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Biskup wœród ubogich
W polskim s³ownictwie wyraz
ubogi, uboga ma podwójne znaczenie. Najczêœciej okreœla siê nim
cz³owieka biednego. Ubogi, ubo-

(ci¹g dalszy na str. 7)

wsparcia finansowego uczestnikowi Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Panamie pochodz¹cemu
z naszych okolic. Je¿eli ktoœ
chce i mo¿e, bêdzie móg³ siê do
tego przyczyniæ. Nasza pierwsza
zbiórka autokarowa to 332,40z³.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Pielgrzymi sk³adaj¹ œwiadectwa na temat radosnego dnia, który zostawi³ œlad w ich ¿yciu. Te
œwiadectwa s¹ wielkim ubogaceniem pielgrzymek. Dziêkujemy
serdecznie ks. Infu³atowi.
Do zobaczenia 16 grudnia.
Rozalia Borkowska
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ga mo¿e jednak oznaczaæ cz³owieka bliskiego Bogu. Jest u Boga.
W tym znaczeniu osoby poœwiêcone Bogu, poprzez swój pobyt
w zakonie, s¹ ubogie,
bo odda³y siê na szczególn¹ s³u¿bê Bogu.
W sprawozdaniu powizytacyjnym ks. bp
Jan Zaj¹c podkreœli³
obecnoœæ w naszej parafii czterech zakonów: dwóch mêskich:
Karmelitów na Górce
i Pallotynów na Kopcu
oraz dwóch ¿eñskich:
Nazaretanek z ul.
Lwowskiej oraz Albertynek z ul. Sadowej.
Mieszkañcy tych zakonów
wydatnie
wspó³pracuj¹ przy pomno¿eniu dzie³ mi³o(ci¹g dalszy na str. 3)

2. Niedziela Adwentu 10 grudnia 2017
1. W drug¹ niedzielê Adwentu
us³yszeliœmy wezwanie œw. Jana
Chrzciciela do przygotowania
drogi Panu, który przychodzi.
Niech to wezwanie ci¹gle w nas
pobrzmiewa i sk³ania do przemiany naszego ¿ycia.
2. Dzisiejsza niedziela jest
dniem modlitw za Koœció³ katolicki na Wschodzie.
3. Przypominamy, ¿e adwentowa Msza Œwiêta roratna rozpoczyna siê codziennie w dni powszednie o godz. 6.00 a dla dzieci o godz. 18.00. Jeszcze raz zachêcamy, aby na Roraty licznie
przychodzi³y dzieci z zapalonymi lampionami.
4. We wtorek o godz. 18.00
spotkanie uczniów klasy II gimnazjum, a w pi¹tek o godz. 18.00
uczniów klasy VII SP przygotowuj¹cych siê do bierzmowania.
5. Jak co roku w adwencie, zachêcamy wiernych do nabywania œwiecy wigilijnej. Koszt 6 z³.
Jeœli wierni sk³adaj¹ wiêksz¹
ofiarê – Siostra Albertynka przeznaczy j¹ na pomoc w organizowaniu Œwi¹t dla ubogich z kuchni œw. Brata Alberta.
6. Z pos³ug¹ sakramentaln¹
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ludzi starszych i cho-
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rych, których nie odwiedzamy
w I soboty, pójdziemy w sobotê
16 grudnia.
7. W nastêpn¹ niedzielê chrzty
o godz. 13.30. Sakramentu tego
udzielimy równie¿ w Œwiêto œw.
Szczepana. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych z tych chrztów
bêdzie w pi¹tek 15 grudnia
o godz. 19.00
8. SpowiedŸ adwentowa w naszej parafii bêdzie w sobotê
23 grudnia.
9. W czwartek 14.12. pielgrzymujemy do £agiewnik. W drodze
nawiedzimy Sanktuarium Œw. Józefa na ulicy Poselskiej oraz Rynek krakowski. Wyjazd o godz.
9.30. Koszt przejazdu 20z³.
10. W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM: 13 XII –
œw. £ucja, dziewica i mêczennica z Syrakuz na Sycylii, patronka ociemnia³ych.
14 XII – œw. Jana od Krzy¿a,
hiszpañski karmelita, reformator
zakonu i mistyk og³oszony Doktorem Koœcio³a.
11. W ostatnim czasie odeszli
do wiecznoœci: œp. Marek Wiecheæ, œp. Ewa Ramêda, œp. Gizela Pra¿mowska, œp. Zofia Bielec,
œp. Teresa Kêpka. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie!
ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 17 grudnia
6.00 Œp. Olgierd Sêtkowski - 13 r.œm.
7.30 Œp. Ludwik Golec
Œp. St. Maœlanka
9.00 Œp. Helena Nicieja - 27 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Miko³ajczyk

10. 30 Œp. Jan Miarka i syn Wojciech
12. 00 Œp. Ma³gorzata Fudali - 13 r.œm.
13. 30 Œp. Krystyna i Czes³aw Knapik
18.

00

Chrzty
Œp. Barbara Boles³aw i Józef Drabikowie

œwiêtszego Sakramentu. Te comiesiêczne rozwa¿ania tajemnic
to nasze rekolekcje w drodze, takie przygotowanie do pe³nego
uczestniczenia we mszy œw.,
przed Jej jasnogórskim wizerunkiem.
Jesteœmy szczêœliwi, ¿e
tu znowu jesteœmy, klêkamy w pokorze, prosz¹c
Maryjê by wejrza³a w nasze serca i by³a z nami
w ka¿dy czas. Dziœ jest
bardzo t³oczno. W³aœnie
odbywa siê Forum Szkó³
Katolickich. Mszê œw.
koncelebruje ponad 60
kap³anów. Jest ciasno, ale
radoœnie. Apel prowadzi ks. bp
Marek Mendryk. Dumnie œpiewamy jestem, pamiêtam, czuwam…
W drodze powrotnej zastanawiamy siê, jak upamiêtniæ 40
rocznicê pontyfikatu. Zawsze
przyczynialiœmy siê do wielkich
dzie³ i teraz równie¿ chcemy to
uczyniæ. Postanawiamy udzieliæ

(ci¹g dalszy ze str. 5)

umiejêtnoœæ wytrwania w ³asce,
by trwaæ blisko Niego, kiedy On
jest sam. Znakiem wzrastania
w ³asce jest sakrament chorych.
Bóg chce towarzyszyæ cz³owiekowi. To znak niewidzialnej ³aski. Jezus pomaga
nam w dŸwiganiu krzy¿a.
Przez cierpienie dokonuje siê najwiêksze zjednoczenie z Chrystusem.
W czasie Ostatniej Wieczerzy ustanawia Eucharystiê. Z mi³oœci do cz³owieka, nie tylko oddaje
za nas swoje ¿ycie na
krzy¿u, lecz chce przychodziæ
do nas w Eucharystii. Jak Jasna
Góra jest sercem wiary Polski,
tak sercem wiary jest Najœwiêtszy Sakrament. Eucharystia
zwi¹zana jest z kap³añstwem. Nie
ma Eucharystii bez kap³anów.
Prosimy t¹ tajemnic¹, by w nas
by³ wielki i nieustanny kult Naj-7-
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Poniedzia³ek 11 grudnia
6.00 Œp. Halina DroŸdziewicz
6.45 Œp. Kazimierz Przysta³
7.30 Œp. Irena Korus
8.00 Œp. Pawe³ Erelis
12.00 Œp. Za zmar³e cz³onkinie ¯ywego
Rózañca z IV Ró¿y
18.00 Œp. St. ¯abiñski i Bo¿ena
Œp. Leokadia Sowa
Wtorek 12 grudnia
6.00 Œp. Marian Ratu³owski
6.45 Œp. Pawe³ Erelis
7.30 Œp. Józef Wiêckiewicz
8.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. St. Maœlanka
Œp. Józefa i Stefan Kois
Œroda 13 grudnia
6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
6.45 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
7.30 Œp. Krzysztof Czapik
8.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
12.00 Œp. Józef Skolarczyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zgodnoœæ, mi³oœæ i wiarê w rodzinie
Szymañskich i Cybulskich
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary jej
córki i rodziców
Za zmar³ych:
Œp. W³adys³aw i Anna Porêbski
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Anna Wiêckiewicz
Œp. Edward Flaga
Œp. Marian Mogi³a
Œp. Emilia W¹drzyk

Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Œp. Izydor P³awny
Œp. Ewa Ramenda
Œp. Andrzej Kwarciak
Œp. Marek Wiecheæ
Œp. Stanis³aw Rajda - 10 r.œm.
Œp. Boles³aw G³owacki
Œp. Anna Majewska
Czwartek 14 grudnia
6.00 Œp. Wac³aw Zieliñski
6.45 Œp. Krzysztof Pietras
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Micha³a
w dniu urodzin
8.00 Œp. Romana Brandys
12.00 Œp. Bronis³awa i Rozalia Kwarciak
18.00 Œp. Maria i Potr Kasperkiewicz
Œp. Cecylia i W³adys³aw Góra
Pi¹tek 15 grudnia
6.00 Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Miko³aj Andrusyszyn
6.45 Œp. Edward Pytlowski
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
Dro¿d¿al, za zmar³ych z rodziny
Skoczylas i rodziny Drozd¿al
00
12.
Œp. Halina DroŸdziewicz
18.00 Œp. Anna i Franciszek Œmiech, Czes³aw
i Stefania Putek, dzieci i ich wnuki
Œp. Adam Konefa³ i ¿ona Teresa
Sobota 16 grudnia
6.00 Œp. Jan Pasich - 20 r.œm.
6.45 Œp. Helena Bernat
7.30 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
8.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
12.00 Œp. Irmgarda Pisula - 2 r.œm.
18.00 Œp. Zofia i Ludwik Walas
Œp. Leokadia Sowa
-6-

niepe³nosprawnych dziewcz¹t
cieszy siê du¿ym powodzeniem.
Trzy Siostry Nazaretanki s³u¿¹
w naszej parafii jako katechetki.
Jedna z Nazaretanek stara siê, by o³tarze naszej
bazyliki by³y piêknie
przybrane kwiatami.
Koœció³ ubogich – upoœledzonych, chorych, bezdomnych i zaniedbanych
jest specjaln¹ domen¹
Sióstr Albertynek. Dwa
ich domy, w których w jednym z nich jest przesz³o 20 ludzi w podesz³ym wieku, a w drugim – zwanym Domem Samotnej
Matki, Siostry wspieraj¹ kobiety, które w ¿yciu siê zagubi³y.
Jedna z Sióstr Albertynek prowadzi kuchniê dla ubogich na
Os. XX-lecia.
Ks. Biskup w sprawozdaniu podkreœla, ¿e przyby³ na wizytacjê po
to, aby siê modliæ i b³ogos³awiæ.
Aby towarzyszyæ zmaganiom
o wiernoœæ nauce Chrystusowej.
Nie mog³o podczas wizytacji zabrakn¹æ ks. Biskupa w szpitalu,
a tak¿e w Domu Pomocy Spo³ecznej œw. Rafa³a Kalinowskiego, jak

(ci¹g dalszy ze str. 1)

sierdzia na naszym terenie. Ojcowie Karmelici na Górce
szczodrze ubogacaj¹ licznych
wiernych, którzy korzystaj¹ tam z konfesjona³u. S¹ równie¿ kapelanami szpitala powiatowego, wiêzienia wadowickiego, dwóch domów opieki spo³ecznej,
a tak¿e piastuj¹ duchow¹ opiekê tak nad
Siostrami Nazaretankami, jak i Albertynkami.
Prowadz¹ du¿y dom rekolekcyjny, który s³u¿y licznym pielgrzymom, jak równie¿ cz³onkom ró¿nych wspólnot, którzy
tam odbywaj¹ dni skupienia.
Ksiê¿a Pallotyni z Kopca
w zmieniaj¹cych warunkach
nios¹ kaganiec wiedzy. Przez cale
lata kierowali szko³¹ œredni¹,
póŸniej nowicjatem, a w ostatnich
latach, z du¿ym powodzeniem,
oddali swe pomieszczenia tworz¹c szko³ê spo³eczn¹. Cieszy siê
ona du¿ym powodzeniem. Równie¿ przedszkole, któremu u¿yczyli domu stoj¹cego nieopodal
od klasztoru.
Siostry Nazaretanki wnosz¹
w œwiat wadowicki atmosferê
domu nazaretañskiego. Dom dla
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(ci¹g dalszy na str. 4)

bieda daje znaæ o sobie. Zwiêksza siê liczba rozbitych ma³¿eñstw i zaniedbanych dzieci.
Czytaj¹c sprawozdanie ks. Biskupa z wielk¹ natarczywoœci¹
proszê Boga, aby wiêzienie wadowickie œwieci³o pustkami,
a szpital zg³aszaj¹cych siê do
niego pacjentów – stawia³ na
nogi. Domy opieki spo³ecznej –
oby œwieci³y pustkami, by rodziny z wielkim sercem troszczy³y siê o swych steranych wiekiem i chorobami. Pan Jezus
uczy³ „biednych zawsze mieæ
bêdziecie”. Na pocz¹tku listopada Ks. bp Grzegorz Ryœ odbywa³
ingres do katedry w £odzi.
Przedstawi³ tam wizjê Koœcio³a
wyp³ywaj¹cego z Ewangelii
mówi¹c: „Koœció³ Chrystusowy
to taki, który opiera siê na autorytecie p³yn¹cym z ubóstwa,
a nie z uk³adu.”
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

równie¿ w Domu Pielêgnacyjnym
im. dr Edmunda Wojty³y prowadzonym przez p. Wodyñsk¹.
W krêgu cierpienia znajduje
siê równie¿ wiêzienie wadowickie. Przebywa w nim oko³o 250
mê¿czyzn. Nie móg³ równie¿
pomin¹æ tego miejsca ks. Biskup, bo przecie¿ Chrystus uczy,
¿e „By³em chory, a odwiedziliœcie Mnie. By³em w wiêzieniu,
a nawiedziliœcie Mnie.”
Wizytuj¹cy nasz¹ parafiê Biskup du¿o czasu poœwiêci³ spotkaniom z cierpi¹cymi, z potrzebuj¹cymi. Dostrzegam, ¿e u nas
jak i w ca³ej Polsce narasta uzale¿nienie, tak od alkoholu, jak
i innych œrodków odurzaj¹cych.
Wzrastaj¹ tak¿e zniewolenia rujnuj¹ce wnêtrze cz³owieka. Zauwa¿am równie¿, ¿e choæ w wielu rodzinach materialnie dobrze
siê powodzi, to jednak duchowa

16 listopada - Œwiêto Matki Mi³osierdzia
To ju¿ 194. Apel Jasnogórski
pielgrzymów ziemi wadowickiej
wdziêcznych za dar œw. Jana
Paw³a II. Jedziemy w tygodniu,
w którym po raz pierwszy obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Ubogich, og³oszony przez papie¿a
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Franciszka: „Nie mi³ujmy s³owem, ale czynem.” Ubogi, to nie
tylko biedny, ale cierpi¹cy, obola³y, chory, samotny czy uzale¿niony. Pomóc tym, którzy s¹
w potrzebie.

W drodze odmawiamy tajemnice œwiat³a ustanowione przez
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
obejmuj¹ce publiczne nauczanie Jezusa. W te tajemnice wprowadzaj¹ nas rozwa¿ania ks. Infu³ata oraz ks. Marka Kasperkiewicza. Jezus pragnie byæ œwiat³em
w naszym ¿yciu. Noœmy to œwiat³o w naszym sercu. Tajemnice ³¹czymy z sakramentami œwiêtymi.
Przez
sakramenty
Chrystus nas oœwieca,
podtrzymuje i umacnia. Jezus prosi Jana
Chrzciciela o chrzest. Przez
chrzest cz³owiek staje siê
chrzeœcijaninem. Odk³adanie
przez rodziców chrztu to zubo¿enie ¿ycia cz³owieka.
Wesele w Kanie Galilejskiej patrz¹c na tê tajemnicê oczyma
wiary, staje przed nami Jezus,
ale i ci, którzy zawieraj¹ sakrament ma³¿eñstwa. Sakrament
ma³¿eñstwa to zaproszenie
Chrystusa do naszej rodziny.
Zaproszenie Chrystusa do codziennoœci naszego ¿ycia, takiej

jaka ona jest. Przychodzi
z Matk¹, która potrafi dostrzec
problem i zaleca: s³uchajcie, co
wam powie. Prosimy w tej tajemnicy, ¿eby ma³¿onkowie odkrywali jednocz¹ca wiêŸ mi³oœci
i zapraszali Chrystusa, który bêdzie ³¹czy³ nieustannie.
Ustanawiaj¹c sakrament pokuty, sakrament mocy, mówi³ do
uczniów: „WeŸmijcie
Ducha œw., aby odpuszczaæ grzechy.”
Bóg obdarzy³ kap³anów, by moc¹ Chrystusa odpuszczali nam
grzechy. Po to jest spowiedŸ, by oczyszczali
nas z grzechów. Modlimy siê
o ³askê czêstszej spowiedzi, by
nie tworzy³a siê w nas pustynia,
to sakrament pokuty jest oznak¹
¿ycia.
Na górze Tabor Jezus ukazuje
swe Boskie oblicze pe³ne blasku.
Jest œwiat³em dla naszego ¿ycia.
Umacnia Aposto³ów, aby siê nie
za³amali w wierze. On nas nieustannie umacnia. Pokrzepia
i umacnia na wydarzenia smutne
i ciê¿kie, które nadejd¹ po radoœci. Przes³aniem tej tajemnicy jest
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(ci¹g dalszy na str. 7)

