(ci¹g dalszy ze str. 5)

W tle widaæ postaæ Boga
Ojca, wysy³aj¹cego lekkim dotkniêciem ramion
Maryjê na Ziemie, by
by³a nam Pocieszycielk¹.
U r¹bka szaty rozpoœciera siê szarfa z napisem: „Matko Pocieszenia wspomó¿ nas grzesznych”. Maryja stoi na kuli ziemskiej, depcze g³owê wê¿a i ma ksiê¿yc
pod stopami, stoi w otoczeniu
anio³ków. Obraz zosta³ ukoronowany z³otymi papieskimi
koronami 28 sierpnia 1999r.
W Sanktuarium modlimy siê.
W otoczeniu koœcio³a znajduj¹
siê stacje Drogi Krzy¿owej,
kapliczki Dró¿ek Maryjnych,
o³tarz polowy. Wszystko starannie utrzymane. Nasz¹ uwagê zwraca monumentalna
Droga Krzy¿owa. Projektantem tego dzie³a jest krakowski
artysta prof. ASP Wincenty
Kuæma. Figury przewy¿szaj¹ wielkoœci¹ ros³ego cz³owieka. Obok cierpi¹cego Chrystusa i Bolej¹cej Matki spotykamy znane postaci polskiego koœcio³a. Wielkie wra¿enie wywiera Stacja V - ukazuje postac Szymona naszych czasów Jana Paw³a II, który podczas konklawe w 1978r. przyj¹³ pod
symbolem Krzy¿a, odpowiedzialnoœæ
za wspó³czesny Koœció³ i trwa³ w tym

dŸwiganiu do koñca
swych dni.
Ostatnim miejscem
naszego pielgrzymowania jest Szczyrzyc.
W XIII wieku przybyli tu Cystersi, którzy tutaj nieprzerwanie modl¹ siê i pracuj¹. Przetrwali najazdy Tatarów i Szwedów, zabory. Koœció³ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej i œw.
Stanis³awa Biskupa przylega do
klasztoru. Wnêtrze zdobi barokowy o³tarz, w centrum którego wisi
cudowny obraz Matki Bo¿ej
Szczyrzyckiej, najcenniejszy zabytek œwi¹tyni. Ods³aniany jest
tylko na czas modlitwy. Uczestniczymy w Jego ods³oniêciu. Przedstawia Maryjê z Dzieci¹tkiem Jezus. W 1939 r. wizerunek koronowa³ kardyna³ Adam Sapieha,
w 1984 rekoronacji dokona³ Prymas Józef Glemp. Przed obrazem
Matki Boskiej Szczyrzyckiej
uczestniczymy we mszy œw. odprawionej przez ks. Infu³ata Jakuba Gila, dla którego to miejsce jest
szczególnie bliskie, gdy¿ przez dwa lata
uczêszcza³ w Szczyrzycu do liceum. Po
mszy i zas³oniêciu obrazu zwiedzamy
koœció³ i muzeum przyklasztorne.
Jesienna pielgrzymka, choæ nie pozwoli³a nam podziwiaæ piêkna krajobrazów, ale dostarczy³a wielu prze¿yæ religijnych.
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
34. Niedziela Zwyk³a Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata

Módlmy siê o rych³¹ beatyfikacjê naszego S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Dziêkuj¹c tym samym za to, ¿e mogliœmy ¿yæ w tym czasie, kiedy Papie¿em
naszych czasów by³ Karol Wojty³a. Dziêkujemy za przyk³ady Jego nauki, za
Jego g³os pe³en dobroci, który towarzyszy³ w Jego pielgrzymowaniu miêdzy
ludŸmi ca³ego œwiata.

Rodzina Partyków

DRUGIE CZYTANIEZLISTUŒW.PAW-

S³owo na niedzielê

£AAPOSTO£A DO KOLOSAN

PIERWSZECZYTANIEZ DRUGIEJ

Kol 1, 12-20
Bóg przeniós³ nas do królestwa swojego Syna

KSIÊGISAMUELA

2 Sm 5, 1-3 Namaszczenie Dawida na króla

B³ogos³awiony, który przybywa w imiê Pañskie;
b³ogos³awione Jego królestwo, które nadchodzi.

EWANGELIA: £k 23, 35-43 Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady
drwi¹co mówili: «Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli
On jest Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym». Szydzili z Niego
i ¿o³nierze; podchodzili do Niego
i podawali Mu ocet, mówi¹c: «Jeœli Ty
jesteœ królem ¿ydowskim, wybaw sam
siebie». By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: «To
jest Król ¯ydowski». Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu:

«Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw
wiêc siebie i nas». Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga
siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹
karê ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze
uczynki, ale On nic z³ego nie
uczyni³». I doda³: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa». Jezus mu odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ ze
Mn¹ bêdziesz w raju». Oto s³owo Pañskie

Królestwo serca

„ziemskich królów”: w³adczych, pe³nych pod³oœci, chamstwa, ³ajdactwa
i nikczemnoœci, którym zawsze ma³o.
On chce królowaæ w twoim sercu, abyœ
móg³ czyniæ dobro i pokój tak, jak to
ci ukaza³ w Ewangelii. WeŸ siê, wiêc
do roboty. Zapracuj wreszcie na swoje
królestwo.
Ks. Stanis³aw Gorgol

Chrystus naszym Królem. „Wierzysz
w Boga, a wiêc w Kogoœ, kto zwyciê¿y³ z³o, kto rz¹dzi mi³oœci¹. Jeœli myœlisz, ¿e z³o zatryumfuje, to jesteœ ateist¹” (œw. Cyprian) Chrystus chce królowaæ w twoim sercu. Zostaw obrazy

Oczarowanie

Przez ca³¹ ubieg³¹ niedzielê w naszej
Bazylice goœciliœmy szeœciu kleryków krakowskiego seminarium. Ich obecnoœæ,
a tak¿e wypowiedzi zachwyci³y wielu naszych parafian. Dziêkujê Bogu za dar kleryków w naszej Bazylice, a tak¿e w kaplicach, które obs³ugujemy. Uczestników
mszy œw. w Rokowie tak oczarowa³ swoj¹

obecnoœci¹ kleryk, ¿e z³o¿yli 200 z³ na
seminarium. Bóg zap³aæ.

Sk³adka na Irak
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Na przeœladowanych chrzeœcijan
w Iraku w ubieg³a niedzielê z³o¿yliœcie
ofiarê 1.208,- z³. Cieszê siê ogólnokoœcieln¹ solidarnoœci¹, która w tej ofierze siê wyrazi³a.
ks. Proboszcz

Rodzina Domowym Koœcio³em - Œwiadectwo
lepsz¹ dla innych. Trudna to droga, ale g³ownie dziêki temu, ¿e nale¿ymy do wspólnoty, staram siê
byæ lepsza, ubogacaæ siê w Panu.
Wydaje mi siê, ¿e tylko dlatego, ¿e
jestem w krêgu, pozna³am Pana lepiej i bardziej odczuwam Jego
obecnoœæ w moim ¿yciu. Dawniej
wydawa³o mi siê, ¿e to wszystko,
co dzieje siê wokó³ mnie, to wszystko co mam, mam dziêki swej pracy, dziêki swoim chêciom. Ale dziœ wiem,
¿e jest inaczej, ¿e tylko On wie, co powinnam mieæ a daje mi ci¹gle wiêcej ni¿ na to
zas³ugujê. Zawsze oczekuje z niecierpliwoœci¹ naszych spotkañ, poniewa¿ one przybli¿aj¹ mnie do Boga.” Joanna lat 38
Dalsze œwiadectwa przedstawimy w kolejnym wydaniu Bazyliki. Cytuj¹c je, pragniemy zachêciæ ma³¿eñstwa naszej parafii do podjêcia drogi Domowego Koœcio³a
(Oazy Rodzin). Serdecznie zapraszamy na
spotkanie informacyjne, które odbêdzie siê
w pierwsz¹ niedzielê grudnia (5.12.2010)
w klubie pod plebani¹ (wejœcie przez bramê i podwórko od strony Urzêdu Miejskiego) po Mszy Œw. o godz. 9.00 Zapraszamy ma³¿eñstwa sakramentalne, niezale¿nie
od swojego sta¿u. Ró¿norodnoœæ wieku,
wykszta³cenia, pochodzenia, staje siê bogactwem w rozwoju duchowym ka¿dej
wspólnoty.

J.E. ks. kard. Stanis³aw Ry³ko,
nasz rodak z pobliskiego Andrychowa, Sekretarz Papieskiej Rady ds.
Œwieckich, na spotkaniu z Rad¹ Ruchów i Stowarzyszeñ Archidiecezji Krakowskiej, które odby³o siê
24 paŸdziernika br. w £agiewnikach, powiedzia³, ¿e „warunkiem
wzrostu w wierze, jest dzielenie siê
t¹ wiar¹ z innymi”. To dzielenie siê
dokonuje siê miêdzy innymi przez
œwiadectwo. W prezentowanych wczeœniej
tekstach starliœmy siê u¿ywaæ tej formy do
przedstawienia darów jakie sta³y siê naszym
udzia³em dziêki obecnoœci w Ruchu. Teraz
pragniemy przedstawiæ œwiadectwa innych
ma³¿eñstw, uczestników z Ruchu z ró¿nych
stron Polski. Oto jedno z nich.
„Przynale¿noœæ do krêgu da³a mi wiele,
przede wszystkim spokój duszy. W moim
¿yciu by³o wiele upadków, z których, myœla³am, ¿e nie powstanê ju¿ nigdy i nagle
Duch Œwiêty wnikn¹³ w nasze ¿ycie. Zaczê³o siê od oazy w Kroœcienku, a potem
przynale¿noœci do krêgu. ¯ycie pe³ne uniesieñ i rozterek duchowych ³agodzi myœl, ¿e
ju¿ wkrótce mam spotkanie wspólnoty, a tu
znajdê pokój duszy. Czytanie Pisma Œw.,
wspólne modlitwy i rozwa¿ania daj¹ mi bardzo wiele. Dziêki tym spotkaniom mam
okazjê przemyœleæ ca³e moje Zycie. W miarê mo¿liwoœci ulepszyæ je i staram siê byæ

Pogrzeb

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Anna Baran, ur. 1922r., zam. ul. S³owackiego
Œp. Józef Gêbala, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Krystyna Matu³a, ur. 1948r., zam. ul. Iwañskiego
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Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie.

Czwartek 25 listopada
6.00 Œp. Wincenty Dêbski
7.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
Poniedzia³ek 22 listopada
7.30 Œp. Michalina Paleczna
6.00 Œp. Karol Pustelnik
8.00 Œp. Karol Pustelnik
7.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
7.30 Œp. Michalina Paleczna
18.00 Œp. Adam Gawlik, Maria Pêkala
8.00 Œp. Tadeusz K³aput
Œp. Józef Warcha³
Œp.MichalinairodziceizmarlizrodzinyK³aputów
00
Pi¹tek
26 listopada
12. Œp. Kazimiera Kroczek
00
00
6.
Œp.
Józef Madoñ
18. Œp. Józef Lurka - 14 r. œm.
Sp. Helena Kwiatkowska
Œp.Stanis³aw,Franciszka,córkaDomicela
7.00 Œp. Karol Pustelnik
Wtorek 23 listopada
7.30 Œp. Mieczys³aw Gurdek
6.00 Œp. Karol Pustelnik
8.00 Zmarli z rodziny Wojtanków
7.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
7.30 Ob³og.Bo¿edlaMariiiStanis³awaWitekw50r.œlubu 12.00 Z podziêkowaniem za ³aski, o dalsz¹
opiekê Bo¿¹ w 80r. urodzin
8.00 Œp. Józef, Janina, syn Maciej
18.00 Œp. Michalina Paleczna
12.00 Œp. Michalina Paleczna
Œp. Zofia Kurek - 19 r. œm.
18.00 Œp. Eugeniusz Kruk - 3r. œm.
Sobota
27 listopada
Œp. Katarzyna Dihm-Sworzeñ
00
6. Sp. Józef Madoñ
Œroda 24 listopada
7.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
6.00
7.30 Œp.Agnieszka,AntoniWcis³o,synW³adys³aw
7.00 Zazmar³ecz³onkinieIIIRó¿yRó¿añcowej
8.00 Œp. W³adys³awa i Izydor Pawlik,
7.30 Omi³osierdzieBo¿edlazmar³ychpoleconych
Wiktoria i Franciszek Król
8.00 Œp. Teresa Mikucka z rodzin¹
00
12. Œp. Michalina Paleczna
Œp. Krystyna Nicieja
18.00 Œp. Andrzej Szczerbik - 1 r. œm.
12.00 Œp. Stanis³awa Zebrzowska
00
Œp. Anastazja i Jó¿ef Michta
18. W intencjach nowennowych
Sp. Stanis³awa i Stanis³aw Maœlana
Za zmar³ych
Niedziela 28 listopada
Œp. Józef Warcha³
6.00 Œp. Rozalia i Andrzej Sola
Œp. Karol Pustelnik
Œp. Bronis³awa i Wojciech Jamróz
Œp. Michalina Paleczna
Œp. Mieczys³aw Gurdek
7.30 Œp. Michalina Paleczna
Œp. Adam Dec
Œp. Mieczys³aw Gurdek
00
Œp. Józef Madoñ
9. Œp. Stanis³awa Byrska - 3 r. œm.
Œp. Adam Graca
10.00 RokówOzdrowieib³og.Bo¿edlaKatarzyny
30
Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – 10. Œp. Jadwiga i Andrzej Banaœ
00
wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mê- 12. Œp.Wies³aw Ga³uszka - 3 r. œm.
czennicy, w œrodê – wspomnienie œwiêtych 13.15 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kmiecik
mêczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbiDziêkczynna o b³og. Bo¿e dla kolejarzy
tera, i Towarzyszy, w czwartek – wspomniei ich rodzin oraz za zmar³ych kolejarzy
nie œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, dzie- 18.00 Œp. Julia, Walenty B¹k, córka Kazimiera

Intencje mszalne:

wicy i mêczennicy.
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34. Niedziela Zwyk³a - 21 listopada 2010r.
Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata
1. Dzisiaj, w ostatni¹ niedzielê roku
koœcielnego, obchodzimy uroczystoœæ
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata. Nasza parafia prze¿ywa zewnêtrzn¹
uroczystoœæ zwi¹zan¹ z odpustem
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny – g³ównej patronki bazyliki i parafii. Po mszach œw. jest zbiórka przy
koœciele na biedne rodziny naszej parafii. Bóg zap³aæ za z³o¿on¹ ofiarê.
2. W œrodê, na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy siê z okazji œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, za uczestników naszego chóru parafialnego.
3. W czwartek o godz. 16.30 jest spotkanie Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.
4. W pi¹tek 26 listopada pielgrzymujemy do £agiewnik, a tak¿e do koœcio³a
Bo¿ego Cia³a w Krakowie. Tam Kustosz
relikwii œw. Stanis³awa KaŸmierczyka,
kanonizowanego niedawno przez Ojca
Œw. Benedykta XVI, przeka¿e Jego relikwie do naszej bazyliki. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 z³.
5. Szko³a Modlitwy Jana Paw³a II
bêdzie mieæ w sobotê 27 listopada
o godz. 10.00, w Kaplicy Ukrzy¿owania, celebracjê koñcz¹c¹ rok formacyj-

ny, potem uczestniczymy we mszy œw.
o godz. 12.00. Zapraszamy wszystkich
i zachêcamy do w³¹czenia siê w tê
wspólnotê, która proponuje pracê nad
sob¹ w oparciu o nauczanie S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
6. W przysz³¹ niedzielê, z okazji patronki kolejarzy œw. Katarzyny, odprawimy w ich intencji mszê œw. o godz. 10.30.
7. Nastêpna niedziela rozpoczyna
nowy rok liturgiczny – Adwent. Jest to
czas radosnego przygotowania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Postaramy
siê czas ten wykorzystaæ na pog³êbienie wiêzi z Bogiem i cz³owiekiem przez
lepsz¹ modlitwê, oraz czytanie Pisma
Œwiêtego. Jest to czas do realizowania
wiêkszego mi³osierdzia. Niech powstrzymanie siê od picia napojów alkoholowych, a tak¿e palenia papierosów, bêdzie pomoc¹ zaoszczêdzenia
pieniêdzy na cele charytatywne. Roraty w niedziele i dni powszednie bêd¹
o godz. 6.00. W ci¹gu tygodnia dla
dzieci szkolnych o godz. 17.00. Nie
bêdzie mszy œw. o godz. 18.00 z wyj¹tkiem soboty. M³odzie¿ prosimy na
roraty w pi¹tki na godz. 17.00.

50 lat s³u¿by kap³añskiej

Kiedy patrzê na Jubilata, ks. Franciszka przypominam sobie dwa objawione w¹tki ukazuj¹ce g³êbiê i piêkno kap³añstwa Chrystusowego. Pierwszy jest
wziêty z proroctwa Izajasza. S¹ to tzw.
Pieœni o S³udze Jahwe: „Oto mój S³uga, którego podtrzymujê. Wybrany

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Podczas uroczystoœci odpustowej
Ofiarowania NMP dziêkujemy Chrystusowi Królowi za 50 lat wiernej
s³u¿by kap³añskiej ks. pra³ata Franciszka Skupnia.
-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

mój, w którym mam upodobanie. Sprawi³em, ¿e duch
mój
na
nim
spocz¹³. Nie zniechêci siê,
ani nie za³amie.
Ukszta³towa³ mnie
Pan
od
urodzenia
na swego s³ugê. Otworzy³ mi ucho
bym s³ucha³ jak uczniowie.” (Iz 42/1).
W nauczaniu Jezusa w ró¿nych okolicznoœciach wystêpuje s³uga. Najczêœciej wystêpuje w przypowieœciach.
„S³udzy gospodarza chc¹ wyrywaæ
chwast. Król chcia³ siê rozliczyæ ze
swymi s³ugami. Nielitoœciwy s³uga.
Król pos³a³ swe s³ugi do winnicy, aby
odebraæ nale¿ny plon. S³udzy poszli,
¿eby zwo³aæ zaproszonych na ucztê.
Pan przekaza³ s³ugom swój maj¹tek.
S³ugo dobry i wierny, by³eœ mi wierny
w ma³ych rzeczach, nad wieloma ciê
postawiê. S³uga wierny i roztropny, którego Pan ustanowi³ nad swoj¹ s³u¿b¹”.
S³u¿¹cy nie jest od tego, ¿eby dyskutowa³, ale ¿eby wiernie wype³nia³ zadania i obowi¹zki, które na³o¿y³ mu jego
pan. W dok³adnym wype³nianiu poleceñ
swego mocodawcy jest jego wartoœæ.
Sam Boski Nauczyciel mówi o sobie, ¿e
nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz ¿eby
s³u¿yæ. Okreœla siê jako s³u¿¹cy. Podczas
ostatniej wieczerzy, umywaj¹c aposto³om
nogi, wype³nia zadania s³u¿¹cego.
Zadaniem kap³ana jest s³u¿yæ Bogu i ludziom. Ks. pra³at Franciszek Skupieñ,
dziêki ³asce Bo¿ej, przez pó³ wieku by³
wiernym s³ug¹. Jako wikariusz w la- -4-

tach 1960 – 1973 by³ na szeœciu parafiach – przewa¿nie po 2 lata. Proboszczem by³ w Mêtkowie, w Nowej Hucie – Bieñczycach, i w Andrychowie.
Kiedy myœlê o z³otym jubileuszu
ks. Pra³ata – zdajê sobie sprawê, ¿e to
kap³añstwo nie da siê w pe³ni zamkn¹æ
w s³owie „s³u¿ba”. Trzeba koniecznie
uzupe³niæ te treœci starotestamentalne
nauk¹ ewangeliczn¹. Podczas Ostatniej
Wieczerzy Jezus mówi³ do swoich
uczniów: „Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni Pan
jego, ale nazwa³em was przyjació³mi,
albowiem oznajmi³em wam wszystko,
co us³ysza³em od Ojca Mego. Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, jeœli czynicie to, co wam przykazujê. To jest
moje przykazanie byœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em”.
(Ew. J 15/12). W tym wyj¹tku ewangelicznym jest w pe³ni ukazane bogactwo kap³añstwa ks. pra³ata Franciszka.
Wiem, ¿e dobry ksi¹dz to nie tyle ten,
co wiernie wykonuje polecenia swych
prze³o¿onych. Mówi siê o takim, ¿e jest
wierny, ale bierny. Kap³an to nie tylko
pos³uszny s³uga – realizuj¹cy dok³adnie grafik, który porz¹dkuje prace
duszpasterskie.
Chrystus mówi codziennie do kap³ana: „Nie nazywam ciê tylko s³ug¹, ale
przyjacielem”. Mo¿na o ks. pra³acie
Franciszku Skupniu z ca³ym przekonaniem pisaæ jako o wielkim przyjacielu Boga i ludzi. Ks. kardyna³ Karol
Wojty³a, przez wiele lat Prze³o¿ony
ks. Jubilata, ceni³ go za to, ¿e tam gdzie
by³, wnosi³ – nie œwiêty spokój, ale
du¿y niepokój. „Przyszed³em ogieñ
rzuciæ i pragnê, aby p³on¹³”. Dlatego
wielki nasz Kardyna³ poleci³ ks. Skup-

ga¿owa³ siê w ruch abstynencki. Chcia³
w kap³añstwie wci¹¿ coraz wiêcej zrobiæ. Wci¹¿ podnosi³ poprzeczkê wymagañ w swoim ¿yciu. By³ przekonany,
¿e inni kap³ani tak samo powinni czyniæ. Czasami pod tym wzglêdem doznawa³ rozczarowania. W takich sytuacjach nie zniechêca³ siê, ani nie za³amywa³, boæ przecie¿ realizowa³ s³owa
z pieœni o S³udze Jahwe.
Drogi Ksiê¿e Pra³acie, Czcigodny
Jubilacie, dziêkujemy Ci za to, ¿e wci¹¿
jesteœ czytelnym S³ug¹ Jahwe i wspania³ym Przyjacielem. Oby Pan darzy³
Ciê przez d³ugie lata radoœci¹ z Twych
piêknych dokonañ kap³añskich.

niowi tworzyæ parafiê w Mêtkowie,
a póŸniej po latach poleci³ mu, aby organizowa³ trudny, nowoczesny model
duszpasterstwa nowohuckiego. Metropolita krakowski, w sytuacji kiedy nie
pozwolono tworzyæ nowych parafii,
a prawie 100 tysiêczna Nowa Huta potrzebowa³a nietypowego duszpasterstwa, podj¹³ oryginaln¹ myœl, og³oszenia w niej czterech nowych wspólnot.
Do tego bardzo trudnego zadania wybra³ specjalnych kap³anów, wœród nich
by³ nasz Czcigodny Jubilat.
Przez ca³e lata kap³añskiego ¿ycia
ks. Jubilat odznacza³ siê maksymalizmem. Jako m³ody kap³an bardzo an-

ks. Infu³at

Jesienna pielgrzymka

dowa³ kaplicê pw Matki Boskiej Œnie¿nej, patronki Œnie¿nicy i gór Beskidu
Wyspowego.
Drugim miejscem pielgrzymowania
jest Pasierbiec, wioska po³o¿ona w odleg³oœci 10 km od Limanowej. Nowoczesny koœció³ zbudowano w latach
1973–80. Usytuowany jest na jednym
z pasierbickich wzniesieñ i góruje nad
okolic¹. Dwie nawy tworz¹ jakby dwa
namioty, uk³adaj¹c siê od frontu w literê
M – znak, ¿e jest to Sanktuarium Maryjne. W nawie g³ównej znajduje siê o³tarz
z Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej Pocieszenia ujêty w tryptyk. Przedstawia
on Maryjê w tajemnicy Niepokalanego
Poczêcia. Odziana jest w z³ot¹ szatê królewsk¹, a rêkoma wskazuje na serce, pod
którym nosi nienarodzonego Chrystusa.
Jest wiêc Matk¹ brzemienn¹ i czczona
jest jako Patronka matek prosz¹cych
o macierzyñstwo, o szczêœliwe rozwi¹zanie, o dobre wychowanie dzieci.

18 paŸdziernika 2010 roku, 40 pielgrzymów z ks. Infu³atem Jakubem Gilem wyrusza na pielgrzymkê: Œnie¿nica, Pasierbiec, Szczyrzyc.
Kiedy doje¿d¿amy do prze³êczy Gruszowiec (660m), s³yn¹cej z wspania³ych górskich widoków, jest ponuro,
o panoramie nawet nie ma mowy. Wyruszamy w górê do Oœrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego po³o¿onego na
stokach Œnie¿nicy, na wys. 855m.
Od 1928 r. staraniem ks. Józefa
Winkowskiego za³o¿ony tu zosta³
oœrodek letnich kolonii Sodalicji Mariañskiej. W latach 50 socjalistyczne
w³adze pozbawi³y Koœció³ zarówno
obiektów kolonijnych, jak i lasów.
W 1993 r. dziêki staraniom ks. Antoniego So³tysika obiekt powróci³ do poprzednich funkcji. Obecnie gospodarzy tu prawdziwy przyjaciel turystów
ks. Jan Zaj¹c. Nie tylko przywróci³
oœrodkowi dawn¹ œwiêtoœæ, ale wybu-5-

(ci¹g dalszy na str. 8)

