
23 grudnia 2012r. Nr 52 (666) Rok 13
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do u¿ytku parafialnego

Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila

Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96,  e-mail wadbazyl@wp.pl   www.wadowicejp2.pl

Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
4. Niedziela Adwentu

Ks. infu³at Jakub Gil
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M. Zadora

Drodzy czytelnicy Biuletynu „Bazylika”
Imieniem redaguj¹cych biuletyn parafialny sk³adam najserdeczniejsze ¿ycze-

nia wszystkim sympatykom naszego pisma. £ami¹c siê op³atkiem – modlê
siê, by ka¿dego z nas Bóg obdarzy³ mocami ¿ywej wiary, nadziei i mi³oœci.
Obyœmy umieli dzieliæ siê ludzkimi i Bo¿ymi wartoœciami z innymi. Niech Bóg
w swoim mi³osierdziu obdarza nas takim zdrowiem, byœmy mogli jak najle-
piej zrealizowaæ powo³anie ¿yciowe. Niech siê spe³niaj¹ s³owa Chrystusa
w naszym ¿yciu: „Tak niech œwieci œwiat³oœæ wasza przed ludŸmi, aby wi-
dzieli wasze dobre czyny i chwali Ojca, który jest w niebie”.

Przemierzaj¹c katedrê po-
znajemy polsk¹ historiê.
Ogl¹damy twarze œpi¹cych
wiecznym snem w³adców,
zwiedzamy liczne kaplice,
których fundatorami byli nie

tylko wielcy królowie i wybitni krakow-
scy dostojnicy, ale tak¿e mo¿ne rody.
Wœród kaplic nasz¹ uwagê zwraca Ka-
plica Zygmuntowska nazywana per³¹ pol-
skiego renesansu. Katedra na Wawelu od
czasów swego powstania rozbrzmiewa
dŸwiêkiem dzwonów. Piêæ wiêkszych
dzwonów z najs³ynniejszym Zygmuntem
umieszczono na Wie¿y Zygmuntowskiej.
Dzwon sta³ siê jednym z najwa¿niejszych
symboli narodowych. Nazwano go na-
wet bij¹cym sercem Polski. Na dzwonie
widniej¹ p³askorzeŸby œw. Zygmunta
i œw. Stanis³awa oraz herby Polski i Li-
twy. £aciñski napis g³osi: Bogu Najlep-
szemu, Najwiêkszemu i Dziewicy Bogu-
rodzicy, œwiêtym patronom swoim, zna-
komity Zygmunt, król Polski, ten dzwon
godny wielkoœci umys³u i czynów swoich
kaza³ sporz¹dziæ Roku Pañskiego 1520.

W podziemiach królewskiej katedry œpi
snem wiecznym piêtnastu królów Polski,
wraz ze swoimi rodzinami, a tak¿e do-
stojnicy pañstwowi, biskupi krakowscy,
wreszcie bohaterowie i wieszczowie na-
rodu polskiego. Najstarszym odnalezio-
nym grobem jest mogi³a biskupa Mau-
rusa (zm. 1118r.) w romañskiej krypcie
œw. Leonarda. Kiedy znajdujemy siê

w krypcie œw. Leonarda
wspominamy b³. Jana
Paw³a II. Katedra Wa-
welska by³a dla Karola
Wojty³y miejscem wy-
j¹tkowym.

2 listopada 1946 roku ks. Karol Woj-
ty³a odprawi³ swoj¹ pierwsz¹ mszê przy
neoromañskim o³tarzu w krypcie
œw. Leonarda. 28 wrzeœnia 1958r. w Ka-
tedrze by³ konsekrowany na biskupa,
w 1964r. odby³ siê ingres arcybiskupa,
a po trzech latach w 1967r., œwi¹tynia
wita³a Pasterza jako Kardyna³a. Jako
papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ Katedrê
Wawelsk¹ w 1979, 1983, 1987, 1991,
1997, 1999, 2002r.

Z Katedry udajemy siê do Muzeum
Katedralnego im Jana Paw³a II. Ekspo-
zycja obejmuje najstarsze i najwa¿niej-
sze regalia polskie oraz przedmioty
zwi¹zane z kultem religijnym. Nasz¹
uwagê zwracaj¹ pami¹tki zwi¹zane
z Janem Paw³em II umieszczone w Sali
Papieskiej.

Opuszczamy Wawel, jedziemy do
£agiewnik. W Kaplicy Wieczystej Ad-
oracji, uczestniczymy we wspólnej ad-
oracji prowadzonej przez ks. infu³ata
Jakuba Gila. Ks. Infu³at nawi¹zuje do
og³oszonego przez Benedykta XVI
Roku Wiary.

W drodze powrotnej odmawiamy
ró¿aniec, dziêkuj¹c za kolejn¹ piêkn¹
pielgrzymkê.
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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA MICHEASZA
Mi 5, 1-4a  Mesjasz bêdzie pochodzi³ z Betlejem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:
Hbr 10, 5-10 Chrystus przychodzi spe³niæ wolê Ojca

Odnów nas, Bo¿e, i daj nam zbawienie.
EWANGELIA:  £k 1, 39-45 Maryja jest Matk¹ oczekiwanego Mesjasza

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Narodzenia Pañskiego oraz Nowy Rok 2013 s¹ dosko-
na³¹ okazj¹, by wyra¿aj¹c pamiêæ przekazaæ równie¿ s³owa serdecznych
¿yczeñ. Œwiêta Narodzenia Pañskiego przypominaj¹ to szczególne wydarze-
nie w historii ludzkoœci, ¿e Bóg sta³ siê Cz³owiekiem, to znaczy wszed³ w ludzk¹
historiê i zamieni³ j¹ w historiê zbawienia. Œwiadomoœæ tej tajemnicy pozwala
nam prze¿ywaæ ten fakt w duchu ewangelicznej radoœci i nadziei na drogach
codziennych trudów i trosk, na drogach s³u¿by Bogu i cz³owiekowi jak¹ pe³ni-
my w naszych wspólnotach.

Prze¿ywaj¹c Rok Wiary, starajmy siê na co dzieñ byæ równie¿ œwiadkami
Mi³oœci. S³owo Mi³oœæ pisane wielk¹ liter¹ przypomina nam prawdê o tej
szczególnej Mi³oœci, która zosta³a nam dana niejako „z góry” z samego
Ÿród³a. To Bóg jest Mi³oœci¹. Odkrycie tego obdarowania nas przez Pana
Boga pozwala nam z jednej strony wierzyæ, a nawet mieæ pewnoœæ, ¿e jeste-
œmy kochani przez Boga, a z drugiej strony, ¿e On sam – skoro tak bardzo
kocha cz³owieka – to jednoczeœnie uzdalnia nas do obdarowywania i kocha-
nia ludzi na Jego sposób.

¯yczê, aby spotkanie z Narodzonym Zbawicielem umocni³o nasze serca
w wierze i g³êbszym zrozumieniu tego Daru, byœmy w Nowym Roku 2013,
który jest Rokiem Wiary, byli odwa¿nymi œwiadkami Mi³oœci. Niech Œwiêta
Narodzenia Pañskiego i Nowy Rok up³yn¹ nam w pokoju, dobrym zdrowiu, ra-
doœci i wszelkiej pomyœlnoœci. Niech Wielki Papie¿ b³ogos³awiony Jan Pawe³ II,
Patron naszego miasta, orêduje za nami przed Bogiem, który jest Mi³oœci¹.

S z a n o w n i  P a ñ s t w o ,  D r o d z y  P a r a f i a n i e

S z c z ê œ æ  B o ¿ e
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – proboszcz
wraz z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami

Czwartek 27.12.2012
Ks. Infu³at 9.00 ul. Nadbrze¿na od ul. Podstawie
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Podstawie (do p. Baców)
Ks. Piotr Sobala 9.00 ROKÓW: £êgi, Miedzne, Pagórki, Centrum
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Karmelicka, domy (1-50)
Ks. Stefan Trojan 11.00 ul. Graniczna
Ks. Janusz Korbel 16.00 Os. XX – lecia 17 od 1 do 30
Pi¹tek 28.12
Ks. Infu³at 9.00 ul. W. Polskiego /lewa strona id¹c od Rynku bez Os. S³onecznego/
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Podstawie (dokoñczenie), ul. M³yñska
Ks. Piotr Wiktor 9. 00 ul. Karmelicka – domy (51 do koñca)
Ks. Piotr Sobala 10.00 ul. Chopina, Fabryczna, os. Jesionowe
Ks. Stefan Trojan 10.00 £azówka, nry nieparzyste(od Frydrychowic)
Ks. Janusz Korbel 16.00 Os. XX – lecia 17 od 31- 60
Sobota 29.12
Ks. Infu³at 9.00 ul. W. Polskiego /prawa strona od Rynku/
Ks. Adam Garlacz 9.00 ul. Lwowska (numery nieparzyste)
Ks. Piotr Wiktor 9. 00 ul. MB Fatimskiej
Ks. Piotr Sobala 9.00 ROKÓW: Dwór, Górnica
Ks. Janusz Korbel 10.00 ul. S³owackiego
Ks. Stefan Trojan 10.00 £azówka, nry parzyste(od Frydrychowic)
Ks. Janusz Korbel 15.30 ul. Sienkiewicza
Poniedzia³ek 31.12
Ks. Infu³at 9.00 ul. Barska od ul. Batorego
Ks. Stefan Trojan 9.00 ul. Ady Sari
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Karmelicka, blok 67
Ks. Adam Garlacz 10.00 ul. Pi³sudskiego
Ks. Piotr Wiktor 12.00 ul. Karmelicka, blok 69
Ks. Stefan Trojan 14.00 ul. Nikliborca

3. Od jutra rozpoczynamy b³ogos³a-
wieñstwo naszych rodzin, zwane ko-
lêd¹. Kap³an podczas wizyty kolêdo-
wej b³ogos³awi rodzinê i dlatego pra-
gnie siê spotkaæ z cz³onkami rodziny.
Zgodnie z zarz¹dzeniem ks. Kardyna-
³a czêœæ ofiar przeznaczona jest na
utrzymanie ksiê¿y emerytów, pomoc
ksiê¿om chorym, apostolskie dzie³a

ks. Kardyna³a, a tak¿e wydatki zwi¹-
zane z prac¹ duszpastersk¹ kap³anów.
Prosimy, aby podczas kolêdy na stole
nakrytym bia³ym obrusem, by³ ustawio-
ny krzy¿ i zapalone œwiece, ksiêga Pi-
sma Œwiêtego oraz woda œwiêcona
z kropid³em. Celem wizyty kolêdowej
jest modlitwa i zapoznanie siê z ro-
dzin¹, jako domowym Koœcio³em.

5. Porz¹dek kolêdy:

(ci¹g dalszy ze str. 3)

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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Poniedzia³ek 24 grudnia
   6.00 Œp. Franciszek Baran
  6.45 Œp. Barbara Zemanek
  7.30 Œp. Stanis³aw Filek
  8.00 Œp. Wiktoria Hupfauer
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Doroty i Holgera
22.00 Roków: Œp. Bronis³awa i Stefan

Korzeniowscy
24.00 Œp. Adam Gawlik

Œp. Anna Huber - 16 r.œm.
Œp. Wojciech Baran
Œp. Waleria i Ludwik Wo³och
Œp. Zofia i Kazimierz Wo³och
Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
Œp. Jan Gawron - 2 r.œm.
Œp. Melania i Józef Drwal, syn Andrzej
Œp. Zbigniew Suknarowski

Wtorek 25 grudnia
  6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ¿yj¹cych

i zmar³ych z rodziny Jarema
  7.30 Œp. Barbara Zemanek

O b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
dla Aliny i Ireneusza - 40 r. œlubu

 9.00 Œp. Stanis³aw Filek
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Durda - 4 r.œm.
10.30 Œp. Tadeusz Leœniak - 5 r.œm.
12.00 Œp. Ewa i Ludwik Witek, Stanis³aw

ziêæ i o zdrowie dla Czes³awy
13.30 Chrzty
18.00 Podziêkowanie za ³aski z proœb¹ o dalsze

o zdrowie i b³. Bo¿e dla Martyny i Mai
wraz z rodzicami

Œroda 26 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks,

Mieczys³aw, Józefa
  7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ

O b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
dla Bo¿eny i Stanis³awa - 25 r. œlubu

 9.00 Œp. Barbara Zemanek
 9.00 Roków: Œp. Antonina i Jan Paterak - 24 r.œm.
10.30 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia i Micha³ Warmuz

O b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
dla Ireny i Ignacego Roman - 52 r. œlubu

12.00 Œp. Stanis³aw Filek

13.30 Œp. Roman Adamus - 10 r.œm.
18.00 Œp. Maria i Kazimierz Cichocki
Czwartek 27 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw
  6.45 Œp. Micha³ ̄ muda - 20 r.œm.
  7.30 Œp. Tadeusz Seweryn
  8.00 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Kazimiera Kasprzak - 2 r.œm.

Œp. Antoni Fr¹czek - 1 r.œm.
Œp. Ró¿a Wiœniewska - 1 r.œm.

Pi¹tek 28 grudnia
Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników

  6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw
  6.45 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw, Józefa
  7.30 Œp. Jan Ochman

Œp. Andrzej Kaczor
  8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Œp. Stanis³aw Filek
18.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Franciszek i Julia Pi¹tek, oraz ich Rodzice
Sobota 29 grudnia
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Œp. Zyta Romañska
  8.00 Œp. Jan Oleksy - 13 r.œm.
12.00 Œp. Jan Piwowarczyk - r.œm.
18.00 Œp. Edward Koman - 16 r.œm.

Œp. Stanis³aw Filek
Niedziela 30 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³aw i Maria Ko³ek
  7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Eugeniusz Kruk
 9.00 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk
 9.00 Roków: Œp. Józefa Sordyl
10.30 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
13.30 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Anna Czaicka

4. Niedziela Adwentu - 23 grudnia 2012Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego - 25 grudnia 2012

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

1. Jutro Wigilia Bo¿ego Narodzenia.
Nie bêdzie mszy œw. o godz. 18.00.
Wed³ug polskiej tradycji w tym dniu
zachowujemy wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych. Niech Wieczerza
Wigilijna bêdzie poprzedzona wspóln¹
modlitw¹, a tak¿e czytaniem Ewange-
lii, a zakoñczona wspólnym kolêdowa-
niem. Ten jedyny wieczór niech up³y-
wa w atmosferze ¿yczliwej mi³oœci.

2. W Rokowie Pasterka o godz.
22.00, a w bazylice o godz. 24.00.
Ofiara z³o¿ona na tacê podczas Paster-
ki bêdzie przeznaczona na Fundusz
Obrony ¯ycia SOS.

3. Duchowa adopcja dzieci rozpoczê-
ta 25 marca, w Dzieñ Zwiastowania,
koñczy siê Bo¿ym Narodzeniem. Na-

szym parafianom, którzy podjêli dzie-
³o duchowej adopcji wyra¿amy podziê-
kowanie.

4. We wtorek Uroczystoœæ Narodze-
nia Pañskiego, a w œrodê œwiêto œw.
Szczepana.

5. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

6. Trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu
na powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa,
¿yczymy z okazji Œwi¹t Bo¿ego narodze-
nia wszystkim mieszkañcom naszej pa-
rafii, a tak¿e przyby³ym do nas goœciom
obfitoœci ³ask Bo¿ych przez wstawiennic-
two Patrona naszego miasta, B³ogos³a-
wionego Papie¿a Jana Paw³a II.

1. Prosimy o przyjêcie naszych ser-
decznych ¿yczeñ œwi¹tecznych. Niech
Nowonarodzone Bo¿e Dzieciê obda-
rza Was zdrowiem i radoœci¹. Niech
dopomaga w o¿ywianiu wiary, nadziei
i mi³oœci. Niech wspiera w rozwi¹zy-
waniu trudnych problemów codzien-
nego ¿ycia.

2. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t. Wspomi-
naæ bêdziemy œw. Szczepana, pierw-

szego mêczennika. Ofiara z³o¿ona na
tacê bêdzie przeznaczona jest na Papie-
ski Uniwersytet Jana Paw³a II Wielkie-
go w Krakowie. Nowenna do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po mszy œw.
o godz. 7.30.

3. Spotkanie op³atkowe Szko³y Mo-
dlitwy b³. Jana Paw³a II bêdzie w nie-
dzielê  30 grudnia po mszy œw. wie-
czornej.

Drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – 26 grudnia 2012 r.
1. Ofiara sk³adana dzisiaj na tacê prze-

znaczona jest na Papieski Uniwersytet

Jana Paw³a II Wielkiego w Krakowie.

2. Jutro Œwiêto œw. Jana, Aposto³a

i Ewangelisty. Na Mszy œw. wieczor-

nej modliæ siê bêdziemy przez wsta-

wiennictwo Patrona naszego miasta,

a po Mszy œw. nabo¿eñstwo, podczas

którego wyczytywane bêd¹ intencje

modlitw sk³adanych przez wiernych

przybywaj¹cych do bazyliki.

(ci¹g dalszy na str. 7)
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ks. Infu³at

P o l s k i e  B e t l e j e m
Zbratanie miast Wadowic i w³oskie-

go Asy¿u by³o dla mnie wielk¹ ra-
doœci¹. Przez fakt partnerstwa mia-
sta urodzenia œw. Franciszka z miej-
scem narodzin b³og. Papie¿a Jana
Paw³a II – zrealizowa³a siê piêkna
Bo¿a historia zbawienia. Dzieje  Ko-
œcio³a potwierdzaj¹, i¿ ilekroæ Ÿle siê
dzia³o w Koœciele, Bóg powo³ywa³
wielkiego œwiêtego, który przyczy-
nia³ siê do odnowienia wspólnoty
koœcielnej.

W œredniowieczu, na prze³omie
wieku XII i XIII ¿y³ wielki reforma-
tor Koœcio³a – nazwano Go „Bieda-
czyn¹ z Asy¿u”. W czasach nowo-
¿ytnych, na prze³omie XX i XXI wie-
ku, kierowa³ Koœcio³em Niepospoli-
ty Jan Pawe³ II. Jeden i drugi aposto-
³owa³ swoj¹ genialn¹ osobowoœci¹.
Wykazali siê nieprzeciêtnym œwia-
dectwem umi³owania Boga i ludzi.
Ca³kowicie oddani do Bo¿ej dyspo-
zycji. Œw. Franciszek w swoich wê-
drówkach misyjnych przebiega³ ów-
czesny œwiat, aby obwieszczaæ, i¿
Mi³oœæ, czyli Bóg nie jest w sposób
nale¿yty kochany. Równie¿ b³og. Jan
Pawe³ II w swoich niezliczonych
pielgrzymkach do ró¿nych krajów
œwiata prosi³ „otwórzcie drzwi Chry-
stusowi”. On nigdy nie niszczy cz³o-
wieka, lecz zawsze go ubogaca. Ci
dwaj wielcy Odnowiciele Koœcio³a
k³adli nacisk na ubóstwo Chrystusa.
Zakon ¿ebraczy, jakim byli francisz-
kanie, opiera³ siê na niezwyk³ym za-
ufaniu w Bo¿¹ Opatrznoœæ oraz
ludzk¹ ofiarnoœæ. Dla podkreœlenia

potrzeby ubóstwa œw. Franciszek nie-
ustannie obwieszcza³ o ubogim na-
rodzeniu Pana Jezusa, jak równie¿
odarciu na krzy¿u. Dokona³a siê tam
pe³na kenoza, czyli najwiêksze uni-
¿enie Chrystusa. Odepchniêty przy
narodzeniu, a tak¿e przy œmierci.
Rodzi siê poza miastem Betlejem –
w szopie. Umiera okrutn¹, krzy¿ow¹
œmierci¹ na Golgocie, tak¿e poza
miastem Jerozolim¹. Rodzi siê
i umiera jakby na marginesie tocz¹-
cego siê ¿ycia. A przecie¿ „On to dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia
zst¹pi³ z nieba. I za spraw¹ Ducha
Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dzie-
wicy i sta³ siê cz³owiekiem”.

Œw. Franciszek, wraz ze swymi za-
konnymi braæmi, w ró¿noraki spo-
sób œwiadczy³ ówczesnym ludziom
zajêtym sprawami tego œwiata o po-
wo³aniu cz³owieka do ¿ycia wiecz-
nego. Pragn¹c ludziom uzmys³owiæ
wielk¹ mi³oœæ Chrystusa rozwin¹³
kult ¿³óbka oraz krzy¿a. Te nabo¿eñ-
stwa od Niego wziê³y pocz¹tek.

B³og. Jan Pawe³ II by³ niezwyk³ym
obroñc¹ ¿ycia ludzkiego i godnoœci
ka¿dego cz³owieka. Broni³ cz³owie-
ka przed ró¿norakimi zagro¿eniami.
Tak zewnêtrznymi jak i wewnêtrzny-
mi. Inni ludzie niszcz¹ cz³owieka.
Czêsto jednak on sam siebie rujnuje.
Œwiat, w którym ¿y³ nasz wielki Ro-
dak, by³ bardzo nieprzychylny tak
Bogu jak i cz³owiekowi. Wrogi
wzglêdem Pana wszechœwiata. Pra-
gn¹cy w jego miejsce postawiæ cz³o-
wieka. Buntownicza postawa pierw-

szych anio³ów: „nie bêdê s³u¿y³” –
w sposób wyj¹tkowy rozbrzmiewa
we wspó³czesnych czasach. B³og.
Papie¿ swoim ¿yciem, którego mot-
tem by³o zawo³anie Totus tuus uka-
zywa³ piêkno bezwzglêdnego odda-
nia siê Bogu.

Wielki Jan Pawe³ II z niezbadanych
wyroków Opatrznoœci Bo¿ej, urodzi³
siê w Wadowicach. W tym mieœcie
spêdzi³ swoje dzieciñstwo i m³odoœæ.
Ta miejscowoœæ bardzo Go uformo-
wa³a. Nada³a Mu ¿yciowy kszta³t.
Papie¿ jest Namiestnikiem Chrystu-
sa. Jest Zastêpc¹ Jezusa na ziemi. Wi-
dzialn¹ G³ow¹ Koœcio³a. „Tobie dam
klucze królestwa niebieskiego. Paœ
owce Moje, paœ baranki Moje”.
Z tego powodu wielu nazywa Wa-

dowice polskim Betlejem. Nie dziwi-
my siê, ¿e tak bardzo wielu Polaków,
a tak¿e z innych narodów, z wielkim
sentymentem, odnosz¹ siê do miasta
urodzin Papie¿a. Czêsto w ich wypo-
wiedziach przewija siê serdeczna mi-
³oœæ do miejsca urodzin Kochanego
Papie¿a. Oni czêsto z wielk¹ cieka-
woœci¹ pytaj¹: „co s³ychaæ w Wado-
wicach? co tam siê dzieje?” Uto¿sa-
miaj¹ siê z tym miasteczkiem. Ciesz¹
siê, gdy s³ysz¹, ¿e w tej miejscowo-
œci wiele dobrego siê dzieje. S¹ za-
smuceni, gdy w mieœcie papieskim
pojawia siê z³o. Pragn¹, by to nasze
Betlejem, do którego tak licznie piel-
grzymuj¹, by³o znane z wyj¹tkowej
mi³oœci Boga i cz³owieka. Tymi war-
toœciami chc¹ siê nieustannie syciæ.

23 listopada pielgrzymowaliœmy do
Katedry na Wawelu i Sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach.

Katedra Wawelska, czyli Bazylika
Archikatedralna œw. Stanis³awa Bisku-
pa Mêczennika i œw. Wac³awa na Wa-
welu, to dla Polaków miejsce szcze-
gólne, œwiadectwo historii Narodu Pol-
skiego. Jej historia siêga pocz¹tków
pañstwowoœci polskiej. Niezwyk³a
wartoœæ historyczna, artystyczna i pa-
triotyczna Katedry Wawelskiej spra-
wia, ¿e jest ona uznawana za najcen-
niejszy obiekt sakralny w Polsce.

Zaopatrzeni w s³uchawki wyrusza-
my na zwiedzanie Katedry. Poœrodku
Katedry na skrzy¿owaniu nawy i tran-
septu usytuowany jest o³tarz zwany

P ie lgrzymka do Katedry na Wawelu i £agiewnik
O³tarzem Ojczyzny. Tu spoczywaj¹
relikwie Patrona Polski – œw. Stani-
s³awa ze Szczepanowa, krakowskie-
go biskupa mêczennika. Za konfesj¹
œw. Stanis³awa znajduje siê prezbite-
rium, a w nim monumentalny baro-
kowy o³tarz z obrazem Chrystusa
Ukrzy¿owanego.

W Katedrze Wawelskiej jest wiele
miejsc i przedmiotów zwi¹zanych
z postaci¹ œw. Jadwigi. Najwa¿niej-
szym z nich jest gotycki Cudowny
Krucyfiks, przy którym bardzo czê-
sto modli³a siê Królowa. Wed³ug tra-
dycji, Ukrzy¿owany Chrystus prze-
mówi³ do klêcz¹cej przed nim Jadwi-
gi, radz¹c Jej, by poœlubi³a Jagie³³ê.

(ci¹g dalszy na str. 8)


