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 Niedziela Œwiêtej Rodziny

 B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Przyjmijcie od Redakcji Ba-

zyliki s³owa najserdeczniej-

szych ¿yczeñ. Niech czas po-

koju, radoœci i milosci goœci

w waszych rodzinach. Niech

czas uzdrowienia dotknie

szczególnie tych spoœród Was,

którzy nosz¹ na sobie znamiê

choroby fizycznej czy ducho-

wej. Niech czas Bo¿ego Na-

rodzenia obfituje w b³ogos³a-

wieñstwo dla ka¿dego z Was.

Redakcja

Panie Jezu, który z mi³oœci dla nas

sta³eœ siê ubogim, powierzamy Ci

w ten œwi¹teczny czas wszyst-

kich ubogich.

Prosimy zw³aszcza za tymi,

którzy te œwiêta spêdzaj¹

w biedzie, g³odzie, samotno-

œci, w nieszczêœciu.

Modlimy siê za najbiedniej-

szych z biednych. PrzyjdŸ im

z pomoc¹, ogrzej ich serca, ra-

tuj w utrapieniu, a nas naucz dzie-

liæ siê z potrzebuj¹cymi.

Niech nie zabraknie serc wra¿liwych

na wszelk¹ ludzk¹ biedê. Jezu pe³en mi³o-

sierdzia, ufamy Tobie. Amen.

Drodzy Czytelnicy

Modlitwa za ubogich
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Niedziela w oktawie Narodzenia Pañskiego – 27 grudnia 2015
Œwiêto Œwiêtej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. Dziœ o godz. 16.00 spotka-
nie op³atkowe Szko³y Modlitwy
œw. Jana Paw³a II oraz Grupy
œw. o.Pio

2. W czwartek, w ostatnim
dniu bie¿¹cego roku, o godz.
12.00 Msza œw. za tegorocznych
zmar³ych. Nieszpory na zakoñ-
czenie roku odprawimy o godz.
17.30, po nabo¿eñstwie Msza
œw. o godz. 18.00.

3. W pierwszy pi¹tek Uroczy-
stoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki
Maryi, Nowy Rok. Jest to 49.
Œwiatowy Dzieñ Pokoju pod ha-
s³em: „Przezwyciê¿yæ obojêt-
noœæ i osi¹gn¹æ pokój”. Ofiara
przeznaczona na Centrum Jana

Paw³a II „Nie lêkajcie siê!” W tym
dniu nie ma wstrzemiêŸliwoœci od
pokarmów miêsnych.

4. W pierwsz¹ sobotê odwiedza-
my chorych i starszych z sakra-
mentami œwiêtymi. Na Mszê œw.
na godz. 8.00 zapraszamy uczest-
ników Rycerstwa Niepokalanej
oraz rodziny, które spodziewaj¹
siê dzieci. 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 przy-
nieœæ œwiece.

5. Na Jase³ka do Cieszyna poje-
dziemy w niedzielê 17 stycznia.
Wyjazd godz. 14.00. Koszt 40 z³.

Inauguracja Roku Mi³osierdzia w £agiewnikach

Maria Zadora

12 grudnia 2015 roku pojecha-
liœmy do Krakowa, aby uczest-
niczyæ w uroczystoœcich otwar-
cia Bramy Milsoierdzia. Naj-
pierw udaliœmy sie do bazyliki
franciszkañskiej, gdzie o. Rado-
s³aw D³ugi zapozna³ nas z bar-
dzo bogat¹ histori¹ œwi¹tyni
i klasztoru, a zwlaszcza z nie-
zwyk³¹ histori¹ zakoñczon¹ mê-
czêñstwem w Peru 9 sierpnia
1991 roku swoich wspó³braci:
o. Micha³a Tomaszka i o. Zbi-
gniewa Strza³kowskiego. Oby-
dwaj jako œwiadkowie a¿ do
przelania krwi zostali beatyfiko-
wani 5 grudnia w kraju, w którym
ponieœli œmieræ za Chrystusa.

W jednej sali na kru¿gankach
œwi¹tyni ogl¹damy wystawê,
na której zgromadzono szereg
pami¹tek zwi¹zanych z mê-
czennikami z Peru. Szczególne
wra¿enie zrobi³y na nas za-
krwawione koszule obydwóch
Mêczenników.

Drugim miejscem naszego piel-
grzymowania by³y £agiewniki,
gdzie uczestniczyliœmy w nie-
zwyk³ym wydarzeniu otwarcia
Bramy Milsoierdzia w Sanktau-
rium œw. Jana Paw³a II. Na uro-
czystoœæ przybyli wierni z archi-
diecezji krakwoskiej. Pod Bram¹
Milsoierdzia, któr¹ poœwiêci³ ks.
Kard. Dziwisz, a nastepniê J¹
otworzy³ mówi¹c: „PrzechodŸmy
czêsto przez tê Bramê z wiar¹
i nadziej¹ otrzymania Bo¿ej
³aski.” T³umy wiernych w sku-
pieniu przesz³y przez to Œwiête
Wejœcie, aby uczestniczyæ we
mszy œw. koncelebrowanej roz-
poczynaj¹cej Œwiêty Rok w na-
szej archidiecezji.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – Œwieto Œwiêtych M³odzian-

ków, mêczenników, w sobotê – wspomnienie œwiêtych Bazylego Wiel-

kiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Koœcio³a.

Sobota 02.01.2016 Godz.
ul. Sadowa od P. Porabika w górê
do P. Wac³awskiej 10.00 Ks. Infu³at
Os. Batorego 31 11.00 Ks. Adam
ul. Bohaterów Monte Cassino 13.00 Ks. Janusz
Poniedzia³ek 04.01.2016
ul. Sadowa od P. Piwowarskiego
w dó³ do koñca 10.00 Ks. Infu³at
ul. Ady Sari 15.00 Ks. Piotr
ul. Zatorska 15.00 Ks. Jacek
Os. Batorego 33 16.00 Ks. Adam
ul.  Jasna 15 30 Ks. Janusz
ul. Jana Matejki 17.30 Ks. Janusz

Porz¹dek kolêdy:

ks. S. Jaœkowiec, prob
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Poniedzia³ek 28 grudnia
 6.00 Œp. Krystyna Waligórska

Œp. Karolina Grzêba
 6.45 Œp. Zofia Danek
 7.30 Œp. Eugeniusz Chrapek
 8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Helena i Józef Z¹tek
18.00 Œp. Irena Zaj¹c

Œp. Stefan i Maria Zawi³a, Stanis³aw Czaicki
Wtorek 29 grudnia
 6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 6.45 Œp. Janina Mrugacz
 7.30 Œp. Zofia Danek
 8.00 Œp.  Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Czes³aw Palenica
18.00 Œp.  Edward Koman - 19 r.œm.

Œp. Jan Oleksy - 16 r.œm.
Œroda 30 grudnia
 6.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
 6.45 Œp. Zofia Danek
 7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana

Paw³a II dla Justynki Wróbel i calej rodziny
Wróblów, o b³. w ci¹¿y i szczêœliwe rozwi¹zanie

18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Józef Opaliñski
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Czwartek 31 grudnia
 6.00 Œp. Barbara Sabuda
 6.45 Œp. Maciej Trzupek
 7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 8.00 Dziêkczynna za ³aski w starym roku

z proœb¹ o b³. Bo¿e dla rodziny
Marka i Izoldy w Nowym 2016 Roku

12.00 Œp. Za Zmar³ych w tym roku
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak

Œp. Eugeniusz i zmarli z rodziny

Pi¹tek 1 stycznia
  6.00 Œp. Olgierd Sêtkowski - 11 r.œm.
  7.30 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
Œp. Mieczys³aw Zieliñski, rodzice,
brat Marian

 9.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch
 9.00 Roków: Œp. Józef Jagie³ka
10.30 Œp. Stefania i Tadeusz Wisiorek,

Zdzis³aw i Józef Go³¹b
12.00 Œp. Mieczys³aw Dubel, Andrzej Dubel

syn - 1 r.œm.
O b³. Bo¿e dla Jakuba Ciê¿arek w 1. r.
urodzin oraz dla rodziny

13.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
18.00 Œp. Franciszek Piwowarczyk - 11 r.œm.
Sobota  2 stycznia
 6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
 6.45 Œp. Stanis³aw Str¹czek
 7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

18.00 Œp.  Zdzis³aw Kowalski
Dziekczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Bo¿¹ dla rodziny

Niedziela 3 stycznia
  6.00 Œp. Mieczys³aw Gawron
  7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak

Œp. Stanis³aw R¹czkiewicz i zmarli z rodziny
 9.00 Œp. Genowefa Krystian - 25 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Józef Polak - 29 r.œm.
10.30 Œp. Maria Zguda - 17 r.œm.
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Janina i Alojzy Bechta, rodzice

i rodzeñstwo

(ci¹g dalszy na str. 4)

Œwiêta Rodzina
W œwiadomosci Polaków Bo¿e

Narodzenie jest najwiêkszym
œwiêtem. To dni pochylenia siê
nad tajemnic¹ wcielania Pañskie-
go. Z narodzeniem dziecka wi¹¿¹
siê najczêœciej du¿e emocje.

Jesteœmy narodem bardzo
uczuciowym. Niejednokrotnie
os¹dzani jesteœmy, ¿e za ma³o
kierujemy siê rozumem.

Rodzi siê cz³owiek. S³owo sta-
je siê Cia³em. Przepisy liturgicz-
ne przypominaj¹, aby przy od-
mawianiu tych s³ów, podczas
modlitwy Anio³ Pañski, czy te¿
wyznania wiary na znak czci –
nale¿y siê g³êboko pochyliæ,
a nawet w niektórych okoliczno-
œci¹ uklêkn¹æ. Matkê rodz¹ca
i dziecko zawsze otaczamy naj-
wy¿sz¹ czci¹ i szacunkiem.
Troszczymy siê o nich. Jesteœmy
przekonani, ¿e jest to wielkie
dobro. To przysz³oœæ narodu.

W okresie Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia zawsze obchodzona jest
niedziela Œwiêtej Rodziny. Bóg
wciela siê w rodzinê. Rodzina
jest dla Polaków wielk¹ œwiêto-
œci¹. Pewno dlatego w okresie
tych Œwi¹t ci, którzy znajduj¹ siê
poza Ojczyzn¹, lub te¿ s¹ z dala

od rodziny bardzo têskni¹ za
krajem, za domem swego dzie-
ciñstwa i m³odoœci. W naszej Oj-
czyŸnie jest piêkny zwyczaj, ¿e
ca³a rodzina zbiera siê przy wi-
gilijnym stole i sk³ada sobie
¿yczenia. Puste miejsce przy sto-
le wigilijnym uœwiadamia nam
tych bliskich, których nie ma
wœród nas. Kiedy  w ostatnim
roku ktoœ bliski odszed³ do
wiecznoœci, w ten wieczór rzew-
nie go op³akujemy.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
uœwiadamiaj¹ nam, ¿e rodzina
jest wielk¹ œwiêtoœci¹. Trzeba
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

o ni¹ dbaæ. Ze œwiêtoœci¹ trzeba
siê obchodziæ z czci¹ i szacun-
kiem. Czêsto w Koœciele mówi
siê, ¿e sakrament ma³¿eñstwa
i kap³añstwa to dwa spo³eczne
sakramenty. S¹ ze sob¹ œciœle
powi¹zane. Jakby na us³ugach
wzglêdem siebie. Taki kap³an,
jaka rodzina. Takie s¹ rodziny,
jacy s¹ kap³ani. Dla ka¿dego
ksiêdza najwiêksz¹ œwiêtoœci¹
jest Eucharystia. Niejednokrot-
nie w zakrystii, gdzie kap³an

przygotowuje siê do mszy œw.
jest napis: „Jak Ty mnie traktu-
jesz podczas mszy œw., tak Ja
ciebie potraktujê na s¹dzie” –
mówi Pan Jezus. Dla ma³¿onków
najwiêksz¹ œwiêtoœci¹ jest rodzi-
na: m¹¿, ¿ona, dzieci, dziadko-
wie. I w tym miejscu te¿ trzeba
powtórzyæ powy¿sze zdanie
skierowane przez Pana Jezusa:
„Jak ty traktujesz swego wspó³-
ma³¿onka, swoje dzieci, tak Ja
ciebie potraktujê na s¹dzie osta-
tecznym.”

Przejœcie przez Bramê

Uczestnicz¹c w otwarciu Bra-
my Mi³osierdzia w Sanktuarium
œw. Jana Paw³a II w £agiewni-
kach zauwa¿y³em niezwykle
bogat¹ liturgiê towarzysz¹c¹ tej
uroczystoœci. Sprawowa³ j¹ ks.
kardyna³ Metropolita Stanis³aw
Dziwisz wraz z biskupami po-
mocniczymi: Janem Szkodo-
niem, Janem Zaj¹cem i Grzego-
rzem Rysiem oraz kilkudziesiê-
cioma kap³anami wraz
z ogromn¹ rzesz¹ wiernych. Na
liturgiê tê sk³ada³y siê specjalne
modlitwy i podnios³e œpiewy.
Przechodz¹c w procesji z kilko-
ma modlitewnymi przystankami

obok œwi¹tyni, d³u¿szy czas za-
trzymaliœmy siê przed Bram¹
Mi³osierdzia, by ws³uchaæ siê
w wyjaœniaj¹ce s³owa o Jej zna-

czeniu. Gdy nasz ks. Metropoli-
ta po d³u¿szych modlitwach
otworzy³ tê Bramê – pod¹¿y³a za
nim rzesza uczestników. D³u¿szy
czas trwa³o wejœcie do wspania-
³ej, jubileuszowej œwi¹tyni.
Wchodz¹c przez Bramê mieliœmy
mo¿liwoœæ uœwiadamiania sobie,
¿e w tym Roku Mi³osierdzia win-
niœmy wejœæ w g³êbiê mi³oœci mi-
³osiernej. Jak echo odbija³y siê
s³owa wypowiedziane na placu
œw. Piotra w dniu inauguracji
pontyfikatu przez Jana Paw³a II:
„Otwórzcie, otwórzcie siê na
oœcie¿ na Chrystusa.”

Brama, drzwi mi³osierdzia to
tylko zewnêtrzny znak nieprze-
branych ³ask, które mog¹ staæ siê
udzia³em ka¿dego z nas w tym
roku nadzwyczajnego jubile-
uszu. To znak otwieraj¹cy nas na
g³êbie duchowe. Jak obr¹czki
dla ma³¿onków przypominaj¹
tym, którzy je
nosz¹ o zawar-
tym ma³¿eñ-
stwie. Jak ró¿a-
niec przesuwany
w palcach mo-
dl¹cego siê jest
wymownym zna-
kiem jego mo-

dlitwy – takim zewnêtrznym, wy-
mownym znakiem jest równie¿
Brama Mi³osierdzia.

Ojciec Œwiêty Franciszek za-
powiadaj¹c Nadzwyczajny Rok
Jubileuszowy bardzo pragn¹³,
aby ten zewnêtrzny znak Bramy
Mi³osierdzia by³ widoczny
w stacyjnych koœcio³ach, które
Biskupi wyznacz¹ dla uzyski-
wania odpustów.

Dziêki wyj¹tkowemu przy-
wi¹zaniu ks. Kardyna³a do Ojca
Œwiêtego, nasza wadowicka ba-
zylika zosta³a wyznaczona jako
stacyjny koœció³ Roku Jubile-
uszowego. Jest to przecie¿ ko-
œció³ dzieciñstwa i m³odoœci
Karola Wojty³y.

Czy wykorzystamy tê mo¿li-
woœæ to od nas zale¿y. Oby Chry-
stus bogaty w mi³osierdzie nie
przeszed³ obok nas przez nas nie-
zauwa¿ony. ks. Infu³at


