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26 Niedziela Zwyk³a

Przysiêga

Wszystkim

Parafianom,

sympatykom

naszego

koœcio³a

i Goœciom,

¿yczymy

mi³ej

niedzieli

i Bo¿ego

b³ogos³a-

wieñstwa na

ka¿dy dzieñ.

29 lat temu, nasz by³y Koœcielny, pan Józef Graca trzymaj¹c palce na
krzy¿u wypowiada³ s³owa: „Wobec Boga wszechmog¹cego i wszystko-
wiedz¹cego przysiêgam, ¿e przez ca³y czas mojej pracy w charakterze
koœcielnego stara³ siê bêdê prowadziæ ¿ycie zgodne z nakazami naszej
wiary, byæ cz³owiekiem trzeŸwym i uczciwym, troszczyæ siê o dobro ma-
terialne koœcio³a mnie powierzone – o przedmioty znajduj¹ce siê w ko-
œciele, o ofiary pieniê¿ne sk³adane przez wiernych na tacê. Byæ przyk³ad-
nym mê¿em i ojcem rodziny oraz sumiennie wype³niaæ moje obowi¹zki.
Tak mi dopomó¿ Bóg i niewinna Jego mêka. Amen”

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie Œwiêtych Anio-
³ów Stró¿ów, w œrodê – wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u, w czwar-

tek – wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w sobotê –
wspomnienie Najœw. Maryi Panny Ró¿añcowej.

W ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci œp. Edward Maga, œp. Tade-

usz Grobelny, œp. Anna Szczur, œp. Aleksandra Molendowicz. Wiecz-
ny odpoczynek racz im daæ Panie!
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Sobota  7 paŸdziernika
6.00 Œp. Zofia Æwiertnia
 6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Zofia Zem³a
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

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

12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Piotr Jucha
Œp. Genowefa Kanik - 1 r.œm., m¹¿
Ryszard - 28 r.œm.

Niedziela 8 paŸdziernika

6.00 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³on-

ków ¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna

Œp. Helena Krzystoñ

 9.00 Œp. Franciszek i Aniela Burzyñscy

9.00 Roków: Œp. Marcin Salepa - 13 r.œm.

10.30 Roczki

12.00 Œp. Zbigniew Kwiatkowski

13.30 Œp. Czes³awa Muniak

18.00 Œp. Piotr Jucha

1. W dniu dzisiejszym zaczy-
namy nabo¿eñstwa ró¿añcowe,
które odprawiamy o godz. 17.30.
Zapraszamy do udzia³u
zw³aszcza dzieci z rodzi-
cami. Zachêcamy te¿ do
wstêpowania do Ró¿
¯ywego Ró¿añca, szcze-
gólnie rodziców, którzy
chcieliby ofiarowaæ tê
codzienn¹ modlitwê w in-
tencji swoich dzieci.
Informacje u ks. Piotra.

2. Nowenna do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.

3. Spotkanie Rycerstwa Nie-
pokalanej w œrodê o godz. 16.30.

4. W tym tygodniu przypada
I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30 oraz po po-
³udniu od godz. 16.00 do 18.30.
O godz. 8.00 msza œw. w inten-
cji Stra¿y Honorowej NSPJ. Do-
datkowa Msza œw. o godz. 16.30,
na ni¹ szczególnie zapraszamy
dzieci nale¿¹ce do Dzieciêcych
Ró¿ Ró¿añcowych oraz Dzieciê-
cej Stra¿y Honorowej NSPJ.

5. W pierwsz¹ sobotê na Mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê

potomstwa. Na tê Mszê œw. zapra-
szamy zw³aszcza tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji

dzieci, jak równie¿ wspól-
notê Rycerstwa Niepokala-
nej. O 18.00 Msza œw. ku
czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed
pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.

6. W pierwszy pi¹tek
i sobotê odwiedzamy cho-
rych z sakramentami œwiê-

tymi. Kancelaria parafialna
w pierwszy pi¹tek nieczynna.

7. W sobotê bêdziemyprze¿ywaæ
„Ró¿aniec do granic”. W zwi¹zku
z tym Biskupi przesy³aj¹ nastêpu-
j¹ce s³owo.

„Dobiega koñca jubileuszowy
rok objawieñ w Fatimie. Sto lat
temu Maryja przekaza³a trojgu
portugalskich dzieci orêdzie oca-
lenia: nawracajcie siê, wynagra-
dzajcie za grzechy przeciw mo-
jemu niepokalanemu sercu i od-
mawiajcie ró¿aniec. Szczególn¹
sposobnoœci¹ do realizowania
tego wezwania jest ogólnopolska
inicjatywa Ró¿aniec do granic.
Jej celem jest podjêcie ogólno-
polskiej modlitwy ró¿añcowej

obserwowa³em wielki takt
mieszkañca zakrystii w stosun-
ku do tych, którzy przybywali
za³atwiaæ ró¿ne, koœcielne spra-
wy. Odznacza³ siê du¿ym taktem
wobec interesantów. Do mini-
strantów i lektorów odnosi³ siê
z nale¿n¹ czci¹. Ceni³em ponad
wszystko jego postawê wobec
koœcielnych œwiêtoœci. Obca mu
by³a bylejakoœæ w zbli¿aniu siê
do o³tarza. Z nale¿n¹ czci¹ przez
tyle lat zawsze przyklêka³ przed
Najœwiêtszym Sakramentem. Pa-
trz¹c na tê postawê z wielk¹ czci¹
myœla³em o Mistrzu, ks. inf. Ka-
zimierzu Suderze, który wprowa-
dzi³ pana Koœcielnego w sacrum
jego s³u¿by.

Czego dorobi³ siê pan Koœciel-
ny po 29 latach pracy przy ba-
zylice wadowickiej? Patrz¹c na

jego status materialny wypisany
w umowie o pracê jestem prze-
konany, ¿e wielkiego bogactwa
materialnego w tej s³u¿bie nie
zyska³. Dopracowa³ siê jednak
du¿ego szacunku parafian, a tak-
¿e wdziêcznoœci jego prze³o¿o-
nych, a nade wszystko wewnêtrz-
nego spokoju, ¿e dobrze ukoñ-
czy³ podjêt¹ s³u¿bê. ks. Infu³at



- 6 - -3-
(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 2 paŸdziernika
 6.00 Œp. Zbigniew Lorkowski

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Stanis³aw Maœlanka

8.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

12.00 Œp. Maria Czopek - 32 r.œm., m¹¿

Jan, córka Halina

18.00 Œp. Ludwik Golec

Wtorek 3 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Œp. Wies³aw Ficek

18.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Franciszek Pêkala

Œroda  4 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Franciszek Byrski

8.00 Œp. Piotr Jucha

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za zmar³ych

Misjonarzy i Misjonarki, za dusze

w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
O œwiat³o Ducha œw. dla Moniki i
Dawida
Za zmar³ych:
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Anna i Wincenty Ko³acz
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³

Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Stanis³aw, Wac³awa - zmarli rodzice
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Marian Cieœlik
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zmarli z rodzin Pawlik i Królik
Œp. Maria i Romuald Molik i ich rodzice
Œp. Irena Mrowiec

Czwartek 5 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw

8.00 Œp. Maria WoŸniak

12.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

18.00 Dziêkczynno-b³agalna w 20 r. ur. Marty

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Pi¹tek 6 paŸdziernika

6.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi

6.45 Œp.  Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Stanis³aw Maœlanka

8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³.Bo¿e

dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej

12.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz

16.30 W intencji fundatorów kapliczki zmar³ych

uczestników majówek przy ul. Podstawie

18.00 O ³askê zdrowia i Bo¿¹ opiekê dla

Dominika z okazji 18 r. urodzin

Œp. Janina Kasprzycka - 30 r.œm.

przez osoby zebrane wzd³u¿ gra-
nic naszego kraju, w intencji Pol-
ski i ca³ego œwiata. Przedsiê-
wziêcie bêdzie mia³o miejsce
7 paŸdziernika tego roku,
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca,
w œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej i na zakoñczenie obchodów
100. rocznicy objawieñ fatim-
skich, kiedy to - zebrani - na gra-
nicach naszej Ojczyzny, o jednej
godzinie odmówimy cztery czê-
œci ró¿añca. Prosimy wszystkich
wiernych, aby licznie w³¹czyli
siê w tê inicjatywê. Módlmy siê
wspólnie duchowni, osoby ¿ycia
konsekrowanego i wierni œwiec-
cy, doroœli, m³odzie¿ i dzieci.
Niech w modlitwê ró¿añcow¹
w³¹cz¹ siê równie¿ ci, którzy nie
bêd¹ mogli udaæ siê nad granice
Polski. Rodziny niech modl¹ siê
w swoich domach, chorzy
w szpitalach, a wspólnoty para-
fialne w swoich koœcio³ach”.

W naszej Bazylice nabo¿eñ-
stwo ró¿añcowe w tym dniu
odprawimy wyj¹tkowo o godz.
17.00. Zapraszamy wszystkich
parafian do w³¹czenia siê w tê
uroczyst¹ ogólnopolsk¹ mo-
dlitwê.

8. W przysz³¹ niedzielê
o 10.30 Msza œw. w intencji
rocznych dzieci, które mo¿na
zg³aszaæ w zakrystii lub kance-
larii parafialnej.

9. W dniu wczorajszym zakoñ-
czy³ w Bazylice swoj¹ pos³ugê
koœcielnego Pan Józef Graca. Kie-
rujemy ku Niemu pe³ne wdziêcz-
noœci s³owa za oddan¹ s³u¿bê
Panu Bogu i nam wszystkim.

Równie¿ w kancelarii parafial-
nej koñczy swoj¹ pracê Pani
Ma³gorzata Radoñ. Za jej ¿ycz-
liwoœæ, dobroæ i ciep³o sk³adamy
serdeczne „Bóg zap³aæ”. ¯yczy-
my, aby Dobry Bóg na kolejne
lata udzieli³ im zdrowia, wszel-
kich ³ask i obficie b³ogos³awi³.

Jednoczeœni witamy Pana Ra-
fa³a Medonia , który od dzisiaj
bêdzie pe³ni³ funkcjê koœcielne-
go w naszej Bazylice oraz Pani¹
Barbarê Ba³os, która zast¹pi
p. Ma³gorzatê w kancelarii.
¯yczymy wytrwa³oœci, gorliwo-
œci i Bo¿ej opieki.

10. Za miesi¹c obchodziæ bê-
dziemy uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny. Pa-
miêtaj¹c o naszych bliskich, któ-
rzy nas poprzedzili w drodze do
wiecznoœci, przyjmujemy na mo-
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ks. S. Jaœkowiec, prob

dlitewne wypominki za zmar-
³ych. Kartki do zapisania bli-
skich zmar³ych bêd¹ wystawio-
ne na o³tarzach bocznych. Pro-
simy o wyraŸne zapisanie na-
zwisk zmar³ych.

W wypominkach rocznych
modlimy siê ca³y rok przed wy-
bran¹ msz¹ œw. niedzieln¹ oraz
raz w miesi¹cu odprawiana jest
msza œw. w intencji tych wypo-
minanych. Te wypominki przyj-
mujemy w zakrystii lub w kan-
celarii parafialnej.

Za wypominanych w wypomin-
kach jednorazowych modlimy siê
w miesi¹cu listopadzie, codzien-
nie o godz. 17.30. Mo¿na je sk³a-
daæ w skrzyni ko³o chrzcielnicy,
w zakrystii lub kancelarii para-
fialnej.

Mo¿na te¿ zamawiaæ msze œw.
zbiorowe za zmar³ych, odprawia-
ne na cmentarzu w dniu 1 i 2 li-
stopada.

11. Organizujemy pielgrzymkê
do Warszawy w dniach 14 i 15
paŸdziernika (sobota i niedzie-
la). Wyjazd godz. 5.00. Koszt
260 z³.

Wierny jak ¿o³nierz pompejañski

Bêd¹c dwa lata temu na piel-
grzymce we W³oszech, mia³em
okazjê odwiedziæ stare wykopa-
liska pompejañskie. S¹ one
œwiadectwem ¿ycia mieszkañ-
ców tego miasteczka, uwiecznio-
nego w odkopanych zwa³ach
œmiercionoœnej lawiny Wezu-
wiusza. Przewodnik oprowadza-
j¹cy zatrzymywa³ siê nad po-
szczególnymi œwiadectwami
ówczesnego ¿ycia. D³ugo nam
opowiada³ o legioniœcie, który
czuwa³ nad bezpieczeñstwem
miasta. Widzia³, ¿e nap³ywaj¹
zwa³y masy wyrzucanej przez

wulkan. Nie móg³ jednak uciec,
gdy¿ nie mia³ odwo³ania. Œmieræ
dotknê³a go na posterunku. Gdy
s³ucha³em opowiadania o wier-
noœci legionisty – stan¹³ mi wte-
dy przed oczyma nasz koœcielny,
pan Józef Graca.

30 wrzeœnia 2017 roku odszed³
po 29 latach s³u¿by zakrystiani-
na na emeryturê. Przestrzega³
wiernie umowy o pracê, któr¹
zawar³ z parafi¹, reprezentowa-
na przez ks. inf. Kazimierza Su-
dera, 30 wrzeœnia 1988 roku.
Podpisuj¹c tê roczn¹, czasow¹
umowê – pan Koœcielny zobo-

wi¹za³ siê, ¿e pod kierunkiem
ks. Proboszcza przestudiuje ka-
techizm dla doros³ych i zapozna
siê z obrzêdami sakramentów
œwiêtych i roku liturgicznego.
Gdy po próbnym roku, 1 paŸ-
dziernika 1989 roku, sporz¹-
dzano umowê na czas nieokre-
œlony, wtedy pan Graca dostar-
czy³ œwiadectwo chrztu, bierz-
mowania, œwiadectwo z kate-
chezy szkolnej, a tak¿e sakra-
mentu ma³¿eñskiego. Ks. inf.
Suder poprosi³ kandydata na
koœcielnego o z³o¿enie przysiê-
gi zawodowej. Przytoczy³em j¹
na pierwszej stronie Bazyliki.
Œwiadkami tej przysiêgi z³o¿o-
nej na krzy¿ Chrystusowy by³
ks. inf. Suder oraz ks. kan. Zdzi-
s³aw Ka³wa, a tak¿e pani Ewa
Graca, ¿ona pana Koœcielnego.
Umowa podpisana przez pana
Józefa Gracê oraz Proboszcza
mówi szczegó³owo o obowi¹z-
kach i prawach stron.

Nasz z gór¹ 29-letni Koœciel-
ny urodzony 3 paŸdziernika
1951 roku w Ponikwi przyj¹³
sakrament ma³¿eñstwa w 1973
roku z pani¹ Ew¹ Gonet. Ma
czwórkê doros³ych dzieci –
dwie córki i dwóch synów.
Mieszka w Wadowicach na ul.

Podstawie. Odleg³oœæ przesz³o
2 km najczêœciej pokonywa³ na
rowerze, a tak¿e pieszo. Naj³a-
twiej by³oby mu byæ koœcielnym,
gdyby mieszka³ na rynku, bo
w naszej bazylice wci¹¿ siê coœ
dzieje i nieustannie potrzebny
jest cz³owiek, który wszystko wie
o sprawach technicznych i go-
spodarczych koœcio³a. Dla mnie
wielk¹ tajemnic¹ by³o to, ¿e po-
trafi³ uzgodniæ obowi¹zki ma³-
¿eñskie, rodzinne, a tak¿e gospo-
darcze z pos³ug¹ koœcielnego.
Nieraz duma³em, ¿e najlepiej dla
koœcielnych czy organistów by-
³oby, gdyby siê nie ¿enili. Wtedy
nie s³yszeliby narzekañ ¿on, ¿e
w niedziele i œwiêta nigdy nie ma
mê¿ów w domu. Nie mog¹ ¿ony
iœæ na zabawy, gdy¿ mê¿owie s¹
zajêci. Gdy przychodzi rodzina
na przyjêcia œwi¹teczne – m¹¿
wybiera siê do koœcio³a, by spe³-
niæ swe obowi¹zki. Musi kandy-
datka na ¿onê dla koœcielnego
i organisty wiedzieæ i œwiadomie
przyj¹æ, jaki czeka j¹ los ma³¿eñ-
ski. Wiem te¿, ¿e po nag³ej œmier-
ci poprzedniego koœcielnego,
pana Aleksandra Spisaka nie
by³o ³atwo wejœæ w pracê nowe-
mu Zakrystianinowi. Przez lata


