Nasze sprawy
Wspólna sprawa.
W czwartek 21 czerwca przełożeni kościołów i
klasztorów wadowickich,
wraz z przedstawicielami
Samorządu Miejskiego, zastanawiali się co czynić, aby nasze miasto
jeszcze bardziej zaistniało w świadomości
mieszkańców i pielgrzymów jako Papieski
Dom.
Koniec roku.
Piątek 22 czerwca był w naszej
bazylice dniem młodości. Rzesze uczniów
szkół podstawowych i średnich zapełniały
nasz kościół dziękując Bogu za rok szkolny
2000/2001. Rynek w tym dniu był pełny
radości uczniów żegnających swoje szkoły.
Straż Honorowa Serca Bożego
na Jasnej Górze.
W sobotę 23 czerwca, w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 40-osobowa grupa naszych pielgrzymów wraz z ks. Arturem Chrostkiem, włączyła się na Jasnej Górze w ogólnopolską
pielgrzymkę parafialnych oddziałów Honorowej Straży Serca Bożego.
Pożegnanie.
W niedzielę 24 czerwca na stacji
kolejowej w Wadowicach zegnaliśmy 200
dzieci wyjeżdżających wraz z
wychowawcami, którymi kierował ks.
Janusz Żmuda, a udającymi się na kolonię
letnią do Sopotu. Kochane dzieci –
wypoczywajcie radośnie.

Nowy wikariusz.
Decyzja Ks. Kardynała Franciszka Macharskeigo został mianowany nowym wikariuszem w naszej
parafii ks. Krzysztof Główka. Ma osiem lat
kapłaństwa. Jest z roku studiów naszego
ks. Artura Chrostka. Będzie katechetą w
Gimnazjum Nr 1. Nowemu kapłanowi naszej parafii życzymy bogatego duszpasterstwa na niwie wadowickiej.
Ojciec Święty na Ukrainie.
W ostatnim tygodniu czerwca
łączyliśmy się z Wielkim Pielgrzymem po
Ukrainie. W tej pielgrzymce brali również
udział parafianie z Wadowic wraz z
księżmi: Ks. Dziekanem Tadeuszem
Kasperkiem, oraz Ks. Penitencjarzem
Eugeniuszem Łudzikiem. Pragnę
wspomnieć o kilku zbiórkach finansowych
w naszej parafii, które w ostatnich latach
ofiarowaliśmy dla naszych braci na
Ukrainie.
Pora egzaminów.
Rok szkolny się zakończył.
Rozpoczęły się egzaminy na studia wyższe.
Jak dotychczas z naszej parafii w tym roku
nikt nie będzie starał się o przyjęcie do
Seminarium Duchownego. Zdającym
egzaminy na inne kierunki studiów życzymy
by mogli swobodnie ukazać profesorom
swoje dobre przygotowanie. Życzymy
dostania się na obrany kierunek studiów.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask,
zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów.
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Już 14 lipca wyruszy
XVI Wadowicka Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę
Serdecznie zapraszamy !

Zapisy odbędą się w Domu Katolickim
w dniach 5 - 12 lipca w godz. 17 00 - 19 00

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 19, 16b. 19-21
„Powołanie Elizeusza”.

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓW:
Ga 5, 1. 13-18
„Postępowanie według Ducha daje wolność”.

„Mów Panie bo sługa Twój słucha, Ty masz słowa życia wiecznego”

EWANGELIA:

Łk 9, 51-62 „Trzeba porzucić wszystko aby iść za Jezusem”.

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ
zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a
powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im.
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne
- gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego
rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać
mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:

załatwiona. Tymczasem Pan Jezus zabrania i udaje się w drogę do innego miasteczka. Być w drodze, nieustannie iść nie oglądając się za siebie, nieustanne zostawianie za sobą tych i tego do czego się przywiązujemy, szukanie nowych wyzwań....,
być może to jest przekonywujące głoszenie Ewangelii Jezusa. Nie wolno się zatrzymać w miejscu. Nie wolno osiąść i
wmawiać sobie, że to wystarczająco
dużo...

Pan Jezus pyta nas dzisiaj czy mamy receptę na głoszenie Jego Ewangelii i bycie Jego uczniem. Prorok Elizeusz został
wybrany przez Eliasza i po prostu przyjął
ten wybór. Ale musiał zmienić swoje życie. Dla św. Pawła, być uczniem Jezusa,
oznaczało przede wszystkim odnowę życia i nowe narodziny. A dla Apostołów
Jakuba I Jana sprawa była prosta. Uważali, że wszyscy muszą słuchać Ewangelii bo jeśli nie to ogień z nieba i sprawa

Ks. Jan J.

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Zapowiedzi:

Krzysztof GŁÓD, syn: Wiesława i Krystyny z d. Mrowiec, zam. Wadowice, ul.
Iwańskiego 51 i Bernadeta ŁAZARCZYK, córka: Franciszka i Marii z d. Karlak zam.
Lipnica Wielka 436
Jakub Jan BĄK, syn: Jana i Janiny z d. Karasińska, zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza
19 i Iwona Teresa LEPIAWCZYK, córka: Stanisława i Stanisławy z d. Lis, zam. Kacice 15
Marek Tadeusz RAJDA, syn: Tadeusza i Anny z d. Wiktor, zam. Podstawie 39 i Ewa Agnieszka
BANAŚ, córka: Adama i Władysław z d. Matonóg , zam. Wadowice, ul. Pogodna 3
Marcin PORZYCKI, syn: Jana, zam. Wadowice, Os. XX-lecia 14/23 i Anita KOPCIK, córka: Jerzego,
zam. Zabrze, ul. Św. Urbana 13b/3

Ogłoszenia parafialne
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA-01.07.2001 r.
1. W niedziele, o godz. 18.30, odprawiamy Nieszpory.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za tych, którzy odpoczywają na wakacjach i urlopach, a także za ciężko pracujących w różnych zakładach pracy jak i na roli.
3. W czwartek o godz. 17.00 jest
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
4. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
i po południu od 16.00 do 18.30. Zapraszamy członków Honorowej Straży Serca Bożego do udziału w godzinie świętej
od 8.30.
5. W pierwszą sobotę na Mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny które
spodziewają się potomstwa. Na tę Mszę
Św. zapraszamy zwłaszcza tych, którzy
podjeli się duchowej adopcji dzieci, jak
również Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św.
o godz. 7.30 jest Zmianka Żywego Różańca.
7. Przypominamy o zapisach na XVI
Pielgrzymkę pieszą z Wadowic na Jasną
Górę. Rozpocznie się w sobotę 14 lipca.
8. Serdecznie zapraszamy młodzież
z Wadowic i okolic na II Międzynarodowe Forum Młodych. Odbędzie się ono w
dniach 23-28 lipca 2001 r. na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach. W Forum weźmie udział ok. 2000
młodych ludzi z całej Polski, jak również z
zagranicy: ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, a także z Europy
Zachodniej, zwłaszcza z Francji. Liczymy
na to, że nie zabraknie również młodzieży
z ziemi wadowickiej.
9. Święci tego tygodnia: we wtorek
- Święto św. Tomasza Apostoła, w piątek
- wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Pożegnaliśmy:

Jan DUDA, ur. 1921 r., zam. w Andrychowie
Genowefa HAŚKIEWICZ, ur. 1927., zam. Wadowice, ul. Baśniowa
Roman Mieczysław KOMENDERA, ur. 1941 r., zam. Wadowice, ul. M. Wadowity
Helena STANEK, ur. 1907 r., zam. Wadowice, ul. Młyńska
Jerzy Władysław SPYTKOWSKI, ur. 1933 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pismo Święte

na codzień:
Poniedziałek: Rdz 18, 16-33 * Mt 8, 18-22
Wtorek: Ef 2, 19-22 * J 20, 24-29
Środa: Czytania wspólne w rocznicę poświęcenia kościoła
Czwartek: Rdz 22, 1-19 * Mt 9, 1-8
Piątek: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67 *
Mt 9, 9-13 albo Iz 58, 6-10 * J 4, 34-38
Sobota: Rdz 27, 1-5. 15-29 * Mt 9, 14-17

Wstrzymajmy falę cukrzycy
Dnia 2 lipca na placu Jana Pawła II zostanie przeprowadzone
bezpłatne oznaczenie poziomu cukru we krwi oraz
zmierzone ciśnienie tętnicze.
Sprawdż czy jesteś zdrowy!!!
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Nauczanie papieskie

Intencje mszalne:
Poniedziałek 2 lipca Juliana, Urbana
6.00 Śp. Władysława Przystał
7.00 Śp. Halina Adamczyk
8.00 Dziękczynno błagalna o światło
Ducha Świętego i pełnienie woli Bożej
O zdrowie i błog. Boże dla Pawła
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Zygmunt Kręciach w 1 rocz. śm.
Wtorek 3 lipca
Tomasza, Jacka
6.00 Śp. Maria Chrapla
7.00 Śp. Jan Małecki
8.00 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże
dla Zuzanny i Edwarda w 25 rocz. ślubu
18.00 Śp. Józef i Aniela Węgrzyn
Środa
6.00
7.00
8.00
12.00
18.00

Piątek 6 lipca
Dominiki, Teresy
6.00 Śp. Józef Płonka
7.00 Śp. Maria Chrapla od wnuka Marcina
8.00 Dziękczynna do serca Pana Jezusa
za miłość i miłosierdzie
okazywane wszystkim ludziom
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Mieczysław i Czesław Lempart
Sobota 7 lipca

4 lipca Elżbiety, Teodora
Śp. Władysław Warzecki
Śp. Maria Chrapla od Pietruszków
W int. dusz czyśćcowych
Śp. Jan Małecki
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań
Śp. Jan Duda
Śp. Irena Kałuża

6.00
7.00
8.00
12.00
18.00

Benedykta,
Lucjana

Śp. Maria Chrapla
Śp. Maria Chrapla od Bochenków
Śp. Stefan w 19 rocz. śm.
Śp. Jan Małecki
Śp. Tadeusz Zieliński w 9 rocz. śm.

Czwartek 5 lipca Antoniego, Marii
6.00 Śp. Jan
7.00 Śp. Roman Dziuba
8.00 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Aleksandra i Rudolf

Niedziela 8 lipca
Eugeniusza, Elżbiety
6.00 Śp. Józef Płonka
7.30 O błog. Boże i zdrowie dla
Andrzeja i Bożeny i syna Bartłomieja
w 15 rocz. ślubu
9.00 Śp. Ignacy Wolanisz,
Helena, Stanisław
10.30 Za zmarłych rodziców braci i siostry
12.00 Śp. Jan Małecki
13.15 Roczki
19.00 Śp. Roman Dziuba

Sprostowanie do informacji zamieszczonej w nr. 25 (68) „Bazyliki” p.t. „Parafialna
pielgrzymka śladami świętych”.
Do powyższej informacji na str. 5 wkradł
się błąd. Mianowicie paczółkowska Pani nie
oczekuje na swą koronację, gdyż dnia 27 maja
br. Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Pa-

czółkowskiej został ukoronowany złotymi koronami przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego – metropolitę krakowskiego w asyście
księży biskupów i licznie zgromadzonych wiernych. Za to niedopatrzenie serdecznie przepraszam czytelników „Bazyliki”.
L. Kmita
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Nasza Bazylika z roku na rok staje
się piękniejsza. Niewątpliwie jest to zasługa ciążącej na nas błogosławionej
świadomości, że jest to kościół wyjątkowy. Wyciśnięty na nim jest wyjątkowy
związek z Ojcem Świętym. To świątynia
Jego dzieciństwa i młodości.
Dom, w którym się wszystko zaczęło - obok Domu, który poprzez przyjęte sakramenty święte coraz pełniej wtajemniczał Go w Boże sprawy. Dom obok
domu. W nim zapewne młody Karol spędzał dużo czasu. I na pewno go kochał.
Dla każdego normalnego dziecka, a później dorosłego, rodzinny dom jest zawsze
najpiękniejszy. A kościół w którym przyjmował pierwsze sakramenty, pozostaje w
świadomości jako miejsce świętości i piękna.
Pragniemy, aby nasza świątynia
odpowiadała tym myślom Ojca Świętego. Troszczymy się, aby pielgrzymi licznie nawiedzający nasz kościół, mieli o nas
zdanie, że szanujemy pamięć Największego Syna wadowickiej ziemi. Troska o bazylikę wadowicką to czytelny znak miłości do Papieża.
W najbliższym czasie oddamy do
użytku kaplicę św. Rodziny. Został w niej
pięknie odnowiony ołtarz przez krakowską pracownię konserwatorską. Konserwator Wojewódzki Pan Dyrektor Gaczoł,
wraz z dyrektorem d/s Konserwacji Zabytków Kościelnych ks. dr Józefem Nowobilskim uznali tę pracę za sukces konserwatorów. Wojewódzki Konserwator
Zabytków przeznaczył na zapłacenie tego
dzieła 40 tys. zł. Natomiast nasza parafia
dopłaca 5 tys. zł. Wyrażam wielką
wdzięczność Małopolskiemu Wojewódz-

kiemu Konserwatorowi Zabytków za okazaną przysługę w upiększeniu naszej świątyni.
Również ta krakowska pracownia wykonała odnogę zabytkowej chrzcielnicy. Dotychczas prowizorycznie ustawiona jest przed ołtarzem głównym. Jednak
jej miejsce jest w kaplicy św. Rodziny.
Odnawiając chrzcielnicę wadowicką, przy
której 20 czerwca 1920 roku został
ochrzczony nasz Papież, artyści krakowscy zachwycali się jej piękną sztukaterią.
Cudowne, misterne płaskorzeźby wykonane na nóżce chrzcielnicy zachwycają
tych co się na sztuce znają. Nawet ci, którzy nie mają zbyt daleko posuniętej wrażliwości artystycznej, są urzeczeni jej pięknem.
Nade wszystko olśniewa oczy
czasza tej chrzcielnicy. Została ona odnowiona poprzez nałożenie cienkiego, złotego płaszcza. Jakże się przydała ta szczodrobliwość przy składaniu przez Wadowiczan precjozów na korony dla Matki Bożej. Maryja jest Matką. Wciąż rodzi. Przy
chrzcielnicy, dzięki sakramentowi chrztu,
człowiek się odradza. Rodzi się do życia
wiecznego. Przedziwny związek pomiędzy koronami Matki, a pozłoceniem czaszy chrzcielnicy. Z tych samych darów
serca. Dar życia to wielkie bogactwo.
Złote życie.
Grupa artystów z Krakowa kończy polichromię kaplicy św. Rodziny. Bardzo pragnąłem, aby ona odzwierciedlała
podniosłą prawdę, że jedyny kościół w
Polsce ma chrzcielnicę, przy której został
ochrzczony Papież. To miejsce powinno
posiadać specjalnie piękną polichromię.
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ciąg dalszy na stronie 4

ciąg dalszy ze strony 3

Drugie pole.
Familiaris consortio – O
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym – Rodzina Ojca
Świętego.
Redemptoris donum – O
konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy
odkupienia – Zwiastowanie.
Pastores dabo vobis – O
formacji kapłanów we współczesnym
świecie – Dobry pasterz.
Vita consecrata – O życiu
konsekrowanym i jego misji w Kościele i
w świecie – Przemienienie Pańskie.
Na ścianie dzielącej kaplicę od
nawy będzie wymalowany duży obraz
Chrztu Pańskiego. Natomiast na ścianie
nad rzeźbami św. Rodziny powstaje obraz
krajobrazu Nazaretu.
Oby bogactwo myśli ukazane
poprzez adhortacje papieskie stało się
drogowskazem naszego postępowania we
współczesnym świecie.
Choć wykonanie tej polichromii
jest kosztowne, bo wyniesie 50 tys. zł. –
ufam, że mądrzy nasi Parafianie będą
wspierać finansowo ten wielki, ale bardzo
potrzebny wysiłek.

Po skontaktowaniu się z ks. Kardynałem Macharskim został zatwierdzony plan architektoniczny malowania oparty na myśli, że obrazy biblijne będą przedstawiały nauczanie papieskie. W tej kaplicy biblijne obrazy pragną przypomnieć
osiem adhortacji papieskich.
Trzeba przypomnieć, że słowo
adhortacja określa uroczyste nauczanie
papieża omawiające określony temat. Ponieważ na suficie tej kaplicy są dwa oddzielone przęsłem pola, dlatego wyznaczono, że w pierwszej części – bliżej nawy
bocznej będą przedstawione następujące
adhortacje:
Reconciliatio et penitetia – O
pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła – Syn marnotrawny.
Christifideles laici – O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie – Winnica.
Redemptoris custos – O św.
Józefie i jego posłannictwie w życiu
Chrystusa i Kościoła – Pan Jezus w
warsztacie.
Catechesi tradendae – O
katechizacji w naszych czasach –
Chrystus nauczający.

Ks. Proboszcz

To warto przeczytać !
Do bieżącego numeru „Niedzieli” nr 23
dołączony jest pięciostronicowy dodatek
zawierający obszerny artykuł ks. Waldemara
Chrostowskiego pt. „Drogi i bezdroża
dialogu katolicko–żydowskiego.” Dla
chrześcijan, dialog z Żydami i judaizmem ma
charakter przede wszystkim religijny.
Jeżeli szukamy kontaktów z
wyznawcami judaizmu czynimy tak, aby

lepiej zrozumieć samych siebie i być
lepszymi chrześcijanami. Tymczasem po
stronie żydowskiej dawna postać izolacji
wobec chrześcijaństwa w gruncie rzeczy
nie zmieniła się. Jak dawniej tak i dzisiaj
religijne kontakty z chrześcijanami są
zabronione. Główną przyczyną, dla której
Żydzi podejmują jednak dialog z
chrześcijanami, ma podłoże społeczne i
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polityczne. Chodzi bowiem o szukanie
wśród chrześcijan sojuszników do
zwalczania antysemityzmu. Antysemitami
są nie tylko ci, którzy z jakiś względów
nie lubią Żydów, lecz i ci, których nie lubią
Żydzi.
Również w warunkach polskich często
różne osoby i niewielkie liczbowo, ale
głośne środowiska chętnie wystawiają
nominacje na antysemitów. Ich celem jest
sytuacja jaka panuje w Stanach
Zjednoczonych czy niektórych państwach
Europy Zachodniej. Tam przypięcie komuś
łatki antysemityzmu oznacz niemal jego
śmierć cywilną, bo człowiek oskarżony w
ten sposób może stracić wszystko.
Nietrudno zauważyć, że grupa
wystawiająca nominację do tytułu
antysemity sprawuje znaczną kontrolę nad
życiem publicznym i bez większego trudu
pozbywa się osób niewygodnych.
Czasami w tę grę są wplątani ludzie

Kościoła, zaś dialog staje się wtedy
elementem umacniania strategii. Sposób ten
jest przenoszony na grunt polski. Aczkolwiek
na razie nie pociąga za sobą takich skutków
jak w Stanach Zjednoczonych, nie ulega
jednak wątpliwości, że główny cel jest taki
sam.
Bezdroża dialogu istnieją wszędzie tam,
gdzie chrześcijanie pozwalają się
zinstrumentalizować w realizacji takiej
polityki.
Warto poświęcić trochę czasu dla
zapoznania się z obszernym opracowaniem
ks. Waldemara Chrostowskiego. Przedstawia
rys historyczny utraty państwa żydowskiego
od roku 70 po Chrystusie, próby powołania
do życia państwa żydowskiego oraz czasy
po roku 1948, kiedy to powstało państwo
Izrael. Ich zaborczą i bezwzględną politykę
w stosunku do Arabów jak i całą złożoną
mentalność żydowską.
Anna Kotowicz

WAKACYJNE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

PIELGRZYMKI

17.07 wtorek godz. 4.00 - Wrocław - Panorama Racławicka, 50 zł.
21.07 sobota godz. 6.30 - Szczyrzyc, Pasierbiec, Limanowa, 15 zł.
23.07 poniedziałek godz. 4.00 - Kałków - Godów, Święty Krzyż, 40 zł.
27 i 28.07 piątek i sobota godz. 4.00 - Stary Sącz, Komańcza, Kalwaria Pacławska, 70 zł.
10 i 11.08 piątek i sobota godz. 4.00 - Góra św. Anny, Bardo Śląskie,
Wambierzyce, 80 zł.
13.08 poniedziałek godz. 7.00 - Oświęcim i Tyniec, 10 zł.
17.08 piątek godz. 14.00 - Kalwaria Z., 5 zł.
24 i 25.08 piątek i sobota godz. 4.00 - Laski k/Warszawy i Licheń,
70 zł.
04.09 wtorek godz. 5.00 - Piekary i Gidle, 30 zł.
Serdecznie zapraszamy
-5-

