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Wyj¹tkowe doœwiadczenia

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Mój Mistrzu, na mojej drodze
woko³o ludzie, których trzeba
kochaæ tak jak Ty, przebaczaæ,
pochylaæ siê nad tymi, którzy
p³acz¹ i nie znaæ, co to wróg. Po
zakoñczonej Drodze Krzy¿owej,
co niektórzy z nas udaj¹ siê jeszcze do Kaplicy Ukrzy¿owania,
na ostatnie po¿egnanie, spojrzenie na Ukrzy¿owanego.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Oko³o godz. 17.30 odje¿d¿amy
do £agiewnik, aby jak co miesi¹c
stan¹æ w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia. Spora grupa udaje siê jak
zwykle do kaplicy Wieczystej Adoracji, gdzie ks. Infu³at przewodzi
naszym modlitwom i rozwa¿aniom.
W drodze powrotnej odmawiamy
bolesn¹ czêœæ ró¿añca polecaj¹c
w niej miêdzy innymi dzieci, m³odzie¿ oraz wychowawców.
Stanis³awa Bando³a

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

W dzisiejsz¹ niedzielê rozpoczêliœmy duchowe przygotowanie na
przyjœcie Pana. To historyczne – w stajni betlejemskiej. Ale i to tajemnicze – w sakramentach œwiêtych,
a tak¿e w ró¿nych, osobistych zdarzeniach. Ja czêsto odkrywam przychodz¹cego do mnie Pana w wielorakich pielgrzymkach, tak krajowych, jak i zagranicznych. Dlatego
czêsto je organizujê. Doœwiadczam
spotkania z Panem zw³aszcza
w trudnym pielgrzymowaniu.
W tym roku – poniewa¿ ró¿ne dolegliwoœci mi dokuczaj¹ – organizowanie podró¿y budzi we mnie
du¿e obawy. Lêkam siê, czy podo³am. Budzi siê coraz bardziej ochota, by powiedzieæ sobie – daj spokój. Usi¹dŸ na ty³ku i siedŸ na plebanii i w koœciele. Zaprzestañ wêdrówek.
A jednak w ostatnich pielgrzymkach prze¿y³em nadzwyczajn¹
Bo¿¹ szczodrobliwoœæ. Nieporównywalnie wiêcej otrzymywa³em, niŸli dawa³em.
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. W tygodniu Msza œw. roratnia
o godz. 6.00, a dla dzieci o 18.00.
2. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II. W tym tygodniu
szczególnie bêdziemy modliæ siê za
ma³¿onków.
3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. SpowiedŸ rano od
godz. 6.00 oraz po po³udniu od godz.
16.00. Dodatkowa Msza œw. o godz.
16.30. Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹tek nieczynna.
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 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece. W tym dniu
o godz. 16.00 nasz¹ Bazylikê odwiedzi œw. Miko³aj. Rodziców, którzy
pragn¹, by to œw. Miko³aj wrêczy³ prezenty ich dzieciom, prosimy o kontakt
z katechetkami lub z ks. Piotrem.
Dy¿ur organizacyjny przed dniem
œw. Miko³aja bêdzie w salce oazowej
w Domu Parafialnym – od œrody do
pi¹tku w godz. od 17.00 do 18.00.
5. W przysz³¹ niedzielê o godz. 12.00
msza œw. w intencji zmar³ych wypominanych w wypominkach rocznych.
O godz. 13.30 chrzty, pouczenie dla
rodziców i chrzestnych w pi¹tek
o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.
6. Jak co roku, nasza parafia rozprowadza œwiece adwentowe. Koszt œwiecy 5 z³. Ofiary z³o¿one powy¿ej tej
kwoty przeznaczone bêd¹ dla ubogich
z kuchni brata Alberta w Wadowicach.
7. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
Œwiêto œw. Andrzeja, Aposto³a, w sobotê – wspomnienie œw. Franciszka
Ksawerego, prezbitera.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Ks. Proboszcz parafii w Gorzowie Stanis³aw Rapacz wyra¿a wdziêcznoœæ naszym parafianom za ofiarê w wysokoœci 8.766 z³ i 8,5 euro na
budowê koœcio³a œw. Jadwigi.
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Sobota 3 grudnia
6.00 Œp. Anna Jarczak
6.45 Œp. Agata Lasek
7.30 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla Barbary Zieliñskiej
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
00
18.
Œp. Stefania i Rozalia Suska
Œp. Stanis³aw Knapek - 17 r.œm.,
Œp. Kazimierz Kasperek - 25 r.œm.

Roków:Œp. Teresa El¿bieciak
Niedziela 4 grudnia
6.00 Œp. Karolina i Jan Zamys³owski,
m¹¿ Józef
7.30 Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Barbara £ukasik
00
9.
Œp. Franciszek Szafrañski
Roków: Œp. Jadwiga Szarek - 1 r.œm.
10.30 Œp. Maria Wyrwont
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Agata Lasek

(ci¹g dalszy ze str. 5)

G³ówny celebrans bardzo serdecznie wita pielgrzymów z Wadowic oraz ks. Infu³ata – znanego w tym Sanktuarium. Po mszy
œw. ks. Infu³at w paru ciep³ych
s³owach pozdrawia wadowiczan
oraz swych dawnych parafian ze
Wzgórz Krzes³awickich.
Zbli¿amy siê, aby uca³owaæ
relikw ie Krzy¿a œw. Ka¿dy
z nas stara siê jeszcze pozostaæ
w kaplicy i w ciszy powierzyæ
siebie, bliskich, dziêkowaæ, ¿e
jeszcze raz dane nam by³o stan¹æ przez tym Wizerunkiem,
aby siê pomodliæ.
O godz. 16.15 w ogrodzie
klasztornym rozpoczyna siê
Droga Krzy¿owa, która zgromadzi³a licznych uczestników tej
formy rozwa¿añ Mêki Pana Jezusa. Prowadzona jest w formie
œpiewu znanej pieœni – Mój Mi-

strzu, przede mn¹ droga, któr¹
muszê przebyæ tak, jak Ty. Do ka¿dej stacji dostosowana jest odpowiednia zwrotka pieœni. Rozwa¿anie krótkie, ale refleksyjne,
a przekazywane piêkn¹ tonacj¹
g³osu, poruszaj¹ce, zmuszaj¹ce
do zastanowienia – czy mamy
odwagê wyst¹piæ w obronie nies³usznie oskar¿onego bliŸniego,
czy staæ nas na autentyczn¹ pomoc drugiemu cz³owiekowi zmagaj¹cemu siê z swoimi krzy¿ami
choroby, zniewolenia, ró¿nymi
brakami, czy w zniekszta³conej
i inaczej wygl¹daj¹cej twarzy
drugiego cz³owieka umiemy dostrzec twarz samego Chrystusa
równie¿ zniew a¿onego, czy
ograniczamy siê tylko do
wspó³czucia, co jest wa¿ne, ale
czy chcemy pomóc w odzyskaniu dobrego imienia i pomóc.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 28 listopada
6.00 O b³. Bo¿e dla Mary Ware z rodzin¹
Œp. Ryszard Urbaniec
45
6.
Œp. Zdzis³aw Go³¹b z ok. imienin
O cud uzdrowienia z guzu mózgu
Marzeny Bartosik, o œwiat³o
Ducha œw. dla lekarzy
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
8.00 Œp. Florentyna Kojzar - 11 r.œm.
12.00 Œp. Adam Œwiderga³
18.00 Œp. Anna Jarczak
Œp. Agata Lasek
Wtorek 29 listopada
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
6.45 Œp. Marian Bukowski
7.30 Œp. Stanis³aw Zwierz
Dziêkczynno-b³agalna w 80. r. urodzin
Krystyny Sylwester
8.00 Œp. Bronis³awa ¯arów
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Anna Jarczak
Œp. Agata Lasek
Œroda 30 listopada
6.00 O b³. Bo¿e dla Grupy Modlitewnej St Johns
6.45 Œp. Marian Talaga
7.30 Œp. Za zmar³ych z rodziny Gruszeczków
8.00 Œp. Agata Lasek
12.00 Œp. Kazimierz Kowalski - 18 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej
i potrzebne ³aski w chorobie dla Teresy
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. pra³ata
Zdzis³awa Ka³wy z okazji imienin
- O cudowne uzdrowienie z guza mózgu
dla Marzeny za wstawiennictwem Matki
Bo¿ej Nieustajacej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II i o dobrych lekarzy
Za zmar³ych:
Œp. Józefa Karelus
Œp. Dominika Kurek
-6Œp. Ma³gorzata Rauch

Œp. Maria Knapik - 9 r.œm.
Œp. Marian Korpa³a
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Maria Józefowska
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Œp. Zbigniew Kwiatkowski
Œp. Dorota Kwiatkowska
Œp. Marek Warcha³
Œp. Jan Dyrcz
Œp. Jan Góra
Œp. Zbigniew Filek
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Jan Kak
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Stanis³aw Gajowy
Czwartek 1 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Mol
6.45 Œp. Micha³ Urbañski
7.30 O b³. Bo¿e w zwi¹zku ma³¿eñskim dla
Felici i Roberto
00
8.
Œp. Anna Jarczak
12.00 Œp. Bronis³awa ¯arów
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Genowefa, Henryk Pamu³a
Pi¹tek 2 grudnia
6.00 O b³. Bo¿e dla Jose Obrien, Ina Hillard,
Theresa Dervilsch, John Osulivan z rodzicami
6.45 Œp. Tadeusz Kubera i zmarli z rodziny
7.30 W int. ks. Tomasza Morrow
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja,
za wszystkichzmar³ych ksiê¿y
i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 W int. Maury i jej rodziny
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Marian Bukowski

spotkaniach. Zorganizowany
bankiet da nam mo¿liwoœæ zebrania dolarów na tê wyj¹tkow¹
budowlê, poœwiêcon¹ œw. Janowi Paw³owi II. Jak¿e mi siê nie
chcia³o s³uchaæ tych propozycji,
aby podj¹æ trud dalekiej podró¿y do USA. Jak umia³em – tak siê
wymawia³em. Tym bardziej, ¿e
mia³em du¿o rzeczywistych powodów utrudniaj¹cych daleki
lot. Po przemyœleniu powy¿szej
dyskusji – dozna³em nag³ego
olœnienia: Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II na ró¿ny sposób pomaga³ ci w twoim kap³añstwie. Nie
mo¿esz teraz myœleæ tylko o sobie. Zrób coœ dla Wielkiego Patrona. By³em wewnêtrznie zobligowany, by podró¿ tê zrealizowaæ. Polecia³em. By³em przez 10
dni. Z perspektywy patrzê na tê
podró¿. Mam przekonanie, ¿e

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Bardzo siê lêka³em pielgrzymki do Brzegów na Œwiatowy
Dzieñ M³odzie¿y. Budzi³y we
mnie niepokoje tak du¿e, pieszo
pokonywane odleg³oœci, jak
i ogromne t³umy. Jednak przemog³em siê. By³em wraz z naszymi parafianami – czêsto ju¿
ludŸmi nie pierwszej m³odoœci.
Przybywszy na Pole Mi³osierdzia
prze¿yliœmy wprost uniesienie
z powodu bycia w tak nieprzeliczonej rzeszy ludzi. Gdy mnie
wype³nia smutek – wspominam
tamte dni i moje wnêtrze nape³nia siê niezwyk³¹ radoœci¹.
Drugi przypadek zwi¹zany jest
z moim wyjazdem do USA. Fundacja amerykañska, której celem
jest finansowe wsparcie budowy
Centrum Jana Paw³a II
w £agiewnikach, poprosi³a mnie
bym przyjecha³ do Chicago i tam
opowiedzia³ o moich kontaktach
z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II.
Argumentowali, ¿e moje d³ugie
¿ycie kap³añskie uk³ada³o siê
w blaskach Œwiêtego Papie¿a –
Wadowiczanina. Mówili do
mnie, niech Ksi¹dz przyleci do
Chicago i tam zorganizujemy
bankiet, na którym Ksi¹dz da
œwiadectwo o tych niezwyk³ych

(ci¹g dalszy na str. 4)
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kami rozrzuconymi po ró¿nych
czêœciach naszej Ojczyzny.
W tym historycznym nabo¿eñstwie, podczas którego otwarliœmy siê na Chrystusa, jako Króla i Pana staliœmy ramiê w ramiê
z tymi, którzy przybyli od Wroc³awia i Szczecina. Od Koszalina, Gdañska i Bia³egostoku. Od
Poznania, Warszawy i Lublina.
Nie mówi¹c, ¿e by³o wielu z Ma³opolski i ze Œl¹ska. Wracaliœmy
z tej jesiennej pielgrzymki pe³ni
wiosennej nadziei i radoœci.
W cichoœci naszych serc czuliœmy, ¿e zst¹pi³ na nas Duch
Œwiêty, Duch Mi³oœci i odœwie¿y³ nasze niejednokrotnie zwiêd³e wnêtrza.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

przebywanie w Chicago by³o
wielkim dobrodziejstwem. Spotka³em siê z piêknymi znakami
historii polskoœci w tym amerykañskim mieœcie. Nade wszystko mia³em mo¿liwoœæ kontaktu,
po wielu latach, z wspania³ymi
moimi znajomymi, dawnymi
przyjació³mi. Noszê teraz przekonanie, ¿e to nie ja da³em coœ
Œwiêtemu Papie¿owi, lecz On
mnie obdarowa³ niezwyk³ymi
prze¿yciami.
Wreszcie nasza listopadowa
pielgrzymka do £agiewnik – na
nabo¿eñstwo przyjêcia Jezusa
Chrystusa na Króla i Pana Ojczyzny naszej oraz rodzin i osobiœcie ka¿dego z nas. By³em pe³en
niepokoju, ¿e listopadowa aura
odstraszy chêtnych do wyjazdu.
A jednak znalaz³o siê 40 odwa¿nych pielgrzymów. Dzieñ 19 listopada zaczyna³ siê deszczowo.
Na polu by³o szaro i smutno.
Gdy doje¿d¿aliœmy do £agiewnik, byliœmy œwiadkami ogromnej liczby autokarów pod¹¿aj¹cych w tym samym kierunku.
Doœwiadczyliœmy – uczestnicz¹c w czterogodzinnym, historycznym nabo¿eñstwie niezwyk³ego zbratania z naszymi roda-

-4-

Pielgrzymka do Mogi³y i £agiewnik
Od wielu ju¿ lat po Œwiêcie
Podwy¿szenia Krzy¿a œw. –
14 wrzeœnia grupa pielgrzymów
z naszej parafii udaje siê do Mogi³y na uroczystoœci odpustowe
zwi¹zane z tym Œwiêtem.
20 wrzeœnia 52-osobowa grupa
wraz z ks. Infu³atem o godz.
13.00 odje¿d¿a do Mogi³y. Uroczystoœci w Mogile ciesz¹ siê
zawsze du¿ym zainteresowaniem i frekwencj¹.
Mogi³a to bardzo stare sanktuarium – w 1222 roku biskup krakowski Iwo Odrow¹¿ sprowadza
ze Œl¹ska do Mogi³y Cystersów,
którzy buduj¹ tu koœció³ i klasztor. Umieszczony w koœciele wizerunek Chrystusa Ukrzy¿owanego zas³yn¹³ w krótkim czasie
³askami. Obecnie Cudowny
Krzy¿ znajduje siê w bocznej
kaplicy otoczonej krat¹. Do Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego pielgrzymuj¹ i modl¹ siê
ludzie ju¿ blisko 800 lat. Pomocy, wsparcia, opieki szukali tu
ksi¹¿êta polscy, królowie, biskupi, a w czerwcu 1979 roku i sam
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II – ale
przede wszystkim prosty lud.
Uroczystoœci odpustowe Podwy¿szenia Krzy¿a trwaj¹ obecnie od 14 do 21 wrzeœnia i szcze-

gólnie w tym czasie to œwiête
miejsce nawiedzane jest przez
liczne pielgrzymki. W dawnych
czasach by³y to pielgrzymki piesze, na wozach.
Ok. godz. 14.30 jesteœmy przed
Sanktuarium – udajemy siê do
œwi¹tyni. Obszerna nawa G³owna œwieci jeszcze pustkami, ale
bardzo szybko zape³nia siê pielgrzymami. Kaplica Ukrzy¿owania wype³niona, trudno siê przecisn¹æ, szukamy wolnego miejsca by uklêkn¹æ, pok³oniæ siê
i chwilê pomodliæ przed Cudownym Wizerunkiem – dziêkowaæ
za szczêœliwe przybycie, powierzyæ swoje i bliskich troski.
O godz. 15.00 odmawiamy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia,
a nastêpnie œpiewamy I czêœæ
Gorzkich ¯ali. Mszê œw. przed
o³tarzem Ukrzy¿owania sprawuje o. Opat i nasz ks. Infu³at.
(ci¹g dalszy na str. 7)
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