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Pozwólmy siê uzdrowiæ. Z wiar¹ proœmy o tê ³askê. Potrzebujemy uzdrowienia. Potrzebujemy wiary. Wiara,
która w Jezusie z Nazaretu pomaga
rozpoznaæ Bo¿ego Syna, naszego
Pana i Zbawiciela. Obyœmy przejrzeli
i szli za Nim.
Niech Maryja, Matka Jezusa skieruje jeszcze raz nasze spojrzenia i serca na swojego Syna, abyœmy mogli
doznaæ mi³osierdzia. Niech Maryja,
nasza Pani i Królowa wspiera tych,
którzy mi³osierdzia doznali, by wielbi¹c Boga mogli siê dzieliæ Jego darem z braæmi.
Po Apelu jeszcze ostatnia proœba –
Maryjo, nie opuszczaj nas! I wyruszamy. Tradycyjnie w autokarze odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma, polecaj¹c w nim naszych bliskich zmar³ych, a tak¿e wspó³pielgrzymów,
œp. Stefaniê i œp. Eugeniusza, sk³adaj¹c œwiadectwo na temat naszej bliskoœci z umieraj¹cym. Rozalia Borkowska
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G³oœmy z weselem, Bóg jest miêdzy nami.

Wszystkim Parafianom, sympatykom
naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Wielki przywilej
Nasza wadowicka bazylika, z woli ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, jest
koœcio³em stacyjnym Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Mi³osierdzia. Od
8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku, po spe³nieniu odpowiednich warunków mo¿na w niej uzyskaæ odpust jubileuszowy. Korzystajmy
z tego nadzwyczajnego przywileju.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PROROKA SOFONIASZA
So 3, 14-18a Bóg jest wœród swojego ludu

Frekwencja

PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7 Pan jest blisko

EWANGELIA: £k 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjœcie Chrystusa
3. Niedziela Adwentu - 13 grudnia 2015

1. Dzisiaj o godz. 15.00, w zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê Rokiem
Mi³osierdzia, odprawimy Godzinê
Mi³osierdzia. Serdecznie zapraszamy
na to nabo¿eñstwo, które
prze¿ywamy szczególnie
uroczyœcie z racji ustanowienia naszej Bazyliki jednym
z 10 koœcio³ów stacyjnych,
w których mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny.
2. Dziœ i w nastêpn¹ niedzielê, w godzinach od
8.00 do 13.00, m³odzie¿
z Parafialnego Komitetu
ŒDM bêdzie rozprowadzaæ
oficjalne produkty przygotowane na lipcowe œwiêto
m³odych oraz kartki œwi¹teczne
i ozdoby choinkowe. Dochód ze
sprzeda¿y przeznaczony bêdzie na
zakup pakietów pielgrzyma dla
m³odzie¿y naszego miasta.
3. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw o ¿ycie chrzeœcijañskie w rodzinach. Zachêcamy
do wiêkszej troski o biednych cz³onków naszych rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa. Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto³ówek, którzy organizuj¹ wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.

4. W pi¹tek o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej, natomiast
w sobotê Grupy o. Pio o godz. 10.00.
5. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ludzi starszych i chorych, których nie odwiedzamy w I soboty, pójdziemy
w sobotê 19 grudnia.
6. W nastêpn¹ niedzielê zapraszamy na Mszê œw.
o godz. 9.00 rodziny, które
ju¿ zadeklarowa³y chêæ przyjêcia pielgrzymów podczas
Œwiatowego Dnia M³odzie¿y
oraz te, które pragn¹ to jeszcze uczyniæ. Po Mszy œw. odbêdzie siê w Bazylice spotkanie informacyjne. Prosimy o obecnoœæ. Natomiast na Mszy œw. o godz.
18.00 bêdzie mia³o miejsce przekazanie przez Harcerzy Œwiate³ka Pokoju. W tym dniu chrzty o godz.
13.30. Sakramentu tego udzielimy
równie¿ w Œwiêto œw. Szczepana
oraz w pierwsz¹ niedzielê stycznia.
Pouczenie dla rodziców i chrzestnych z tych chrztów bêdzie w pi¹tek
18 grudnia o godz. 19.00
7. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii w œrodê 23 grudnia.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Od wielu ju¿ lat, w jedn¹ z niedziel
paŸdziernikowych, z polecenia Episkopatu odbywa siê liczenie wiernych. Tych, co przychodz¹ na mszê
œw. – tzw. dominicantes, oraz przystêpuj¹cych do komunii œw. – comunicantes. Osobno mê¿czyzn i oddzielnie kobiet.
W naszej bazylice w tym roku obliczono – uczestników mszy œw.:
kobiet 1480, a mê¿czyzn 1067.
W sumie 2547. Natomiast do komunii œw. przyst¹pi³o: kobiet 622, a mê¿czyzn 293. Razem 915 osób.
Warto przypomnieæ obecnoœæ
w poprzednich latach. W 2008 roku
na mszach œw. by³o 3490, a do komunii œw. 1004. W 2009 roku by³o
3957, do komunii œw. 1074. W 2010
– 3695, do komunii œw. 1201.

Pogrzeb
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Porównuj¹c tê statystykê warto zauwa¿yæ doœæ powa¿ny spadek uczestników mszy œw. w tym roku. Jakie
mog¹ byæ tego przyczyny? Z pewnoœci¹ jest ich wiele. Mog³o byæ w tê niedzielê mniej pielgrzymów. Mo¿e nasi
wierni upodobali sobie chodzenie do
innych koœcio³ów. Mo¿liwe, ¿e w parafii jest mniej mieszkañców. Nie mo¿na tez wykluczyæ, ¿e zwiêkszy³a siê
emigracja zarobkowa. Trzeba te¿
wzi¹æ pod uwagê postêpuj¹c¹ laicyzacjê dotykaj¹c¹ równie¿ naszych parafian i skutki tego s¹ widoczne – letni parafianie rezygnuj¹ z koœcio³a.
Z pewnoœci¹ nie wymieni³em
wszystkich przyczyn. Jednak ten spadek budzi wielki niepokój. £atwo jest
obwiniaæ innych, szukaæ ró¿nych
usprawiedliwieñ. Koniecznie trzeba
przypomnieæ na tym miejscu scenê
ewangeliczn¹: Po eucharystycznej zapowiedzi Pan Jezus dostrzeg³, ¿e wielu Jego wielbicieli zaczê³o odchodziæ.
Z sarkazmem mówili: „Twarda jest ta
mowa. Któ¿ jej mo¿e s³uchaæ?” Jezus
widz¹c odchodz¹cych zapyta³ Aposto³ów: „Czy i wy chcecie odejœæ?”
Œw. Piotr imieniem swych towarzyszy
odrzek³: „Panie, do kogo¿ pójdziemy.
Ty masz s³owa ¿ywota.”
Panie, do kogo¿ pójdziemy.
ks. Infu³at

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Tomasz £obodziñski, ur. 1986r., zam. Andrychów
Œp. Józef Opaliñski, ur. 1937r., zam. ul. Parkowa
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³, ur. 1952r., zam. ul. Sienkiewicza

Poniedzia³ek 14 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Zofia Danek
7.30 Œp. Paulina Lech
8.00 Œp. Jan Oleksy
12.00 Œp. W³adys³aw Witek, syn Krzysztof - 4r.œm.
18.00 Œp. Janina Mrugacz
Œp. Mieczys³aw Nowak
Wtorek 15 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
6.45 Œp. Barbara Sabuda
Œp. Tadeusz Majtyka
7.30 O dobre prze¿ycie okresu ci¹¿y
i zdrowie dla dziecka
8.00 Œp. Jerzy Miarka
12.00 Œp. Maciej Trzupek
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Zofia Danek
Œroda 16 grudnia
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Czes³aw Palenica
7.30 Œp. Zofia Danek
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Maria, Franciszek i Antoni P³ywacz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynno-b³agalna w 40 r. urodzin dla
Katarzyny Rataj z proœb¹ o dlasze b³og.
Bo¿e dla niej i ca³ej rodziny
Za zmar³ych:
Œp. Ludwika Urbañska
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Irena Zawi³a
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Stanis³aw Oszustowicz
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Rafa³ Tatka
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Œp. Genowefa Ficek
Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Józef Opaliñski
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Czwartek 17 grudnia
6.00 Œp. Barbara Opidowicz - 2 r.œm.
6.45 Œp. Zofia Danek
7.30 Œp. Wojciech P³oszczyca - 25 r.œm.
8.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
12.00 Œp. Antonina, Fryderyk Witkowscy
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Teresa i Adam Konefa³
Pi¹tek 18 grudnia
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Józef, Stanis³aw, Maria Kubiccy
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
7.30 Œp. Stanis³aw Kornaœ
8.00 Œp. W³adys³aw Cholewka, Zofia ¿ona,
Anna, Alojzy i Karol
00
12.
Œp. Krystyna Waligórska
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Zofia Danek
Sobota 19 grudnia
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Maria WoŸniak
7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
8.00 Œp. Zofia Danek
12.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
18.00 Œp. Janusz Hajnosz - 5 r.œm.
Œp. Stanis³aw Bobik, c. Wies³awa
i rodzice z obu stron
IV Niedziela Adwentu 20 grudnia
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Stanis³aw ¯muda
Œp. Stanis³aw Ciapa, Helena
i Franciszek K³obuch
00
9.
Œp. Gra¿yna Szafarz - 7 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Helena Nicieja - 25 r.œm.
10.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Zofia Danek

Piêkno Maryi – powab kobiety

Dziêki niepojêtej dla mnie ³asce, od
kilku ju¿ lat, co miesi¹c z pielgrzymami wadowickimi stajemy do modlitwy w cudownej, jasnogórskiej
kaplicy. W tym najœwiêtszym dla
ka¿dego Polaka miejscu – wpatruj¹c
siê w majestatyczne oblicze naszej
Królowej, z dzieciêc¹ pokor¹ przedstawiamy Jej nasze podziêkowania,
przeproszenia i proœby. Wci¹¿ nam
ich nie brakuje. Co miesi¹c s¹ nagl¹ce. Bardzo ¿ywotne. Codzienne
¿ycie przynosi nowe wyzwania i daje
nowe tematy. Jesteœmy co miesi¹c
poruszeni Jej wnikliwymi, smêtnymi
oczami, które wpatruj¹ siê w nasze
wnêtrza. Jej przenikliwy, g³êboki
wzrok krzy¿uje siê z naszym ludzkim spojrzeniem. Patrzenie cz³owieka, niejednokrotnie ogarniête strachem i lêkiem, a Jej spokojny wzrok
spotykaj¹ siê w cudownej kaplicy.
Doœwiadczam tego co miesi¹c w naszych wadowickich pielgrzymkach.
Ludzkie tajemnice w obliczu Matki
Bo¿ej stykaj¹ siê z Bo¿¹ Opatrznoœci¹.

To, czego na Jasnej Górze doœwiadczam – to równie¿ moc Jej sta³ej obecnoœci w tym sanktuarium.
Obecnoœæ ta od przesz³o 600 lat jest
wielkim darem mi³oœci dla naszego
narodu. Kto kocha – ten jest obecny. Jest wci¹¿ do dyspozycji. Nie
nu¿y siê, ani nie zniechêca. Jest nieustaj¹c¹ pomoc¹. Taka jest rola matki. Mi³oœæ wyra¿a siê w obecnoœci.
Jednoczeœnie dostrzegam, jak bardzo o Matkê Jasnogórsk¹ dbaj¹, otaczaj¹ J¹ szczególn¹ pieczo³owitoœci¹
Ojcowie Paulini. Nazywamy ich
kustoszami, czyli stró¿ami. Ta troska
wyra¿a siê równie¿ w konserwacji
obrazu, jak równie¿ i w okresowych
zmianach zewnêtrznego wystroju
ikony jasnogórskiej. Ten wystrój to
s¹ tzw. sukienki. Na poszczególne
okresy obraz jest przyozdabiany innymi sukienkami.
W okresie Œwiêta Niepokalanego
Poczêcia nieustannie dochodz¹ do
g³osu s³owa: „Ca³a piêkna jesteœ,
Maryjo!” oraz wezwania: „O najpiêkniejsza z Niewiast!” Piêkno duchowe oraz cielesne Niewiasty
z Nazaretu. Jej niezwyk³y urok – niepokalanie poczêta, jest najwiêkszym
powabem Niewiasty z Nazaretu.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ile z potrzeby serca. Przez sw¹ intuicjê dostrzega, jak bardzo jej piêkno
poci¹ga jej mê¿a, a tak¿e dzieci.
Jednym z b³êdów, które pope³niaj¹
kobiety, jest myœlenie, ¿e dbanie
o swój wizerunek jest wa¿ne tylko
dla osób, które dzia³aj¹ w biznesie,
pe³ni¹ funkcje publiczne lub s¹
i gwiazdami show-biznesu. Drugim
natomiast jest przekonanie, ¿e ubranie to tylko opakowanie... Ubranie
to dope³nienie cz³owieka, narzêdzie,
które pomaga w ¿yciu nawi¹zywaæ
relacje i budowaæ szczêœliwe ¿ycie.
Kobieta, która rezygnuje z pracy zawodowej, aby wychowywaæ dzieci,
tak¿e pracuje. Prowadzenie domu,
wychowywanie dzieci to nie lada
wyzwanie. Aby mieæ do tego energiê i si³ê trzeba tak¿e zadbaæ o siebie, o swój rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny oraz o swój
wygl¹d. Zw³aszcza, ¿e dzieci ucz¹
siê przez naœladowanie. Je¿eli kobieta - mama nie dba o siebie i wychowuje córkê, to jaki przyk³ad daje
swojemu dziecku? Natomiast je¿eli
mama dba o swój wygl¹d, dodaje
ca³ej rodzinie energii i radoœci. Mama
jest królow¹ rodziny, wa¿ne, aby
o tym pamiêta³a i umia³a ubraæ siê
na ka¿d¹ okazjê.
ks. Infu³at

Patrz¹c na jasnogórski obraz myœlê, jak bardzo nasze dziewczêta,
kobiety, matki – odwzorowuj¹
piêkn¹ Niewiast¹ obleczon¹ w
gwiazdy z ksiê¿ycem u Jej stóp.
Kobieta – czy m³oda, czy te¿ starsza
– nosi w sobie niepowtarzalny urok.
Jest zawsze piêkna. Ale tak jak na
Jasnej Górze o wystrój obrazu Matki Bo¿ej dbaj¹ Ojcowie Paulini, tak
o piêkno kobiety winna dbaæ spo³ecznoœæ – tak naród jak i rodzina.
To jest aktualne, nagl¹ce zadanie
wspó³czesnych czasów.
Równie¿ sama kobieta winna
troszczyæ siê o swoje piêkno, tak
duchowe, jak i cielesne. O piêkno
osobowe. Ci¹g³y osobowy rozwój.
Potrzebna jej jest troska o zewnêtrzny wygl¹d. To, co siê nazywa opakowaniem. Piêkno obrazu, ale i w³aœciwe ramy. Powtarzane powiedzenie: „Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹”
odnosi siê do ka¿dego – tak mê¿czyzny, ale w wy¿szym stopniu do kobiety. Zadbanie o wygl¹d g³owy,
twarzy, ubrania. Zadbanie o strój.
Nie wyzywaj¹cy, ale podkreœlaj¹cy
jej urok. M¹dra kobieta dba o siebie.
Nie tyle ze wzglêdu na inne kobiety,
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Zwiastowanie o nadzwyczajnym jubileuszu

Pielgrzymki na Apel Jasnogórski
to nasze rekolekcje w drodze. Rozwa¿ania ks. inf. Jakuba Gila zawsze
sk³aniaj¹ do zadumy i refleksji.
16 listopada to Œwiêto Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Zawierzamy Jej tragediê narodu francuskiego, wyzutego z wiary chrzeœcijañskiej, mordowanego przez terrorystów islamskich. Nadzwyczajny Jubileusz
Roku Mi³osierdzia ma nas uwra¿liwiæ na mi³osiern¹ mi³oœæ. W objawieniach s. Faustyna mówi o potêdze Boga bogatego w mi³osierdzie.
Ró¿aniec prowadzi ks. Marek Kasperkiewicz – rodak wadowicki, który jest obecnie proboszczem w P³azie. Zwiastowanie – Maryja zaufa³a
mi³osierdziu. Mi³osierdzie ma jedno
imiê – Jezus Chrystus. Idzie siê podzieliæ sw¹ radoœci¹ ze œw. El¿biet¹.
Pe³na wdziêcznoœci wyœpiewuje
Magnificat. My te¿ mówimy nasze
wielkie Magnificat, nasze Alleluja

Panu Bogu za te wszystkie rzeczy,
które uczyni³ w naszym ¿yciu. Do³¹czamy do pasterzy, radoœci Anio³ów i dziêkujemy za to wielkie dzie³o, ¿e Bóg przyjmie nas w Chrystusie, jako swoje przybrane dzieci.
W duchu wielkiej wiary patrzymy na
tajemnicê, gdzie Jezus po raz pierwszy wstêpuje do œwi¹tyni, gdzie oczy
Szymona ujrza³y Jego zbawienie.
Radoœæ Maryi odnajduj¹cej Jezusa
wœród mêdrców œwi¹tyni. Pozwólmy,
by Jezus pokazywa³ nam sens ¿ycia,
prowadzi³ do Chrystusa. Szukajmy
Go. Szukajmy w Koœciele, szukajmy Go w Sakramentach. Prosimy, by
Rok Mi³osierdzia by³ rokiem znajdywania Chrystusa. By by³a to jeszcze
jedna szansa dla ka¿dego z nas.
W S³owie Bo¿ym skierowanym do
nas podczas mszy œw. w jasnogórskiej kaplicy ks. Marek Kasperkiewicz mówi o uzdrawiaj¹cym spotkaniu z Jezusem. Jak œlepiec, który wiedzia³, ¿e z dna rozpaczy i beznadziei
tylko Jezus mo¿e go wyrwaæ: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade
mn¹!” Beznadzieja bez ¿adnych widoków na poprawê. Tylko wytrwa³a
modlitwa i wiara uzdrowi³a œlepca.
Czy i my czasem nie jesteœmy œlepi?
-5-

(ci¹g dalszy na str. 8)

