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4 Niedziela Adwentu

(ci¹g dalszy na str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Nasz biuletyn Bazylika jest domownikiem wielu wadowickich rodzin.

Cieszymy siê, ¿e jesteœmy obecni w Waszych umys³ach i sercach. Poprzez

bardzo proste i niezwykle ubogie artyku³y jesteœmy maleñkimi ziarenka-

mi, co tydzieñ zasiewanymi w Waszych duszach. Modlimy siê, by one siê

przyjmowa³y i rozrasta³y.

Radosnego prze¿ycia Chrystusowej mi³oœci w tajemnicy Bo¿ego Naro-

dzenia oraz obfitoœci Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w prze¿ywaniu nadcho-

dz¹cych Œwi¹t ¿yczy Redakcja Bazyliki

Biskup b³ogos³awi
i omadla nasz¹ parafiê

Na pocz¹tku czerwcowej wizy-
tacji ks. Biskup zosta³ przywitany
przez ks. Proboszcza, a tak¿e
Przedstawicieli parafian. Ks. pra-
³at Stanis³aw Jaœkowiec przedsta-
wi³ Biskupowi najpierw parafiê
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi
Panny od strony statystycznej.
Mówi³: „W 2016 roku liczba
mieszkañców parafii wynosi³a
9850. W niedzielnej mszy œw.
uczestniczy³o 3300 osób, a 1100
przyjê³o komuniê œw. Ochrzczono

Stanis³awa Bando³a

U³askawiony przez nowego
cara, a potem zwolniony z obo-
wi¹zków Arcybiskupa wróci³
z wygnania w 1883 roku, ale
z zastrze¿eniem, ¿e do Warsza-
wy, do swojej diecezji wróciæ nie
mo¿e. Po powrocie do kraju za-
mieszka³ w DŸwiniaczce.

Podobnie jak na zes³aniu anga-
¿owa³ siê w wiele dzie³. Przede
wszystkim otacza³ opiek¹ by-

³ych zes³añców. Pomaga³ miej-
scowemu proboszczowi, poma-
ga³ w zak³adach wychowaw-
czych, g³osi³ rekolekcje, konfe-
rencje. Zdrowie z czasem pogor-
szy³o siê, na kuracje wybra³ siê
do Krakowa, gdzie zmar³
17 wrzeœnia 1895 roku. Pogrzeb
odby³ siê na Wawelu, ale po kil-
ku dniach doczesne szcz¹tki
przewieziono do DŸwiniaczki,
a w 1920 do Warszawy. cdn
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4. Niedziela Adwentu 24 grudnia 2017

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dziœ Wigilia Bo¿ego Naro-
dzenia. Nie odprawiamy Mszy
œw. o godz. 13.30 i 18.00. Zachê-
camy do chrzeœcijañskiego
prze¿ywania wieczoru wigilij-
nego i Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia oraz pielêgnowania tradycyj-
nych zwyczajów wigilijnych –
dzielenie siê op³atkiem, wspól-
na modlitwa, odczytanie frag-
mentu Ewangelii, wspólny œpiew
kolêd. Na Pasterkê w bazylice
zapraszamy o pó³nocy, nato-
miast do Rokowa na godz. 22.00.
Ofiara z³o¿ona na tacê podczas
Pasterki bêdzie przeznaczona na
Fundusz Obrony ¯ycia SOS.

2. Jutro Uroczystoœæ Narodze-
nia Pañskiego, a we wtorek œwiê-
to œw. Szczepana – w tym dniu
udzielany bêdzie Sakrament
chrztu œw. Msze œw. w porz¹dku
niedzielnym.

3. W przysz³¹ niedzielê –
31 grudnia - œwiêto Œwiêtej Ro-
dziny, modlimy siê szczególnie
w intencji wszystkich rodzin na-
szej parafii. O godz. 17.30 od-
prawimy Nieszpory na zakoñ-
czenie roku, po nabo¿eñstwie
Msza œw., w której bêdziemy
dziêkowaæ Panu Bogu za
wszystkie dni koñcz¹cego siê
roku i polecaæ zmar³ych w tym
roku parafian.

4. Duchowa adopcja dzieci roz-
poczêta 25 marca, w dzieñ Zwia-
stowania, koñczy siê Bo¿ym Na-
rodzeniem. Naszym parafianom,
którzy podjêli dzie³o duchowej
adopcji wyra¿amy serdeczne po-
dziêkowania.

5. Na Jase³ka do Cieszyna po-
jedziemy w pi¹tek 12 stycznia.
Wyjazd godz. 15.00. Koszt 45 z³.

6. Od œrody rozpoczniemy b³o-
gos³awieñstwo naszych rodzin,
zwane kolêd¹. Kap³an podczas
wizyty kolêdowej b³ogos³awi ro-
dzinê i dlatego pragnie siê spo-
tkaæ z cz³onkami rodziny. Prosi-
my, aby na stole nakrytym bia³ym
obrusem, by³ ustawiony krzy¿
wœród zapalonych œwiec, ksiêga
Pisma Œwiêtego, oraz woda œwiê-
cona i kropid³o. Celem wizyty
kolêdowej jest modlitwa i zapo-
znanie siê z rodzin¹, jako domo-
wym koœcio³em. Ci, którzy z tej
okazji sk³adaj¹ ofiary, niech
wiedz¹, ¿e przeznaczone s¹ one
na utrzymanie ksiê¿y emerytów
naszej diecezji, apostolskie dzie-
³a ks. Arcybiskupa, oraz na wy-
datki zwi¹zane z prac¹ duszpa-
stersk¹ kap³anów.

Ostatni dzieñ wizytacji, dzieñ
Zes³ania Ducha Œwiêtego,
w sprawozdaniu powizytacyj-
nym opisany jest nastêpuj¹cymi
zdaniami: „S³owami sekwencji
wo³aliœmy o przyjœcie Ducha
Œwiêtego, aby œwiat³a Jego stru-
mieñ ogarn¹³ ca³a parafiê, jej
duszpasterzy w drodze do nieba,
aby obmy³ co nie œwiête, osch³ym
wla³ zachêtê, uleczy³ serca ranê.
Wo³aliœmy dla ka¿dego z tej wa- ks. Infu³at

Pamiêæ o zes³añcach i mêczennikach wschodu cz.II

dowickiej wspólnoty o zas³ugê
mêstwa i wieniec zwyciêstwa. B³o-
gos³awieñstwo wspólnotowe i in-
dywidualne przekazane ca³ej pa-
rafii niech bêdzie zapowiedzi¹
szczêœcia bez miary. Niech œwia-
t³o i moc Ducha Œwiêtego poma-
ga ca³ej wspólnocie Koœcio³a wa-
dowickiego.”

Niech te piêkne s³owa ks. bp Za-
j¹ca stan¹ siê naszymi ¿yczenia-
mi na nadchodz¹ce œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia.

Nowy Biskup Warszawy spo-
tka³ siê z obojêtnym, wrêcz wro-
gim przyjêciem. Polacy nie ufali
nowemu Biskupowi, cz³owieko-
wi z Petersburga - „obcego” wy-
s³annika caratu. By³ to bardzo
trudny czas tu¿ przed powsta-
niem styczniowym i po powsta-
niu. Jego pos³uga trwa³a zaled-
wie 16 miesiêcy, ale po latach
oceniono jak wiele zdo³a³ w tym
czasie uczyniæ. Organizowa³ re-
kolekcje, misje, wizytowa³ pa-
rafie, zak³ady opiekuñcze,
z tego okresu pochodz¹ nabo-
¿eñstwa majowe. Po wybuchu
powstania Styczniowego, choæ
by³ jego przeciwnikiem, stawa³

po stronie narodu, czym rozcza-
rowa³ Moskwê, która liczy³a na
jego uleg³oœæ.

Mocne s³owa listu do cara
Aleksandra skutkowa³y zes³a-
niem do Jaros³awia nad Wo³g¹ na
20 lat. Jako zes³aniec zyska³ sza-
cunek mieszkañców Jaros³awia,
zw³aszcza zes³añców tak katoli-
ków, jak i innych wyznañ. Orga-
nizowa³ pos³ugê duszpastersk¹,
wspomaga³ wygnañców ducho-
wo i materialnie. Mimo og³asza-
nych amnestii ¿adna z nich nie
objê³a Arcybiskupa. Carat chcia³
go zmusiæ do rezygnacji ze sta-
nowiska, na co nie zgodzi³ siê.
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Poniedzia³ek 25 grudnia
 6.00 Œp. Franciszka i Jan Nowak

i zm. z rodziny
7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Józef Pachel
9.00 Œp. Kazimiera Glanowska
9.00 Roków: Œp. Tadeusz Czaicki, ¿ona Anna
10.30 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia

i Micha³ Warmuz
12.00 Œp. Ludwik Golec
13.30 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Jacek Warcho³
Wtorek 26 grudnia
6.00 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw
7.30 Œp. Maria Tyra³a

Œp. Emilia i Józef Banaœ
9.00 Œp. Agnieszka Kosmyra
9.00 Roków: Œp. Bronis³awa i Stefan

Korzeniowski
10.30 Œp. Tadeusz Leœniak - 10 r.œm.
12.00 W int. Wandy i Zbigniewa -

dziêkczynna w 25 r. œlubu z proœb¹
o zdrowie i b³. Bo¿e na dalsze lata

13.30 Œp. Jerzy Moska³a
Chrzty

18.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
Œroda  27 grudnia
6.00 Œp. Helena Bernat
6.45 Œp. Bogus³aw Sarach
7.30 Œp. Helena i Kazimierz Sarnecki
8.00 Œp. Helena Z¹tek
12.00 Œp. Jan Ochman
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e,
potrzebne ³aski i zdrowie dla Weroniki
Guzik w 18 r. urodzin
O zdrowie dla córki i zdanie matury
Za zmar³ych:
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Flaga
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk

Œp. Izydor P³awny
Œp. Ewa Ramenda
Œp. Marek Wiecheæ
Œp. Maria Widlarz
Œp. Mieczys³aw Augustyniak
Czwartek 28 grudnia
6.00 Œp. Jadwiga Tobiczyk - 13 r.œm., m¹¿

Mieczys³aw
6.45 Œp. Romana Brandys
7.30 Œp. Edward Pytlowski
8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Œp. Kazimierz Przysta³
18.00 Œp. Jerzy Moska³a

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Tomasza i Karoliny
Pi¹tek 29 grudnia
6.00 Œp. Wies³awa Krêcioch

Œp. Stanis³aw Oszustowicz - 7 r.œm.
6.45 Œp. Marian Cieœlik
7.30 Œp. Zofia i Józef Maœlanka

Œp. Irena Korus
8.00 Œp. Halina DroŸdziewicz
12.00 Œp. Jan Oleksy - 18 r.œm.
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

Œp. Edward Koman - 21 r.œm.
Sobota  30 grudnia
6.00 Œp. Kazimierz Przysta³
6.45 Œp. W³adys³aw Gluza
7.30 Œp. Stanis³awa Senkowska

Œp. Irena Kolber - 1 r.œm.
8.00 Œp. Józef Skolarczyk
12.00 Œp. Sylwester i Maria Gliwa
18.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk

Œp. Leokadia Sowa
Niedziela 31 grudnia
6.00 Œp. Adam Barcik
7.30 Œp. Edward Pytlowski

Œp. Andrzej i Rozalia Sala, Stanis³aw
Sala, W³adys³awa Talaga

9.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski w mijaj¹cym
roku z proœb¹ o b³. Bo¿e w nastepnym
dla rodziny Izoldy i Marka

9.00 Roków:
10.30 Œp. Eugeniusz Pawlik i syn Ireneusz
12.00 Œp. Zbigniew Kwiatkowski
13.30 Œp. Jerzy Moska³a
18.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk

Porz¹dek kolêdy w tym tygodniu:

27.12.2017 œroda Godz. Miejsce
Ks. Infu³at 13.00 Os. £¹ki
Ks. Piotr Sobala 9.00 Roków – £êgi, Miedzne, Pagórki do P. Mrowca
Ks. Jacek Tekiela 18.45 ul. Krasiñskiego – domki od nr 1
Ks. Piotr Sa³aciak 15.00 Os. XX-lecia blok 14
28.12.2017 czwartek Godz. Miejsce
Ks. Infu³at 13.00 ul. Ady Sari
Ks. Piotr Sobala 9.00 Roków – Dwór, Górnica, Centrum
Ks. Jacek Tekiela 15.00 ul. Krasiñskiego blok 7 (od klatki A)
Ks. Jacek Tekiela 17.00 ul. Krasiñskiego blok 9 (od klatki A)
Ks. Piotr Sa³aciak 15.00 ul. Batorego blok 19
Ks. Kazimierz Kró¿el 19.00 Os. XX-lecia 10 od nr 1 do 20
29.12.2017 pi¹tek Godz. Miejsce
Ks. Infu³at 9.00 ul. £azówka /parzyste od Frydrychowic/
Ks. Jacek Tekiela 16.00 ul. Krasiñskiego blok 11 – od klatki A
Ks. Jacek Tekiela 18.30 ul. Krasiñskiego blok 13 – od klatki A
Ks. Piotr Sa³aciak 18.45 ul. Batorego  blok 27
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 Os. XX-lecia 10 od nr 21 do koñca
30.12.2017 sobota Godz. Miejsce
Ks. Infu³at 9.00 ul. £azówka /nieparzyste od Frydrychowic/
Ks. Jacek Tekiela 19.00 ul. Karmelicka blok 69
Ks. Piotr Sa³aciak 9.00 ul. Podstawie od koñca do p. Baców
Ks. Kazimierz Kró¿el 9.00 Os. XX-lecia 9
2. 01. 2018 wtorek Godz. Miejsce
Ks. Infu³at 15.00 ul. Olbrychta
Ks. Piotr Sobala 18.30 Os. XX-lecia 6
Ks. Jacek Tekiela 15.00 ul. Karmelicka blok 67
Ks. Jacek Tekiela 16.30 ul. Karmelicka blok 71
Ks. Piotr Sa³aciak 14.30 ul. Podstawie od p. Baców do pocz¹tku

i ul. M³yñska
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 Os. XX-lecia 12 (ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

W TYM TYGODNIU PATRO-
NUJ¥ NAM:

26 XII – œw. Szczepan, diakon
Koœcio³a w Jerozolimie i pierw-
szy mêczennik chrzeœcijañski.
Ofiara z³o¿ona w tym dniu na
tacê przeznaczona jest na Papie-
ski Uniwersytet Jana Paw³a II
Wielkiego w Krakowie.

27 XII – œw. Jan, Aposto³
i Ewangelista, jedyny z grona
Dwunastu, który nie poniós³
œmierci mêczeñskiej i do koñca
d³ugiego ¿ycia œwiadczy³
o Chrystusie.

28 XII – œwiêci M³odzianko-
wie, dzieci okrutnie zamordowa-
ne z rozkazu Heroda, pragn¹ce-
go zabiæ narodzonego Jezusa.

Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
25 grudnia 2017 r.

W œwi¹tecznej atmosferze
Narodzenia Pañskiego chcemy
najpierw podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy wspó³pracuj¹c
przy ró¿nych dzie³ach, poma-
gaj¹ naszej wspólnocie w prze-
¿ywaniu prawdy o narodzeniu
Syna Bo¿ego.

Wœród nocnej ciszy g³os siê
rozchodzi, wstañcie (...)

Bóg siê nam rodzi.

Nowonarodzony Zbawiciel
przychodzi do nas z obfitoœci¹
³ask. Zna nasze radoœci i smutki,
wie, czego najbardziej potrzebu-
jemy. ¯yczymy sobie wzajemnie,
abyœmy umieli otwieraæ nasze
serca na Jego ³askê i by On nas
wci¹¿ wewnêtrznie przemienia³
i odnawia³. Niech Jego b³ogos³a-
wieñstwo obficie sp³ywa na na-
sze rodziny, naszych s¹siadów,
parafiê, nasz¹ Ojczyznê i na
wszystkich ludzi dobrej woli.
Niech Bo¿e Dzieciê wspiera
w rozwi¹zywaniu trudnych pro-
blemów codziennego ¿ycia.
Z ca³ego serca ¿yczymy wszyst-
kim bo¿onarodzeniowej radoœci
wraz z obfitoœci¹ Bo¿ych darów.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
wraz z ksiê¿mi wspó³pracownikami

116 dzieci, 82 osoby przyjê³y
sakrament bierzmowania, 50
osób chorych przyjê³o sakra-
ment namaszczenia chorych
w domu, 54 osoby przyjmuj¹ co
miesi¹c komuniê œw.,  a 13 cho-
rym nadzwyczajni szafarze roz-
nosz¹ komuniê œw. w ka¿d¹ nie-
dzielê. 75 par przyjê³o sakra-
mentalny zwi¹zek ma³¿eñski,
odprawiono 110 pogrzebów. Na
terenie parafii znajduje siê
5 szkó³, szpital miejski, zak³ad
karny. Po przekazaniu okreœlo-
nych liczb ks. Proboszcz  stara³
siê ukazaæ obraz wewnêtrzny
naszej parafii. Mówi³: „Za-
œwiadczam o wielkiej ofiarnoœci
parafian i zaanga¿owaniu w ró¿-
nego rodzaju dzia³alnoœci.
Uczestnicz¹ w ró¿nych nabo-
¿eñstwach, rekolekcjach, piel-
grzymkach oraz codziennych
mszach œw. W³¹czaj¹ siê aktyw-
nie w ¿ycie duchowe i material-
ne parafii.”

Ks. Biskup do spotkañ z wa-
dowick¹ wspólnot¹ wykorzy-
sta³ niedzielne msze œw. W tym
dniu by³a uroczystoœæ Zes³ania
Ducha œw. To idealna okazja dla
wizytuj¹cego ks. Biskupa uka-
zania w kazaniach roli Ducha
œw. w ¿yciu wierz¹cych katoli-

(ci¹g dalszy ze str. 1) ków. Czym jest dusza w ludzkim
ciele – tym jest Duch Œwiêty
w Ciele Mistycznym, czyli Ko-
œciele. Jest on O¿ywicielem.
Dziêki Niemu wzrasta w nas wia-
ra, nadzieja i mi³oœæ. Gdy o Nim
zapominamy nastêpuje duchowa
martwota. B³ogos³awi¹cy w tym
dniu ma³¿eñstwa ks. Biskup za-
uwa¿y³ du¿o radosnych, pe³nych
nadziei ma³¿onków, a tak¿e ludzi
m³odych i w podesz³ym wieku.
Jego spostrzegawcze oko do-
strzega³o równie¿ i tych naszych
parafian, którzy doœwiadczaj¹
ró¿norakich ciê¿arów ¿ycio-
wych. Smutkiem napawa³o go
b³ogos³awieñstwo wdów i wdow-
ców. Mia³ œwiadomoœæ ich osa-
motnienia, a tak¿e trudnoœci ma-
terialnych spowodowanych tylko
jedn¹ emerytur¹. Serdecznie
omadla³ ma³¿eñstwa, które przez
ca³e lata s¹ sobie wierne, ale te¿
dostrzega³ bolesny problem spo-
wodowany rozbiciem ma³¿eñstw.

ks. S. Jaœkowiec, prob


