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Informacje
Pielgrzymka do Wiednia odbêdzie siê w sobotê i niedzielê, 24 i 25 maja.
Wyjazd w sobotê o godz. 5.00, powrót w niedzielê ok. godz. 22.00. W ramach zwiedzania bêdzie wyjazd na Wzgórze Kahlenberg, a w niedzielê oprowadzanie z przewodnikiem po wa¿niejszych miejscach Wiednia. Nocleg
w hotelu. Koszt pielgrzymki 360 z³. Dok³adny program przy zapisie
w kancelarii parafialnej.
X JG

Informacje

Comiesiêczni pielgrzymi jasnogórscy podjêli myœl, aby ofiarowaæ monstrancjê jako wotum za Œwiêtego Jana
Paw³a II – Matce Bo¿ej Królowej Polski. Zgodnie z ¿yczeniem Ofiarodawców zamówi³em monstrancjê za

Bazylika - Tygodnik informacyjny

9.500z³. Dotychczas chêtni z³o¿yli
sumê 8.500z³. Monstrancjê ofiarujemy
na Jasnej Górze podczas apelu
16 kwietnia. Bêdzie j¹ mo¿na obejrzeæ
w naszej bazylice w marcu. Bóg zap³aæ mieszkañcom ziemi wadowickiej
za w³¹czenie siê w ofiarowane wotum.

Do u¿ytku parafialnego tel. 33 873-20-96,
Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
https://www.facebook.com/wadowicejp2
www.wadowicejp2.pl
e-mail: gazetabazylika@wadowicejp2.pl
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

KAP£AÑSKIEJ:
Kp³19, 1-2.17-18
Przykazania mi³oœci bliŸniego

1 Kor 3, 19-23
Prawdziwa m¹droœæ to trwaæ przy Chrystusie

Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

EWANGELIA:

Mt 5, 38-48 Przykazanie mi³oœci nieprzyjació³

Przygotowuj¹c siê do kanonizacji
W obecnym roku duszpasterskim
i liturgicznym szczególnym wydarzeniem bêdzie kanonizacja dwóch wielkich papie¿y – Jana XXIII i Jana
Paw³a II, a wczeœniej 9 kwietnia
w Wadowicach uroczyste otwarcie
nowej ekspozycji w Domu Rodzinnym Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Gdy piszê te s³owa, do kanonizacji
pozosta³o 68 dni. Z radoœci¹ oczekujemy i przygotowujemy siê na og³oszenie Œwiêtym naszego Rodaka
i Wielkiego Wadowiczanina. Wielu
z nas nale¿y do pokolenia, któremu
dane by³o doœwiadczyæ dzia³ania
mocy Bo¿ej w tym Niezwyk³ym
Cz³owieku. Jan Pawe³ II konsekwentnie uczy³ nas, ¿e si³a wiary zale¿y od otwarcia na dzia³anie Ducha
Œwiêtego. Sam ka¿dego dnia prosi³
o Jego dary. Praktykê tej modlitwy
wyniós³ z rodzinnego domu. Nauczy³ siê jej od swojego ojca i by³ jej
wierny przez ca³e ¿ycie. Wielokrotnie mogliœmy siê przekonaæ, jak Pan
Bóg wys³uchiwa³ Jego modlitwy czy-
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ni¹c Go narzêdziem Swej ³aski.
„Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi… tej ziemi!”
W czasie pierwszej wizyty w OjczyŸnie, w koœciele w Wadowicach
Jan Pawe³ zatrzyma³ siê przy chrzcielnicy i na kolanach dziêkowa³ Bogu
za dar nowego ¿ycia otrzymanego na
Chrzcie œw. W prosty, ale jak¿e wymowny sposób pokaza³ nam jak bardzo potrzebne jest byœmy pielêgnowali w sobie duchowoœæ chrzcieln¹.
W uroczystoœæ Chrystusa Króla zakoñczy³ siê og³oszony przez papie¿a
Benedykta XVI Rok Wiary. W tym
czasie uœwiadomiliœmy sobie, ¿e wiara jest darem, ale tak¿e powa¿nym
zadaniem. Nie mo¿emy poprzestaæ
tylko na wzruszeniach i wznios³ych
s³owach. Nie mo¿emy tylko wspominaæ przesz³oœci. Dlatego nie powinniœmy uciekaæ przed odpowiedzialnoœci¹ za przekaz wiary tym,
którzy obecnie id¹ z nami i przyjd¹
po nas. To jest najwiêksze wyzwanie przed jakim stajemy. Postarajmy

(ci¹g dalszy ze str. 5)

strii, S³owacji i ca³ej Polski. By³y te¿
dzieci bior¹ce udzia³ w regionalnym
spotkaniu Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych z za³o¿ycielk¹ Madzi¹ Buczek i ojcem Piotrem. Madzia piêknie
i ze szczer¹ wiar¹ poruszy³a serca widzów, przemawiaj¹c do nas ze sceny.
Kurtyna w górê i oczom naszym
ukaza³a siê prosta, ale wymowna sceneria. Maryja pokornie godz¹ca siê
z wol¹ Bo¿¹. Staje siê S³u¿ebnic¹
Pañsk¹. Bêdzie odt¹d kochaæ, pielêgnowaæ i strzec Syna Bo¿ego, Zbawiciela œwiata. Nawiedza œw. El¿bietê,
któr¹ ogarnia radoœæ na widok Matki
Pana. Kiedy czas nadchodzi, akcja
przenosi siê na pole pasterzy. Jak¿e oni
s¹ naturalni, weseli i szczerzy. Wœród
nich baranki – dzieci – maleñkie, raczkuj¹ce, budz¹ce nasz¹ sympatiê. Kiedy piêkny anio³ pojawia siê na scenie
i obwieszcza nowinê, pasterze z wiar¹
udaj¹ siê na poszukiwanie miejsca narodzenia Dzieciêcia. Nie by³o dla Niego miejsca na ziemi, niech wiêc znajdzie miejsce w naszych sercach.
Na Dzieci¹tko czyha zazdrosny
i podstêpny Herod. Ka¿e œledziæ
trzech wierz¹cych, poszukuj¹cych
ma³ego króla mêdrców. A sam s³ucha
podszeptów diab³ów i na jego rozkaz
maj¹ zgin¹æ wszyscy mali ch³opcy,
w tym syn Heroda. Niewzruszony nie
reaguje na proœby ¿ony i nie cofa rozkazu. Przychodzi po niego bezlitosna
œmieræ. Te sceny by³y wrêcz strasz-7-

ne, czerwone œwiat³o w mroku i gra aktorów skutecznie wzbudzi³y niepokój.
W obliczu grzechu powinniœmy odczuwaæ taki sam niepokój, by w porê wycofaæ siê ze z³ej drogi.
Tymczasem przy Jezusie czuwa Maryja ze œw. Józefem i przepiêkne anio³y. W scenie anielskiej widzimy kilkadziesi¹t anio³ów wy³aniaj¹cych siê
z rozpylanej chmury. Efekt tej sceny jest
niebiañski. Przybywaj¹ pasterze z ¿onami, dziewczynami, ka¿dy z nich w stroju ludowym i prowadz¹ swoj¹ trzodê.
Zjawiaj¹ siê goœcie ze Wschodu.
Wszyscy bior¹ udzia³ w pasterce –
koncercie kolêd i pastora³ek. Tañcz¹,
œmiej¹ siê i ciesz¹. Aktorzy bior¹ na
rêce swoje dzieci, wystêpuj¹ce na scenie. Rodziny staj¹ obok siebie. Tak, bo
rodzina jest najwa¿niejsza w ¿yciu cz³owieka. Tu widaæ te wspania³e wiêzi
³¹cz¹ce ludzi. Ka¿da z tych 150 osób
swój czas i zdolnoœci przez miesi¹ce
prób i przygotowañ poœwiêci³a Bogu.
Ma³y Bóg sw¹ wielkoœci¹ ogarnia
œwiat, a p³acz¹c z zimna p³acze przez
lodowatoœæ naszych serc, przez nasze
grzechy. Przytulmy Go, pokochajmy
i nigdy nie opuœæmy, abyœmy u kresu
naciskaj¹c dzwonek do bramy niebieskiej nie stwierdzili, ze jest nieczynny.
By³o to przepiêkne, niezwyk³e, trzygodzinne widowisko. Tak wspania³e, ¿e
znów z radoœci¹ planujemy wyjazd do
Cieszyna, tym razem na misteria Mêki
Pañskiej.
Jolanta Brózda

Intencje mszalne

Poniedzia³ek 24 lutego
6.00 Œp. Stanis³aw Kajdas
Œp.Stanis³awa Musia³
6.45 O b³. Bo¿e, ³askê powrotu do sakramentów
œw. i pokój dla rodziny Mariusza
Mazur oraz o zdrowie dla mamy Krystyny
7.30 Œp. Kazimierz Kolber
8.00 Œp. Maciej Chmura - 2 r.œm.
12.00 O ¿yw¹ wiarê i szczêœliw¹ pracê za
granic¹ dla £ukasza
18.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 6 r.œm.
Œp. Józef Warmuz
Wtorek 25 lutego
6.00 Œp. Tadeusz Palichleb
6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
7.30 Œp. Jadwiga Leœniewska
Œp. Stanis³awa Musia³
8.00 Œp. Kazimierz Kolber
12.00 Œp. Jan Œliwa
18.00 Œp. Zenon Randak
Œp. Helena Zygmunt
Œroda 26 lutego
6.00 O powrót do zdrowia dla Damiana
i b³. Bo¿e dla rodziny
6.45 Œp. Krzysztof Kurek
7.30 Œp. Kazimiera Glanowska
O wieczne zbawienie dla duszy
potrzebuj¹cej Bo¿ego Mi³osierdzia
8.00 Œp. Jerzy Mirowski
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Bogumi³y
i Zdzis³awa Piotrowskich
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O dar macierzyñstwa dla Magdaleny
Za zmar³ych:
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Edward Gurdek
Œp. Bogdan Biernat
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef Warmuz
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Józef ¯ak
Œp. Anna Daruk
-6Œp. Tadeusz Szkutnik

Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Maria Putek
Œp. Danuta Katarzyna ¯ukowska
Œp. Krystyna Gurdek
Czwartek 27 lutego
6.00 Œp. Józef Warmuz
6.45 Œp. Anna Daruk
7.30 Œp. Stanis³awa Musia³
8.00 Œp. Kazimiera Glanowska
12.00 Œp. Eugeniusz Dudziñœki
18.00 Œp. Stefan Garlacz - 3 r.œm.
Œp. Zofia Tatar - 5 r.œm., syn Józef
Pi¹tek 28 lutego
6.00 Œp. Stanis³awa Musia³
6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
7.30 Œp. Anna Daruk
8.00 Œp. Anna Byrska - 2 r.œm.
12.00 Dziêkczynna, o zdrowie i b³. Bo¿e
dla Tadeusza i Zofii
18.00 Œp. Danuta Bukowska
Œp. Helena i Czes³aw Ku³aga
Sobota 01 marca
6.00 Œp.Kazimiera Glanowska
6.45 Œp. Anna Daruk
7.30 Œp. Karolina Polus - 24 r.œm.
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP oraz o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,
o kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo,RadioMaryja iTVTRWAM
18.00 Œp. Jerzy Szara - 17 r.œm.
Œp. Józef Kowalczyk z rodzicami
Niedziela 02 marca
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Jan Medoñ - 10 r.œm.
Œp. Ryszard Malec - 12 r.œm.
9.00 Œp. Stefania i Franciszek Maj
9.00 Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka - 12 r.œm.
10.30 Œp. Janina Stawowy - 6 r.œm.
12.00 Œp. Kazimierz Sat³awa
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Michalina i Józef P³ocharscy

siê, jako rodacy Œwiêtego Papie¿a
wype³niæ to zadanie poprzez kierowanie siê zasadami wiary, dawanie
œwiadectwa w najbli¿szym otoczeniu
i obrony Koœcio³a przed mocami
ciemnoœci. Wiara musi przenikaæ nasze myœlenie i dzia³anie, nasz¹ pracê
nad sob¹ i apostolstwo. W³aœnie do
takiej odpowiedzialnoœci przygotowa³ nas B³ogos³awiony Jan Pawe³ II.

Jego kanonizacja, do której siê przygotowujemy, jest ostateczn¹ pieczêci¹
gwarantuj¹c¹ autentycznoœæ tego, czym
sam ¿y³ i co nam proponowa³. To w³aœnie od nas zale¿y, czy og³oszenie œwiêtym tego Œwiadka wiary zostawi w nas
trwa³y œlad, czy zaowocuje w naszych
sercach i postawach ¿yw¹ wiar¹, g³êbok¹ nadziej¹ i gor¹c¹ mi³oœci¹?
ks. St. Jaœkowiec, prob.
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1. W poniedzia³ek spotkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II po
Mszy œw. wieczornej.
2. W czwartek po Mszy œw. zapraszamy na Nowennê do b³. Jana Paw³a II,
podczas której modlimy siê za
m³odzie¿.
3. Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne, które odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki i czwartki o godz. 18.45.
4. W pi¹tek o godz. 19.00 pouczenie przedchrzcielne.
5. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

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

6. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi. W naszej bazylice codziennie po mszy œw.
o godz. 7.30 litania do œw. Józefa.
7. W przysz³¹ niedzielê o godz.
17.30 Wieczór Jana Paw³a II.
8. Do sanktuarium w £agiewnikach wraz z nawiedzeniem Sióstr
Norbertanek na Salwatorze pojedziemy w pi¹tek 28 lutego. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³. Natomiast
na przedstawienie Mêki Pañskiej
do Ksiê¿y Salezjan w Krakowie
w niedzielê 9 marca o godz. 12.30.
Koszt 35 z³. /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Œp. Bronis³awa Grzybczyk, ur. 1933r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Bogusz, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Joanna Szczurek, ur. 1937r., zam. Miedzne
-3Œp. Walentyna Snopek, ur. 1941r., zam. Wiedeñ
Œp. Julian Flasz, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Franciszka Fia³kowska, ur. 1919r., zam. Al. MB Fatimskiej

Czy i wy chcecie ode Mnie odejœæ?
Za ¿ycia ziemskiego
Chrystus podczas publicznej dzia³alnoœci nieustannie by³ otoczony
ludŸmi. Cisnêli siê do
Niego. Chcieli byæ z Nim.
Najbardziej pragnêli spotkania ludzie chorzy. Liczyli na wyleczenie.
W naszych czasach
Chrystus ¿yje w Koœciele. Liturgia
uobecnia ¿ywego Chrystusa. Zauwa¿amy, ¿e ludzie, gdy Jezus obiecywa³ ustanowienie Najœwiêtszego
Sakramentu zaczêli Go opuszczaæ.
Eucharystia buduje Koœció³, a Koœció³ sprawuje Eucharystiê. To zdanie czêsto powtarza³ b³og. papie¿
Jan Pawe³ II. Jak za czasów biblijnych, tak i teraz eucharystyczny Jezus nie zachwyca rzesze ludzkie.
Pyta³ Jezus swych uczniów: „Czy
wy chcecie odejœæ?” Jesteœmy
œwiadkami jak w ró¿nych krajach
ludzie odchodz¹ z Koœcio³a. W naszej OjczyŸnie, co ostatnio zauwa¿y³ papie¿ Franciszek, pod tym
wzglêdem jest wci¹¿ dobrze.
Ró¿ne miejsca zajmujemy podczas
sprawowania liturgii mszy œw. Czym
bli¿ej jesteœmy o³tarza, tym wiêcej
korzystamy. Specjalnie obdarowane
jest miejsce wokó³ o³tarza, tzw. prezbiterium. To ziemia œwiêta. Przeznaczona ona jest dla wybranych. Dla
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kap³anów i s³u¿by liturgicznej. Czym bardziej przy
o³tarzu jest ciasno – tym
czytelniejsze jest œwiadectwo ¿ywej wiary wspólnoty parafialnej. Tym wiêksza jest chwa³a Bo¿a, ale
tak¿e widoczna gorliwa
praca kap³ana opiekuj¹cego siê s³u¿b¹ liturgiczn¹,
jak równie¿ chwa³a rodziców,
a zw³aszcza ich synów w³¹czaj¹cych
siê w tê s³u¿bê. Gdy do o³tarza podchodzi sam kap³an, a tylko Anio³owie mu us³uguj¹ – nie ma ministrantów ani lektorów – odczuwamy smutek. Brak m³odych przy o³tarzu to
bolesne przypomnienie pustego
miejsca przy stole wigilijnym. Doœæ
czêsto ten temat by³ poruszany podczas tegorocznej wizyty kolêdowej.
T³umaczy³em, ¿e wype³nienie przestrzeni przy o³tarzu jest wspólnotowym zadaniem ksiêdza, rodziców
i ch³opców.
Kiedy brakuje m³odych to przychodz¹ starsi, a zw³aszcza panie. One
przesz³y pouczenie lektorskie. Maj¹
upowa¿nienie Koœcio³a, by proklamowaæ S³owo Bo¿e. Odczucia parafian, zw³aszcza rodzaju ¿eñskiego,
jest wobec tej praktyki doœæ krytyczne. Mówi³y niejednokrotnie – to jest
miejsce dla ksiêdza i lektorów. Niech
panie modl¹ siê na koœciele. W roz-

Jestem przekonany, ¿e miejsce
wokó³ o³tarza jest przeznaczone dla
ka¿dego, który z umiejêtnoœci¹ sprawuje odpowiedni¹ funkcjê liturgiczn¹. Bardzo nas ciesz¹ m³odzi.
Gdy jednak ich brakuje, to dobrze ¿e
uzupe³niaj¹ starsi.

mowach kolêdowych doœæ trudno
by³o mi przekonywaæ oponentki.
T³umaczy³y z pewnoœci¹ siebie, ¿e
czytaj¹ce panie zajmuj¹ miejsca przy
pulpicie lektorom, których ju¿ jest
i tak ma³o. Oni siê zniechêcaj¹, bo
uwa¿aj¹, ¿e s¹ niepotrzebni.

ks. Infu³at

Jase³ka – tradycyjne misterium Bo¿ego Narodzenia w Cieszynie
Cieszyn znany jest g³ównie z targu, przejœcia granicznego, no i Czeskiego
Cieszyna. Lecz uczestnicy
wyjazdu do cieszyñskiego
teatru powiedz¹ – tam odbywaj¹ siê niezwyk³e jase³ka.
Wystawia je Zespó³ Teatralny parafii pod wezwaniem œw. El¿biety w Cieszynie. A jego za³o¿ycielk¹, opiekunk¹
i re¿yserk¹ jest siostra Jadwiga Wyrozumska. Zainteresowanie teatrem przejawia³a jeszcze w nowicjacie. Swoim
zapa³em i determinacj¹ potrafi³a zaraziæ innych.
W 1984 roku za³o¿y³a zespó³ teatralny, a od 1990 roku w teatrze wystawia jase³ka, misterium M¹ki Pañskiej
i „Goœcia Oczekiwanego”. Do zespo³u nale¿y ok. 150 osób. S¹ to przede
wszystkim rodziny – kolejne pokolenia – dziadkowie, rodzice, dzieci
i wnuki. Tak jest ze œw. Józefem – gra
od pocz¹tku. W rolê Jezuska wcieli³o
siê ju¿ 36 dzieci, zawsze co najmniej
pó³rocznych. Na scenie zobaczyæ te¿
mo¿na maluchy niespe³na roczne, jak

i nastolatki. S¹ anio³kami, pastuszkami, barankami i tancerzami.
Siostra Jadwiga, niczym Whoopi Goldberg w filmie „Zakonnica w przebraniu”,
tworzy uk³ady taneczne i sama pokazuje je dzieciom. Uwa¿a, ¿e celem
tych jase³ek jest przybli¿enie tajemnicy Bo¿ego Narodzenia zw³aszcza
dzieciom i m³odzie¿y, nie maj¹cej
obecnie pozytywnych wzorców. Podczas przygotowañ Siostra stara siê
zachowaæ ewangelicznoœæ przekazu.
W scenariuszu wykorzystuje szereg
elementów regionalnych i twórczoœæ
artystyczn¹ cieszyniaków.
Jase³ka te to wed³ug Siostry pewien
rodzaj œwiadectwa wiary wystêpuj¹cych w nich aktorów amatorów. To
widowisko muzyczne z oryginalnym
scenariuszem i pe³ne rozmachu inscenizacyjnego, pe³ne emocji i naturalnoœci, radoœci i entuzjazmu. Corocznie
ogl¹da je kilka tysiêcy widzów. Wœród
nich tym razem byli widzowie z Au-5-
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