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Odwagi, nie bójcie siê!

(ci¹g dalszy ze str. 2)

by: Ska³y Panieñskie i Kawalerskie, Jaskinia Ciemna z ostañcami w kszta³cie d³oni, Jaskinia
£okietka, Jaskinia Krowia, ostaniec Ig³a Deotymy, Brama Krakowska.
Kolejnym etapem naszej pielgrzymki by³ zamek w Pieskowej
Skale i znajduj¹cy siê w pobli¿u
najwiêkszy ostaniec – Maczuga
Herkulesa.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Przeje¿d¿aj¹c do tego miejsca
zobaczyliœmy po drodze Kapliczkê na Wodzie nad potokiem
Pr¹dnik.
Po tak piêknym spacerze wracaliœmy ubogaceni now¹ lub
przypomnian¹ wiedz¹ oraz
wspania³ymi, barwnymi widokami, dziêkuj¹c Bogu modlitw¹
i pieœniami za ciekawie spêdzony dzieñ i opiekê patrona tego
dnia œw. £ukasza.
Uczestniczka
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Z wielk¹ uwag¹ ws³uchujê siê w dzisiejsze mszalne czytania. S³owa
Proroka Izajasza poruszaj¹ mnie: „Pokrzepcie rêce omdla³e. Wzmocnijcie kolana os³ab³e. Powiedzcie ma³odusznym – odwagi, nie bójcie
siê!” To prorocze wo³anie powtórzone u pocz¹tku pontyfikatu przez
naszego
Wielkiego
Rodaka
œw. Jana Paw³a II wci¹¿ nas podrywa. Nie zniechêcajcie siê. Nie poddawajcie siê ma³odusznoœci. Trzeba nieustannie wzbudzaæ w sobie
odwagê do ró¿norakich zadañ. Nie
daæ siê biedzie. Dziêki takiej postawie du¿o Polaków w historii wyje¿d¿a³o za chlebem, ale i teraz
emigruj¹.
Bêd¹c w paŸdzierniku w USA
wg³êbia³em siê w historiê naszej
chicagowskiej emigracji. ¯egnaj¹cy biedne swe miejscowoœci Polacy
– musieli odznaczaæ siê niezwyk³ym hartem ducha. Porzucali swoje
rodzinne strony i szukali chleba –
podró¿uj¹c w nieznane. Polacy po
raz pierwszy zaczêli osiedlaæ siê
w Chicago w latach 1850-1860.
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw o ¿ycie
chrzeœcijañskie w rodzinach.
Zachêcamy do wiêkszej troski
o biednych cz³onków naszych
rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa.
Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto³ówek, którzy organizuj¹
wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.
2. Z pos³ug¹ sakramentaln¹
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ludzi starszych i chorych, których nie odwiedzamy
w I soboty, pójdziemy w sobotê
17 grudnia. W tym dniu spotkanie Grupy o. Pio o godz. 10.00.
3. W nastêpn¹ niedzielê chrzty
o godz. 13.30. Sakramentu tego
udzielimy równie¿ w Œwiêto
œw. Szczepana. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych z tych
chrztów bêdzie w pi¹tek
16 grudnia o godz. 19.00

4. SpowiedŸ adwentowa w naszej parafii w pi¹tek 23 grudnia.
5. W pi¹tek 16 grudnia o godz.
15.45 pielgrzymujemy na Apel jasnogórski, a w sobotê 17 grudnia
o godz. 10.00 jedziemy na cmentarz Rakowicki na grób ks. inf.
Sudera oraz do £agiewnik. Planujemy pielgrzymkê do Fatimy
z okazji 100-lecia objawieñ oraz
do Lourdes i La Salette w dniach
od 17 do 28 czerwca 2017 r.
Szczegó³y w kancelarii.
6. Naszym modlitwom polecamy zmar³¹ w ostatnim tygodniu
œp. Annê, Siostrê ks. infu³ata Jakuba Gila, oraz tych, którzy odeszli do wiecznoœci z naszej
wspólnoty œp. Jacka Warcha³a
i œp. Czes³awa Œlizowskiego.
Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci. ks. S. Jaœkowiec, prob

Ojców i Pieskowa Ska³a

zabudowa. Nad Dolin¹ wznosi siê
zamek zwany Ociec, a w³aœciwie
ruiny dawnej warowni.
Mo¿na by³o zapoznaæ siê z histori¹ tego miejsca i legendami
dotycz¹cymi powstania na przestrzeni wieków ró¿nych kszta³tów ska³ wapiennych jak chocia¿-

18.10.2016 pielgrzymowaliœmy na tereny Jury Krakowsko
– Czêstochowskiej. Zwiedziliœmy Ojców – maleñk¹ wieœ, licz¹ca ok. 150 mieszkañców, kiedyœ uzdrowisko, o czym przypomina do dziœ charakterystyczna
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Sobota 17 grudnia
6.00 Œp. Janina, Franciszek Kwacza³owie,
Zdzis³aw Sikora
45
6.
Œp. Dominika Kurek
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz - 6 r.œm.
12.00 Œp. Maria Krupnik
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Mastek - 10 r.œm., m¹¿ Józef
Niedziela 18 grudnia
6.00 Za zmar³ych z rodzin Kollatów

7.30

Œp. Franciszek Skoczylas, córka Agata
Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak
00
9.
Œp. Jan Miarka, syn Wojciech
Roków: Œp. Helena Nicieja - 26 r.œm.
10.30 Œp. Agata Lasek
12.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Marka,. El¿biety i Anny
Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o b³.
Bo¿e dla El¿biety, Piotra i Grzegorza
13.30 Chrzty
18.00 Dziêkczynno-b³agalna w 60 r. urodzin
Marii oraz ca³ej rodziny

przekroczy³a granice Litwy.
W Polsce mamy ok. 30 sanktuariów Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.
Dokona³o siê tu wiele cudów,
o czym œwiadcz¹ liczne wota, tworz¹c srebrn¹ ok³adzinê œciany.
Œw. Jan Pawe³ II by³ silnie zwi¹zany z Matk¹ Ostrobramsk¹.
W kaplicach watykañskich równie¿ czczony jest Jej Wizerunek. W czasie pielgrzymki w 1994 roku na
Litwê ofiarowa³ Z³ot¹
Ró¿ê i wspomnia³: „Jak
mnie do zdrowia powróci³aœ cudem.”
Po Apelu udajemy siê
w drogê powrotn¹. Tradycyjnie odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma, daj¹c
œwiadectwa – polecamy
zmar³ych pielgrzymów
i naszych bliskich.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

rony pochodz¹ z XVII i XVIII
wieku. Jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga zaœ rokokowa dla Królowej Obojga Narodów podtrzymywana przez
2 anio³ki. Jej piêkno wzbudza
wielk¹ mi³oœæ. Ostra Brama przetrwa³a wojny i po¿ary. Stoi do
dziœ. Bo¿a Opatrznoœæ
sprawi³a, ze obraz Jezusa Mi³osiernego namalowany w Wilnie wed³ug wskazañ s. Faustyny przez Eugeniusza
Kazimierzowskiego by³
wystawiony w Ostrej
Bramie 26 – 28 kwietnia
1935 roku i obecna by³a
œw. Faustyna Kowalska,
a kazanie wyg³osi³ Jej
spowiednik, b³. Micha³
Sopoæko. S³awa obrazu
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Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 12 grudnia
6.00 Œp. Marian Talaga
O dar zdrowia cia³a, duszy dla Miriam
6.45 Œp. Franciszek Byrski
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
12.00 W int. zmar³ych Cz³onkiñ z V Ró¿y Kobiet
18.00 Œp. Jadwiga
Œp. Agata Lasek
Wtorek 13 grudnia
6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
6.45 Œp. Janina Maci¹gowska
7.30 Œp. Stanis³aw Zwierz
8.00 Œp. Stanis³aw Józefowski
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Janusz Hajnosz - 6 r.œm. i zm. z rodziny
Œp. Agata Lasek
Œroda 14 grudnia
6.00 Œp. Kazimiera Tomska
O zdrowie dla Wiktorii Romañskiej
6.45 O dar poczêcia dla Alicji Anny Marii Nowak
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Agata Lasek
12.00 Œp. Maria i Boles³aw Bañdo³a
z rodzicami i rodzeñstwem
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki Sami Maryi
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Franciszek Byrski
Œp. Dominika Kurek
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Korpa³a
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Helena Krzystoñ

Œp. Zbigniew Kwiatkowski
Œp. Barbara Opidowicz - 3 r.œm.
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Œp. Genowefa Ficek
Œp. Dorota Kwiatkowska
Œp. Marek Warcha³
Œp. Jan Dyrcz
Œp. Zbigniew Filek
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Jan Kak
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Andrzej Panczakiewicz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Anna Jankowska
Œp. Jan Pasich - 19 r.œm.
Œp. Czes³aw Œlizowski
Czwartek 15 grudnia
6.00 Œp. Idzi Maci¹gowski
6.45 Œp. Franciszek Byrski
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Marian Talaga
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Jan i Stanis³awa Matlak
Pi¹tek 16 grudnia
6.00 Œp. Franciszek Byrski
Œp. Wojciech - r.œm.
6.45 Za Noemi o uzdrowienie duszy, cia³a,
umys³u o dar wiary, rodziny, ma³¿eñstwa
30
7.
Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Henryka i Jan Stolarczyk
12.00 Œp. Maria P³ywacz - 29 r.œm., mê¿owie
Franciszek i Antoni
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Kornelia, Stanis³aw i Adam Nowak
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wspólnoty murzyñskie, czy te¿
Portorykanie lub Meksykanie.
Inny jest ich jêzyk, inna kultura,
niejednokrotnie inna religia. Koœcio³om polskim zagra¿aj¹ pustki. S³uchaj¹c opowiadañ ksiê¿y
pracuj¹cych w tych warunkach
– podziwiam ich niezwyk³¹ gorliwoœæ. Bli¿ej zaznajomi³em siê
z warunkami duszpasterskimi na
misji na Trójcowie. Ten wspania³y koœció³ poœwiêcony œw. Trójcy zbudowali nasi przed laty.
W po³owie XX wieku ulice zamieszka³e przez Polaków zosta³y przeciête ogromn¹ autostrad¹.
Pasy, po których pêdz¹ samochody, uniemo¿liwiaj¹ spokojne
przejœcia. Zauwa¿y³em, ¿e
w Ameryce ma³o siê chodzi, wiêcej siê jeŸdzi. Polacy przenieœli
siê na lepsze warunki, do innych
miejscowoœci. Wspania³emu koœcio³owi zagra¿a³a rozbiórka, bo
stawa³ siê niepotrzebny. Przyby-

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Oko³o 1880 roku tendencja ta
nabra³a charakteru masowej migracji. Liczba emigrantów gwa³towanie wzrasta³a. Chicago, jako
miasto przemys³owe, przyci¹ga³o polskich emigrantów dziêki
niezliczonym fabrykom, stalowniom i rzeŸniom. Pierwsza polska parafia œw. Stanis³awa Kostki powsta³a w 1867 roku w samym sercu polskiego œródmieœcia w Chicago. Na prze³omie
XIX i XX wieku by³a to najwiêksza parafia w Ameryce z 40 tys.
wiernych. Ksiê¿a Zmartwychwstañcy byli w Chicago pierwszymi duszpasterzami rodaków.
Wystarczy wspomnieæ, ¿e
ks. Wincenty Barzyñski z tego¿
zgromadzenia za³o¿y³ lub pomóg³ w powstaniu 23 parafii
w tym mieœcie. Polacy w Chicago budowali ¿ycie religijne, kulturalne, polityczne, spo³eczne
i gospodarcze.
Obecnie na skutek przemian
spo³ecznych Polonia przemieszcza siê w inne okolice Chicago,
czy te¿ na jego przedmieœcia,
a nawet w inne miejscowoœci.
Zdarza siê, ¿e w pobli¿u polskiego koœcio³a Polaków jest ma³o.
W ich miejsce przybywaj¹

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

³o tam czterech polskich Chrystusowców. Poprosili w³adze koœcielne, by mogli tam zamieszkaæ. Rozwinêli bardzo dynamiczne duszpasterstwo. Œwiadczy o tym miêdzy innymi wielka liczba powsta³ych przy tej
misji ró¿nych wspólnot. Dla
przyk³adu wyliczê niektóre
z nich: Chór, Dzieciêca Schola.
Kr¹g biblijny, Kr¹g filmowy,
Sekcja szachowa, Jerycho ró¿añcowe, itd. naliczy³em ich
w sumie 33. Równie¿ w celu o¿ywienia i wci¹gniêcia polskich
emigrantów do tego koœcio³a
zapraszaj¹ niezwyk³ych ludzi,
np. ks. Dariusza Oko, ks. Chrostowskiego, Giannê Molla, Golec uOrkiestra. Poprzez te nadzwyczajne wysi³ki wspania³y
koœció³ na Trójcowie o¿ywi³ siê.
Ze zdumieniem s³ucha³em œwiadectw Polaków, którzy przyje¿d¿aj¹ z dzieæmi na nabo¿eñstwa do tej œwi¹tyni – podró¿uj¹c godzinê, a nawet dwie. Pomyœla³em, ¿e sprawdza siê w ich
¿yciu powiedzenie: „Jaka wiara,
taka ofiara.”
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, wskazuj¹c na Jana Chrzciciela, pyta: Coœcie wyszli ogl¹-

daæ na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Cz³owieka
w miêkkie szaty ubranego? Dziœ
to Chrystusowe œwiadectwo odnoszê do wielu Polaków, którzy
w przesz³oœci, a tak¿e obecnie
nie s¹ trzcin¹ ³atwo ³ami¹c¹ siê.
S¹ ludŸmi z silnym charakterem.
Nie s¹ te¿ tymi, którzy w imiê
wygodnego ¿ycia porzucaj¹
swoj¹ wiarê. Chwa³a im za to, ¿e
zdobywaj¹ œrodki do ¿ycia. Polepszaj¹ byt swojej rodziny, ale
nie niszcz¹ swych chrzeœcijañskich korzeni. Nie burz¹ swojej
wiary. W nowych warunkach,
wœród czêsto ludzi obojêtnych
religijnie, s¹ œwiadkami przywi¹zania do Koœcio³a. Praktykuj¹ swoj¹ wiarê. S¹ wspó³czesnymi aposto³ami Chrystusowej
Ewangelii w ró¿nych krajach
Europy, a tak¿e Ameryki.
ks. Infu³at
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Mi³osierne oczy na nas zwróæ!
Pielgrzymka listopadowa na
Apel Jasnogórski wypada
w dzieñ Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, zwanej Matk¹ Mi³osierdzia. Ks. Infu³at dzieli siê z nami
refleksjami z pobytu w Chicago,
gdzie na zaproszenie Polonii
œwiadczy³ o œw. Janie Pawle II.
Odmawiaj¹c tajemnice chwalebne, s³uchamy Jego przemyœleñ.
O¿ywienie pamiêci o œw. Janie
Pawle II to tak¿e zmartwychwstanie, przywo³anie do ¿ycia.
¯yw¹ pamiêci¹ Ojca Œwiêtego s¹
jego relikwie. Polscy emigranci
tworz¹ grupy œrodowiskowe,
budowali koœcio³y, a przy nich
szko³y. Wierzyli, a wiara góry
przenosi. Uwa¿aj¹, ¿e Koœció³
ich prostuje, jednoczy i trzyma
w moralnoœci. Wspólnota Koœcio³a jest im wielk¹ pomoc¹.
Przenosz¹ kult Maryjny tam,
gdzie przebywaj¹. Koœcio³y
Maryjne jednocz¹ Polaków, którzy niejednokrotnie têskni¹ za
Ojczyzn¹. Jezus wyniós³ Maryjê ponad wszystko. Maryja, Matka, która rodzi, wychowuje
i troszczy siê kszta³tuj¹c nasze
¿ycie. Jej kult objawia siê

w ¿yciu rodziny. Rodzice maj¹
niezwyk³y wp³yw na kszta³towanie dziecka. Jad¹c na Jasn¹
Górê mamy tê ³askê, ¿e mo¿emy byæ blisko, wpatrywaæ siê
w Jej oczy, a Ona patrz¹c na nas,
przenika nasze serca.
O. Szymon Stefanowicz w rozwa¿aniu apelowym zwraca siê
do Matki Bo¿ej Mi³osierdzia,
Matki Ostrobramskiej: „Ojczyzna to ziemia i groby naszych
œwiêtych praojców. Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie.” Przypomina s³owa Wieszcza: „Panno
Œwiêta…i w Ostrej œwiecisz Bramie.” Przypomina historiê Bramy. Dawne Wilno mia³o dziewiêæ
Bram. Po burzach i zawieruchach
wojennych, pozosta³a tylko jedna. Wilno od 400 lat ma szczególn¹ Orêdowniczkê prowadz¹c¹ drogami wiary. W obrazie
tym Maryja wystêpuje sama, bez
Swojego Syna. Obraz namalowany ok. 1620 roku przez nieznanego malarza na desce, ozdobiony srebrn¹, poz³acan¹ sukienk¹.
Jako jedna z nielicznych w œwiecie, na skroniach ma na³o¿one
2 korony jedna na drug¹. Te ko-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

