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4. Niedziela Adwentu

Milena Widlarz, córka S³awomira i Katarzyny

Mi³osz Ko¿uch, syn Marcina i Joanny

Antoni Mrowiec, syn Mateusza i Pauli

Ró¿a Godzik, córka Roberta i Aleksandry

Zuzanna Czopp, syn Jaros³awa i Marzeny

Oliwia Chylaszek, córka Micha³a i Karoliny

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest Œw.

Pogrzeb
Œp. W³adys³aw Rzycki, ur. 1932r., zam. Kraków

Œp. Anna Buriañska, ur. 1939r., zam.ul. Zatorska

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

¯yczenia na Bo¿e Narodzenie
Uczyñ mnie, Panie, narzêdziem Twego pokoju.
Gdzie panuje nienawiœæ, daj mi wlewaæ mi³oœæ.
Gdzie krzywda – przebaczenie.
Gdzie nêka zw¹tpienie, pozwól mi wnosiæ wiarê.
Tam, gdzie mrok zalega, daj mi œwiat³o nieciæ.
A gdzie smutek – wesele.

Niech ta modlitwa œw. Franciszka bêdzie ¿yczeniem
œwi¹tecznym dla wszystkich naszych kochanych

Czytelników. Modli siê o to Redakcja Bazyliki

Oto ja s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIÊGI SAMUELA:

EWANGELIA: £k  1, 26-38  Maryja pocznie i porodzi Syna

2 Sm  7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Rz  16, 25-27

Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Królestwo Dawida bêdzie trwa³o wiecznie Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
zosta³a objawiona.

Wielka proœba

Redakcja miesiêcznika „Cuda i ³aski
Bo¿e” chce opisaæ znaczenie obrazu
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla
religijnoœci mieszkañców, a tak¿e piel-
grzymów. Zwróci³a siê do mnie
z proœb¹, abym im pomóg³ w redago-
waniu tego numeru. Przekaza³em im
do wgl¹du ksiêgi próœb i podziêko-
wañ, które powsta³y z zapisanych za-
pisków sk³adanych przy naszym cu-
downym, wadowickim obrazie. Pra-
gnê nadmieniæ, ¿e  proœby i podziêko-
wania, które sk³adacie na nowennê do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy s¹
odczytywane podczas nabo¿eñstw œro-
dowych, a póŸniej s¹ przez naszych
kancelaryjnych sekretarzy mozolnie

wpisywane do specjalnych, pami¹tko-
wych ksi¹g. To jest konkretna, histo-
ryczna dokumentacja ¿ycia religijnego
naszych czasów. Redakcja miesiêczni-
ka prosi uczestników nabo¿eñstw no-
wennowych, aby zechcieli na piœmie
udokumentowaæ swój zwi¹zek z Matk¹
Bo¿¹ Nieustaj¹cej Pomocy. Co Jej za-
wdziêczaj¹? Dlaczego na nowenny
przychodz¹? Napisane œwiadectwo,
najlepiej podpisane,  proszê z³o¿yæ
w skarbonach przed obrazem Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Prosz¹
równie¿ uczestników nowenny, aby ze-
chcieli przybyæ na spotkanie w œrodê
7 stycznia po rannej nowennie do sali
katechetycznej domu parafialnego.

Przekazuj¹c te informacje serdecznie
zapraszam do wziêcia udzia³u.

Porz¹dek kolêdy:
sobota 27.12.2014 Godz. Miejsce
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Karmelicka (od nr 1do nr 35) –

z przerw¹ od 11.30 do 13.00
Ks. Stefan Trojan 9.00 ul. Podstawie do p. Baców
Ks. Piotr Wiktor 9. 00 os. Piastowskie
Ks. Infu³at 10.00 ul. Miedzne i £êg
Poniedzia³ek 29.12
Ks. Stefan Trojan 9.00 ul. Podstawie (dokoñczenie)
Ks. Piotr Wiktor 9. 00 ul. £azówka – numery parzyste
Ks. Infu³at 10.00 Pagórki do P. Mrowca
Ks. Adam Garlacz 10.00 ul. Karmelicka (blok 67)
Wtorek 30.12
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Karmelicka (od nr 36 do koñca)
Ks. Infu³at 10.00 Dwór i Górnica
Œroda 31.12. Sylwestra
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Karmelicka (blok 69)
Ks. Infu³at 10.00 Roków Centrum

1. Centrum Jana Paw³a II
w £agiewnikach zaprasza w ponie-
dzia³ek na godz. 17.00 nasz¹ parafiê
do wspólnego pielgrzymowania
i uczestnictwa w modlitwie.

2. W nadchodz¹cym tygodniu nie
bêdzie dy¿uru ksiê¿y w kancelarii
z racji spowiedzi w dekanacie.

3. We wtorek spowiedŸ adwento-
wa w naszej parafii w godz. 6.00-
7.30, 8.00-10.00, 10.30-12.00,
14.00-16.00, 16.30-
18.00.

4. W œrodê Wigilia
Bo¿ego Narodzenia.
Nie bêdzie Mszy œw.
o godz. 12.00 i 18.00.
Wed³ug polskiej trady-
cji w tym dniu zacho-
wujemy wstrzemiêŸli-
woœæ od pokarmów
miêsnych. Zachêcamy
do chrzeœcijañskiego
prze¿ywania wieczoru
wigilijnego i Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia oraz pielêgno-
wania tradycyjnych zwyczajów wi-
gilijnych – dzielenie siê op³atkiem,
wspólna modlitwa, odczytanie frag-
mentu Ewangelii – np. £k 2, 1-20;
wspólny œpiew kolêd.

5. W Rokowie Pasterka o godz.
22.00, a w Bazylice o godz. 24.00.
Ofiara z³o¿ona na tacê podczas Pa-
sterki bêdzie przeznaczona na Fun-
dusz Obrony ¯ycia SOS.

6. W czwartek Uro-
czystoœæ Narodzenia
Pañskiego, a w pi¹tek
œwiêto œw. Szczepana –
w tym dniu udzielany
bêdzie Sakrament
chrztu œw. Z racji Œwiê-
ta biskupi polscy udzie-
lili dyspensy od obo-
wi¹zku zachowania
wstrzemiêŸliwoœci od
pokarmów miêsnych.
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Poniedzia³ek 22 grudnia
 6.00 Œp. Franciszka Lempart - 6 r.œm.,

m¹¿ Kazimierz
O uzdrowienie dla Janiny za
wstawiennictwem œw. Antoniego

 6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Gruszeczków
 7.30 O szczêœliwe znalezienie pracy dla wnuka

i dobre wychowanie jego dziecka
 8.00 Œp. Barbara Zimmer
12.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Janina Stopa
Wtorek 23 grudnia
 6.00 Œp. Franciszek Bucki - 11 r.œm.
 6.45 Œp. Franciszek Kunowski
 7.30 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Józefa i Józef Majtczak,
Œp. Maria Stachera

 8.00 Œp. Anna Ludwikowska
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Doroty i Holgera
18.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œroda 24 grudnia
 6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
 6.45 O uzdrowienie dla Marty za

wstaweinnictwem œw. Jana Paw³a II
Œp. Franciszek Baran - 15 r.œm.

 7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
 8.00 Œp. Stanis³aw Brañka

Œp. Adam Gawlik
22.00 Pasterka Roków:

Œp. Adam Korzeniowski
24.00 Pasterka

Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia Olech
Œp. Kazimierz Widlarz
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Stanis³aw Brañka
Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Anna Huber - 18 r.œm.
Œp. Antonina Wiewióra

Czwartek Bo¿e Narodzenie 25 grudnia
  6.00 Œp. Waleria i Ludwik Wo³och
  7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
dla Marii i Stanis³awa w 40 r. œlubu

 9.00 Œp. Kazimiera Glanowska
 9.00 Roków: O zdrowie synów
10.30 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia i Micha³ Warmuz
12.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
13.30 O b³. Bo¿e dla wszystkich kap³anów

pracuj¹cych w naszej parafii - dar
zdrowia i si³ê w podejmowanych
dzialaniach duszpasterskich

18.00 Œp. Filipek Blicharski
Pi¹tek Œwiêto œw. Szczepana 26 grudnia
 6.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
  7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Stanis³aw Brañka
 9.00 Œp. Edward Sroka
 9.00 Roków: Œp. Bronis³awa i Stefan Korzeniowski
10.30 Œp. Tadeusz Leœniak - 7 r.œm.
12.00 W 50 r.œlubu Heleny i Józefa Mamcarczyk
13.30 Chrzty
18.00 W intencji Natalii i Roberta
Sobota 27 grudnia
  6.00 Œp. Tadeusz W¹sek
  6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
  7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
  8.00 Œp. Janina Domadzierska
12.00 Œp. Jadwiga i Andrzej Banaœ
18.00 Œp. Jan Go³ba

Œp. Kazimiera Kasprzak - 4 r.œm.
Niedziela Œwiêtej Rodziny 28 grudnia
  6.00 Za parafian
  7.30 Œp. Jadwiga Wójcik

Œp. Stanis³aw Brañka
 9.00 Œp. Eugeniusz Zaj¹c
 9.00 Roków: Œp. Tadeusz Czaicki - 28 r.œm.

i ¿ona Anna
10.30 Œp. Adam i Emilia M¿yk
12.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
13.30 Œp. Roman Adamus - 12 r.œm.
18.00 Œp. Romualda

Wci¹¿ siê powtarza

Niejednokrotnie s³ysza³em takie
¿artobliwe opowiadanie: Przed
wojn¹ przy klasztorze kalwaryjskim
¿ebra³o bardzo du¿o biednych ludzi.
Mówiono o nich „dziady”. Pielgrzy-
mi dawali im ofiary, prosz¹c o mo-
dlitwê w okreœlonych intencjach.
Przysz³a tam pewna matka przera-
¿ona atmosfer¹ zbli¿aj¹cej siê woj-
ny. Ona ma synów, których powo-
³aj¹ do wojska. Daj¹c ofiarê ¿ebra-
kowi mówi: „Módl siê o pokój!”
Dziad zaczyna g³oœno wo³aæ: „Pa-
nie Bo¿e, daj œwiatu pokój! Wybaw
nas o powietrza, g³odu i wojny!”
Wezwanie to powtarza wielokrotnie.
Za chwilê przed nim staje w³aœciciel
fabryki zbrojeniowej. On pragnie,
by jego biznes siê rozwija³. Do tego
potrzebne s¹ walki. Daje biedakowi
pokaŸn¹ ofiarê i ka¿e mu modliæ siê
o wojnê. Dziad jest w wielkiej roz-
terce. Otrzymuje do modlenia dwie
sprzeczne intencje. Poskroba³ siê po
³ysej g³owie i myœli sobie, ¿e nie na
darmo mówi¹ o nim, ¿e jest myœli-
cielem. ¯eby zadowoliæ obydwu
ofiarodawców, zacz¹³ siê drzeæ
wniebog³osy: Bo¿e pokoju i Panie
walki, obdarz nas ani pokojem, ni
walk¹, ale zwyk³¹ szarpanin¹. Po-
prawi³ siê – szarpaczk¹.

W Wadowicach w ostatnich wybo-
rach utworzy³y siê dwa obozy. Zwy-
ciêski i pokonany. Obydwa skacz¹
sobie do gard³a. Atmosferê podgrze-
waj¹ ró¿nego rodzaju media. Dzien-
nikarze z luboœci¹ opisywali wado-
wick¹ scenê wyborcz¹. Najczêœciej
by³y ukazywane przeciwstawne so-
bie stronnictwa. Walka lewicy z pra-
wic¹. M³odych ze starymi. Katolików
z niewierz¹cymi. Uczonych z pro-
staczkami. Postêpowych i odwa¿-
nych z oportunistami i wygodnymi
tradycjonalistami.

(ci¹g dalszy na str. 4)

W œrodê 10 grudnia odby³ siê w naszej Bazylice koncert pt. „Kolêdujemy ze œw.
Janem Paw³em II”. Zorganizowany zosta³ przez TVP program pierwszy. Odtwo-
rzony bêdzie w pierwszy i drugi dzieñ Œwiat Bo¿ego Narodzenia o godz. 17.25 w
programie pierwszym TVP. Zachêcamy do ogl¹dniêcia.
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Zapomniany cmentarz Wielkiej Wojny zakoñczenie
(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niejednokrotnie przeciera³em oczy
jakie nadzwyczajne cechy nadawa-
no walcz¹cym, a teraz zwyciêzcom
o tron wolnego, królewskiego mia-
sta Wadowice. Po zaciêtej walce nie
ma w naszym mieœcie pokoju. Woj-
na siê skoñczy³a, ale pokój nie
wszed³ w umys³y i serca wadowi-
czan. Pozosta³a atmosfera „szarpacz-
ki”, o której wspomina³ kalwaryjski
¿ebrak. Czas jednak leczy rany. Ile
jednak musi przep³yn¹æ wody
w Skawie, by nad jej brzegami za-
panowa³ pokój?

Nadchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Prze¿ywamy pami¹tkê przyj-
œcia na ziemiê Jezusa Chrystusa –
Ksiêcia pokoju, godz¹cego zwaœnio-
ne strony. Prorocy starotestamental-
ni pisali o nim: „On bêdzie Rozjemc¹
pomiêdzy ludami. Wtedy swe mie-
cze przek³uj¹ na lemiesze, a swoje
w³ócznie na sierpy. Naród przeciw
narodowi nie pod-
niesie miecza. Nie
bêdê siê wiêcej za-
prawiaæ do wojny.”
O czasach narodzo-
nego Mesjasza pisze
dalej prorok Izajasz:
„Wtedy wilk za-

mieszka wraz z barankiem. Pantera
z koŸlêciem razem le¿eæ bêd¹. Cielê
i lew paœæ siê bêd¹ spo³em. Krowa
i niedŸwiedzica przestawaæ bêd¹
przyjaŸnie. M³ode ich razem bêd¹
lega³y. Niemowlê igraæ bêdzie na
gnieŸdzie kobry. Dziecko w³o¿y sw¹
rêkê do kryjówki ¿mij.”

W ostatnie dni przygotowuj¹ce nas
do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wzy-
wa nas œw. Jakub, aposto³ w swoim
liœcie s³owami: „Nie uskar¿ajcie siê
bracia jeden na drugiego byœcie nie
podpadli pod s¹d. Oto sêdzia stoi
przed drzwiami. Odwagi – nie bój-
cie siê wnosiæ pokoju.”

Nadchodz¹ Œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Czas zgody i pokoju.
Bierzemy do r¹k op³atek, ³ami¹c siê
nim z domownikami. Wypowiada-
my s³owa najlepszych ¿yczeñ. Mó-
wimy – chcê byæ przy tobie! Pra-
gnê byæ tw¹ pomoc¹! Jeœli ciê
czymkolwiek skrzywdzi³em –

przebacz mi!
Niech Chrystus,
Ksi¹¿e pokoju po-
maga ka¿demu
z nas z³amaæ gniew
i upór. Obdarzy nas
³ask¹ ci¹g³ego wy-
baczania.

ks. Infu³at
Dariusz Byrski

Na szczêœcie najwiêkszy Gali-
cyjski Cmentarz Wojenny nr 123
na wzgórzu Pustki wraca do
swojego dawnego wygl¹du.
W wyniku starañ w³adz samo-
rz¹dowych Gminy £u¿na
w czerwcu 2014 rozpoczêto
jego renowacjê. Na szczycie
góry w oparciu o zachowane na
S³owacji plany odbudowano
monumentaln¹ 24 m drewnian¹
Gontynê. Rozpoczêto porz¹dko-
wanie grobów ¿o³nierzy uk³ada-
j¹cych siê amfiteatralnie na po-
³udniowym stoku poni¿ej Gon-
tyny. Najpierw trzy pó³pierœcie-
nie walecznych honwedów,
szturmuj¹cych s¹siednie wzgó-
rze Wiatrówka, le¿¹cych w po-
bli¿u dwóch obelisków zwieñ-
czonych koronami Œw. Stefana.
Poni¿ej ¿o³nierze krakowskiej
12 Dywizji Piechoty podzieleni
na pu³ki: po lewej stronie g³ów-
nej alei z 56 p.p. z Wadowic obok
po prawej towarzysze z 57 p.p.
Tarnowa, a ni¿ej koledzy z 100
p.p. z Cieszyna i 20 p.p. z No-
wego S¹cza. U podnó¿a wzgó-
rza pozosta³e groby. Na cmen-
tarzu pochowanych jest 912 ¿o³-
nierzy armii austro-wêgierskiej,

65 niemieckiej i 227 Rosjan. Bli-
sko po³owa z nich to Polacy
(512), a wœród nich 159 Wado-
wiczan. Zakoñczenie renowacji
cmentarza planowane jest na 100
lecie bitwy Gorlickiej tj. 2 maja
2015. Spogl¹daj¹c ze szczytu
Wzgórza Pustki na cmentarz
otoczony lasem w kolorach Z³o-
tej Polskiej Jesieni, na panora-
mê pola bitwy i pamiêtaj¹c
o proœbie genera³a Bijaka odmó-
wiliœmy Koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia za dusze wszyst-
kich poleg³ych ¿o³nierzy pol-
skich, wêgierskich, austriac-
kich, niemieckich oraz rosyj-
skich spoczywaj¹cych zgodnie
obok siebie od stu lat.

W powrotnej drodze zwiedzi-
liœmy jeden z najpiêkniejszych
ma³opolskich koœcio³ów neogo-
tyckich pod wezwaniem œw. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Gry-
bowie. Podczas szybko zapada-
j¹cego zmroku z nut¹ nostalgii
wróciliœmy do Wadowic. Piel-
grzymka ta by³a niezwyk³¹
lekcj¹ patriotyzmu oraz przywró-
ci³a pamiêæ o poleg³ych ¿o³nier-
zach Ziemi Wadowickiej.


