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Parafia jest rodzin¹ rodzin

(ci¹g dalszy na str. 7)

Okiem. By³o pe³no turystów
z Polski i zza granicy. Liczna ich
obecnoœæ œwiadczy, ¿e Tatry s¹
równie¿ cenione przez obcokrajowców. Po niespe³na dwóch godzinach trzeba by³o wracaæ.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê, aby kupiæ regionalny
serek „oscypek”. Pielgrzymkê
zwieñczy³ wspólny ró¿aniec odmówiony w autokarze.
Ten piêkny sobotni dzieñ na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.
Gabrysia Pytel

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

Wielkim b³ogos³awieñstwem dla parafii jest wizytacja biskupia. Podczas
niej Nastêpca Aposto³ów, jakim jest ka¿dorazowo biskup, wnosi w wspólnotê parafialn¹ o¿ywcze tchnienie Ducha œw. Ks. bp Jan Zaj¹c wykorzysta³ swój pobyt w naszej parafii do bardzo licznych spotkañ – tak z ogó³em parafian, na mszach
œw. niedzielnych, jak
i z poszczególnymi grupami, wspólnotami,
a tak¿e indywidualnymi osobami. W sprawozdaniu powizytacyjnym ks. Biskup pisze:
„W godzinach popo³udniowych w sobotê
3 czerwca spotka³em
siê z grupami duszpasterskimi doros³ych.
Nast¹pi³a prezentacja
poszczególnych wspólnot i ich opiekunów.
Ka¿da grupa przekaza³a informacje, jakie wykonuj¹ z polecenia Koœcio³a. Nale¿y siê
(ci¹g dalszy na str. 3)

3. Niedziela Adwentu 17 grudnia 2017
1. Trzecia niedziela Adwentu
przypomina nam o radoœci.
Oczekujemy razem z Niepokalan¹ Maryj¹ i ze œw. Janem
Chrzcicielem na spe³nienie siê
wielkich obietnic. Zbawienie ca³ego œwiata jest bliskie.
2. Trzeci tydzieñ Adwentu to
czas szczególnej modlitwy
o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin.
Codziennie bêdziemy polecaæ
Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwija³o siê w nich
¿ycie wiary. Zachêcamy do
wiêkszej troski o biednych
cz³onków naszych rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa. Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto³ówek,
którzy organizuj¹ wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.
3. W tym tygodniu ju¿ ostatnia okazja, aby uczestniczyæ we
Mszy Œwiêtej roratnej, od poniedzia³ku do soboty o godz. 6.00
i 18.00.
4. We wtorek spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30.
5. Za tydzieñ, w czwart¹ niedzielê Adwentu, przypada Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Msze
Œwiête bêd¹ odprawiane do
godz. 12.00 w³¹cznie. Nie bêdzie mszy œwiêtych o godz.
13.30 i 18.00.
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6. Zachêcamy, aby jak najlepiej
przygotowaæ siê duchowo do
nadchodz¹cych œwi¹t. Spowiedzi
bêdziemy s³uchaæ codziennie od
godz. 6.00 do 12.00 oraz na mszy
œw. wieczornej. Ca³odzienna spowiedŸ adwentowa w naszej parafii w sobotê 23 grudnia. Nie odk³adajmy sakramentu pokuty na
ostatni dzieñ Adwentu, na
przysz³¹ niedzielê.
7. Wieczerzê wigilijn¹ postarajmy siê przygotowaæ wczeœniej,
ale do sto³u zasi¹dŸmy tradycyjnie 24 grudnia wieczorem.
W Wigiliê, zw³aszcza, gdy przypada w niedzielê, nie obowi¹zuje post. Warto jednak zachowaæ
tradycjê i ograniczyæ iloœæ i jakoœæ spo¿ywanych w tym dniu
pokarmów.
8. Na Mszê Œwiêt¹ – Pasterkê –
w noc Bo¿ego Narodzenia zapraszamy o pó³nocy.
9. Ks. Stanis³aw Rapacz z Gorzowa wyra¿a serdeczne podziêkowanie za ofiarê wspieraj¹c¹
budowê koœcio³a œw. Jadwigi
Królowej w Gorzowie, która wynios³a 8.351 z³.
10. Bóg powo³a³ do wiecznoœci
œp. Mariê Widlarz, œp. Joannê
Mrowiec, œp. Mieczys³awa Augustyniak.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Zainteresowa³ siê tragicznym
losem sierot i bezdomnych - zak³ada dla nich schronisko. Tam
te¿ w 1857 roku zak³ada ¿eñskie
zgromadzenie zakonne Franciszkanki Rodziny Maryi powierzaj¹c im opiekê nad schroniskiem.
By³ to jedyny zakon w ówczesnym Petersburgu, ale Siostry
pe³ni³y sw¹ funkcjê w ukryciu
pod os³on¹ schroniska - obowi¹zywa³ bowiem zakaz carski
o prowadzeniu nowicjatu. Echa
jego dzia³alnoœci dociera³y i do
Watykanu, to te¿ gdy carskie poselstwo zg³osi³o kandydaturê
ks. Feliñskiego na stanowisko Arcybiskupa Warszawy, Stolica Apostolska wys³a³a nominacjê. cdn

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Z domu wyniós³ religijne i patriotyczne wychowanie. Gdy
mia³ 16 lat matka Ewa za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ zosta³a
uwiêziona i zes³ana na Syberiê.
Pozosta³o 6-ro sierot. Dziêki
pomocy krewnych i przyjació³
rodziny ukoñczy³ studia w Moskwie, by³ równie¿ za granic¹
w Pary¿u, gdzie zaprzyjaŸni³ siê
z Juliuszem S³owackim. Po jego
œmierci wraca do kraju i wstêpuje do seminarium duchownego w ¯ytomierzu, a potem zostaje wys³any na studia do Petersburga, gdzie jest wyœwiêcony
na kap³ana. Przez 2 lata pracowa³ jako wikariusz i nauczyciel
w parafii w Petersburgu.

Stanis³awa Bando³a

Góry, nasze góry
21 paŸdziernika pojechaliœmy
do Morskiego Oka. Ju¿ pod drodze mogliœmy zachwycaæ siê
panoram¹ Tatr.
Pani Maria Zadora, nasz przewodnik, opowiada³a nam o historii najwiêkszego jeziora
w Tatrach, a ks. Infu³at ubogaca³
nas góralskimi piosenkami.
Pod¹¿aj¹c drog¹ do Morskiego
Oka mijaliœmy je¿d¿¹ce z góry
i z do³u góralskie doro¿ki, zwane

fasi¹gami. Jest to jedna z atrakcji,
które oferuj¹ górale. Naszym
pierwszym postojem by³y Wodogrzmoty Mickiewicza, ponad którymi roœnie pierwotny las urwiskowy z naturalnym wystêpowaniem limby. Nazwa wodogrzmotów upamiêtnia sprowadzenie do
kraju prochów Adama Mickiewicza w 1891 roku.
Po dwugodzinnym spacerze
dotarliœmy do schroniska, umiejscowionego tu¿ nad Morskim
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 18 grudnia
6.00 Œp. Tomasz Filek - 10 r.œm.
6.45 Œp. Eugeniusz Wcis³o
7.30 Œp. Helena i Józef Niziñœcy
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze
b³og. i zdrowie dla Leokadii
12.00 Œp. Irena Korus
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Jacek Gajewski
Wtorek 19 grudnia
6.00 Œp. W³adys³aw Gluza
6.45 Œp. Stefan Flaga - 50 r.œm., ¿ona
Zofia, syn Edward
7.30 Œp. Romana Brandys
8.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz
Œp. Irena Korus
Œroda 20 grudnia
6.00 Œp. Kazimierz Przysta³
6.45 Œp. Janusz Popiel
7.30 Œp. Marian Ratu³owski
8.00 Œp. Gra¿yna Szafarz - 9 r.œm.
12.00 Œp. Bogus³aw Sarach
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
W int. kleryka Marcina o b³og. Bo¿e i
przebieg rehabilitacji
Za zmar³ych:
Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Flaga
Œp. Czes³aw Kondak - 26 r.œm.
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Œp. Barbara Opidowicz - 4 r.œm.
Œp. Izydor P³awny
Œp. Ewa Ramenda
Œp. Marek Wiecheæ
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Czwartek 21 grudnia
6.00 Œp. Marian Cieœlik
6.45 Œp. Józef Lurka - 21 r.œm.
7.30 Œp. Halina DroŸdziewicz
8.00 Œp. Irena Angrot
12.00 Œp. Maria, Franciszek i Antoni P³ywacz
18.00 Œp. Józef i Kazimiera Kasprzak
Œp. Tadeusz Czuba
Pi¹tek 22 grudnia
6.00 Œp. Krzysztof Pietras
Œp. Janina i Franciszek Zem³a, córka
Anna oraz rodzeñstwo
6.45 Œp. Danuta Forystek
7.30 Œp. Maria i Jakub
8.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
12.00 Œp. Marian Ratu³owski
18.00 Œp. Piotr Jucha - 1 r.œm.
Sobota 23 grudnia
6.00 Œp. Franciszek Bucki - 14 r.œm.
6.45 Œp. Eugeniusz Wcis³o
7.30 Œp. Romana Brandys
8.00 W int. £ukasza o ³askê nawrócenia
12.00 Œp. Wiktoria T³omak oraz
90 r. ur. Stanis³awy Muszel
Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw
18.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Józefa Wilczkiewicz - 1 r.œm.
Niedziela 24 grudnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
7.30 Œp. W³adys³aw i Janina Kurowscy
O opiekê MB i dary Ducha œw. dla Rafa³a
9.00 Œp. St. Maœlanka
9.00 Roków: W int. darczyñcow kapilcy w Rokowie
10. 30 Œp. Barbara Tomicka
12. 00 Œp. Mieczys³aw, syn Andrzej, brat
Ignacy Dubel
22. 00 Roków:œp. Adam Korzeniowski
Za mieszkañców Rokowa
24.00 Œp. Zbigniew Kwiatkowski
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia
Olech, Kazimierz Widlarz
Œp. Ludwik Golec
Œp. prof. Tadeusz Jamrozik
Œp. Barbara Tomicka
Œp. Jerzy Moska³a

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wdziêcznoœæ na ka¿d¹ chwilê
s³u¿by Bogu i ludziom – jako
znak dzie³a ewangelizacji.
Wœród spotkañ z poszczególnymi grupami bardzo wa¿ne
i owocne by³o spotkanie z katechetami œwieckimi i siostrami
katechetkami. Szczera rozmowa
zaowocowa³a postulatami zwi¹zanymi z wype³nianiem zadañ
w czasie katechizacji w szkole
i wspó³prac¹ z duszpasterzami
w koœciele. Uwagi spisane przekaza³em ksiêdzu proboszczowi
dla wspólnego rozwa¿enia dla
dobra katechizowanych i katechizuj¹cych. Wœród grup parafialnych wa¿ne miejsce zajmuj¹
szafarze nadzwyczajni komunii
œw. Jest ich czterech. Bardzo serdeczne i szczere by³y indywidualne spotkania ze wszystkimi
duszpasterzami, pocz¹wszy od
ksiê¿y emerytów, poprzez ksiê¿y wikariuszy. Spotkanie i rozmowa z ks. pra³atem Stanis³awem Jaœkowcem nie by³a tylko
podsumowaniem wizytacji, lecz
sta³a siê okazj¹ do patrzenia na
przysz³oœæ pos³ugi duszpasterskiej ks. Proboszcza w tak presti¿owej, ale i nie ³atwej parafii.
Spotkania z poszczególnymi
grupami i osobami s¹ dla mnie

okazj¹ do wdziêcznoœci za przesz³oœæ „Deo gratias”, ale i wo³ania na przysz³oœæ „Veni, Sancte
Spiritus.”
Tym g³êbokim wezwaniem
„Bogu niech bêd¹ dziêki”
ks. Biskup podkreœli³ wagê istnienia grup parafialnych. Wiadome jest, ¿e aby w du¿ej parafii
mog³o kwitn¹æ ¿ycie religijne
trzeba szczególnie troszczyæ siê
o ¿ycie wiary, nadziei, mi³oœci
w rodzinach, ale tak¿e nale¿y zabiegaæ, by powstawa³y ma³e
wspólnoty, których celem jest
pog³êbienie ¿ycia religijnego.
Nasza parafia nale¿y do du¿ych
wspólnot, dlatego powinny byæ
w niej liczne grupy parafialne.
Bogu dziêki za to, ¿e s¹, ale trzeba ¿arliwie wo³aæ „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty – Veni, Sancte Spiritus” bo te wspólnoty doœæ czêsto s¹ ospa³e. Brak im entuzjazmu ewangelicznego. Uczestnikami s¹ przewa¿nie osoby star-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

w ka¿dej grupie apostolskiej odgrywaj¹ ich liderzy. Dziêkujemy
im za ich wielkodusznoœæ.
Jan Pawe³ II w dniu inauguracji pontyfikatu 22 paŸdziernika
1978 roku w swoim orêdziu prosi³: „Otwórzcie siê, otwórzcie na
Chrystusa na Jego Ewangeliê.”
Jest to serdeczna proœba naszego Œwiêtego byœmy jeszcze bardziej anga¿owali siê w ¿ycie parafialne, zw³aszcza poprzez
kszta³towanie w duchu religijnym naszych rodzin, a tak¿e
przynale¿noœæ do okreœlonych
ks. Infu³at
grup parafialnych.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

sze. Nie ma w nich têtni¹cej
¿yciem m³odoœci. Parafianie nie
chc¹ siê anga¿owaæ, aby uczestniczyæ w konkretnej wspólnocie.
Wymawiaj¹ siê brakiem czasu
i nawa³em pracy. Mówi¹ o sobie
i¿ maj¹ tak du¿o zajêæ, ¿e czêsto s¹ nimi przyt³oczeni. Tak siê
dzieje od najm³odszych – przynale¿¹cych do ministrantów, a¿
do Akcji Katolickiej. Dlatego
tym wiêksza wdziêcznoœæ –
Bogu niech bêd¹ dziêki – za
tych, którzy nale¿¹ do poszczególnych wspólnot. Wielk¹ rolê

Pamiêæ o zes³añcach i mêczennikach wschodu cz.I
W dniu 4 listopada, w dzieñ
œw. Karola Boromeusza - patrona œw. Jana Paw³a II, wraz
z ks. Infu³atem wyruszamy na
comiesiêczna pielgrzymkê do
£agiewnik. Celem naszego pielgrzymowania jest Centrum Jana
Paw³a II, gdzie uczestniczymy
w uroczystym poœwiêceniu Kaplicy œw. Zes³añców i Mêczenników Wschodu.
Trwa oktawa Wszystkich
Œwiêtych, czas kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, a za
tym w planie mamy te¿ nawiedzenie Cmentarza Rakowickie-

go, gdzie spoczywaj¹ rodzice
œw. Jana Paw³a II oraz poprzedni
proboszcz naszej bazyliki,
ks. inf. Kazimierz Suder.
Ks. Infu³at kreœli krótki rys rodziny Wojty³ów, zw³aszcza podkreœlaj¹c rolê i wp³yw na syna
ojca Karola, z zawodu wojskowego. Ojciec przysz³ego papie¿a
bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej
O godz. 10.30 przyje¿d¿amy do
sanktuarium. O godz. 11.00 rozpoczyna siê spektakl s³ownomuzyczny przeplatany œpiewem
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chóru, który ma przybli¿yæ postaci tej uroczystoœci. Czytane s¹
wiersze poœwiêcone
Zes³añcom na nieludzk¹ ziemiê, których
jedyn¹ win¹ by³o to, ¿e
s¹ Polakami, urywki listu arcybiskupa Feliñskiego do cara Aleksandra II
w odpowiedzi na represje po
wybuchu Powstania Styczniowego pisze, ¿e: „Nie jest win¹
Polaków, ze pragn¹ odzyskania
niepodleg³oœci, a patriotyzm to
nie zbrodnia, jestem Polakiem
i umrê Polakiem, bêdê zawsze
tam, gdzie bêdê i nie zegnê karku przed carem oprawc¹.” I pad³y znamienne s³owa „Non possumus” wypowiedziane potem
po dziesi¹tkach lat równie¿
przez prymasa Stefana Wyszyñskiego w innych okolicznoœciach. Pouczaj¹cy by³ te¿ fragment listu matki Ewy Feliñskiej
z Syberii do 6-ciorga osieroconych dzieci. „Znoœcie mê¿nie
moje oddalenie, nieœcie sobie
nawzajem pomoc, niech mi³oœæ
i jednoœæ kieruje waszymi krokami. Opatrznoœæ czuwa nad
wami.”

Przed godz. 12.00
w procesji do o³tarza za
krzy¿em Siostry Franciszkanki nios¹ relikwie
œw. Arcybiskupa, Metropolity Warszawy Zyg.
Feliñskiego oraz b³ogos³awionego ks. W³. Bukowiñskiego - aposto³a
Kazachstanu - pod¹¿a kilkudziesiêciu kap³anów diecezjalnych
i zakonnych z ró¿nych diecezji.
S³owo wstêpne i powitanie wyg³asza Kustosz Sanktuarium witaj¹c Siostry Franciszkanki obchodz¹ce 160. rocznicê za³o¿enia
przedstawicieli Zrzeszenia „Ocalenie” im. ks. Bukowiñskiego,
przedstawicieli administracji
miasta i zebranych. Koncelebrowanej mszy œw. przewodniczy
emerytowany arcybiskup przemyski Józef Michalik, który wyg³asza te¿ homiliê.
W homilii nakreœla sylwetkê
przysz³ego Arcybiskupa Warszawy. Przysz³y Pasterz pochodzi³ ze
zubo¿a³ej szlachty z okolic
£ucka. W trudnych czasach Powstania Listopadowego i po - rodzina najpierw siê ukrywa³a,
a potem zosta³a aresztowana
i ostatecznie pozbawiona maj¹tku.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

