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1. Niedziela Adwentu

Wspominam

(ci¹g dalszy ze str. 1)

sprawowa³ rz¹dy prezesa GS-u. Otaczali go sympati¹ ci, którzy siê z nim
spotykali. Podczas choroby by³em kilka razy w jego domu. Z entuzjazmem
ukazywa³ mi wykonane przez niego
tablice genealogiczne swej rodziny.
Bardzo j¹ ceni³ i cieszy³ siê ze swej
¿ony. Gdy odszed³ do wiecznoœci –
bardzo nam go brak.
Po pogrzebie przysz³a do mnie Pani
Helenka Zieliñska, jego ¿ona – przekazuj¹c mi z³ote obr¹czki œlubne
z proœb¹, aby je powiesiæ jako wota
przy obrazie Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Opowiedzia³a wtedy sw¹

Bazylika - Tygodnik informacyjny

historiê: Gdy skoñczy³a 18 lat przysz³a
do kaplicy Matki Bo¿ej w Wadowicach (pochodzi z Wieprza). Wtedy zawierzy³a proœbê o dobry wybór drogi
¿yciowej. Prosi³a albo o pokierowanie
do zakonu, lub spotkanie ch³opca, który by³by mê¿em. Okaza³a siê ni¹ droga ma³¿eñstwa z W³odziem. By³ on
wspania³ym mê¿em i bardzo dobrym
ojcem. Po 54 latach wspólnego po¿ycia, w zgodzie i szczerej mi³oœci, Bóg
odwo³a³ do wiecznoœci mê¿a. Teraz,
kiedy zosta³a wdow¹, sk³ada te obr¹czki œlubne jako wota – pragn¹c podziêkowaæ Matce Boskiej za wys³uchanie
proœby z lat m³odzieñczych. ks. Infu³at
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Choæ od pogrzebu œp. W³odzimierza
Zieliñskiego minê³o kilka tygodni –
wci¹¿ jestem przy nim moj¹ modlitewn¹ pamiêci¹. Wraz z ¿on¹ bra³
udzia³ w wielu naszych parafialnych
pielgrzymkach. W ci¹gu tygodnia byli
sta³ymi uczestnikami porannej mszy
œw. Gdy go jeszcze ma³o zna³em, nie-

raz patrz¹c na niego myœla³em, dlaczego dotychczas nigdy z nim nie spotka³em siê na kolêdzie. PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e mieszka³ w s¹siedztwie naszej parafii, ale ju¿ w Tomicach. Za
jego ludzkoœæ cenili go uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Tischnera. Powa¿ali go
jego s¹siedzi, a tak¿e podopieczni, gdy
(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA IZAJASZA:
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7
Obyœ rozdar³ niebiosa i zst¹pi³

Kronika pielgrzymkowa zakoñczenie
Miasto œw. Antoniego, z Jego magicznym grobem, przy którym w modlitwie towarzysz¹ nam tysi¹ce oczu,
patrz¹cych z fotografii porozwieszanych wokó³ o³tarza, jako wota dziêkczynne za otrzymane ³aski. Niech ta
chwila modlitwy dopomo¿e nam
w pog³êbieniu naszej wiary, niech j¹
umacnia, po³¹czy i scali nasze rodziny. Niech œw. Antoni pomo¿e nam
na nowo odnaleŸæ drogê, abyœmy nie
schodzili z dróg naszej wiary. Przyjmujemy Jego w³asn¹ radê: „Niech
zamilkn¹ s³owa, a odezw¹ siê czyny.
Mowa zaœ jest skuteczna wówczas,
kiedy przemawiaj¹ czyny”.
Wdziêcznoœci¹ ogarniamy Organizatorów i Kierowców z biura „Turysty” za bezpieczn¹ jazdê oraz
¿yczliwoœæ i uœmiech. Pielgrzymi
wywodzili siê z ró¿nych parafii, nie
znaliœmy siê wczeœniej, ale potrafiliœmy utworzyæ wspólnotê, zwart¹,
zgran¹ grupê. Pielgrzymowanie
z takimi organizatorami to sama radoœæ, zachwyca troska, uœmiech,
dobre s³owa. Cieszy radoœæ drugiego cz³owieka.
Obiecujemy œw. Janowi Paw³owi II,
¿e za rok znowu Go odwiedzimy.
By³aby to 13-ta pielgrzymka do Rzymu od 2005 roku.

LISTU ŒW.PAW£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia siê Jezusa Chrystusa

Odnów nas, Bo¿e, i daj nam zbawienie.

EWANGELIA: Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie
1. Niedziela Adwentu - 30 listopada 2014
1. Dziœ ofiara sk³adana na tacê
z przeznaczeniem na budowê koœcio³a w Gorzowie.
2. W tygodniu Msza œw. roratnia
o godz. 6.00 oraz 18.00.
3. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz
od godz. 16.00 do 18.30.
Zachêcamy do przyjêcia
Komunii œw. wynagradzaj¹cej. W pierwszy
pi¹tek kancelaria parafialna
nieczynna.
O godz. 19.00 pouczenie
przedchrzcielne.
4. W pierwsz¹ sobotê
na Mszy œw. o godz. 8.00
modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê Mszê
œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji
dzieci, jak równie¿ wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê odwiedzamy chorych z sakramentami œwiêtymi. O godz. 17.30 zapraszamy na
Wieczór Jana Paw³a II. O 18.00
Msza œw. ku czci œw. Jana Paw³a II.
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Po Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ
œwiece.
Tak¿e w sobotê 6 grudnia w naszej parafii bêdzie spotkanie dzieci
ze œw. Miko³ajem. Rozpocznie siê
ono w koœciele o godz.
16.00 od inscenizacji
„Byæ dobrym jak œw.
Miko³aj”, przygotowanej przez m³odzie¿ Gimnazjum nr 1. Nastêpnie
œw. Miko³aj w otoczeniu
Anio³ów bêdzie obdarowywa³ dzieci prezentami. Rodziców, którzy
chc¹, aby to œw. Miko³aj wrêczy³ prezent dziecku, prosimy
o kontakt w celach organizacyjnych,
z siostrami czy paniami katechetkami lub z ks. Piotrem.
5. Zapraszamy na zagraniczne pielgrzymki: Fatima, Lourdes, La Salette w terminie od 5 do 18 czerwca
2015r. Koszt ok. 2.400 z³. oraz do
Ziemi Œwiêtej od 21 do 28 lutego
2015r. Koszt 720 euro plus 100 z³.

W tym dniu udajemy siê te¿ do Loreto, do bazyliki ze znajduj¹cym siê
w œrodku Domkiem Nazaretañskim
Maryi. Wchodz¹c, wita nas napis:
„Tu S³owo sta³o siê Cia³em”. Wewn¹trz figurka Maryi z Dzieci¹tkiem
na rêku. Tu odmawiamy Litanie Loretañsk¹. U stóp bazyliki, na zboczu
góry po³o¿ony jest polski cmentarz
wojenny, gdzie pochowano 1200
¿o³nierzy polskich. Tu pielgrzymi
odnajduj¹ groby swoich krewnych.
To ju¿ ostatni nasz nocleg na ziemi
w³oskiej. Tym razem w hotelu w Catholica, nad Adriatykiem. Po uroczystej kolacji wiêkszoœæ wybiera siê na
wieczorny spacer nad morze. Rankiem, przy piêknej pogodzie, niektórzy zd¹¿yli jeszcze pop³ywaæ w morzu. Przed po³udniem wyruszamy
w drogê powrotn¹. Na naszym szlaku nie mog³o zabrakn¹æ Padwy.
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Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 1 grudnia
6.00 Œp. Barbara Zimmer
Œp. Janina Domadzierska
6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. W³adys³aw Witek, syn Krzysztof
18.00 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Stanis³aw Gêbczyk
Wtorek 2 grudnia
6.00 Œp. Marianna Byrska
6.45 Œp. Zofia Korytek
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
Œp. Danuta Dêbosz
8.00 Œp. Michalina i Karol Piotrowski
12.00 Œp. Antonina Wiewióra
18.00 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Janina Stopa
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œroda 3 grudnia
6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
W int. pielgrzymów z Wa³brzycha
6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
8.00 Œp. Michalina i Karol Piotrowski
12.00 Œp. Józef Nowakowski - r. œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O dar uzdrowienia dla S³awomira z choroby
ch³oniaka oraz szczêœliwy przebieg operacji
i przeszczepu
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i
opieke Matki Bo¿ej w 92. r. urodzin Kazimiery Zadory
Za zmar³ych:
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Janina Kochman
Œp. Jan Ga³uszka
Œp. Danuta Stelmaszuk
Œp. W³adys³aw Sirko
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Œp. Albina Baran - 8 r.œm.
Œp. Janina Madyda
Œp. Jan Miarka
Œp. Zofia WoŸniak

Szczegó³owe informacje i zapisy
u ks. Janusza.
6. Do Tychów wyje¿d¿amy
4 grudnia o godz. 10.00. Koszt
25 z³. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z siostrami karmelitankami pojedziemy w pi¹tek 19 grudnia. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt 20 z³.
7. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga dzia³aj¹ce przy naszej parafii,
uruchomi³o Senioralny Punkt Porad-

Czwartek 4 grudnia
6.00 Œp. Maria Dyduch-P³onka
6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
8.00 Œp. Kazimiera Wojtunik, Barbara Siwek
12.00 Œp. Edward Sroka
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Stanis³aw Gêbczyk
Pi¹tek 5 grudnia
6.00 Œp. Miros³awa Zadora
Za Barbarê - o ³askê zniesienia cierpienia
6.45 Œp. Tadeusz W¹sek
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za wszystkich
zmar³ych ksiê¿y i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Tadeusz Czuba - 6 r.œm.
Œp. Danuta i Jan Œwiderga³

8. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera, w czwartek – wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy, w sobotê – wspomnienie
œw. Miko³aja, biskupa.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

Witaj Matko Mi³osierdzia

Sobota 6 grudnia
6.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
7.30 Œp. Stanis³aw Brañka
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Józef Wróblewski - 11 r.œm., syn Maciej
II Niedziela Adwentu 7 grudnia
6.00 Œp. Antonina Wiewióra
7.30 Œp. Jaros³aw Seremet - 2 r.œm.
Œp. Stanis³aw Brañka
9.00 Œp. ks. Stanis³aw M¿yk
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl - 31 r.œm.
10.30 Œp. Barbara Drabik, Józef Drabik,
Boles³aw Drabik
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Mariola Rumlowa

nictwa Prawnego i Obywatelskiego
dla seniorów w wieku powy¿ej 60 lat.
Szczegó³owe informacje na plakatach oraz w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wojty³ów 13/2.
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Rozpoczynamy dzisiaj czas przygotowania na Bo¿e Narodzenie.
Matka Bo¿a jest szczególn¹ Patronk¹ Adwentu. Ona jest Nauczycielk¹ tego okresu liturgicznego. Jest
Matk¹ mi³osierdzia. Jej œwiêto obchodzimy 16 listopada. Obraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej jest nam
szczególnie bliski i kochany. Widzimy J¹ sam¹, bez Bo¿ego Dzieci¹tka. Rzadko sztuka sakralna
ukazuje J¹ w takim wyrazie.
Samotna Matka. Z spuszczonymi oczami. Z rêkami
bezsilnie opuszczonymi.
Wpatruj¹c siê w Jej postaæ
– budzi w nas sympatiê.
Jakby zawstydzona, ¿e jest
bez dziecka, ¿e jest sama.
Ona – Ostrobramska – o tak
bolesnej historii. Jest wyj¹tkowo nam potrzebna. To do

Niej przy ka¿dym pogrzebie wo³amy:
„Matko Mi³osierdzia, witaj.” Kiedy
zbolali stoimy przy trumnie osoby nam
bliskiej, wtedy s³owa antyfony kierowane do Niej jako nadziei naszej dodaj¹ nam otuchy. Do Maryi Ostrobramskiej w modlitwie brewiarzowej
modlimy siê: „Wspomnij Maryjo na
samotnoœæ w³asn¹. Kiedy pod krzy(ci¹g dalszy na str. 4)

nie mo¿e opuœciæ. Czemu mnie to
spotka³o – dlaczego ja – dlaczego
teraz – dlaczego w takich okolicznoœciach? S¹ nawet tacy ludzie, którzy na skutek wewnêtrznej pretensji
do Boga odchodz¹ od wiary.
Adwentowe ciemnoœci niszcz¹
niejednego cz³owieka. Niejednokrotnie nie mo¿e stan¹æ na nogi.
Matka Bo¿a Ostrobramska, Matka
Mi³osierna, Patronka Adwentowa
podpowiada mi: Przestañ siê przejmowaæ swymi cierpieniami! Rozerwij pancerz samotnoœci bólu, który
ciê niszczy. Rozejrzyj siê wokó³ siebie. Zobaczysz tylu ludzi, którzy
czekaj¹ na ciebie. Na tw¹ pomoc.
Kiedy pójdziesz do nich i zajmiesz
siê ich losami – zobaczysz jak dziêki swemu mi³osierdziu odnajdziesz
spokój i radoœæ ¿ycia. Gorzkoœæ ciê
opuœci. Uwierz mi – prosi ciê Maryja, Matka Mi³osierna.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

¿em sta³aœ pe³na bólu. ZejdŸ Mi³osierna z wysokiego tronu, który siê
wznosi nad pielgrzymi¹ drog¹. U¿al
siê nêdzy i niedoli naszej.”
W tej czêsto beznadziejnej sytuacji,
gdy dotknê³o nas cierpienie spowodowane œmierci¹, jawi siê jako nadzieja nasza. Uœwiadamiamy sobie,
¿e nigdy nie jesteœmy w sytuacji beznadziejnej. Rozpacz nie mo¿e nami
zaw³adn¹æ. Jest Matk¹ mi³osiern¹.
Czym bardziej opanowuje nas smutek, tym bardziej trzeba siê w Ni¹
wpatrywaæ i J¹ przyzywaæ – Matko
Mi³osierdzia, nadziejo moja zachciej
wejœæ w moje trudne dziœ. W moich
ciemnoœciach b¹dŸ jasnym drogowskazem.
Choæ tyle lat minê³o od odejœcia
kochanej osoby, wci¹¿ nie mo¿emy
siê pozbieraæ. S³yszymy powiedzenie, ¿e czas leczy rany, to jednak
w nas ból wci¹¿ trwa. ¯al do Boga

Bazylikowe informacje
1. W pi¹tek 21 listopada, w dzieñ
naszego odpustu parafialnego Ofiarowania NMP pielgrzymowaliœmy
do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach i na cmentarz
Rakowicki. Tam nawiedziliœmy grobowiec Mariacki, w którym spoczywa œp. Infu³at, ks. Kazimierz Suder.
Ucieszy³em siê, gdy¿ w 2. rocznicê
œmierci naszego Infu³ata pó³ setki
parafian otacza³o modlitewn¹ pamiê-
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ci¹ i rozœwietlonymi zniczami d³ugoletniego, niezapomnianego Proboszcza. Zauwa¿y³em, ¿e tym wyj¹tkowym Kap³anem wadowiczanie
wci¹¿ ¿yj¹. Od tego grobowca skierowaliœmy nasze kroki na miejsce
pochówku, na cmentarzu wojskowym, rodziny Wojty³ów. Wci¹¿
grób Rodziców Œwiêtego Papie¿a
jest omadlany.

3. Nasze comiesiêczne pielgrzymowanie do £agiewnik, w trzeci pi¹tek
19 grudnia po³¹czymy Sanktuarium
Mi³osierdzia z nawiedzeniem klasztoru sióstr karmelitanek bosych na ul.
£obzowskiej w Krakowie. Tegoroczne roraty s¹ prze¿ywane w towarzystwie œw. Teresy Wielkiej, reformatorki Karmelu. Chcemy spotkaæ siê z t¹
niezwyk³¹ karmelitank¹ ¿yj¹c¹ w swoich zakonnicach. Wyjazd w pi¹tek 19 grudnia, godz. 13.00.
Koszt 20 z³. ks. Infu³at

2. Dziêki Pani Lucynie Sat³awa,
która niestrudzenie kieruje Klubem
Seniora Pod Plebani¹, mo¿emy radoœnie spêdziæ Dzieñ Barbórkowy
na Œl¹sku, w Tychach. Tamtejsi seniorzy chc¹ nas serdecznie przyj¹æ
i ugoœciæ. Ka¿dy, kto ma ochotê
mo¿e z nami jechaæ. Wyje¿d¿amy
w czwartek 4 grudnia o godz. 10.00.
Koszt przejazdu
25 z³. Jak zwykle
mo¿na siê zapisaæ
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Zapomniany cmentarz Wielkiej Wojny cz. I
Stulecie rozpoczêcia Wielkiej Wojny, która przynios³a wolnoœæ Polsce,
natchnê³y ks. Infu³ata do zorganizowania pielgrzymki do najwiêkszej
nekropolii wojennej w Galicji Zachodniej.
Wyruszyliœmy w sobotni, deszczowy poranek. Nasz autobus kolejno
pokonywa³ zamglone pasma Beskidu Wyspowego, Gorców i Beskidu
Niskiego by dotrzeæ do sk¹panego
w s³oñcu Starego S¹cza. W drodze
do klasztoru klarysek przekroczyliœmy Bramê Seklersk¹ – podarunek
wêgierskich Seklerów z Siedmiogrodu z okazji kanonizacji ksiê¿niczki Kingi córki króla Wêgier Beli IV.

Na dêbowej bramie znajduj¹ siê p³askorzeŸby œw. Kingi, œw. Jadwigi,
oraz splecione razem herby Królestwa Polskiego i Wêgierskiego. Brama przypomina o niezwyk³ej wspólnocie tych dwóch bratnich narodów.
Celebracja Mszy œw. uniemo¿liwi³a
nam dok³adne zwiedzenie koœcio³a,
w którym znajduje siê unikalna barokowa ambona. Dziêki pani Marii
zwiedziliœmy zamkniête o tej porze
roku ma³e muzeum poœwiêcone Œw.
Kindze. Nastêpnie udaliœmy siê do
£u¿nej, miejscowoœci zwi¹zanej
z bitw¹ pod Gorlicami, w granicach,
której znajduje siê wzgórze Pustki.
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Dariusz Byrski

