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(ci¹g dalszy na str. 5)

Bogactwo piêkna

Zak¹tek Morskiego Oka w Tatrach
jest tak czaruj¹cy, ¿e jego piêkno wci¹¿
urzeka. Na jego temat jest wspania³a
poezja. Cudowna muzyka. Przepiêkne
obrazy. Czar Morskiego Oka tak urzek³
naszych pielgrzymów, ¿e w poprzed-

nim numerze Bazyliki ju¿ przekazali-
œmy reminiscencjê na jego temat.
W tym numerze przekazujemy wspo-
mnienia Pani Marii Zadory – wytraw-
nego przewodnika naszych woja¿y
pielgrzymkowych…

Œp. Julianna Sobieraj, ur. 1929r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Tadeusz Palichleb, ur. 1943r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Monika Ka³u¿a, ur. 1982r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Edward Gurdek, ur. 1942r., zam. Podstawie

Pogrzeb Dobry Jezu,  a nasz Panie,   daj im wieczne  spoczywanie!
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cz. IV

Zakoñczenie okolicznoœciowego kazania wyg³oszonego przez ks. proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca podczas uroczystoœci Z³otego Jubileuszu ks. inf. Jakuba
Gila w Krakowie na Wzgórzach Krzes³awickich 10 listopada 2013r.

S³owo na niedzielê

Pokolenie ks. Infu³ata zawiod³o spe-
cjalistów od spo³ecznej in¿ynierii.
W dziejowym starciu miêdzy tym co
polskie, co nasze, co wywiedzione
z wiary ojców i tradycji ojczystej,
a tym co przysz³o tu z nowym, obcym,
narzuconym militarn¹ si³¹ ateistycz-
nym bezbo¿nym systemem, pomimo
tylu trudnoœci i przeœladowañ, poko-
lenie to pozosta³o przy Bogu i przy war-
toœciach, którymi na przestrzeni wie-
ków ¿y³ nasz naród.

 Œwiadectwem tego jak¿e wymow-
nym s¹ liczne powo³ania kap³añskie
tamtych lat. Zaci¹g m³odych, polskich
serc do seminariów diecezjalnych i za-
konnych. Na g³os Chrystusa pukaj¹-
cego do ich serc m³odzie¿ ta odpowie-
dzia³a niczym starotestamentowy Saul:
„Mów Panie, bo s³uga Twój s³ucha”.
I poszli ci m³odzi ludzie na dobry bój
dla Chrystusa, dla Jego Koœcio³a w pol-
skiej OjczyŸnie.

Drodzy Parafianie tutejszej parafii!
Otwórzcie dziœ wasze serca. Wydo-
b¹dŸcie z nich wspomnienia waszej
wspólnej drogi tamtych b³ogos³awio-
nych lat. Ze skarbca waszych serc wy-

dob¹dŸcie dobro, które przez te lata
uczyni³ wasz Proboszcz, a tak¿e to, co
uczyniliœcie wspólnie z Jego inspiracji,
pod Jego duchowym przewodnictwem.
Podziêkujcie Mu przede wszystkim za
to, ¿e by³ dobrym Pasterzem waszej
wspólnoty parafialnej, ¿e uczestnicz¹c
w kap³añstwie Chrystusowym zabiega³
o zbawienia waszych dusz, udziela³ sa-
kramentalnych ³ask, jednoczy³ z Chry-
stusem, naszym Panem i Zbawc¹.

Czcigodny Ksi¹dz Infu³at prosi³, aby
z okazji dzisiejszej, jubileuszowej uro-
czystoœci mówiæ o Nim i Jego zas³ugach
jak najmniej. Aby ocenê zostawiæ Mi-
³osierdziu Bo¿emu. Spe³niaj¹c ¿yczenie
Dostojnego Jubilata i Wielkiego Bu-
downiczego tej œwi¹tyni wiem, ¿e po-
wiedzia³em za ma³o, a mo¿na by i na-
le¿a³o powiedzieæ du¿o, du¿o wiêcej.

Niech B³ogos³awiony, a wkrótce
Œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II, w którego
rodzinnej parafii przysz³o nam razem
pracowaæ, ma Ciebie, Drogi Jubilacie
w swojej przemo¿nej opiece. Niech
Jego kanonizacja bêdzie dla Ciebie na-
grod¹ za wiern¹ s³u¿bê Bogu i ludziom.
Amen

Z Maryj¹ szlakami wiary Aposto³ów i Œwiêtych… cz.I

W niedzielê 8-go grudnia
w œwiêto Maryi Niepokalanej,
wróci³am myœl¹ do innej nie-
dzieli i do spotkania z Maryj¹
w Rzymie 13-go paŸdziernika
2013 roku. By³ to dzieñ zawie-
rzenia œwiata Matce Bo¿ej Fa-
timskiej przez papie¿a Fran-
ciszka i grupa pielgrzymkowa
z Wadowic mia³a szczêœcie
uczestniczyæ wówczas we
Mszy œwiêtej na Placu œw. Pio-
tra w Rzymie. Niew¹tpliwie by³ w tym
„palec Bo¿y” i dyskretne, ale wyczu-
walne, prowadzenie przez Maryjê! Tym
bardziej, ¿e pomys³ udzia³u w tej uro-
czystoœci zrodzi³ siê niespe³na dwa mie-
si¹ce wczeœniej i po ludzku by³o ca³-
kiem mo¿liwe, i¿ nie uda siê w tak krót-
kim czasie zorganizowaæ tej pielgrzym-
ki. NajwyraŸniej jednak Maryja chcia-
³a, abyœmy tego dnia byli uczestnikami
i œwiadkami modlitwy Papie¿a wraz
z setkami tysiêcy wiernych z ca³ego
œwiata. Pierwsze spotkanie organizacyj-
ne odby³o siê bowiem 26-go sierpnia
w œwiêto MB Czêstochowskiej, a entu-
zjazm ks. Infu³ata i organizatorów Pie-
szej Pielgrzymki z Wadowic na Jasn¹
Górê wobec pomys³u p. Rozalii po³¹-
czenia corocznej pielgrzymki do gro-
bu Jana Paw³a II z obecnoœci¹ Fatim-
skiej Matki, prze³o¿y³ siê b³yskawicz-
nie na sukces organizacyjny w postaci
wyjazdu do W³och w dniach 09-
15.10.2013r.

Tak wiêc dnia 9-go paŸdzier-
nika, po Mszy œw. w Bazylice
koncelebrowanej przez kap³a-
nów-pielgrzymów: ks. Jakuba
Gila, ks. Jana Jarco i ks. Ry-
szarda Michalika z diecezji
opolskiej, przygotowani du-
chowo przez s³owa kazania ks.
Infu³ata, wyruszyliœmy w dro-
gê. Przez Czechy i Austriê do-
tarliœmy do Italii. Dziêki ks.
Janowi, który s³u¿y³ nam jako

przewodnik, mieliœmy okazjê dowie-
dzieæ siê mnóstwa informacji o szla-
ku, którym zd¹¿aliœmy do Rzymu
przez Toskaniê i Umbriê. Po drodze
odwiedziliœmy Asy¿, rozpoczynaj¹c
zwiedzanie ziemi œwiêtych Franciszka
i Klary, od Bazyliki Matki Bo¿ej Aniel-
skiej - Porcjunkula, kaplica œmierci œw.
Franciszka, Franciszek z go³¹bkami,
ogród ró¿ bez kolców; przejazd do Ri-
votorto, potem Bazylika œw. Klary
z krzy¿em z San Damiano, Bazylika
œw. Rufina z niesamowit¹ galeri¹ olej-
nych obrazów przedstawiaj¹cych ¿ycie
i œwiêtoœæ Jana Paw³a II. Dotarliœmy
wreszcie do Bazyliki œw. Franciszka,
w której czuje siê Franciszkowego du-
cha, a na ka¿dym kroku tak¿e nie-
dawn¹ (04.10.) obecnoœæ w tym miej-
scu papie¿a Franciszka. Jan Pawe³ II
by³ tu a¿ 6-krotnie, wiêc w jakiœ spo-
sób pielgrzymowaliœmy do œw. Fran-
ciszka tak¿e jego œladami. cdn

Jolanta Godzik

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
JAKUBA APOSTO£A

Przyb¹dŸ, o Panie, aby nas wybawiæ.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DRUGIEJ
KSIÊGI PROROKA IZAJASZA
Iz 35, 1-6a.10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawiæ

EWANGELIA:  Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spe³niaj¹ siê proroctwa

Jk 5, 7-10
Przyjœcie Pana jest ju¿ bliskie

ks. Stanis³aw. Jaœkowiec, prob.
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I n t e n c j e  m s z a l n ePoniedzia³ek 16 grudnia
  6.00 Œp. Teresa Beck

Œp. Józef Wiktor
  6.45 Œp. Danuta Wcis³o
  7.30 Œp. Janina Zembaty
  8.00 Œp. Tadeusz Matys
12.00 Œp. Zofia Studnicka
18.00 Œp. Maria, Franciszek i Antoni P³ywacz

Œp. Wojciech P³oszczyca

Wtorek 17 grudnia
  6.00 Œp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka,

Herbert Myœliwiec
  6.45 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
  7.30 Œp. Adolfa i Józef

Œp. Julia Malarz
  8.00 Œp. Danuta Wcis³o
12.00 Œp. Franciszek Pêkala
18.00 Œp. Józefa Czopek

Podziêkowanie za 80 lat ¿ycia
z proœb¹ o dalsze b³og. dla Ireny
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
P. Ewy Filipiak

Œroda 18 grudnia
  6.00 O zdrowie i obfitoœæ ³ask Bo¿ych dla

ks. Bogus³awa w dniu imienin
  6.45 Œp. Józef Wiktor
  7.30 Œp. Stanis³aw, Marcjanna, Andrzej

Kaczmarczyk
  8.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Trzópek
12.00 Œp. Julia i Franciszek Pi¹tek i ich rodzice
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Józefa Czopek
Œp. Maria i Boles³aw Bando³a
Œp. Stanis³aw Rzepa - 8 r.œm.
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Jerzy Mirowski
Œp. Krzysztof Kurek
Œp. Danuta Bukowska
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Danuta Wcis³o

Czwartek 19 grudnia
  6.00 Œp. Jan i Pawe³ Ludwikowscy
  6.45 Œp. W³odzimierz Tetmajer
  7.30 Œp. Rozalia i Andrzej Sala
  8.00 Œp. Stanis³aw Kajdas
12.00 Œp. Danuta Wcis³o
18.00 Œp. Julia Malarz

Œp. Franciszek Pêkala

Pi¹tek 20 grudnia
  6.00 Œp. Danuta Wcis³o

Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak
  6.45 Œp. Józef Wiktor
  7.30 Œp. Tadeusz Kasperek z rodzicami i teœciami
  8.00 Œp. Franciszek Pêkala
12.00 Œp. Antonina i Franciszek Brudni
18.00 Œp. Julia Malarz

Œp. Czes³aw Kondak

Sobota 21 grudnia
  6.00 Œp. Barbara, W³adys³aw i Franciszek
  6.45 Œp. Franciszek Pêkala
  7.30 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
  8.00 Œp. Danuta Wcis³o
12.00 Œp. Antoni i Lucyna Buczek, Julia

Consola, zmarli z rodziny Matterów
18.00 Œp. Halina Guzdek

Œp. Józef - 35r.œm, Melania Drwal,
syn Andrzej

Niedziela 22 grudnia
  6.00 Œp. Franciszka Lempart - 5 r.œm.
  7.30 Za Parafian

Œp. Zofia i Józef Maœlanka
Œp. Emilia i Franciszek Taborski

 9.00 Œp. Stanis³aw M¿yk
 9.00 Roków: Œp. Helena Nicieja - 23 r.œm.
10.30 Œp. Boles³aw, Kazimierz, Pawe³

i Mieczys³aw Wo³ek
12.00 Œp. Tadeusz Leœniak - 6 r.œm.
13.30 Œp. Ma³gorzata, Ma³gorzata Magiera
18.00 Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej

3. Niedziela Adwentu - 15 grudnia 2013

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. Dzieci oraz m³odzie¿ rozprowa-
dzaj¹ dziœ przed bazylik¹ sianko na
stó³ wigilijny. Dziêkujemy za ofiary
sk³adane przy tej okazji.

2. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw o ¿ycie chrze-
œcijañskie w rodzinach. Zachêcamy
do wiêkszej troski o biednych cz³on-
ków naszych rodzin, a tak¿e z s¹-
siedztwa. Wdziêczni jesteœmy w³aœci-
cielom sto³ówek, którzy organizuj¹
wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.

3. W nadchodz¹cym tygodniu za-
praszamy na spotkania: Rycerstwa
Niepokalanej we wtorek o godz.
17.00, Akcji Katolickiej w czwartek
o godz. 16.30, Grupy o. Pio w sobo-
tê o godz. 10.00.

4. Nowenna do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy bêdzie w œrodê
w Bo¿e Narodzenie oraz w Nowy
Rok po mszy œw. o godz. 7.30.

5. Zapraszamy do udzia³u w czwart-
kowych nowennach ku czci b³og. Jana
Paw³a II. W tym tygodniu szczegól-
nie bêdziemy modliæ siê za dzieci.

6. W pi¹tek jedziemy do £agiew-
nik wraz z Siostrami Augustiankami
ze Ska³ecznej. Wyjazd godz. 13.00.
Koszt 20 z³. Natomiast na konsekra-
cjê biskupi¹ ks. prof. Romana Pindla
pojedziemy do katedry w Bielsku-
Bia³ej w Œwiêto Trzech Króli. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt przejazdu 20 z³.
Na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej pojedziemy w niedzielê
12 stycznia. Wyjazd o godz. 15.30.

Koszt przejazdu 10 z³, a na Jase³ka
do Cieszyna – w niedzielê 19 stycz-
nia o godz. 13.00. Koszt biletu i prze-
jazdu 50 z³.

W pi¹tek adoracja nocna w kaplicy
Wieczystej Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu w sanktuarium
w £agiewnikach w godz. od 21.00 do
6.00 rano, w której uczestniczyæ bêd¹
parafianie z naszej parafii.

Sakrament chrztu œw. bêdziemy
udzielaæ w Œwiêto œw. Szczepana.
Pouczenie dla rodziców i chrzestnych
w pi¹tek 20 grudnia o godz. 19.00.

7. Pielgrzymki do Rzymu. Ks. Ste-
fan zaprasza na wyjazd w dwóch ter-
minach: od 24 do 29 kwietnia lub od
25 do 2 maja 2014 r. Ks. Janusz za-
prasza na wyjazd w terminie od 25 do
29 kwietnia. Cena 700 z³. Szczegó³y
wszystkich wyjazdów na stronie in-
ternetowej parafii oraz w kancelarii.

8. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii w poniedzia³ek 23 grudnia.

9. Ks. Stanis³aw Rapacz sk³ada ser-
deczne Bóg zap³aæ za ofiarnoœæ i cie-
p³e przyjêcie w naszej parafii. Sk³ad-
ka na budowê koœcio³a w Gorzowie
wynios³a 8507z³.
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ks. Infu³at

Odwagi – nie bójcie siê!

Jan Chrzciciel jest wspania³ym
przewodnikiem adwentowym. On
w przygotowaniu ludzi na przyjœcie
Pana odznacza³ siê niezwyk³¹ od-
wag¹. Nie lêka³ siê ani rz¹dz¹cych,
jak i poddanych. Nie ba³ siê ludzi.
Z wielk¹ ¿arliwoœci¹, bezkompromi-
sowo – pe³ni³ misjê proroka. Przy-
jaŸñ z ówczesnym w³adc¹ Herodem
nie powstrzyma³a go przed upomnie-
niem – ¿yjesz niezgodnie z Bo¿ym
prawem. Odebra³eœ ¿onê swemu
bratu. Ludziom, do których przema-
wia³, równie¿ siê nie przypochlebia³.
G³osi³ ca³¹ prawdê objawion¹. Za to
odwa¿ne œwiadczenie zap³aci³ naj-
wy¿sz¹ cenê. Zosta³ zamêczony.

Pan Jezus powie o nim: „Miêdzy
narodzonymi z niewiast nie powsta³
wiêkszy od Jana Chrzciciela.”

Podobny w przepowiadaniu Pro-
roka adwentowego by³ blog. Jan
Pawe³ II. „Nie lêkajcie siê” – to pro-
gramowe s³owo z Jego inauguracyj-
nej homilii. Odwa¿n¹ postaw¹
o ma³y w³os, a przep³aci³by ¿yciem.
Od niechybnej œmierci zamachow-
ca uratowa³a Go cudowna opieka
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Wspó³cze-
snemu cz³owiekowi zagro¿onemu
przeró¿nymi lêkami – nabo¿eñstwo
do Mi³osierdzia Bo¿ego wskazywa³
jako skuteczny sposób na strach.

Przygotowaæ siê na kanonizacjê
b³og. Jana Paw³a II to podejmowaæ

codzienn¹ walkê z wyzwaniami
¿yciowymi. Strach, lêk i niepokój –
nieustannie towarzysz¹ naszemu
¿yciu. Przezwyciê¿amy je za przy-
k³adem b³og. Jana Paw³a II dziêki
¿ywej wierze. Jezu, ufam Tobie!
„Nie lêkaj siê, Maryjo, znalaz³aœ ³askê
u Boga”.

Choroba, bezrobocie, samotnoœæ,
staroœæ dla ka¿dego cz³owieka s¹
wyzwaniem. W tych doœwiadcze-
niach ulgê przynosi nauczanie œw.
Paw³a: „Wszystko mogê w Tym, któ-
ry mnie umacnia.”

B³og. Jan Pawe³ II uczy³ nas, i¿
zwyciêstwem, które odnosimy nad
œwiatem jest wiara nasza. Przygoto-
waæ siê na Jego kanonizacjê to roz-
wijaæ w sobie ducha ¿ywej wiary,
niezachwianej nadziei oraz ¿arliwej
mi³oœci.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

9 listopada 2013 roku
o godz. 6.00 wyruszamy na
kolejn¹ w tym roku pielgrzym-
kê w Tatry. Naszym celem jest
najpiêkniejszy zak¹tek Tatr –
Morskie Oko. Autokarem do-
je¿d¿amy do parkingu na Pa-
lenicy Bia³czañskiej, dalej ju¿
pod¹¿amy pieszo, prawie 9 km,
niektórzy wybieraj¹ jazdê bre-
kami konnymi, ale tylko do po-
lanki W³osienica. Szosa wzno-
si siê stromymi leœnymi podnó-
¿ami, na wysokoœci 1100m
przechodzimy przez kamienny most
z wdziêkiem rozpiêty nad skalnym w¹-
wozem Roztoki, tworz¹cej tu ci¹g
wodospadów zwnanych Wodogrzmo-
tami Mickiewicza. Z mostu obserwu-
jemy z hukiem spadaj¹ce na skalny
blok tony spienionej wody.

Po dwóch godzinach wêdrówki, nie-
którzy krócej, stajemy oko w oko ze
s³ynnym Morskim Okiem i zakrywa-
j¹cym pó³ nieba, znanym z turystycz-
nych prospektów murem szczytów.
Adam Asnyk w wierszu „Morskie
Oko” pisa³:

„Ponad p³aszczami borów, œciœniête
zapor¹ œcian olbrzymich, co wko³o ze
sob¹ siê zwar³y, ciemne wody rozle-
wa posêpne jezioro, odzwierciedlaj¹c
w ³onie g³azów œwiat zamar³y”.

Jesteœmy w najpiêkniejszym zak¹t-
ku Tatr, sprzyja nam pogoda. Z tarasu
przed schroniskiem patrzymy na roz-
taczaj¹cy siê przed nami widok. Jezio-
ro zewsz¹d otaczaj¹ budz¹ce grozê
i podziw skaliste olbrzymy. Najbar-

dziej imponuj¹co przedstawia
siê mur Miêguszowickich
Szczytów i Cubryny. Szcze-
gólne wra¿enie robi skalista
turnia zwana Mnichem. Nad
kot³em Czarnego Stawu
wznosi siê najwy¿szy szczyt
– Rysy, 2499m npm. Szczyty
pokryte biel¹ œniegu, który
skrzy siê w p³omieniach s³oñ-
ca, przegl¹daj¹ siê w tafli je-
ziora.

Do tego niezwyk³ego,
urzekaj¹cego piêknego miej-
sca w sercu Tatr, przyby³
5 czerwca 1997 roku Ojciec

Œwiêty Jan Pawe³ II, tak jak my patrzy³
na panoramê Tatr. Do ksiêgi pami¹tko-
wej w schronisku wpisa³: „Szczêœæ Bo¿e
– Jan Pawe³ II, 5.VI.1997r.”

Nadesz³a dla nas chwila wytchnienia,
odpoczywamy w najpiêkniejszym
schronisku w Tatrach. Po odpoczynku
wyruszamy na spacer wokó³ jeziora –
2,5km. Z tarasu przed schroniskiem
sprowadzaj¹ w dó³ kamienne schodki
– 78 stopni, u³o¿one misternie w 1880
roku. Wêdruj¹c, nie wiadomo na co
patrzeæ; na urodziwe 300-letnie limby,
na mieni¹c¹ siê taflê lodu, czy na p³ach-
ty œcian pokryte œniegiem.

Powierzchnia jeziora wynosi 34,5ha,
d³ugoœæ 862m, szerokoœæ 566m, a d³u-
goœæ linii brzegowej 2613m. Kamien-
ne stopnie prowadz¹ z powrotem na
taras, na którym t³umy turystów.

W drodze powrotnej do Wadowic
odmawiamy ró¿aniec, modl¹c siê za
tych wszystkich, którzy w ró¿nych oko-
licznoœciach zginêli w górach.

Maria Zadora




