê do Sióstr Sercanek pw Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Gancarskiej.
Z koœcio³a przechodzimy do budynków klasztornych Sióstr Sercanek,
gdzie spotykamy siê z Siostr¹, która zaprasza nas do Muzeum œw. Józefa Sebastiana Pelczara.
Siostra zapoznaje nas z histori¹ Zgromadzenia, które zosta³o za³o¿one
w Krakowie w 1894r. przez œw. Józefa
Sebastiana Pelczara i S³. Klarê
Szczêsn¹. Siostry nosz¹ czarny habit
lub szary /latem/, przepasany franciszkañskim sznurem z trzema wêz³ami –
symbolami czystoœci, ubóstwa, pos³uszeñstwa. Œw. Jó¿ef Pelczar kaza³ siostrom wyhaftowaæ serce na szkaplerzach, jako symbol ewangelicznej mi³oœci.
Obecnie Siostry prowadz¹ pracê wychowawcz¹ wœród dziewcz¹t, opiekuj¹
siê chorymi i niepe³nosprawnymi, prowadz¹ œwietlice, internaty, ochronki,
przedszkola, pracuj¹ jako pielêgniarki
w szpitalach, domach opieki i zak³adach specjalnych, katechizuj¹ dzieci.
Muzeum œw. Józefa Pelczara powsta³o
w 1986 roku. Ca³oœæ ekspozycji obej-
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muje cztery pomieszczenia. W jednym z nich ogl¹damy pami¹tki osobiste Œwiêtego, szaty, których u¿ywa³, relikwiarze, dokumenty,
autografy, pierwodruki dzie³ Œwiêtego,
klêcznik, biurko. Œw. Józef Pelczar
powiedzia³: „Muzea ucz¹ historii, kultury narodu oraz rozmi³owania w dzie³ach sztuki”.
Sercanki by³y bliskie b³og. Janowi
Paw³owi II. Ca³e lata pe³ni³y pos³ugê
w Watykanie.
Dlatego w muzeum poœwiêconym
œw. Józefowi Sebastianowi i za³o¿onej
przez niego rodzinie zakonnej znajduje siê ekspozycja pami¹tek zwi¹zanych
z b³og. Janem Paw³em II.
W £agiewnikach w Kaplicy Wieczystej Adoracji, adorujemy Pana Jezusa
w Najœwiêtszym Sakramencie, dziêkuj¹c za mijaj¹cy Rok Wiary. W kaplicy
przyklasztornej prze relikwiach œw. Siostry Faustyny uczestniczymy we mszy
œw. W tym dniu przypada wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy, od œredniowiecza patronki œpiewu
koœcielnego. Msza œw. ma piêkna oprawê liturgiczn¹ wype³nion¹ œpiewem.
Po mszy œw. odmawiamy Koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego.
Maria Zadora
Do u¿ytku parafialnego
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Warto zauwa¿yæ
1. Bo¿onarodzeniowa szopka w naszej
Bazylice zosta³a wykonana z wielkim sercem i wra¿liwoœci¹ artystyczn¹ przez
Pani¹ Jolantê Drabczyk wraz ze swym
mê¿em. Bóg zap³aæ za w³o¿on¹ pracê.
2. Nale¿y siê równie¿ wdziêcznoœæ
Siostrze Gabrieli – nazaretance za dba³oœæ o wystrój o³tarzy w Bazylice.
3. W ostatnim numerze „Bazyliki”
pisa³em o chêci z³o¿enia przez nasz¹

parafiê daru wdziêcznoœci dla Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej za kanonizacjê
naszego Rodaka Jana Paw³a II. Tym
wotum ma byæ monstrancja. Wiadomoœæ ta zosta³a bardzo przychylnie
przyjêta przez wielu Czytelników. Wielokrotnie by³em pytany, gdzie mo¿na
na ten cel z³o¿yæ ofiar¹? Najlepiej
w kancelarii parafialnej – codziennie
od godz. 10.00 do 14.00.
x JG

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA IZAJASZA:

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

Iz 8, 23b - 9,3 Naród krocz¹cy w ciemnoœciach
ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹

1 Kor 1, 10-13. 17

Jednoœæ chrzeœcijan

Pa n moi m œwi at ³em i zb aw ienie m m oi m.

EWANGELIA:

Mt 4, 12-23 Na Jezusie spe³nia siê zapowiedŸ Izajasza

Wspomnienie o moim zmar³ym proboszczu
k s . M i c h a l e w r o c z n i c ê j e g o œ m i e r c i cz.II
„

D o br y,

Chcia³ znaæ nasze problemy.
A m³odzie¿ sz³a i mówi³a temu wspania³emu cz³owiekowi, wychowawcy, kap³anowi, o swoich ma³ych i du¿ych problemach. Na spotkania,
z których ka¿de mia³o osobny,
inny temat, przychodzi³a równie¿
m³odzie¿, której rodzice nie chodzili do koœcio³a.
Pamiêtam, jak Ksi¹dz proboszcz
bardzo prze¿ywa³ rozejœcie siê rodziców jednego z moich kolegów. Jak
bardzo modli³ siê i podtrzymywa³ na
duchu tego m³odego cz³owieka, któremu zawali³ siê rodzinny dom.
Ksi¹dz proboszcz interesowa³ siê
naszymi egzaminami. Pomaga³, organizuj¹c w sali katechetycznej dodatkowe lekcje, np. z fizyki czy matematyki. Zaprasza³ profesorów.
W klasie maturalnej zastanawia³em
siê: co dalej?, co wybraæ? Zrodzi³a
siê myœl o kap³añstwie. Nieœmia³o
powiedzia³em o tym tylko ksiêdzu
proboszczowi.

jak chleb”
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- Tak myœla³em, Stasiu - powiedzia³ z uœmiechem. - Odprawiê
w twojej intencji Mszê œw. PrzyjdŸ!
Razem bêdziemy siê modliæ, ¿ebyœ
trafnie, dobrze wybra³.
W czerwcu 1969 r. przekroczy³em
próg Seminarium Duchownego
w Krakowie przy ulicy Podzamcze 8.
Wracaj¹c do rodzinnego domu po
sesji egzaminacyjnej czy na wakacje, pierwsze drzwi, do których puka³em, to koœció³ parafialny, a póŸniej do drzwi Ksiêdza proboszcza,
który zawsze bardzo serdecznie
mnie wita³.
Pamiêtam dzieñ, kiedy po zakoñczonej Mszy œw. powiedzia³: „Stasiu, jutro po Mszy œw. pojedziemy
do Zakopanego, do Brata Alberta na
Kalatówki. Powiedz o tym rodzicom”.
cdn
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec proboszcz
Wadowice – Bazylika
04.01.2014 r.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

koczego. To by³ mocny uœcisk. Odnosi³o siê wra¿enie, jakby Ks. Biskup
Tadeusz chcia³, aby ka¿dy z mo¿liwych darów Ducha Œwiêtego spocz¹³
na Nominacie. To by³ bardzo wzruszaj¹cy moment. W trakcie œwieceñ
nad g³ow¹ Ks. Biskupa Romana uniesiona by³a otwarta Ksiêga Ewangelii. Elekt swoim zawo³aniem biskupim uczyni³ s³owa „Trzymajcie siê
S³owa ¯ycia”, S£OWA, które w tym
geœcie sp³ywa³o z Ewangelii. W trakcie ceremonii, Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, nie by³ oszczêdny
w namaszczaniu olejem krzy¿ma
œwiêtego - olej siê pola³ - nie tylko
na g³owê, ale równie¿ twarz i oczy
Biskupa Nominata. Tym razem Ks.
Kardyna³, w zewnêtrznym znaku namaszczenia przez Ducha Œwiêtego,
dla uczynienia pos³ugi biskupa
owocn¹, wyrazi³ niejako pragnienie,
aby pos³uga Biskupa Romana by³a
owocna w ca³ej swej pe³ni. Po wrêczeniu Ks. Biskupowi znaków:
Ewangelii – zobowi¹zania do g³oszenia S³owa Bo¿ego, pierœcienia – wiernoœci, mitry – œwiêtoœci, pastora³u –
urzêdu pasterskiego, nast¹pi³o prze-

Pogrzeb

kazanie poca³unku pokoju, znaku
w³¹czenia Elekta do grona wspólnoty biskupów, na mocy sukcesji apostolskiej, do grona Aposto³ów. Ten
znak, przekazywany przez Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, by³ czymœ
wiêcej. Serdeczny uœcisk i trwanie
w nim przez chwilê, mo¿na by³o rozumieæ jako pragnienie przekazania
Biskupowi Romanowi nie tylko poca³unku pokoju, ale ca³ego dobra,
ca³ego doœwiadczenia, ca³ej wiary
Koœcio³a Bielsko-¯ywieckiego.
Podczas uroczystoœci konsekracji,
twarz Ks. Biskupa Romana, nowego
Ordynariusz Diecezji Bielsko¯ywieckiej, wyra¿a³a pokój i radoœæ,
szczególnie, gdy szed³ przez katedrê
i b³ogos³awi³ wszystkich obecnych.
To Jego pierwsze biskupie b³ogos³awieñstwo, a ile b³ogos³awieñstw jeszcze przed Nim? Ile darów stanie siê
udzia³em wiernych, dziêki Jego Apostolskiej Pos³udze? Ile darów, dziêki
temu, ¿e przed niemal trzydziestoma
siedmioma laty na Chrystusowe
„PójdŸ za mn¹”, odpowiedzia³: „Idê
Panie”? Poszed³, a dziœ do nowych
zadañ zosta³ pos³any. Tadeusz WoŸniak

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

Œp. Józef ¯ak, ur. 1935r., zam. Szczawno-Zdrój,
Œp. Jan Œliwa, ur. 1924r., zam. ul. Iwañskiego,
Œp. Zdzis³aw Go³ab, ur. 1953r., zam. Os. Widok,
Œp. Stanis³awa Musia³, ur. 1949r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Marianna Nopart, ur. 1926r., zam. ul. Mickiewicza
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Poniedzia³ek 27 stycznia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefy
z okazji 80 r. urodzin
Œp. Czes³aw Lurka - 1 r.œm.
6.45 Œp. Zofia Bieniek
7.30 Œp. Marianna P³ywacz
8.00 Œp. Franciszka i Kazimierz Lempart
12.00 Œp. Robert Iwañski
18.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
Œp. Edward Gurdek
Wtorek 28 stycznia
6.00 Œp. Edward Gurdek
6.45 Œp. Jerzy Mirowski
7.30 Œp. Krzysztof Kurek
Œp. Stefania Leœniewska
8.00 Œp. Zofia Bieniek
12.00 Œp. Maria Westwalewicz - 7 r.œm.
18.00 Œp. Marianna P³ywacz
Œp. W³adys³aw Szyd³owski
Œroda 29 stycznia
6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie
i b³. Bo¿e w dalszym ¿yciu dla Marii Syjud
6.45 Œp. Zofia Bieniek
Œp. Józef Warmuz
7.30 Œp. Marianna P³ywacz
8.00 O b³og. dla Paw³a i Any i szczêœliwe rozwi¹zanie dla Any Ireny Kryspin-Syjud
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dlasze
zdrowie dla Genowefy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O Bo¿e b³og., opiekê MB Nieustaj¹cej
Pomocy i zdrowie dla Moniki
O uzdrowienie dla ks. Bronis³awa Predera
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³aw Kajdas
Œp. Eugeniusz Dudziñski
Œp. Benedykt Leœniak, ¿. Józefa i Bogdan
Sarapata
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Monika Ka³u¿a
Œp. Tadeusz Palichleb
Œp. Józefa Warcha³ - 3 r.œm.
Œp. Jan Dutkiewicz i zmarli z rodziny
Drabczyków
Œp. Edward Gurdek
Œp. Bogdan Biernat
Œp. Agnieszka
Œp. W³adys³aw Szyd³owski

Intencje mszalne:
Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Alina Rajda - 3 r.œm.
Czwartek 30 stycznia
6.00 Œp. Zofia Bieniek
6.45 Œp. Stanis³aw Gregorarz
7.30 Œp. W³adys³aw Szyd³owski
8.00 Œp. Józef Kleszcz
12.00 Œp. Edward Gurdek
18.00 Œp. Marianna P³ywacz
W 18 r. urodzin Dawida - o b³. Bo¿e
i ³aski na dalsze ¿ycie
Pi¹tek 31 stycznia
6.00 Œp. Adam Wróbel - r.œm.
Œp. Józef Warmuz
6.45 Œp. Jerzy Leœniak
7.30 Œp. Monika Ka³u¿a
Œp. Kazimierz Kolber
8.00 Œp. Edward Gurdek
12.00 Œp. Stanis³aw Kajdas
O b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
Kacperka w 1 urodziny i dla ca³ej rodziny
18.00 Œp. Jan Cieœlak - 15 r.œm.
Œp. Zofia Bieniek
Sobota 01 lutego
6.00 Œp. Zofia Bieniek
6.45 Œp. Danuta Bukowska
7.30 Œp. Jerzy Mirowski
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. Franciszek Biel - 5 r.œm., Anna Dêbiñska
Œp. Maria Œwiêch - 2 r.œm.
Niedziela 02 lutego Ofiarowanie Pañskie
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Teresa Sikora - 15 r.œm. i jej dzieci
Zdzis³aw, Helena, Janina
Œp. Stanis³aw Sikora - 50 r.œm.
9.00 Œp. Halina Guzdek
9.00 Roków: O b³. Bo¿e dla Grzegorza oraz
Tomasza w 18 r. utodzin
10.30 Œp. Zofia i Czes³awJamka oraz zmarli z rodziny
12.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
13.30 Chrzty
00
Œp. Zofia Bieniek
- 6 - 18.
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1. Dziœ o godz. 12.00 uroczysta
msza œw., której przewodniczy J.E. ks.
Bp Roman Pindel.

Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Ofiara z³o¿ona w tym dniu na tacê przeznaczona jest na pomoc zakonom
kontemplacyjnym. O godz. 17.30
Wieczór Jana Paw³a II, podczas którego wyst¹pi chór parafialny.

2. Jutro, w ramach przygotowañ do
kanonizacji b³og. Jana Paw³a II, zapraszamy na godz. 17.30 na kolêdowanie z udzia³em orkiestry z Choczni. Po mszy œw. wieczornej spotkanie
Szko³y Modlitwy b³og. Jana Paw³a II.

6. Zapraszamy na pielgrzymki do
Rzymu. Szczegó³y wszystkich wyjazdów na stronie internetowej parafii
oraz w kancelarii. Iloœæ miejsc ograniczona.

3. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy
na mszê œw. o godz. 8.00 rodziców,
którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie b³. Jerzego
Matulewicza, biskupa, we wtorek –
wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Jana Bosko, prezbitera.

4. W przysz³¹ niedzielê Œwiêto Ofiarowania Pañskiego zwane u nas Œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. Na ka¿dej mszy œw. poœwiêcimy gromnice.
Prosimy tak zabezpieczyæ œwiece by
nie rozlewa³ siê wosk po ³awkach
i posadzce.

8. Na nowy tydzieñ, razem z Bo¿¹
Dziecin¹ i Matk¹ Bo¿¹ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

5. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
jest dniem modlitw za osoby konsekrowane. W tym dniu przypada 18.

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzi27.01.2014
Ks. Janusz Korbel
Wtorek 28.01.2014
Ks. Janusz Korbel

15.30

Os. Widok

9.00
16 00

Os. Wadowity 9
Os. Wadowity 9 dla pracuj¹cych
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/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Obecny papie¿ Franciszek pragnie
naœladowaæ swego Patrona. Namiêtnie przestrzega przed duszpasterstwem „odleg³oœci”. W swej postawie, a tak¿e w nauczaniu nieustannie obwieszcza prawdê o za¿y³oœci
Boga z cz³owiekiem. W nauczaniu
papieskim wci¹¿ powtarza siê s³owo
„bliskoœæ”. „Bliskoœæ jest potrzebna
by mog³y byæ g³oszone prawdy
o sprawiedliwoœci i mi³oœci. Doœwiadczanie bliskoœci Koœcio³a stanowi warunek ewangelizacji. Bliskoœæ tworzy komuniê i przynale¿noœæ. Umo¿liwia spotkanie i tworzy
kulturê spotkania. Koœció³ ma byæ mi³osiern¹ Matk¹ zawsze blisk¹ swoim
dzieciom i towarzysz¹c¹ im. Kiedy
pope³nia b³êdy stara siê je zrozumieæ.
Nieustannie pragnie przekazywaæ
Bo¿e przebaczenie”.

B liskoœæ
Istot¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
które niedawno prze¿yliœmy, jest bliskoœæ. Najwy¿szy, niepojêty Bóg
poprzez narodzenie staje siê Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Oddalona z zaœwiata Istota przyjmuje kszta³t
Dziecka ¿yj¹cego na naszym œwiecie. Przez tak¹ zamianê Boga mo¿na
wzi¹æ w ramiona. Mo¿na Go czule
ca³owaæ. Bóg jako Dziecko przytula
siê do swej Matki i przybranego Ojca.
Bóg w ramionach cz³owieka przytulony do cz³owieka – to radosne przes³anie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Œwiêty Franciszek z Asy¿u najdoskonalej odzwierciedli³ swoim
¿yciem Ewangeliê. Najczytelniej ¿y³
Jezusem. To Ten, który
w g³êbokim œredniowieczu wo³a³ do ludzi,
i¿ Mi³oœæ, czyli Bóg nie
jest nale¿ycie kochana.
On by³ inicjatorem budowania szopek, czyli
odzwierciedlenia poprzez figury zdarzenia
betlejemskiego. Dzieje,
które przed wiekami mia³y miejsce
w Betlejem niech z powrotem o¿yj¹
w jase³kach. Bliski Bóg, który z mi³oœci do cz³owieka jest jednym z nas.
Tym ewangelicznym przes³aniem œw.
Franciszek o¿ywia³ wiarê wspó³czesnych mu ludzi.
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Nasze duszpasterstwo stara siê na ró¿ny sposób realizowaæ
postulat papieski. Powszechna praktyka
kolêdy w naszej OjczyŸnie jest tego wyrazem. Najwa¿niejszym zadaniem ka¿dej
wizyty duszpasterskiej jest niesienie
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa po³¹czone z darem bliskoœci. Dziêki tym wizytom kap³an staje siê bli¿szy rodzinie, a parafianie s¹ bardziej rozpoznawalni przez duszpasterza. Staj¹
siê mu bliscy. Rozmowa prowa-

dzona podczas kolêdy pomaga
w przybli¿eniu dwóch czêsto odleg³ych œwiatów: rodziny i parafii, ksiêdza i wiernych.

ki spotkaniom kolêdowym jeszcze
bardziej przesycona jest radoœciami
i smutkami, zwyciêstwami, pora¿kami i klêskami parafian, których odwiedzi³em.

Poczytujê sobie za wielk¹ ³askê
i niezwyk³y przywilej, ¿e mog³em
spotykaæ siê przez trzy tygodnie
z wiernymi w ich rodzinnych domach. Du¿o ju¿ wiem o parafianach,
ale dziêki bezpoœrednim rozmowom
jeszcze wiêcej dowiadujê siê o waszych problemach. Moje kap³añskie
modlitwy, a zw³aszcza msza œw. dziê-

Wyra¿am wdziêcznoœæ za otwarte
drzwi waszym mieszkañ, a jeszcze
bardziej za otwarte na oœcie¿ wasze
serca. Czujê równie¿ potrzebê wypowiedzenia serdecznego Bóg zap³aæ
naszemu ks. Proboszczowi za umo¿liwienie mi odbycia kolêdy w rodzinach wadowickich.
ks. Infu³at

Konsekracja ks. bpa Romana Pindla
Biskupia Konsekracja to obrzêd
szczególny, charakteryzuj¹cy siê
znakami wyra¿aj¹cymi apostolsk¹
sukcesjê Biskupa. Gdy Ks. Abp.
Celestino Migliore odczytywa³ bullê Ojca Œwiêtego Franciszka zawieraj¹c¹ nominacjê, w katedrze
zaistnia³a pe³nia Koœcio³a, z jego
G³ow¹ tu na ziemi,
Biskupem Rzymu. Po
jej odczytaniu, zebrani s ³o wami „Bo gu
niech bêd¹ dziêk i”
wrazili swoj¹ radoœæ
i dziêkczynienie. To
dobrze, ¿e w tym momencie byliœmy z naszym Rodakiem.
Gdy g³ówny Konsekrator, Ks. Kardyna³
Stanis³aw Dziwisz odbiera³ przyrze-

czenie, które sformu³owane by³o jako
szereg pytañ, w swej treœci okreœlaj¹cych rolê i zadania biskupa, Elekt odpowiada³ prostym „Chcê”. A potem,
klêcz¹c na kolanach, wszyscy œpiewaliœmy Litaniê do Wszystkich Œwiêtych, gor¹c¹ modlitwê proœby, aby
Bóg udzieli³ przysz³emu Biskupowi
hojnie swoich darów.
„Panie wys³uchaj nas”.
Na³o¿enie przez Ks.
Kardyna³a r¹k na g³owê
Elekta, a potem przez
wszystkich obecnych
biskupów, poprzedzi³o
modlitwê œwieceñ. Niezwyk³ym by³ moment,
gdy g³owê Elekta objê³y rêce dotychczasowego Biskupa Bielsko¯ywieckiego, Ks. Bp. Tadeusza Ra-5-
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