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4. Niedziela Zwyk³a

R ozbita
Ju¿ od wielu lat w drugiej po³owie
stycznia prze¿ywamy w œwiecie chrzeœcijañskim tydzieñ modlitw o jednoœæ
uczniów Chrystusa. Zbawiciel podczas
ostatniej wieczerzy modli³ siê, aby
wszyscy byli jedno. Pycha ludzka
przyczyni³a siê do sk³ócenia chrzeœcijan. W naszych czasach w wielkiej

Chrzest Œw.

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Maciej Gajniak, syn Piotra i Magdaleny
Eryk Kupczyk, syn Romana i Anny
Leon Grabysa, syn Paw³a i Ewy
Adam Wis³a, syn Stanis³awa i Lilianny
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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jednoœæ
pokorze podejmujemy wysi³ki, by nasta³a jedna owczarnia i jeden pasterz.
Wiele w tym temacie zrobiono, ale czeka nas jeszcze ogrom pracy.
W czasie, gdy w Koœciele prze¿ywamy tydzieñ modlitw o jednoœæ –
nawiedzamy z b³ogos³awieñstwem
(ci¹g dalszy na str. 3)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
POWTÓRZONEGO PRAWA:
Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zes³aæ proroka

LISTU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KO1 Kor 7, 32-35
RYNTIAN:
Ma³¿eñstwo i celibat

S³ysz¹c g³os Pana serc nie zatwardzajcie.

EWANGELIA:

Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako maj¹cy w³adzê

4. Niedziela Zwyk³a - 1 lutego 2015
1. Jutro Œwiêto Ofiarowania Pañskiego zwane Œwiêtem Matki Bo¿ej
Gromnicznej. Na ka¿dej mszy œw.
poœwiêcimy gromnice. Jest to dzieñ
modlitw w intencji osób konsekrowanych – braci i sióstr zakonnych
ró¿nych zgromadzeñ. W prze¿ywanym obecnie Roku ¯ycia Konsekrowanego, og³oszonym przez papie¿a
Franciszka, modlitwa ta nabiera
szczególnego znaczenia. Sk³adka
przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.

wic na modlitewne spotkanie przygotowuj¹ce do krakowskiego spotkania m³odych z ca³ego œwiata. Rozpoczêcie w najbli¿szy pi¹tek Msz¹
œw. o godz. 18.00. Po niej bêdzie
konferencja i przekazanie informacji
dotycz¹cych organizacji dnia m³odzie¿y w Wadowicach. Podczas
wspólnej modlitwy bêdzie œpiewa³
zespó³ ATTACA.
4. 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.

2. 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.

5. W sobotê 7 lutego o godz.
17.30 Wieczór Jana Paw³a II.
O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.

3. Parafialny Komitet Organizacyjny Œwiatowego Dnia M³odzie¿y, który dzia³a przy wadowickiej Bazylice, zaprasza wszystkich gimnazjalistów (szczególnie klas trzecich),
wolontariuszy oraz m³odzie¿ Wado-

6. W sobotê 28 lutego pielgrzymujemy do Smokowca, aby na Hrebienoku zobaczyæ tatrzañsk¹ œwi¹tyniê
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Babcie i dziadkowie w £agiewnikach
W czwarty pi¹tek stycznia grupa
23 pielgrzymów pod przewodnictwem ks. infu³ata Jakuba Gila uda³a
siê do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. W drodze do
Krakowa ks. Infu³at podzieli³ siê refleksj¹ dotycz¹c¹ Dnia Babci
i Dziadka, jak równie¿ obchodzonym w Koœciele od 18 do 25 stycznia Tygodnia Ekumenicznego.
Uczestnicy z entuzjazmem œpiewali
kolêdy i pastora³ki. Po przyjeŸdzie
udaliœmy siê do dolnej bazyliki, do
kaplicy s³owackiej na prelekcjê
s. Krystofory. Siostra opowiada³a
o za³o¿ycielce zgromadzenia sióstr
mi³osierdzia – hrabinie Ewie Potockiej z Su³kowskich ¿yj¹cej w XIX
wieku pochodz¹cej z Wielkopolski.
Hrabina pracuj¹c ofiarnie z kobietami z marginesu spo³ecznego da³a
podwaliny do powstania zgromadzenia sióstr. Obecnie siostry zajmuj¹ siê ró¿nymi dzie³ami mi³osierdzia, a w szczególnoœci M³odzie¿owym Oœrodkiem Wychowawczym
dla dziewcz¹t niedostosowanych
spo³ecznie. Do Oœrodka kierowane
s¹ przez s¹dy rodzinne z ca³ej Polski dziewczêta w wieku 15 – 18 lat.
Przy Oœrodku istnieje internat oraz
gimnazjum i trzy szko³y œrednie.
O godz. 15.00 w kaplicy w³oskiej
odmówiliœmy koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia, a nastêpnie w bazyli-7-

ce g³ównej uczestniczyliœmy we
mszy œw. koncelebrowanej przez
ks. Infu³ata i ks. Aleksandra Wójtowicza – wicekustosza Sanktuarium,
który wyg³osi³ homiliê na temat modlitwy w ¿yciu cz³owieka. Po mszy
œw. przeszliœmy do kaplicy wieczystej adoracji na chwilê modlitwy.
Nastêpnie nawiedziliœmy kaplicê zakonn¹, w której znajduj¹ siê relikwie
s. Faustyny. Œw. Siostra wywodz¹ca
siê ze zgromadzenia mi³osierdzia
z wyroków Opatrznoœci Bo¿ej sta³a
siê Sekretark¹ Bo¿ego Mi³osierdzia.
Do koñca roku 2014 kustoszem tego
Sanktuarium by³ kochany przez
wszystkich ks. bp Jan Zaj¹c. Po emerytowanym Biskupie nowym kustoszem zosta³ ks. pra³at Franciszek Œlusarczyk. W drodze powrotnej odmawialiœmy ró¿aniec kontempluj¹c tajemnice bolesne.
Rafa³ Gadocha

Poniedzia³ek 2 lutego
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
6.00 Œp. Waleria Sobala
Œp. Andrzej Dubel
6.45 Œp. Józef Pêpek
7.30 Œp. Janusz Kopyto
8.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
18.00 Œp. Marian Paluchowski
Œp. Maria Sty³a
Wtorek 3 lutego
6.00 Œp. Józef Pêpek
6.45 Œp. Irena Wiœniewska
7.30 Œp. Janina Kochman
Œp. Danuta Paj¹k
8.00 Œp. Jan Ga³uszka
12.00 Œp. Maria Antoni Kucharczyk
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Janusz Kopyto
Œroda 4 lutego
6.00 Œp. Zofia Korytek
6.45 Œp. Tadeusz W¹sek
O zdrowie dla Klaudii i Dominiki
7.30 Œp. Józef Pêpek
8.00 Œp. Janina Domadzierska
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Janina Kochman
Œp. Danuta Stelmaszuk
Œp. Krystyna, Marian z rodzicami
Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Jadwiga Paterak
Œp. Waleria Sobala
Œp. W³adys³aw Pawlik z rodzicami
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Czwartek 5 lutego
6.00 Œp. Wojciech Stanek - 4 r.œm.
i jego rodzice
6.45 Œp. Waleria Sobala
7.30 Œp. Józef Pêpek
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê
Matki Bo¿ej dla Igi, Arka i ich rodzin

12.00 Œp. Eugeniusz Spisak - 1 r.œm.
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Agata Jurczak-Kordek i zmarli z rodziny
Pi¹tek 6 lutego
6.00 Œp. Józef Pêpek
Œp. Lucjan Kmita - 3 r.œm.
6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³ - 4 r.œm.
7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, ks. Czes³aw
Ma³ysa, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Jan Ochman - r.œm.
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Maria Tentszert - 4 r.œm.
Sobota 7 lutego
6.00 Œp. Miros³awa Zadora
6.45 Œp. Józef Pêpek
7.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Wanda Pietruszka
Œp. Alojzy Kumorowski
Œp. Maria Dro¿d¿ - r.œm., m¹¿ Jan, córka
Józefa, zieæ Jan
Niedziela 8 lutego
6.00 Œp. Józef Pêpek
7.30 Œp. Franciszka Micha³ z dzieæmi
O zdrowie i b³. Bo¿e dla wszystkich Ró¿
Ró¿añcowych i ks. Opiekuna
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Romualdy
9.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 27 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Pawe³ Kurek - 8 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Marianna Byrska
W intencji Macieja w 70 r. urodzin
13.30 Roczki
- 6 -18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

lodow¹. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
35 z³ plus 8 euro. Zapraszamy równie¿ na pielgrzymki: Do Medjugorie od 28 kwietnia do 4 maja. Równie¿ pod koniec kwietnia œladami
papie¿y w pó³nocnych W³oszech
oraz œladami umêczonego oficera

polskiego w Katyniu, Miednoje i Smoleñsku pod koniec lipca. Szczegó³y
w kancelarii parafialnej.
7. Œwiêci tego tygodnia: w czwartek
– wspomnienie œw. Agaty, dziewicy
i mêczennicy, w pi¹tek – wspomnienie
œwiêtych mêczenników Paw³a Miki
i Towarzyszy.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

10 tys. ludzi. Nie nape³niaj¹ naszej
œwi¹tyni parafianie, bo po drodze maj¹
cztery miejsca sakralne: Górkê, Kopiec, Nazaretanki, Roków. Wielkoœæ
œwi¹tyñ jest naszym bogactwem, ale
i zagro¿eniem. Pozytywn¹ cech¹ tej iloœci jest bliskoœæ do œwi¹tyni. Równie¿
istniej¹ce zakony, jako rezerwuary
modlitewne, s¹ tak¿e wielkim dobrem.
One proponuj¹ ró¿ne formy duchowoœci. Dziêki tym œwi¹tyniom jest ³atwoœæ
w prze¿ywaniu ró¿nych nabo¿eñstw.

kolêdowym nasze rodziny. Nios¹c
b³ogos³awieñstwa do rodzin wadowickiej parafii doœwiadczam bolesnego problemu rozbicia naszej
wspólnoty.
Przed kilku miesi¹cami z radoœci¹
patrzy³em jak po mszy œw. po³udniowej z koœcio³a w Suchej Beskidzkiej wysz³a ogromna rzesza uczestników. By³em pod wra¿eniem potê¿nej fali ludzkiej, która wylewa³a
siê ze œwi¹tyni. Ale
w tamtym mieœcie
jest tylko jeden koœció³. Niejednokrotnie widzia³em równie¿ du¿o ludzi wychodz¹cych z koœcio³a œw. Piotra,
w naszej s¹siedniej
parafii. U nas nie
mo¿emy siê pochwaliæ t³umami.
Nie ma ich – choæ
nasza parafia teoretycznie liczy prawie
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Sytuacja ta jednak stwarza te¿ pewne zagro¿enia w prze¿ywaniu parafii jako wspólnoty, czyli rodziny. Mówimy, ¿e parafia jest matk¹. Rodzi,
karmi, kszta³tuje, pamiêta. Dobrze
dzieje siê w rodzinie, gdy ni¹ rz¹dzi
ojciec lub matka. le jest, gdy brakuje wyraŸnego kierownictwa. Jeszcze gorzej, gdy wzajemnie siê wyk³ócaj¹ i wspó³zawodnicz¹. Kiepskie
s¹ wtedy rezultaty wychowawcze.
W naszych wadowickich warunkach parafia winna koordynowaæ
pozosta³e oœrodku duszpasterskie,
scalaæ je dla wspólnego dobra chrzeœcijañskiego. Powinno siê to wyra¿aæ i w tym, ¿e wspólnie ustala siê
w³aœciwe pory odprawiania mszy œw.
i nabo¿eñstw. Niech wierni maj¹
szansê przez ca³y dzieñ œwi¹teczny
wybraæ dogodn¹ porê. Tak¿e trzeba
ustalaæ czas rekolekcji i okresowych
nabo¿eñstw majowych, pasyjnych,
jak i w³aœciwych katechez.
Zawsze aktualna jest praca nad parafi¹ jako wspólnot¹. Wa¿nym zadaniem jest kszta³towanie parafialnego
braterstwa. Zauwa¿am, jak wielk¹
pomoc¹ w tej pracy jest wizyta kolêdowa. To zwyk³e, coroczne nawiedzenia rodzin z b³ogos³awieñstwem
ma wielk¹ moc tworzenia wspólnoty. Grupy parafialne, tak dla starszych
jak i m³odzie¿y i dzieci – schola,
oaza, lektorzy, ministranci s¹ nie-
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zwyk³¹ si³¹ scalaj¹c¹ parafiê. Cieszê
siê, ¿e nasz biuletyn parafialny „Bazylika” tak¿e temu zadaniu sprzyja.
Rozchodzi siê w nak³adzie tysi¹ca
egzemplarzy. Bardzo ³¹cz¹ parafiê
uroczystoœci rodzinne: œluby, pogrzeby. Równie¿ wielkie zdarzenia
cementuj¹: procesja Bo¿ego Cia³a,
pielgrzymka Ojca Œwiêtego. Nasze
parafialne pielgrzymowanie ma te¿
moce jednocz¹ce.
Chodz¹c po kolêdzie doœwiadczam bolesnego problemu rozbicia
naszej parafii, ale równie¿ dotykam
wielkiego smutku z powodu rozbicia rodzin, jak i ma³¿eñstw, a tak¿e
sk³ócenia w s¹siedztwach. Wspó³czesne czasy wydatnie sprzyjaj¹
dzieleniu wielkiego i ma³ego œwiata. Wyjazdy za prac¹, wielkie bezrobocie, zniewolenia degraduj¹ce
cz³owieka s¹ nadal czêstymi przyczynami niszczenia zwi¹zków miêdzyludzkich. Ze smutkiem obserwowa³em stoj¹ce, opuszczone, niszczej¹ce domy. Widaæ jak one popadaj¹
w ruinê, bo nie ma kto nimi siê zaj¹æ. Brakuje zgody w rodzinach. Zabrak³o m¹drych, rodzinnych testamentów. W efekcie ten przed laty
piêkny dom teraz straszy. Rozbite
okna, zniszczone rynny, wywalone
drzwi. Brak w nim ¿ycia. Wci¹¿ aktualne s¹ s³owa, ¿e zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje.
ks. Infu³at

Jase³ka w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Tradycj¹ sta³y siê coroczne wyjazdy
do Kalwarii Zebrzydowskiej na jase³ka. Tak by³o i w tym roku 10 stycznia
2015 roku. 60-osobowa grupa z ks. inf.
Jakubem Gilem pojecha³a na pierwsz¹
w tym roku pielgrzymkê do Kalwarii.
W drodze œpiewaliœmy piêkne kolêdy.
W bazylice, w kaplicy Matki Bo¿ej
Kalwaryjskiej, przed cudownym Jej
obrazem modliliœmy siê za ludzi chorych, cierpi¹cych, za rodziny, dzieci,
szukaj¹cych pracy, o zdrowie i wszelkie ³aski w 2015 roku.
W okresie bo¿onarodzeniowym Kalwaria staje siê równie¿ polskim Betlejem, a wszystko to dziêki szopce, która swym rozmiarem i bogactwem elementów, zdaje siê przenosiæ cz³owieka dwa tysi¹ce lat wstecz, choæ jest to
Betlejem widziane po polsku: z tañcz¹cymi góralami i wiatrakami.
Budowa szopki przez Ojców Bernardynów zaczyna siê najczêœciej po
pierwszej niedzieli adwentu i ka¿dego
dnia coœ siê przy niej robi. Trzeba ustawiæ ponad sto piêædziesi¹t ruchomych
figurek i ponad piêædziesi¹t ruchomych
zwierz¹tek i ró¿nych drobiazgów. Inauguracja szopki odbywa siê podczas
pasterki. Dzieci¹tko Jezus w uroczystej procesji przynosi sam kustosz.
Podziwialiœmy to piêkne dzie³o i zachwycali siê piêknem szopki.

W sali teatralnej Wy¿szego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów uczestniczyliœmy w premierze
Jase³ek przygotowanych przez braci
kleryków. Sala teatralna wype³niona
do ostatniego miejsca, du¿o ma³ych
dzieci z rodzicami, które podczas
przedstawienia bardzo ¿ywo i spontanicznie reaguj¹ na niektóre sceny.
Kalwaryjskie jase³ka co roku maj¹
inn¹ scenografiê. W tym roku rozpoczê³y siê scen¹ w domu Maryi i Józefa. Kolejne ods³ony ukazywa³y zabawnych pasterzy, którzy chyba najbardziej podobali siê dzieciom, Anio³ów, z³ych gospodarzy w Betlejem,
a tak¿e dumnego Heroda, Trzech
Króli, zwierz¹tka. Pastuszkowie,
Mêdrcy przybyli do stajenki, aby
pok³oniæ siê Jezusowi i ofiarowaæ
dary. Zaproszono te¿ do ¿³óbka dzieci, które z wielk¹ radoœci¹ wysz³y na
scenê do wspólnego kolêdowania.
Maria Zadora

