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Pan moim œwiat³em i zbawieniem moim.
Zagro¿enie alkoholowe

(ci¹g dalszy ze str. 7)

pokutne bardzo nam w tym pomagaj¹. Zechciejmy w tym roku
Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu uczêszczaæ tak na Drogê
Krzy¿ow¹, jak i Gorzkie ¯ale.
Udzia³ w rekolekcjach wielkopostnych, a tak¿e spowiedzi
wielkanocnej niech bêdzie naszym wewnêtrznym postanowie-

Bazylika - Tygodnik informacyjny

niem. Pragnijmy, abyœmy korzystali z mo¿liwoœci zyskiwania odpustu
zupe³nego w naszej wadowickiej
bazylice. Nie zapominajmy, i¿ nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego,
a zw³aszcza odmawiania Koronki
jest Ÿród³em wielu ³ask. Bóg zwraca siê do ka¿dego z nas: „Dziœ, gdy
g³os Mój us³yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.”
Ks. Infu³at
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Nadu¿ywanie alkoholu pod
ró¿nymi nazwami: piwa, wina,
wódki, bimbru, koniaku, itd. jest
du¿ym zagro¿eniem dla ka¿dego cz³owieka. Dla ma³¿eñstwa.
Rodziny. Spo³eczeñstwa. Tak
pod wzglêdem biologicznym jak
i moralnym. Nie na darmo pijañstwo znajduje siê w grupie tzw.
grzechów g³ównych. W³aœnie
dlatego g³ównych, ¿e jest Ÿród³em wielkiego z³a. Niszczy
cz³owieka. Burzy ma³¿eñstwa
i rodziny. Trzeba byæ ostro¿nym,
¿eby on nas nie dotkn¹³. Ulegaj¹
mu tak kobiety, jak i mê¿czyŸni.
M³odzi i starzy. Ludzie wykszta³ceni i analfabeci. Piastuj¹cy wysokie stanowiska i bezdomni.
Duchowni i œwieccy. Jest zagro¿eniem dla ka¿dego i w ka¿dym
czasie. Prze¿y³em ju¿ wiele lat
i wiele widzia³em. Wiem, ¿e tak
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Dziœ rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które prze¿ywaæ bêdziemy przez 3 kolejne
niedziele. Nauki rekolekcyjne
g³oszone s¹ na wszystkich
mszach œw.

cie i ka¿d¹ kolejn¹ wy¿sz¹ rocznicê zawarcia Sakramentu Ma³¿eñstwa. Z racji organizacyjnych
zwracamy siê z ogromn¹ proœb¹
o zg³aszanie jubilatów, którzy
pragn¹ uczestniczyæ w tej uroczystoœci, w kancelarii parafialnej, zakrystii b¹dŸ telefonicznie
do koñca lutego.

2. W tym tygodniu swoje rekolekcje prze¿ywaæ bêdzie m³odzie¿ I LO im. M. Wadowity.

6. W pi¹tek 18 marca pielgrzymowanie do £agiewnik po³¹czymy z odwiedzeniem wiêzienia
wadowickiego. Wyjazd godz.
13.00. Koszt 20 z³. Przy zapisie,
tak¿e przy odwiedzeniu wiêzienia, koniecznie nale¿y mieæ ze
sob¹ dowód osobisty.

3. We wtorek spotkanie Stra¿y
Honorowej o godz. 16.30.
4. Zapraszamy w przysz³¹ niedzielê 28 lutego na pielgrzymkê
do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach w po³¹czeniu z ogl¹dniêciem przedstawienia Mêki Pañskiej w wykonaniu kleryków salezjañskich. Wyjazd godz. 9.00.
Koszt 40 z³.

ks. S. Jaœkowiec, prob

5. W niedzielê 6 marca na
mszy œw. o godz. 12.00 pragniemy modliæ siê w intencji
ma³¿onków obchodz¹cych
w tym roku 25-lecie, 50-le-2 -

spe³niæ zwyk³e warunki zyskiwania odpustów, jak spowiedŸ –
je¿eli jest konieczna, Komunia
œwiêta, dalej modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego – o czym ju¿
wspomnia³em. Nie powinnyœmy
byæ przywi¹zaniu do grzechu –
to s¹ warunki zwyk³e. W Roku
Jubileuszu – Chrystusowe „jeœli
chcesz” podpowiada ponadto to
co wa¿ne – modlitwê w intencjach papie¿a oraz z³o¿enie wyznania wiary Credo lub Sk³ad
Apostolski.
Koñcz¹c – proszê s³owami Ojca
Œwiêtego abyœmy uwierzyli ¿e:
„Mi³osierdzie Bo¿e zawsze bêdzie wiêksze od ka¿dego grzechu
i nikt nie mo¿e ograniczyæ mi³oœci Boga, który przebacza.”

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pan Jezus w Ewangelii nie
mówi „musisz”, lecz „jeœli
chcesz.” Wiêc jeœli chcemy to
wpierw trzeba nam przekroczyæ
drzwi œwiête – zwane bram¹ mi³osierdzia. S¹ to g³ówne drzwi
naszej œwi¹tyni i tu rodzi siê problem. Czy nie jest tak, ¿e przekraczamy progi tych¿e drzwi, tak
naturalnie, bo przecie¿ trzeba
wejœæ do œrodka? Pierwszy warunek zyskania odpustu to
„przekroczyæ drzwi œwiête maj¹c pe³ne zaufanie, ¿e towarzyszy nam moc Zmartwychwsta³ego Pana.” Niech ta intencja zawsze w nas siê zrodzi. To wa¿ne.
Trzeba te¿ refleksji nad Bo¿ym
Mi³osierdziem, ponadto mamy

Ks. Jacek Tekiela

Bogaty czas
Wielki Post, który prze¿ywamy w Roku Nadzwyczajnego
Jubileuszu Mi³osierdzia Bo¿ego
jest niezwyk³ym czasem ³aski.
Bóg wo³a do nas po imieniu, tak
jak przed wiekami szuka³ pierwszego cz³owieka. „Adamie,
gdzie jesteœ?” Pan Jezus bogaty
w mi³osierdzie pyta ka¿dego
z nas: „Gdzie jesteœ?” Pierwszy
cz³owiek Adam, po grzechu
pierworodnym, schowa³ siê
przed Bogiem. Nam te¿ zagra¿a

– ukrywaæ siê przed Bogiem.
Wci¹¿ jesteœmy kuszeni iœæ w³asnymi drogami.
Wielki Post ma nam pomóc do
ukszta³towania postawy, któr¹
zaprezentowa³ prorok Izajasz.
„Oto ja, poœlij mnie. Jestem do
Twojej dyspozycji. Kieruj mn¹.”
Wci¹¿ trzeba siebie formowaæ.
Otwieraæ siê na kszta³towanie
przez Boga swego cz³owieczeñstwa. Wielkopostne nabo¿eñstwa
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 22 lutego
6.00 Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Marceli DroŸdziewicz
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Franciszek, Józefa, Rozalia - ¿ony
z dzieæmi
8.00 Œp. Joanna Dolny - 9 r.œm., Stanis³aw
Dolny - 5 r.œm.
12.00 Œp. Czes³awa Romanowska
18.00 Œp. Teresa Gawlik - 3 r.œm.
Dziekczynna za otrzymane ³aski z proœb¹
o przemianê serca i dalsze b³. Bo¿e
dla osoby Bogu wiadomej
Wtorek 23 lutego
6.00 Œp. W³adys³awa Gierek
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Maria Malczyk
8.00 Œp. Irena Zaj¹c
12.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
18.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Czes³aw Szarek - 1 r.œm.
Œroda 24 lutego
6.00 W intencji Bogu wiadomej
6.45 Œp. Tomasz £obodziñski
7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
8.00 Œp. Anna W¹troba
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O ³askê powrotu do zdrowia dla ks. Tadeusza
Bernat
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Rospond - 2 r.œm.
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Adolf Mierzwa - 3 r.œm.
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Helena ¯ak
Œp. Maria Matlak
Œp. Janina Kundys
Œp. Danuta Pomiet³o
Œp. Edward Oleksy
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Kamil Suknarowski
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Czwartek 25 lutego
6.00 Œp. Jadwiga Leœniewska - r.œm.
6.45 Œp. Czes³awa Romanowska
7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i potrzebne
³aski dla Krystyny i ca³ej rodziny
12.00 Œp. Janina i Józef Szymañscy i ich synowie
18.00 Œp. Maria Malczyk
Œp. Barbara Pociêgiel
Pi¹tek 26 lutego
6.00 Œp. Barbara Pociêgiel
Œp. Kazimierz Wo³ek - 1 r.œm.
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
8.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Franciszki
w 80 r. ur. z prosb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej
12.00 Œp. Jacek Drozdowski
18.00 Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Janina Kiepura
Sobota 27 lutego
6.00 Œp. Czes³aw Palenica
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Józef Opaliñski
8.00 Œp. Stanis³aw Bogusz- 2 r.œm.
12.00 Œp. Jerzy Rokowski
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej
i œw. Jana Paw³a II dla rodziny Drozdów
Œp. Stefan Garlacz - 5 r.œm.
Niedziela 28 lutego
6.00 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Benedykt Ska³ka - 1 r.œm.
Œp. Krystyna Matu³a
9.00 Œp. Maria Krupa
Œp. Franciszek Mrajca
9.00 Roków: Œp. Antoni Oko³ot, córka Anna,
syn Józef, za zmar³ych rodziców
i rodzeñstwo
10.30 O b³. Bo¿e i ³aski dla Paw³a i Jolanty
oraz dla ich rodzin
W intencji ¿o³nierzy niez³omnych,
wyklêtych walcz¹cych w imiê Ojczyzny
z komunistycznym okupantem
12.00 W int. Kacpra Paw³owskiego - 1 r. ur.
13.30 Œp. Stanis³aw Wiktor - 25 r.œm., ¿ona
Antonina
18.00 O b³. Bo¿e i opiekê MB dla Dawida
Adamus - 7 r. urodzin

(ci¹g dalszy ze str. 1)

podczas wojny jak i pokoju,
w okresie komunizmu i liberalizmu – ludzie zawsze znajduj¹
powody by siê napiæ. Wódka –
uwa¿aj¹ pijacy, jest pocieszycielk¹ strapionych i wsparciem
w rozwi¹zywaniu trudnych
problemów. Wed³ug pij¹cych –
nie ludzie, nie Bóg, ale kieliszek jest najwiêkszym przyjacielem.
W naszych papieskich Wadowicach równie¿ alkoholizm
nam zagra¿a. I wielu mieszkañcom, ma³¿eñstwom i rodzinom – zatruwa ¿ycie. Chodz¹c po kolêdzie spotyka³em
bolesne sytuacje napiêtnowane alkoholizmem. Ona p³acze,
dzieci wystraszone i zalêknio-

ne. Widaæ zapuszczenie. Skar¿y siê kobieta, ¿e m¹¿ przepija pieni¹dze, ale tak¿e mi³oœæ
ma³¿eñsk¹ i dba³oœæ rodzinn¹. By³em te¿ œwiadkiem,

jak m¹¿ oskar¿a³ ¿onê, ¿e przez
nadu¿ywanie alkoholu doprowadza dom do ruiny.
Wielokrotnie na nowennach œrodowych w proœbach do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odczytujê
takie proœby: „Matko Bo¿a proszê,
aby m¹¿ odszed³ od na³ogu pijañstwa.” „Proszê o uratowanie naszego ma³¿eñstwa – bo wódka jest
wa¿niejsza ni¿ dzieci i ja.” „O pomoc w utrzymaniu mi³oœci ma³¿eñskiej bo alkohol go niszczy.” Co
tydzieñ czytam podobne proœby
podczas nowenny. Oznacza to, ¿e
sprawa trzeŸwoœci w rodzinach
naszych jest wci¹¿ aktualna.
Wci¹¿ trzeba pracowaæ nad tym,
by rodzina by³a szko³¹ trzeŸwoœci.
Pamiêtaæ, ¿e przyk³ad idzie z góry.
Od starszych ku m³odszych.
W ostatnich tygodniach bardzo wiele
mówi siê o trosce o naturalne
œrodowisko
cz³owieka, a zw³aszcza
o czyste powietrze. Koniec ze spalaniem, które
wnosi du¿o dymu – ono
nas zatruwa. Spaliny jak
i wódka zatruwaj¹ cz³owieka. Trzeba biæ w du¿e dzwony
na alarm. Chroñmy dzieci i m³odzie¿ przed wczesn¹ inicjacj¹ alkoholow¹. Trzeba du¿ej ostro¿no(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

weszliœmy w zniewolenie – to
jest jeszcze nadzieja na stanie
siê normalnym, trzeŸwym cz³owiekiem. Trzeba tylko chcieæ
i trzeba prosiæ Boga i ludzi: „Pomó¿cie mi, bo sam sobie nie poradzê!” I pomog¹. I mogê znów
¿yæ jak wolny cz³owiek!

œci i czujnoœci, by nie wejœæ w to
b³oto, bo jest go du¿o na ka¿dym
kroku i w ró¿nych miejscach.
Wejœæ w ten koszmar jest bardzo
³atwo. Du¿o kosztuje wyjœcie
z niewoli pijañstwa. Niektórym
wydaje siê to ju¿ niemo¿liwe.
Gdy mieliœmy nieszczêœcie, ¿e

ks. Infu³at

Wykorzystujmy bazylikê wadowick¹
Prze¿ywamy Œrodê Popielcow¹, rozpoczynamy Wielki
Post. Czas, który ma przygotowaæ nas do prze¿ycia Zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiejszy czas niesie nowe zagro¿enia, które os³abiaj¹ nasz¹ wiarê, odrywaj¹ od Boga. W czytaniu s³yszeliœmy s³owa wzywaj¹ce, by przylgn¹æ do Boga ca³ym
swoim sercem. Jak to czyniæ inaczej, jak nie spojrzeæ w Jubileuszowy Rok Bo¿ego Mi³osierdzia, który zachêca nas, byœmy
zapoznali siê z uczynkami mi³osierdzia co do duszy i cia³a?
Ojciec Œwiêty Franciszek napisa³ w bulli Misericordie Vultus:
„Niech czas Wielkiego Postu
w Roku Jubileuszowym zostanie
prze¿yty jeszcze bardziej intensywnie, jako istotny moment
w doœwiadczeniu mi³osierdzia
Boga”. Papie¿ Franciszek wyda³
rozporz¹dzenia dotycz¹ce odpu-
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stów i sakramentu spowiedzi
w Roku Mi³osierdzia. Pisa³
w nich: „Pragnê, aby Jubileusz
by³ ¿ywym doœwiadczeniem bliskoœci Ojca, niejako dotkniêciem rêk¹ Jego czu³oœci, aby wiara ka¿dego wierz¹cego umocni³a siê, a tym samym jego œwiadectwo stawa³o siê coraz bardziej skuteczne.” Ojciec Œwiêty
pragnie, by „jubileuszowy odpust by³ dla ka¿dego autentycznym doœwiadczeniem mi³osierdzia Bo¿ego, które wychodzi
wszystkim naprzeciw z obliczem
Ojca, który przyjmuje i przebacza, ca³kowicie zapominaj¹c pope³niony grzech.” Aby uzyskaæ
odpust, wierni maj¹ odbyæ
krótk¹ pielgrzymkê do Drzwi
Œwiêtych otwartych w ka¿dej
katedrze i w koœcio³ach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.. Tam te¿ bêdzie mo¿liwoœæ uzyskania odpustu. Dla

papie¿a Franciszka jest wa¿ne, by
ten moment by³ po³¹czony przede
wszystkim z sakramentem pojednania, Eucharysti¹ oraz refleksj¹
nad mi³osierdziem. Konieczne
bêdzie, by tym celebracjom towarzyszy³o wyznanie wiary, modlitwa za Papie¿a oraz w intencjach,
które nosi on „w sercu dla dobra
Koœcio³a i ca³ego œwiata.” Mo¿liwoœæ uzyskania jubileuszowego
odpustu maj¹ równie¿ ci, którzy
nie bêd¹ mogli odbyæ jubileuszowej pielgrzymki, zw³aszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy czêsto nie s¹ w stanie wyjœæ
z domu. W tym celu maj¹ oni
„z wiar¹ i radosn¹ nadziej¹ prze¿ywaæ ten moment próby, poprzez przyjêcie Komunii œw. lub
uczestniczenie w Mszy œw. i w
modlitwie wspólnotowej, równie¿
za poœrednictwem ró¿nych œrodków przekazu” – pisze papie¿.
Franciszek nie zapomina tak¿e
o wiêŸniach. Poucza: „w kaplicach wiêziennych bêd¹ oni mogli uzyskaæ odpust, a kiedy bêd¹
przechodzili przez drzwi swojej
celi, kieruj¹c myœli i modlitwê do
Ojca, niech za ka¿dym razem ten
gest oznacza dla nich przejœcie
przez Drzwi Œwiête, poniewa¿ mi³osierdzie Bo¿e, które potrafi
przemieniæ serca, jest równie¿
w stanie przeobraziæ kraty w do-

œwiadczenie wolnoœci.” Papie¿
zwraca uwagê tak¿e na znaczenie
uczynków mi³osierdzia co do cia³a i duszy. „Za ka¿dym razem,
kiedy wierny sam wykona jeden
lub kilka z tych uczynków, z pewnoœci¹ otrzyma jubileuszowy odpust” - zapewnia. Ojciec Œwiêty,
wskazuje ponadto, ¿e bêdzie go
mo¿na uzyskaæ równie¿ dla zmar³ych: „Tak jak pamiêtamy o nich
podczas Mszy œw., tak te¿ mo¿emy, w wielkiej tajemnicy œwiêtych
obcowania, modliæ siê za nich,
aby mi³osierne oblicze Ojca
uwolni³o ich od wszelkich pozosta³oœci winy i by móg³ On przygarn¹æ ich.”
Mamy tê ³askê, nasza bazylika
jest koœcio³em Jubileuszowym –
inaczej stacyjnym. Rodzi siê wiêc
pytanie: jak w tej konkretnej naszej
œwi¹tyni zyskaæ odpust zupe³ny?
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(ci¹g dalszy na str. 7)

