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Doskona³a radoœæ
ks. Jan Twardowski
Jaka to radoœæ -

pomagaæ, dŸwigaæ
biec do chorego z wywieszonym jêzykiem

w³asne serce nieœæ jak gor¹czkê

Jaka to radoœæ

rozdawaæ

i wci¹¿ siê czuæ

bezradnym

byæ niczym

by Pan Bóg

móg³ dzia³aæ

wszystko jest

wtedy

kiedy nic

dla siebie

ks. J. T.
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ne polskiej historii – obrazów, cyta-
tów i zadumy. Wie¿a widokowa,
cmentarz, dzwonnica i Golgota.
Wszystko to na niespe³na 100 ha.
A Matka Bo¿a taka maleñka – w tym
ogromie ludzkiego wyobra¿enia
domu dla Maryi. W tych piêknych
wnêtrzach trzeba odszukaæ J¹ wzro-
kiem i sercem. Zapomnieæ o zbyt-
kach kusz¹cego nas œwiata i wspo-
mnieæ o Matce, gdzieœ w ¿yciu przez
nas zagubionej. To dla Niej ten Ko-
œció³, dla Matki Bezbronnej, która
ka¿dego obroni, dla Królowej, która
pokornie czeka na nasz powrót
z ¿yciowych zakrêtów.

Idziemy Golgot¹, a tu co krok za-
dziwienie. Zbudowana ona jest z ka-
mieni przywo¿onych przez pielgrzy-
mów. Jest tu te¿ kamieñ z grobu Jezu-
sa. Wspinamy siê w górê, mijaj¹c ka-
pliczki ukryte w niewielkich jaskiniach.
Najwiêksze wra¿enie wywiera kapli-
ca dziecka nienarodzonego. Te ma³e
istotki s¹ wyrzutem i prosz¹ „Mamu-
siu, tatusiu – Polski Narodzie nie zabi-
jaj mnie”. Na cmentarzu odnajdujemy
krzy¿ podwójny oznaczaj¹cy miejsce
pochówku zmar³ych na „zarazê”.

Nabieramy cudownej wody ze Ÿró-
de³ka. A z przewodniczk¹ – zakon-
nic¹ bezhabitow¹ - zwiedzamy teren
bazyliki. Jest tu pochowany wizjo-
ner, któremu ukaza³a siê Matka Bo¿a.
To kowal i ¿o³nierz napoleoñski To-
masz K³ossowski. Ranny uzyska³ za-
pewnienie uzdrowienia, jeœli odnaj-
dzie obraz podobny do widzianej
w³aœnie w objawieniu Maryi. Wy-
zdrowia³ i szuka³ go przez 23 lata.

Zrezygnowany wraca³ w³aœnie z Czê-
stochowy, gdy 9 km za miastem
w miejscowoœci Lgota zobaczy³ t³u-
mek oddaj¹cy czeœæ obrazowi przy-
piêtemu do drzewa. To by³a taka sama
Matka Bo¿a, ta, której ci¹gle szuka³
– dzisiejsza Matka Bo¿a Licheñska.
Obraz by³ maleñki, wspó³czeœnie zo-
sta³ trochê powiêkszony, lecz wymo-
wa jest ta sama.

Wstêpujemy do Kaplicy Krzy¿a –
Krzy¿a ostrzelanego w obecnoœci
uczniów przez hitlerowsk¹ nauczy-
cielkê Hitlerjugend Bertê Bauer. Zgi-
nê³a ona 4 godziny póŸniej po tym
œwiêtokradczym czynie. Przejêci je-
dziemy do lasu Gr¹blinskiego, miej-
sca objawieñ Matki Najœwiêtszej To-
maszowi K³ossowskiemu i Miko³ajo-
wi Sikatce. Wydarzenia te uczczone
s¹ kapliczkami, drog¹ ró¿añcow¹
i krzy¿ow¹.

¯egnaj Maryjo – jedziemy dalej do
Kalisza. Przed Koœcio³em œw. Józefa
niespotykane ujêcie postaci Jana Paw-
³a II – z ma³ym dzieckiem za rêkê.
A w koœciele kaplica mêczeñstwa
i wdziêcznoœci ksiê¿y dachauowczy-
ków. W niej krzy¿yki, naczynia, pa-
siak, nawet chleb z obozu w Dachau.
WiêŸniowie czuj¹c zagro¿enie likwi-
dacj¹ z powodu zbli¿aj¹cego siê fron-
tu oddali siê pod opiekê Józefowi Ka-
liskiemu i zostali cudownie uratowani
przez niewielki oddzia³ amerykañski.
Ufundowali potem tê kaplicê i corocz-
nie przyje¿d¿ali tu z pielgrzymk¹.

Po modlitwie jedziemy dalej.
Wreszcie docieramy do Wadowic.
Dziêkujemy Organizatorom za tak¹
ewangelizacjê. Jolanta Brózda

(ci¹g dalszy ze str.5)

Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie Jakubie,
Drodzy Kap³ani, Siostry Zakonne,
Drodzy Parafianie, których drogi ¿ycia splot³y siê z drogami kap³añskiej

pos³ugi Ksiêdza Infu³ata

Zebraliœmy siê na modlitwê dziêkczy-
nienia i wdziêcznoœci. Chcemy dziœ we
wspólnocie tej parafii byæ razem
z Ksiêdzem Infu³atem, który w tym roku
sk³ada plon swoich piêædziesiêciu lat
kap³añstwa na O³tarzu Chrystusa.

Chcemy towarzyszyæ Jego Te Deum
za dar kap³añstwa, za pracê i dni
w Winnicy Pañskiej, za ³askê g³osze-
nia Ewangelii, za gorliw¹ s³u¿bê Ko-
œcio³owi i ludziom.

B³ogos³awiony to dzieñ, kiedy mo-
¿emy Ksiêdzu Jubilatowi wyraziæ
swoj¹ wdziêcznoœæ za dzie³o jego ka-
p³añskiego ¿ycia obecne w pamiêci tej
wspólnoty, obecne w wielu ludzkich
sercach, a tak¿e w murach tej œwi¹tyni
wyros³ej z jego inwencji i starañ.

Tutaj, gdzie w s¹siedztwie prasta-
rego, królewskiego Krakowa w po-
³owie minionego stulecia wyros³o
nowe,  dwustu tysiêczne miasto,
wszystko mia³o byæ inne ni¿ dotych-
czas. Miejsce cha³up zajê³y betono-
we bloki, b³otniste œcie¿ki zast¹pi³y
trotuary, a nad tym wszystkim góruj¹
kominy gigantycznego, metalurgicz-
nego kombinatu.

W za³o¿eniach projektantów minio-
nego ustroju, Nowa Huta mia³a byæ
pierwszym, ca³kowicie ateistycznym,
komunistycznym miastem, w którym
nie przewidziano miejsca na koœció³.
Uznano, ¿e klasie robotniczej œwiado-
mej swej dziejowej roli, nie jest on po-
trzebny. Twórcom tych absurdów prze-
szkadza³ nawet krzy¿ ukryty poœród
blokowisk.

Dwustu tysiêczne miasto bez koœcio-
³a? Czy to mo¿liwe? Historia daje dzi-
siaj jednoznaczn¹ odpowiedŸ, czas
skompromitowa³ do reszty tamte nie-
realne koncepcje. Nie jest to mo¿liwe,
nawet gdyby siêgaæ po najbardziej ry-
gorystyczne, administracyjne zakazy
i rozporz¹dzenia. Ale wówczas prze-
konywano, ¿e przysz³oœæ nie bêdzie
zale¿na od Boga, bo sam cz³owiek bê-
dzie kowalem swego losu. Nawo³ywa-
no do budowy nieba na ziemi.

Do tego nowohuckiego raju
zje¿d¿ali wiêc ludzie marz¹cy o uwol-
nieniu siê z wiejskich zasz³oœci, z ci¹-
¿¹cego niekiedy karnego paragrafu.
Nie wiedzieli, ¿e czekaj¹ce na nich
eldorado mia³o ich wyzwoliæ tak¿e od
wszelkich religijnych motywacji. cdn

cz.I

W minion¹ niedzielê 10 listopada 2013 roku, w Krakowie, w parafii na Wzgó-
rzach Krzes³awickich, w której ks. inf. Jakub Gil wybudowa³ piêkny koœció³ pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego, odby³a siê uroczystoœæ Z³otego Jubileuszu Kap³añstwa Ksiê-
dza Infu³ata. W uroczystoœci uczestniczyli Ksiê¿a z naszej parafii – ks. wik. Janusz
Korbel i ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec, który wyg³osi³ okolicznoœciowe kaza-
nie. Treœæ kazania bêdziemy drukowaæ w najbli¿szych numerach Bazyliki.
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Poniedzia³ek 18 listopada
  6.00 Œp. Henryk Urbañœki

Œp. Stanis³aw Kajdas
  6.45 Œp. Gra¿yna Cholewa
  7.30 Dziekczynna za ³aski z proœb¹ o zdrowie

i b³. Bo¿e dla rodziny Anny i Kazimierza
  8.00 Œp. Jan Medoñ
12.00 Œp. Jan Migda³ek i Leokadia ¿ona,

Franciszka i Jan Migda³ek
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ

Œp. Halina Guzdek
Wtorek 19 listopada
  6.00 Œp. Stanis³aw Malczyk - 15 r.œm.
  6.45 Œp. Józefa Czopek
  7.30 Œp. Franciszka i Jan Nowak

Œp. Maria Mrowiec
  8.00 Œp. Zmarli z rodziny Gruszeczków
12.00 Œp. Stanis³aw Czaicki

Œp. Maria i Stefan Zawi³a
Œp. Anna i Pawe³ Zawi³a

18.00 Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józefa Kraus - 2 r.œm.

Œroda 20 listopada
  6.00 Œp. Marianna Hanusiak

Œp. Franciszek Tatara
  6.45 O zdrowie Igorka i pozosta³ych wnuków

W intencji Bogu wiadomej
  7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
  8.00 Œp. W³adys³aw Madyda
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny i Agnieszki
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Adam, Kazimierz, Kazimiera Banaœ
Œp. Teresa Simoni
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Stanis³aw Kajdas
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Franciszek Lach - 2 r.œm.
Œp. Danuta Wcis³o

33. Niedziela Zwyk³a - 17 listopada 2013Czwartek 21 listopada
  6.00 Œp. Zofia Pacut
  6.45 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  7.30 Œp. Olgierd Sentkowski
  8.00 Œp. Irena, Józef, Edward i Anna Burzej
12.00 Œp. Emilia Studnicka
18.00 Œp. W³adys³aw Sty³a - 17 r.œm.

Œp. Anna i Szczepan Radwan, Maria
i Jan Œliwa

Pi¹tek 22 listopada
  6.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
  6.45 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
  7.30 Œp. W³odziemierz Tetmajer

Œp. Barbara Zawada
  8.00 Œp. Stanis³aw i Franciszka £azarek
12.00 Œp. Jan, Franciszek i Helena
18.00 Œp. Jacek WoŸniak

Œp. Zofia Kolber - 13 r.œm.
Sobota 23 listopada
  6.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
  6.45 Dziekczynna za ³aski otrzymane od Boga

z proœb¹ o b³. Bo¿e dla Piotra w 70 r. urodzin
  7.30 Œp. Gra¿yna Cholewa
  8.00 Œp. Józefa Czopek
12.00 Œp. Franciszek i Franciszka Tyrybon

oraz zmarli z rodziny
18.00 Œp. Krystyna Knapik - 1 r.œm.

Œp. Piotr Zychowicz - 5 r.œm.
Niedziela 24 listopada
Uroczystoœæ odpustowa
  6.00 Œp. Stanis³aw Gorczowski - 1 r.œm.

i ¿ona Maria
  7.30 Œp. Jan, Maria Odrow¹¿ i Jan, Rozalia Gibas

Œp. W³odzimierz Ostrowski - 10 r.œm.
Œp. Stanis³aw Rodziñski

 9.00 Œp. Katarzyna i Barbara Dihm
 9.00 Roków: Œp. Pawe³ Œlazyk
10.30 Œp. Irena Fr¹czek
12.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
13.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
18.00 Œp. Marianna P³ywacz

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

 Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek –
wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dzie-
wicy i mêczennicy, we wtorek – wspomnie-
nie b³. Salomei, zakonnicy, w œrodê – wspo-
mnienie œw. Rafa³a Kalinowskiego, prezbite-
ra, w czwartek – wspomnienie Ofiarowania
Najœwiêtszej Maryi Panny, w pi¹tek – wspo-
mnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy.

1. Dzisiejsza niedziela,
na proœbê Przewodnicz¹ce-
go Konferencji Episkopatu
Polski  w odpowiedzi na
apel Ojca Œwiêtego Fran-
ciszka, jest dniem ogólno-
polskiej modlitwy i ducho-
wej jednoœci z cierpi¹cymi
mieszkañcami Filipin. So-
lidarnoœæ z potrzebuj¹cymi bêdzie
mo¿na wyraziæ m.in. poprzez zbiór-
kê do puszek.

2. Dziœ uroczystoœæ odpustowa ku
czci œw. Rafa³a Kalinowskiego
u OO. Karmelitów na Górce na mszy
œw. o godz. 11.45.

3. We wtorek o godz. 16.30 spo-
tkanie Akcji  Katol ick iej ,  nato-
miast  o godz.  17.00 Rycers twa
Niepokalanej.

4. Nasza parafia prze¿yje w czwar-
tek 21 listopada odpust ku czci Ofia-
rowania Najœwiêtszej Maryi Panny.
Jest Ona g³ównym Patronem naszej
parafii oraz bazyliki. Zewnêtrzna
odpustowa uroczystoœæ bêdzie
w przysz³¹ niedzielê.  Uroczyst¹
mszê œw. o godz. 12.00 odprawi
i kazanie wyg³osi ks. dr Jan Piwo-
warczyk, proboszcz parafii œw. Waw-
rzyñca w Regulicach. Bêdzie to
dzieñ modlitwy za kap³anów i sio-
stry zakonne pochodz¹cych z naszej
parafii, oraz o nowe powo³ania.

5. Najbli¿sza czwartkowa nowen-
na ku czci b³og. Jana Paw³a II szcze-
gólnie bêdzie poœwiêcona modlitwom
za dzieci.

6. W pi¹tek przypada li-
turgiczne wspomnienie œw.
Cecylii – Patronki muzyki
i chórów koœcielnych. Nasz
chór parafialny zaœpiewa
w tym dniu na mszy œw.
o godz. 18.00.

7. W przysz³¹ niedzielê jest
Uroczystoœæ Chrystusa Kró-

la. Po mszy œw. o godz. 9.00, wobec
Najœwiêtszego Sakramentu, odmówimy
litaniê do Najœwiêtszego Serca Bo¿ego
i akt poœwiêcenia. W tym dniu zakoñ-
czy siê, og³oszony przez papie¿a Be-
nedykta XVI, Rok Wiary.

8. Zapraszamy na pielgrzymkê do
£agiewnik i Sióstr Sercanek. Wyjazd 22
listopada o godz. 13.00, koszt 20 z³.

9. Parafia organizuje pielgrzymki do
Rzymu na kanonizacje b³og. Jana Paw-
³a II i Jana XXIII. S¹ do wyboru trzy
pielgrzymki: 5-dniowa dla m³odzie¿y
i chêtnych pielgrzymka od 25 do 29
kwietnia 2014r. Cena 700 z³. Zapisy
u ks. Janusza. Kolejna 6-dniowa od 24
do 29 kwietnia. Cena 1350z³. lub ko-
lejna od 25 do 02 maja z rozszerzo-
nym programem. Cena 1750 z³. Zapi-
sy u ks. Stefana. Zapraszamy równie¿
do Ziemi Œwiêtej od 8 do 15 lutego,
w ferie zimowe. Cena 750 euro. Zapi-
sy u ks. Janusza. Mo¿na równie¿ zapi-
sywaæ siê w kancelarii.

10. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli œp. Kazimierz Kol-
ber, œp. Jerzy Mirowski i œp. Józef War-
muz. Wieczne odpoczywanie racz im
daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.
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Pielgrzymka do Torunia, Lichenia i KaliszaPrzymnó¿ nam wiary
Oczy otwieraj¹ cz³owieka na piêk-

no przyrodzonego œwiata.  Wiara
daje mu mo¿liwoœæ widzenia œwiata
nadprzyrodzonego. Oczy bardzo
u³atwiaj¹ ¿ycie. Wielk¹ niesprawno-
œci¹ jest œlepota. Niewidomy cz³owiek
budzi smutek. Skazany jest na pomoc
innych. Zamknê³o siê dla niego po-
znanie du¿ej czêœci bogactwa œwia-
ta. Jego czu³e palce czytaj¹ za po-
moc specjalnych znaków, zwanych
pismem Braille’a.

Wiara to oczy duszy. Jest œwiat³em
wnêtrza ludzkiego. Bez niej za-
mkniête jest piêkno œwiata nadprzy-
rodzonego.

Bez oczu mo¿na ¿yæ. Spotyka siê
jednak z licznymi trudnoœciami
i ograniczeniami. Bez wiary na tym
œwiecie równie¿ mo¿na ¿yæ. Czêsto
bardzo dostatnio, a nawet szczêœli-
wie. Niepodobna jednak bez wiary
siê zbawiæ.

Matka Bo¿a przy nawiedzeniu
us³ysza³a s³owa El¿biety: „B³ogos³a-
wiona jesteœ, ¿eœ uwierzy³a”. Jesteœ
szczêœliwa, bo wierzysz w to, co
Bóg do ciebie mówi. Czêsto w ksiê-
gach Nowego Testamentu odnajdu-
jemy pochwa³y wiary: „Wam, któ-
rzy wierzycie czeœæ”. „Zwyciê-
stwem, które odnosimy nad œwiatem
jest wiara nasza”.

Wiara jest Bo¿¹ wartoœci¹, jest
³ask¹. W ¿yciu cz³owieka nieustan-
nie jest zagro¿ona. Obecnie jeste-
œmy œwiadkami œmiertelnego boju
miêdzy wiar¹ a ateizmem. Naj-
skrytsz¹ aren¹ tego zmagania jest

wnêtrze cz³owieka. Trzeba wielkie-
go wysi³ku, a tak¿e pokory, ¿eby nie
zagubiæ Bo¿ej per³y. Nie zniszczyæ
w sobie skarbu wiary.

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI œwia-
dom wspó³czesnego gigantycznego
boju, którego celem jest narzucenie
cz³owiekowi postaw sprzecznych
z Bo¿¹ wizj¹ – og³osi³ Rok Wiary. Na
uczczenie 50-lecie rozpoczêcia II So-
boru Watykañskiego, Rok Wiary
zacz¹³ siê 11 paŸdziernika 2012 roku,
a w przysz³¹ niedzielê – w Œwiêto
Chrystusa Króla, dobiegnie koñca.
Istot¹ jego by³o podkreœlenie wagi
wiary w ¿yciu cz³owieka. W tym okre-
sie Ojciec Œwiêty zaproponowa³ ró¿-
ne œrodki pog³êbienia relacji cz³owie-
ka z Bogiem. Jedn¹ z nich by³o obda-
rowanie pewnych koœcio³ów mo¿li-
woœci¹ uzyskania – pod okreœlonymi
warunkami – odpustu zupe³nego. Na-
sza Bazylika by³a tym szczêœliwcem.
Jestem wdziêczny, ¿e nasi parafianie,
którzy prowadzili modlitwy, zw³asz-
cza po mszy œw. porannej – odmawiali
pacierze, by ten odpust uzyskaæ.
Z pewnym niedosytem myœlê, ¿e za
ma³o skarb naszej bazyliki w Roku
Wiary by³ g³oszony i prze¿ywany.
Moje duszpasterskie doœwiadczenie
uczy, ¿e trzeba nieustannie korzystaæ
nawet z ma³ych Ÿróde³ek, ¿eby syciæ
pragnienia o¿ywiania ¿ycia religijne-
go. Czêsto s¹ one nieefektowne, na-
zbyt skromne, a jednak ¿yciodajne.
„Dziœ, gdy us³yszycie g³os Pañski, nie
zatwardzajcie serc waszych”. Dziœ za-
uwa¿ajcie i o¿ywiajcie wiarê, tak¿e ze
Ÿróde³ek tak cicho szemrz¹cych, a jed-
nak ¿yciodajnych.

5 paŸdziernika wyruszyliœmy w pod-
ró¿ do Matki Licheñskiej. Ksi¹dz In-
fu³at, nasz przewodnik duchowy, cie-
sz¹c siê, ¿e podjêliœmy ten trud piel-
grzymowania ¿yczy³ nam, aby ta piel-
grzymka by³a jak radosny magnificat,
radosna pieœñ, ¿e wspó³czesny nam
Papie¿ zostanie og³oszony œwiêtym.

Przed po³udniem doje¿d¿amy do
Torunia. Przewodniczka oprowadza
nas uliczkami Starówki. Mijamy
Krzywa Wie¿ê. Przez g³ówn¹ bramê
przechodzimy nadwiœlañski Skwer
Oficerskiej Szko³y Marynarki Wojen-
nej, pramatki Wy¿szej Szko³y Mor-
skiej w Gdyni. Alej¹ Gmerków, czy-
li dawnych kupców, idziemy w stro-
nê Katedry Œwiêtych Janów. To w³a-
œnie dziœ, po 13-letnim remoncie od-
bywa siê uroczysta Msza œw. Nad To-
runiem rozlega siê g³os dzwonu Tuba
Dei, który bije tylko podczas szcze-
gólnych uroczystoœci.

Idziemy uliczkami wpisanymi na
listê UNESCO. W katedrze chrzczo-
ny by³ Miko³aj Kopernik, tu znajdu-
je siê serce króla Jana Olbrachta,
a tak¿e wspania³e witra¿e i o³tarze.
Podziwiamy ratusz, pomnik Koper-
nika, Koœció³ Wniebowziêcia i uda-
jemy siê na ulicê Kopernika pod dom
s³awnego biskupa, astronoma. Wizy-
ta Torunia – nie mog³aby siê obejœæ
bez zakupu pierników, które urzek³y
nas niepowtarzalnym smakiem i ko-
rzennym aromatem. Podobno w Kra-
kowie jest sklep z oryginalnymi pier-
nikami z Torunia.

Wizyta nie mog³aby siê tak¿e obejœæ
bez odwiedzenia siedziby Radia Ma-
ryja. Po Mszy œw. w kaplicy Radia
ma³e zakupy dewocjonaliów i arty-
ku³ów zwi¹zanych z dzie³ami Ojca
Tadeusza Rydzyka, dzie³ami, które
w Polsce budz¹ mieszane uczucia.
Jednak¿e przyznaæ nale¿y, i¿ s¹ one
wynikiem wielkiej pracy dyrektora
i zaanga¿owania kilku milionów s³u-
chaczy. Radio jest czêsto przyjacie-
lem samotnych, daje mo¿liwoœæ roz-
mowy i daje poczucie bycia s³ucha-
nym. Daje nadziejê, niesie wiarê. To
swoisty telefon zaufania dla starszych
i szko³a wiary dla m³odszych.

Przeje¿d¿amy przez kilometrowy
most nad Wis³¹ i zmierzamy do Li-
chenia. Jest wieczór. Piêknie wygl¹-
da procesja z lampionami. Jeszcze
tylko Apel Maryjny i ¿egnamy cu-
downy obraz do rana. A rano ukaza³
siê nam ogrom wspania³ej, dostojnej,
z³ocistej bazyliki. Ma 365 okien, 52
drzwi i 33 schody. Z³ocone kolum-
ny, ozdobne ³awki i lampy, wymow-
ne postacie z korali za o³tarzem i ga-
blota pe³na okularów. Podziemie pe³-

(ci¹g dalszy
na str.7)




