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Wci¹¿ ¿yj¹
W miarê mo¿liwoœci stara³em siê braæ udzia³ w nabo¿eñstwach
majowych poœwieconych czci Matki Bo¿ej oraz w czerwcowych uwielbiaj¹cych Serce Bo¿e. Cieszê siê widz¹c parafian doros³ych,
dzieci i m³odych, uczestnicz¹cych w wieczornych nabo¿eñstwach.
Równie¿ doœæ liczny udzia³ parafian w procesjach oktawy Bo¿ego
Cia³a nape³nia mnie optymizmem.
Chwa³a wam za czytelne œwiadectwo, które wskazuje, ¿e w Wadowicach wci¹¿ ¿yj¹ gorliwi katolicy.
JG

(ci¹g dalszy ze str. 7)

go i akcji wywrotowej. Prawd¹
jest, ¿e ¿ydzi dopuszczaj¹ siê
oszustw, lichwy i prowadz¹ handel ¿ywym towarem". Ale kardyna³ zastrzega³: „b¹dŸmy sprawiedliwi. Nie wszyscy ¿ydzi s¹
tacy. Bardzo wielu ¿ydów to ludzie wierz¹cy uczciwi, sprawiedliwi, mi³osierni, dobroczynni".

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Protest rabina i jego komitetu
pojawi³ siê po tym, gdy 19 maja
br. papie¿ Franciszek podpisa³
dekret o heroicznoœci cnót dawnego prymasa Polski, który jest
wa¿nym krokiem na drodze do
jego beatyfikacji. Proces beatyfikacyjny kard. Hlonda rozpocz¹³ siê w 1992 r.
Niedziela, 3.6.2018
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11. Niedziela Zwyk³a - 17 czerwca 2018 r.
1. We wtorek spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30.
2. W œrodê obchodzimy rocznicê chrztu œw. Jana Paw³a II. Zapraszamy do modlitwy dziêkczynnej za dar swojego sakramentu chrztu przy chrzcielnicy.
3. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, aby w tym tygodniu przyst¹pi³y do spowiedzi œw. i wziê³y udzia³ we Mszach œw. na zakoñczenie roku szkolnego. Nauczycielom i wychowawcom
oraz dzieciom i m³odzie¿y
¿yczymy zas³u¿onego wakacyjnego wypoczynku.
4. W przysz³¹ niedzielê uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana
Chrzciciela.
5. Od przysz³ej niedzieli przez
ca³e wakacje nie bêdzie mszy œw.
o godz. 13.30, a w dni powsze-

dnie odprawiamy msze œw.
o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.
W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od 9.00 do
10.00 oraz od 16.30 do 17.30.
6. W przysz³¹ œrodê 27 czerwca prze¿ywamy w naszej parafii
odpust Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy.
7. Podczas wakacji parafia po
raz kolejny organizuje "Radosne
czwartki". Pierwszy wyjazd 28
czerwca do Krakowa.
8. Przez ca³y miesi¹c nabo¿eñstwo czerwcowe w tygodniu po
mszy œw. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 18.30.
9. W dniach od 27 do 30 lipca
planujemy 4-dniow¹ pielgrzymkê do Kalisza, Lichenia, Rostkowa, Gietrzwa³du, œw. Lipki.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Id¹ wakacje
Rok szkolny dobiega koñca.
Obecne dni s¹ czasem podsumowañ w³o¿onego wysi³ku Szko³y,
Rodziny i Koœcio³a. Szko³a to
uczniowie i nauczyciele. To tak¿e pracownicy socjalni. Jednoczeœnie uœwiadamiamy sobie

-2 -

przy koñcu roku, ¿e szko³a to
równie¿ nadrzêdne czynniki samorz¹dowe i rz¹dowe. Du¿o ró¿nych podmiotów sk³ada siê na
wyniki szkolne. Wielk¹ rolê odgrywa w nich równie¿ Rodzina
i Koœció³. Sukces ma zawsze licznych ojców. Pora¿ka to najczêœciej biedna sierota.

waj¹ procesje w lasku œw. Antoniego. Wierni wiedz¹, i¿ s¹ u siebie, u swego Patrona.
Pomoc œw. Antoniego
jest niezawodna. Zawsze
przysy³a on w odpowiednim czasie dobrych ludzi,
dziêki którym udaje siê
rozwi¹zaæ rozmaite problemy. Niech Bóg bêdzie
uwielbiony za dar œw. Antoniego, który na zawsze
pozostanie œwiêtym ca³ego œwiata. Niech œwiêty Antoni
staje siê bliski nam wszystkim.
Œwiêty Antoni Padewski, módl
Bo¿ena Flasz
siê za nami!

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po tych smutnych doœwiadczeniach zakonnicy pracowali
w zmienionych warunkach politycznych i w
maksymalnie okrojonych
pomieszczeniach. By
os³abiæ ich pozycjê, w³adze postanowi³y umieœciæ
w klasztorze szpital psychiatryczny. Mimo to
sanktuarium funkcjonowa³o. Z czasem sytuacja
siê normowa³a. Sanktuarium
œw. Antoniego w Radecznicy
od¿y³o. Z roku na rok odpusty
staj¹ siê coraz liczniejsze, o¿y-

Chc¹ zatrzymaæ beatyfikacjê
Domaganie siê przez Komitet
¯ydów Amerykañskich wstrzymania procesu beatyfikacyjnego
kard. Augusta Hlonda nie jest
wynikiem nieporozumienia,
a bardziej - z³ej woli. Autorem listu w tej sprawie do Przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Popierania Jednoœci Chrzeœcijan
jest rabin David Rosen, jeden
z dyrektorów AJC. Jak utrzymuje, je¿eli proces beatyfikacyjny
kard. Hlonda nie zostanie
wstrzymany, ¯ydzi uznaj¹, ¿e

Watykan akceptuje "skrajnie negatywne podejœcie kard. Hlonda
do spo³ecznoœci ¿ydowskiej".
Rabin Rosen odwo³a³ siê do listu
pasterskiego kard. Hlonda
z 1936 r. pt. "O katolickie zasady
moralne", z którego przytacza
wyrwane z kontekstu kwestie,
m.in. s³owa: "Faktem jest, ¿e
¿ydzi walcz¹ z Koœcio³em katolickim, tkwi¹ w wolnomyœlicielstwie, stanowi¹ awangardê bezbo¿nictwa, ruchu bolszewickie-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 18 czerwca
6.00 Œp. Cecylia Siuta
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Teresa Koman
8.00 Œp. Stanis³awa Rzepa
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 Œp. Piotr Kolber
Z podziêkowaniem za otrzymane
³aski zdrowia w 75. r. ur. i dalsz¹
opiekê Opatrznoœci Bo¿ej i Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla
Janiny G³adkiej
Wtorek 19 czerwca
6.00 Œp. Ewa Ramenda
6.45 Œp. Wanda Majtyka
7.30 Œp. Teresa Koman
8.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 Œp. S³awomira Ba³os
Œp. Jan Matusik-16. r.œm.
Œp. Stanis³aw Filek-6. r. œm.
Œroda 20 czerwca
6.00 Œp. Joanna Mrowiec
6.45 Œp. Teresa Koman
7.30 Œp. Aleksy Zaj¹c
8.00 Œp. Stefania Kowalczyk
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 W intencjach nowennowych:
Za ¿ywych:
Za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
i Matki Bo¿ej o nowe powo³ania do
zakonu bonifratrów
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Janiny i wnuka
Jana
Za zmar³ych:
Œp. Maria Maciêga
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Balbina Zalasieñ
Œp. Jan Dudziak
Œp. Józef Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka
Œp. Maria Kadela
Œp. Anna Baklarz
Œp. Kazimiera Buda
Œp. Franciszek Maryniarczyk
Œp. Józef Mika

Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Jan i Wanda Pacut
Œp. Emilia Miarka
Œp. Ma³gorzata Œwietlik
Œp. Wanda Drewniak z rodzin¹
Œp. Stanis³aw Gaudyn
Œp. Stanis³aw Góra
Œp. Tadeusz Babik
Œp. Janusz Jêdrygas
Œp. Józef Mierzwa
Czwartek 21 czerwca
6.00 Œp. Kazimiera Laskowska-25. r. œm.,
Jacek m¹¿
6.45 Œp. W³adys³aw Herbut
7.30 Œp. Czes³awa Michalina i Honorata
Malinowska
8.00 Œp. Aleksy Zaj¹c
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 Œp. Teresa Koman
Œp. Janina Wawrzonek
Pi¹tek 22 czerwca
6.00 Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
Œp. Karolina Mrugacz
6.45 Œp. Maria Widlarz
7.30 Œp. Edward Flaga
8.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Kazimiery
i Stanis³awa
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 Œp. Edward Dobisz i Rodzice, Edward
i Wanda Ficek
Œp. Teresa Koman
Sobota 23 czerwca
6.00 Œp. Cecylia Siuta
6.45 Œp. Anna Wiêckiewicz
7.30 Œp. Zdzis³aw, Józef, Piotr Go³¹b
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Jana Jarco
12.00 Œp. Ryszard Cichoñ
18.00 Œp. Antonina, Janina, Jan Dêbscy
Dziêkczynno-b³agalna dla Kazimiery
i Stanis³awa w 60. r. œlubu
Niedziela 24 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
7.30 Œp. Janina Nicieja, m¹¿ Stanis³aw
Œp. Zofia, Aleksy Bojêœ, Jadwiga Zaj¹c
9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
9.00 Roków:
10.30 Œp. Piotr Czaicki
12.00 Œp. Jan Mrugacz, Jan Kacorzyk
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Podsumowuj¹c przepracowane
w szkole miesi¹ce trzeba koniecznie wyraziæ wdziêcznoœæ
wszystkim podmiotom, sk³adaj¹cym siê na to, co nazywamy
szko³¹. Bardzo siê im nisko k³aniam - œciskaj¹c d³onie z gratulacjami i przekazujê do przemyœlenia strofy Adama Asnyka
z wiersza „Daremne ¿ale":
Trzeba z ¯ywymi naprzód iœæ,
Po ¿ycie siêgaæ nowe:
A nie w uwiêd³ych laurów liœæ,
Z uporem stroiæ g³owê!
Wy nie cofniecie ¿ycia fal!
Nic skargi nie pomog¹!
Bezsilne gniewy, pró¿ny ¿al!
Œwiat pójdzie swoj¹ drog¹.
Nie mo¿na siê wci¹¿ d¹saæ, czy
te¿ nadmiernie krytykowaæ. Braki s¹ zawsze widoczne. One potrafi¹ g³oœno krzyczeæ. Nasza
postawa winna byæ wyra¿ona
w realizacji s³ów œw. Jana Paw³a II:
"Bogu dziêkujcie, Ducha nie gaœcie." Ducha trzeba wci¹¿ rozgrzewaæ. Zachêcaæ. Koñcz¹cy rok
szkolny jest przypomnieniem,
¿e nauczanie po³¹czone z wychowaniem ma uzdatniaæ
dzieci i m³odzie¿ do samowychowania.

W tamtych czasach przed wakacjami mówiliœmy kazania
o obowi¹zkach wakacyjnych
dzieci i ich rodziców. W katechezach, które prowadziliœmy w salkach koœcielnych du¿o czasu poœwiêcaliœmy na chrzeœcijañskie
prze¿ywanie wakacji. Wtedy
pañstwo organizowa³o liczne
kolonie i obozy. By³y one tanie.
Rodzice chêtnie posy³ali na nie
swe dzieci. Normalnie, kierownictwo kolonii nie u³atwia³o dzieciom w niedziele uczestnictwa
we mszy œw. Koœció³ zachêca³
rodziców, by swoje dzieci zaopatrywali w specjalne pisma prosz¹ce kierownictwo o u³atwienie
praktyki niedzielnej. Najczêœciej
te proœby by³y respektowane.
Czasy siê zmieni³y. Szko³y ju¿
nie organizuj¹ kolonii. Obecnie
najczêœciej dzieci wyje¿d¿aj¹ na
wakacje ze swymi rodzicami nad
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(ci¹g dalszy na str. 4)

wakacje za granicê czuj¹ siê
zwolnieni. Usprawiedliwiaj¹ siê,
¿e nie znaleŸli koœcio³a katolickiego. S¹ jednak liczne rodziny,
które równie¿ za granic¹ daj¹
czytelne œwiadectwo, i¿ s¹ katolikami. Oby takich rodziców, którzy ze swymi dzieæmi podczas
wakacji s¹ obecni na mszach œw.
niedzielnych by³o jak najwiêcej.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

nasze morze, a niejednokrotnie
nad morza europejskie. Nikt
w Polsce nie zakazuje praktyk
religijnych. Z niepokojem zauwa¿am, ¿e obecnie mniej dzieci i m³odzie¿y bierze udzia³
w niedzielnej mszy œw. Nie id¹,
bo ich rodzice równie¿ nie
uczêszczaj¹. Wyje¿d¿aj¹cy na

ks. Infu³at

Radecznica - jedyne w Polsce sanktuarium œw. Antoniego cz. II

W ramach programu pielgrzymki organizowanej z naszej parafii w dniach 1 do 3 maja
docelowo do Zamoœcia nawiedziliœmy jedyne w Polsce sanktuarium œw. Antoniego w Radecznicy, gdzie objawi³ siê œw.
Antoni.
8 maja 1664 roku po raz
pierwszy w historii Polski objawi³ siê œw. Antoni. Ukaza³ siê
on na £ysej Górze, u stóp której le¿y wieœ Radecznica. Œwiê-
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tego ujrza³ ubogi jej mieszkaniec, trudni¹cy siê tkactwem
Szymon. Historyczne Ÿród³a
i tradycyjne przekazy zgodnie
utrzymuj¹, i¿ Szymon Tkacz
(tak bêdzie on póŸniej nazywany) otrzyma³ ³askê rozmowy ze
œwiêtym. W kilku objawieniach
œw. Antoni wyra¿a³ ¿yczenie,
aby na £ysej Górze powsta³a
œwi¹tynia. Œwiêty zapewnia³, ¿e
gromadz¹cy siê tutaj jego czciciele otrzymaj¹ od Boga liczne
³aski. U stóp góry, przy Ÿród³ach
wodnych objawienia siê powtórzy³y. Tradycja podaje, ¿e œw.
Antoni b³ogos³awi³ wodê, dziêki której wierni dost¹pili wielu
uzdrowieñ. Zadaniem Szymona
by³o przekonaæ odpowiednie
w³adze koœcielne i zacniej szych
mieszkañców okolic o auten-

tycznoœci objawieñ,
a tak¿e sk³oniæ do
wype³nienia pragnieñ
Œwiêtego.
Jak to zwykle bywa
przy objawieniach
prywatnych, zarówno
duchowni jak i œwieccy nie od razu dali
wiarê Szymonowym
œwiadectwom. Pobo¿noœæ ludu nie potrzebowa³a jednak oficjalnego dekretu. Wierni zaczêli gromadziæ
siê w miejscach wskazanych
przez Szymona. Pocz¹tkowo na
miejscu objawieñ stan¹³ krzy¿.
Przy nim odbywa³y siê pierwsze
zgromadzenia wiernych; przy
nim te¿ dochodzi³o do niezwyk³ych zdarzeñ, którym przypisywano znamiona cudów.
Za spraw¹ sufragana che³miñskiego biskupa Miko³aja
Œwirskiego wzniesiono na górze objawieñ drewnian¹ kaplicê i ma³y klasztor. Dnia 20
czerwca 1667 roku wprowadzili siê do niego duchowi synowie œw. Franciszka z bernardyñskiej prowincji ruskiej.
Dziêki pracy bernardynów
s³awa œw. Antoniego z radecznickiego sanktuarium stale ros³a, a góra objawieñ sta³a siê

miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek.
Po powstaniu styczniowym w roku 1869
w³adze zaborcze zamknê³y klasztor. Zmiany przyniós³ dopiero
rok 1915.
Przywrócenie charakteru
sakralnego
œwi¹tyni
dokonano
w sam dzieñ odpustu
13 czerwca 1916 r. Z czasem do
Radecznicy wrócili bernardyni.
Lata drugiej wojny œwiatowej
by³y dla radecznickich bernardynów czasem, w którym zdawali oni egzamin z umi³owania ojczyzny. W klasztorze znajdowa³y schronienie osoby poszukiwane przez gestapo. Klasztor
drukowa³ ulotki, prowadzi³ tajne nauczanie w zakresie szko³y
œredniej, w jego murach szkolono ¿o³nierzy AK.
Po wojnie o¿ywiona dzia³alnoœæ bernardynów zosta³a przerwana przez w³adze komunistyczne. By³o to 20 czerwca 1950
r. Funkcjonariusze UB wtargnêli
do klasztoru noc¹. Szko³a zosta³a zamkniêta. Zakonników aresztowano. Najazd ten zosta³ nazwany drug¹ kasat¹ klasztoru.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

