Nasze sprawy
Dalsze malowanie
Zakończyliśmy renowację
kaplicy św. Rodziny poprzez nałożenie polichromii. Tematem tych obrazów są adhortacje Ojca Św. wyrażone rysunkami biblijnymi. Obecnie przystępujemy do położenia polichromii w prezbiterium. Na ośmiu polach sufitu pragniemy
poprze obrazy ośmiu błogosławieństw
wyrazić prawdę iż wielki błogosławieństwem dla czasów współczesnych Kościoła naszych czasów oraz Wadowic jest
pontyfikat Jan Pawła II, który dwa lata
temu mówił na naszym rynku, że tu
wszystko w Jego życiu się zaczęło.
Śladami Prymasa Tysiąclecia
W ostatni piątek tj. 27 lipca wyruszyliśmy na dwudniową pielgrzymkę w Bieszczady. Celem jej było zwiedzenie miejsca internowania ks. Prymasa Wyszyńskiego w Komańczy oraz nawiedzenie
miejsca świętego w Kalwarii Pacławskiej.
Pielgrzymki uczą
Czas wakacyjny wykorzystujemy do pielgrzymowania. W sobotę 21 lipca nawiedziliśmy cztery maryjne miejscowości:
Dziekanowice, Szczyrzyc, Pasierbiec oraz
Limanową. Każda z nich jest specjalnie

związana z Matką
Bożą. Nasze pielgrzymowanie uczy nas różnego rodzaju czci Matki Bożej. Przewodnicy tych sanktuariów wprowadzają nas
w te arkana wiedzy. Nasza wadowicka,
maryjna parafia uczy się wciąż miłości
do Maryji.
Patron kierowców
W niedzielę 22 lipca, z okazji św. Krzysztofa – patrona kierowców modliliśmy się
po każdej mszy świętej o błogosławieństwo dla użytkowników dróg. Choć przy
naszej bazylice nie ma kościelnego parkingu – to jednak wielu kierowców prosiło o poświęcenie swoich samochodów.
Przy tej okazji ministranci kwestowali na
samochód dla misjonarzy. Nazbierali 950
zł które przesłaliśmy do centrali misyjnej
w Warszawie.
Radosny powrót
W poniedziałek 23 lipca powróciły dzieci
wraz z wychowawcami z drugiego turnusu kolonijnego z Sopotu. Ks. Artur
Chrostek – kierownik tej koloni musiał
wraz z wychowawcami wykazać wiele
inwencji gdyż pogoda nie sprzyjała. Deszczowe dni były okazją do zwiedzenia wielu miast nadbrzeżnych.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘTEGO

RODZAJU
Rdz 18, 2-32
„Abraham wstawia się za Sodomą”

PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN
Kol 2, 12-14
„Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy:
„Abba, Ojcze”.

EWANGELIA:

Łk 11, 1-13 „Chrystus uczy modlitwy”

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z
uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A
On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam
zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając
przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz
tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa
wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą.
Oto słowo Pańskie

który nam nakazał w ten sposób się modlić. Jest to nasz wielki przywilej. W kontekście dalszych słów Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii, przywilej ten naturalnie łączy
się z obowiązkiem. Jeśli nazywamy Boga
Ojcem, musimy tak żyć, aby nasi bliźni,
sąsiedzi, koledzy nazywali nas braćmi. Pan
Jezus mówi konkretnie: użyczyć wsparcia, podzielić się dobrem, być wrażliwym i
hojnym.
Ks Jan J.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Modlitwa Pańska – tak nazywamy modlitwę Ojcze nasz – jest darem Chrystusa dla Jego uczniów. Pod wieloma względami jest najdoskonalszą modlitwą jaką
codziennie wypowiadamy. Zauważmy
jednak, że w niej nazywamy Boga naszym Ojcem. Nigdy byśmy nie mogli sobie na to pozwolić gdyby nie Chrystus,

Ogłoszenia parafialne
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.VII.2000
1. Biskupi nasi zwracają się z apelem
o trzeźwość. a nawet ofiarę abstynencji
w sierpniu, miesiącu narodowego pielgrzymowania do Sanktuariów Maryjnych, a
także czasu wyjątkowych wydarzeń w
naszej historii. Podjęta abstynencja w tym
miesiącu będzie znakiem wrażliwości na
potrzeby moralne narodu.
2. W środę 1 sierpnia na nowennie do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się o dobry wybór stanu życiowego.
3. W 1 czwartek jest Matki Bożej
Anielskiej. Jest to uprzywilejowany franciszkański dzień, w którym można uzyskać odpust Porcjunkuli. Na Mszy Św. o
godz. 8.00 modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Rycerstwo Niepokalanej ma zebranie o godz. 17.00 w domu
parafialnym.
4. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada od 6.00 do 8.30 i po
południu od 16.00 do 18.30. Honorową
Straż Serca Bożego zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz.
8.30.
5. W pierwszą sobotę, na Mszy św. o
godz. 8.00, polecamy Niepokalanemu Ser-

cu Najświętszej Maryi Panny rodziny, które spodziewają się potomstwa, jak również wszystkich należących do Rycerstwa
Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy
chorych z Najświętszym Sakramentem.
6. W przyszła niedzielę składka przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem polichromi w kaplicy św. Rodziny. Cena tej pracy wynosi 50
tys. zł. W pierwsze niedziele miesiąca składacie na tę pracę ok. 9 tys. zł. Bóg zapłać
dla ofiarnych parafian za przykładanie się
do upiększania naszej bazyliki.
7. 10 i 11 sierpnia w piątek i sobotę organizujemy pielgrzymkę na Górę św.
Anny, Bardo Śląskie, Wambierzyce i Góry
Stołowe. Koszt 80 zł. wyjazd o godz. 4.00.
Natomiast w poniedziałek 13 sierpnia o
godz. 7.00 jedziemy do Oświęcimia i Tyńca. Koszt wynosi 10 zł.
8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana; w środę – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora
Kościoła; w sobotę – wspomnienie św.
Jana Marii Vianneya, kapłana.
-2-

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Nasze sprawy
Drugie forum młodych
Radość młodych w pochmurnym dni
23 lipca rozpoczęła już drugie forum
młodych w Wadowicach. Przyjechali
młodzi z Białorusi, Ukrainy i Słowacji.
Oczywiście – jakże nie było by i z Polski. Jest ich w sumie 650. Przez cały
tydzień odbywali spotkania w specjalnym namiocie na boisku sportowym
przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w
Gorzeniu. Ks. biskup Jan Szkodoń w
poniedziałek rozpoczął te spotkania
mszą św. podczas której wygłosił piękne kazanie na temat „Wadowice miejscem duchowości młodych”.

Radość z odznaczenia
W niedzielę 22 lipca s. Gemma – albertynka, na mszy św. o godz. 900 otrzymała papieskie odznaczenie.: Pro Ecclesia et Pontifice. Piękny śpiew sióstr albertynek oraz wielkie rzesze ludzi, a wśród nich bezdomnych,
były okazją do wyrażenia wdzięczności Ojcu
Św. za przesłane odznaczenie.
Bezpłatne porady
W siedzibie dawnego Stowarzyszenia św.
Zyty przy ulicy Zatorskiej 22 w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1000
do 1200 prawnik udziela bezpłatnych porad
osobą potrzebującym takiej pomocy.
Przypomnienie
Wszystkim, którzy nadsyłają swoje artykuły
do biuletynu przypominamy, że warunkiem
ich opublikowania jest podpisanie swoim
imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. Anonimowych artykułów, choćby najpiękniejszych i wychwalających, lub
potępiających nie zamieszczamy. Same inicjały pod artykułem nic nie mówią o danym
autorze. Za to, co się pisze lub mówi - trzeba
brać odpowiedzialność.

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek: Wj 32, 15-24. 30-34 * Mt 13, 31-35
Wtorek: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28 * Mt 13, 36-43
Środa: Wj 34, 29-35 * Mt 13, 44-46
Czwartek: Wj 40, 16-21. 34-38 * Mt 13, 47-53
Piątek: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 * Mt 13, 54-58
Sobota: Kpł 25, 1. 8-17 * Mt 14, 1-12
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 30 lipca Piotra, Leopolda
6.00 Śp. Zbigniew Rokitka
7.00 Śp. Marek Wiktor
8.00 Śp. Władysława Wojtala
Śp. Anna Zając z bratem i rodzicami
12.00 O Boże błog. dla rodzin z XII Róży Kobiet
oraz o wieczny spoczynek dla bliskich
zmarłych
18.00 Śp. Władysław
Wtorek 31 lipca Ignacego, Heleny
6.00 Śp. Zbigniew Rokitka
7.00 Śp. Lucyna Skoczylas
8.00 Śp. Władysława Wojtala
12.00 Śp. Lucyna Skoczylas
18.00 Śp. Stefania i Józef Gurdek

Piątek 3 sierpnia Nikodema, Lidii
6.00 Śp. Helena Stanek
7.00 Śp. Genowefa Haśkiewicz
8.00 Śp. Władysław, Cecylia, Bronisław,
Wiesław i Józef Dyduchowie
12.00 Śp. Władysława Wojtala
18.00 Śp. Julian Frączek w 26 rocz. śm.

Środa 1 sierpnia Piotra, Juliana
6.00 Śp. Franciszek Nogala
7.00 Śp. Maria, Bolesław, Kornelia
i Jan Bandoła
8.00 Śp. Lucyna Skoczylas
12.00 Śp. Władysława Wojtala
Za poległych żołnierzy 22 Pułku Piechoty
i AK ziemi wadowickiej
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intenacjach składanych próśb
i podziekowań
Czwartek 2 sierpnia Euzebiusza, Gustawa
6.00 Śp. Genowefa Haśkiewicz
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w 38 rocz.
ślubu Genowefy i Władysława
8.00 Śp. Lucyna Skoczylas
12.00 Śp. Władysława Wojtala
18.00 Śp. Roman Komendera

-6-

Sobota 4 sierpnia Jana, Dominika
6.00 Śp. Genowefa Haśkiewicz
7.00 Śp. Roman Komendera
8.00 Śp. Lucyna Skoczylas
12.00 Śp. Władysława Wojtala
W intencji członków klubu Victoria
17.00 W intencji Radia Maryja, Ojca Św.,
Ojczyzny, osób konsekrowanych
i ks. Proboszcza
18.00 Śp. Dominika Pietruszka
Niedziela 5 sierpnia Mariana, Oswalda
6.00 Śp. Genowefa Haśkiewicz
7.30 Śp. Rozalia Wyka
9.00 Śp. Elza
10.30 Śp. Jan Madej i rodzice
12.00 Śp. Maria Czapik
13.15 Śp. Wacław Becker w 1 rocz. śm.
19.00 Śp. Władysława Wojtala

Wadowice składają hołd wdzięczności
Kardynałowi Adamowi Sapiesze
W ostatni poniedziałek 23 lipca w
naszej Bazylice, poprzez uroczystą Mszę
Świętą w 50 rocznicę śmierci Księcia –
Kardynała Adama Stefana Sapiehy dziękowaliśmy Bogu za to wszystko czym ten
niezłomny Kardynał przyczynił się w
Wadowicach. Chcę skupić się tylko na
jednym bardzo ważnym punkcie. On odkrył Wadowickiego Syna, który obecnie
zasiada na stolicy apostolskiej. Pamiętamy, ten szczegół wiele mówiący, o wizycie Księdza Kardynała Sapiehy w 1938r.
w gimnazjum wadowickim. Witał go wtedy maturzysta Karol Wojtyła. To co mówił i jak się zachował młody Karol zwróciło uwagę Księcia Kościoła. Po pięciu
latach spotkał się Kardynał z tym młodym chłopcem, jako kandydatem do kapłaństwa w swojej rezydencji w Krakowie, przy ulicy Franciszkańskiej. Dokładnie przypatrywał się Biskup klerykom,
którzy przygotowywali się w jego domu
do kapłaństwa. Wśród nich tylko Karola
Wojtyłę wyświęcił wcześniej, bo już 1 listopada 1946r. i skierował Go na rzymskie studia. Musiał ten młody kleryk imponować Biskupowi, a trzeba przyznać,
że On na ludziach się znał, że poświęcił
go nauce. Przecież wtedy księży do duszpasterzowania po parafiach bardzo brakowało bo wojna uśmierciła wielu z nich.
Gdy po dwóch latach studiów wrócił ks.
dr Karol Wojtyła z studiów – skierował
tego młodego doktoranta na wiejską parafię. Niech się przypatrzy jak ludzie na
wsi żyją. Po roku przeniósł ks. Karola z
wioski do Krakowa. Teraz już wikary u
św. Floriana. Ma możliwości spotykania

się ze światem akademickim.
Jakim wspaniałym
rzeźbiarzem był ten
Niezłomny Książe.
Jak bardzo podatnym materiałem była
Chluba Wadowic – ks. dr Karol Wojtyła.
Jakimi niezwykłymi drogami prowadziła
Opatrzność Boża tego kapłana.
Wnikliwie przypatrywał się Kardynał
Sapieha młodemu ks. Wojtyle. Nie pozostał dłużny i młody wikary od św. Floriana. Coraz bardziej fascynowała go osobowość Księcia – Kardynała. Będzie mu
natchnieniem w całym jego życiu.
I znów pragnę przypomnieć tylko jeden szczegół z życia Księdza Kardynała
Sapiehy. Opisze go Jego następca Ks.
Kardynał Wojtyła w takich słowach „
Wspomnienie niniejsze pragnę rozpocząć
od faktu, który uświadomił mi się przy
pomocy małego, ale bardzo wymownego
dokumentu. Jest to list Księcia-Kardynała, jeszcze jako metropolity krakowskiego, w którym rezygnuje On ze swego urzędu i prosi Ojca Świętego o przyjęcie tej
rezygnacji: „Pochylony do stóp Waszej
Świątobliwości proszę, bym mógł zrezygnować z diecezji krakowskiej, ponieważ
skończyłem siedemdziesiąt dwa lata życia, i wskutek słabnącego zdrowia nie
czuję się na siłach dźwigać ciężarów rządów diecezji. Od łaskawości Waszej Świątobliwości spodziewam się, że moja prośba będzie wysłuchana”. List nosi datę 3
lutego 1939 r., skierowany jest do Piusa
XI, który w kilka dni później został odwo-3-

ciąg dalszy na stronie 4

ciąg dalszy ze strony 3

łany przez Ojca wszystkich żyjących,
wobec czego list nie dotarł już do rąk adresata. Dalszy bieg wypadków jest dobrze
wszystkim znany. Był on taki, że trudno
nie dojrzeć szczególnego planu Opatrzności w fakcie, że rezygnacja Księcia-Metropolity krakowskiego nie mogła być
przyjęta. Patrząc na rosnące zagrożenie,
sam On wyraził gotowość pozostania na
swoim stanowisku anche i con sacrificio także z ofiarą. Ten zwięzły zwrot pokrywa sobą wielką rzeczywistość i zawiera
najpełniejszą prawdę. Wiadomo, jakie sacrificium rozpoczęło się na całej polskiej
ziemi z dniem 1 września 1939. Wiadomo
też, jak w tym sacrificium uczestniczył
Książę-Metropolita; wiadomo czym był w
naszej archidiecezji i dla całej Polski w tym
okresie straszliwej próby lat 1939-1945.
Ten, który w przeddzień wojny skarżył się
Ojcu Świętemu na rosnący z latami upadek sił, stał się w czasie wojny i okupacji
siłą i ostoją. Właśnie te straszliwe lata
ujawniły najpełniej Jego duchową wielkość
i stały się okresem największej dojrzałości pasterskiej.

Czy ten fakt tak wspaniale odczytany
przez Ks. Kardynała Wojtyłę nie stał mu
się natchnieniem gdy jako Papież trzeba
było przekroczyć próg rezygnacji biskupiej związany z wiekiem 75 lat. Pamiętamy jak przed sześciu laty rozhisteryzowani zachodni dziennikarze chcieli wymusić na Ojcu Św. abdykację. Nie poddał się Namiestnik Chrystusa temu rozszalałemu żywiołowi. Czyż nie trzeba
Bogu dziękować za to, że ten nasz Papież tyle dobrego przez te lata pozostałe
zrobił. Niezapomniane pielgrzymki. Wielki
Jubileusz. Nowe dokumenty stolicy apostolskiej.
Po śmierci Ks. Kardynała Sapiehy
Papież Pius XII w liście do Episkopatu
Polski w 1951r. tak pisał „Był on mężem
jak drzewo zasadzone nad strumieniem
wód, drzewo owocodajne i niezachwiane, którego widok nie tylko dla Polaków,
ale dla całego chrześcijaństwa był podstawą nadziei i radości”
O naszym Ojcu Św. z dumą możemy
mówić: „Jest on mężem jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód...”
Ks. Proboszcz

To warto przeczytać.
Niedziela 29/2001
W kontekście do notatki w bazylice nr 29
wł. Spotkaniu Akcji Katolickiej w naszej
parafii polecam art. – „Jakie oblicza Akcji
Katolickiej” biskupa Piotra Jareckiego (cz.
I.)
Kontynuując swoje krótkie, ale bardzo intensywnie treściowo przemówienie do
uczestników Międzynarodowego Forum

Akcji Katolickiej, Jan Paweł II powiedział
: „Powracając do źródeł II Soboru Watykańskiego będziecie w Stanie przyjąć z
jeszcze większym zrozumieniem cechy
charakterystyczne Waszego stowarzyszenia, szczególnie kościelność, świeckość, stałą współpracy z poszczególnymi
pasterzami. To są zasadnicze rysy charakterystyczne dla oblicza Akcji Katolic-4- kiej, występującą pod różnymi znakami i

nazwami w wielu częściach świata.”

Chrystusa, Kościoła i prawdy o człowieku
zgodnie z autentyczną wykładnią. Służyć
temu powinna lektura i rozważanie II Soboru Watykańskiego. Chodzi o zgłębienie i
rozpowszechnienie nauki kościoła, nie zaś
o nagłośnienie indywidualnych odczuć i
opinii.

Zdanie Ojca Świętego Jana
Pawła II, poznanie i przemodlenie nauki
soborowej pomoże nam wszystkim lepiej
zrozumieć i zaakceptować, a tym samym
przekonać się przekonać się o charakterystycznych liniach stowarzyszenia Akcji Katolickiej. Chodzi o kościelność,
świeckość organiczność i współpracę z
hierarchią. Nieraz ludzie pytają się, czym
Akcja Katolicka wyróżnia się od innych
zrzeszeń. Biskup Piotr Jarecki tak wypowiada się na temat Cech Akcji Katolickiej. „Bardzo krótko zatrzymam się nad
czteroma cechami charakterystycznymi
wymienionymi przez Jana Pawła II.

Trzecie kryterium mówi o trwałej
i autentycznej komunii, wyrażonej w synowskim odniesieni do papieża i do biskupa. W dobie dzisiejszego indywidualizmu i
subiektywizmu, który zakrada się także do
kościoła, jest to wielki zadanie dla każdego członka Akcji Katolickiej, a także dla
Stowarzyszenia jako całości.
Wreszcie czwarte kryterium – to
zaangażowana obecność w ludzką społeczność. Służba na rzecz człowieka. Nie
pozostawać na płaszczyźnie teorii, lecz starać się przeniknąć duchem Chrystusowym
świat.

Pierwsza cech to kościelność .
Kiedy czytamy czy wypowiadamy to
określenie, jakby automatycznie przyjść
nam powinien na myśl numer 30 adhortacji Christi Fideles Laici, w którym zawarte są kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń. Każdy członek Akcji Katolickiej i cała organizacja mają być przykładem realizowania tej nauki. Jeśli zaczniemy ją lekceważyć, wejdziemy tym
samym na drogę gubienia tożsamości ,
staniemy się jakimś bliżej nieokreślonym
zbiorowiskiem, w którym każdy członek
i każdy oddział będzie robił, co mu się
podoba, a łączyć ich będzie tylko wspólny szyld.

W dniach 23 do 25 listopada 2001
roku odbędzie się w Poznaniu Pierwszy
Krajowy Kongres Akcji Katolickiej.
Maria Kotowicz

A przecież nie o szyld Akcji
Katolickiej chodzi, lecz o wspólnotę umysłów i serc, o wspólnotę celów i metod.
Chodzi o styl przeżywania wiary, bycia
Kościołem i styl apostolstwa.
Drugim kryterium jest przyjęcie
i przepowiadanie wiary. Przepowiadanie
-5-

