
        16 września 2001 r. Nr 37 (80) Rok 2

 „Bazylika” - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego

  Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
tel. 873-21-10, 873-20-96,  E-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl,   WWW.bazylika.wadowice.pl

ISSN 1640-0607

Słowo na niedzielę

EWANGELIA:
Łk  15, 1-10  „Radość z nawrócenia grzesznika”

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA  DO TYMOTEUSZA:

„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.”

 Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
WYJŚCIA:
Wj 32, 7-11. 13-14
„Bóg przebacza grzesznemu ludowi”

1 Tm 1, 12-17

Nasze sprawy

Klemens Aleksandryjski

Przeszłe więc grzechy odpuszcza Bóg,
a przyszłość swoją każdy musi zacząć budować sam.

Pokutować zaś znaczy osądzać swoją przeszłość
 i o jej zapomnienie prosić Ojca,

który jeden tylko rosą Ducha zmywając poprzednie grzechy
może w swoim miłosierdziu sprawić,
że to, co było, będzie jak niebyłe.

„Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników”

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im
wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona wraca do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powia-
dam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują na-
wrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie
zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesz-
nika, który się nawraca.

<>   Miejsce ożywienia
W środę 12 września obcho-

dziliśmy w Kościele wspo-
mnienie Matki Bożej Piekar-
skiej. Na Górnym Śląsku Sank-
tuarium to ściąga wielu piel-

grzymów. Historia mówi, że przez cały XIX
i XX wiek Piekary Śląskie były miejscem
ogromnego ożywienia i odnowy religijnej.Na
ile Bóg wybrał Wadowice, aby stały się źró-
dłem ożywienia religijnego dla tutejszego
regionu, ziemi podbeskidzkiej? Do każdego
z nas należy właściwa odpowiedź.

<>   Osiedle niepełnosprawnych
Ks. Tadeusz Zaleski jest charyzmatycznym

człowiekiem, który dzięki wielkiej ofiarności
wyszukanych ludzi wybudował kilka domów
dla niepełnosprawnych w Radwanowicach
koło Krzeszowa. Osiedle to wciąż się rozrasta.
W czwartek 13 września ks. Kardynał Machar-
ski poświęcił kolejny dom służący niepełno-
sprawnym. Pytanie zasadnicze jest: Co my ro-
bimy dla niepełnosprawnych z naszych oko-
lic?

<>   Założyciel Sióstr Rodziny Maryi – bło-
gosławionym

W katedrze wawelskiej w poniedziałek 20
września ks. kardynał Franciszek Macharski
będzie przewodniczył uroczystej Mszy Św.
dziękczynnej za ogłoszenie heroiczności cnót
czcigodnego sługi bożego Arcybiskupa Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego, świątobliwe-
go Pasterza, długoletniego Wygnańca za obro-
nę praw Kościoła i Narodu, założyciela zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma-
ryi.

<>   Wciąż poszukujemy
Nasza parafia pragnie ofiarować stypendium

dla kandydata, który podjąłby się studium
prorodzinnego na Papieskiej Akademii Teolo-

gicznej w Krakowie. Wa-
runki należy omówić z ks.
Proboszczem.

<>   Wydzierżawiamy
Parafia O.N.M.P w Wadowicach wydzierża-

wia Gimnazjum Nr 1 w Wadowicach trzy sale
Domu Katolickiego, które służą do kształce-
nia trzech oddziałów uczniów tej szkoły.

<>   Pielgrzymi
Nasza bazylika jest miejscem świętym nie

tylko dla Wadowic, lecz również dla pielgrzy-
mów z różnych stron Polski i świata. Podczas
ostatnich wakacji pielgrzymowali do bazyliki
papieskiej z Indonezji, Korei Południowej,
Taiwanu. Były także pielgrzymki z Ameryki
Południowej i kilka z USA i Kanady. Oczywi-
ście najwięcej było z Europy, a wśród nich
Włochów.

<>   Nasze pielgrzymowanie
W roku 2001 odbyliśmy na wiosnę piel-

grzymkę do Włoch. Pod koniec września dwo-
ma autokarami, na dwa tygodnie wyrusza piel-
grzymka do Francji, Hiszpanii i Portugalii.

<>   Nawiedzanie świętych miejsc
W tym roku nawiedziliśmy wiele rodzimych

sanktuariów. Dwa razy byliśmy w Licheniu.
Pięć razy na Jasnej Górze. Cztery razy w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Dwa razy w Niepokala-
nowie i Kaliszu. Głęboką cześć wyrażaliśmy
Matce Bożej w Szymanowie koło Warszawy,
Piekarach, Gidlach, Leśniowie, Limanowej,
Pasierbcu,  Szczyrzycu, Dziekanowicach, na
Jaworzynce w Tatrach, Ludźmierzu, Krzeptów-
kach, Jordanowie, Makowie, Górze św. Anny.
Pewno nie wymieniłem wszystkich. Ileż tych
naszych kochanych Matek Boskich rozsia-
nych po różnych sanktuariach polskich i za-
granicznych wstawia się za nami. Nigdy za
dużo pomocy.
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Ogłoszenia parafialne
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2001 r.

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek:   1 Tm 2, 1-8   *   Łk 7, 1-10
Wtorek:   Mdr 4, 7-15 * 1 J 2, 12-17   *   Łk 2, 41-52
Środa:   1 Tm 3, 14-16   *   Łk 7, 31-35
Czwartek:   1 Tm 4, 12-16   *   Łk 7, 36-50
Piątek:   Ef 4, 1-7. 11-13   *   Mt 9, 9-13
Sobota:   1 tm 6, 13-16   *   Łk 8, 4-15

1. Dzisiaj 16 września ogarniamy
modlitwą naszego największego rodaka
Ojca Świętego Jana Pawła II.  Po każdej
Mszy Świętej, udzielamy rodzinom zebra-
nym w naszym kościele specjalnego bło-
gosławieństwa.

2. Przez cały ten tydzień, przed ołta-
rzem, jest wystawiony znak Krzyża Świę-
tego wzywający nasze społeczeństwo do
pojednania.

3. Zachęcamy wiernych, aby w tym
tygodniu włączyli się w modlitwę różań-
cową, którą w intencji Ojczyzny oraz
Papieża odmawiamy codziennie po Mszy
Św. o godz. 8.00.

4. W każdą niedzielę, w kaplicy Domu
Parafialnego, organizujemy Mszę Św. dla
młodych małżeństw z dziećmi o godz.
11.30.

5. W środę na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
8.30 i 17.30 modlimy się za ludzi bezdom-
nych.

6. Zgodnie z poleceniem ks. Kardy-
nała młodzież klas III gimnazjalnych przyj-
mie pod koniec roku szkolnego sakrament
bierzmowania. Dla tej młodzieży będzie

w najbliższy piątek – 21 września – o godz.
18.00 Msza Św., a po niej księża będą
zapisywali na katechizacje przygotowują-
cą do Sakramentu Bierzmowania. Mło-
dzież klas I i II gimnazjum będzie miała
sześć razy w roku w kaplicy parafialnej
przygotowanie do Sakramentu Bierzmo-
wania. Z terminami tych spotkań niech się
zainteresowani zapoznają.

7. Biskupi nasi polecili, aby niedziela
14 października była obchodzona w na-
szej Ojczyźnie jako Dzień Papieski.
W naszej bazylice w tym dniu Naczelny
Redaktor „Tygodnika Powszechnego”
ks. Adam Boniecki będzie miał kazania na
Mszach Św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00.

8. Święci tego tygodnia: wspomnienie
św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora
kościoła, we wtorek – Święto św. Stani-
sława Kostki, zakonnika, w środę – wspo-
mnienie sw. Januarego, biskupa i męczen-
nika, w czwartek – wspomnienie swiętych
męczenników Andrzeja Kim Taegon, ka-
płana, Pawła Chong Hasang i Towarzy-
szy, w piątek Święto św. Mateusza, Apo-
stoła i Ewangelisty
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Intencje mszalne:

Piątek  21 września    Mateusza, Hipolita
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 W intencji dającego
  7.00 Śp. Stanisław Ryłko
  7.30 Śp. Helena Wróbel

Śp. Andrzej i Tadeusz Gabor
  8.00 Śp. Karol i Maria Góralczykowie
12.00 O błog. Boże dla Michała
18.00 Śp. Danuta Kopyto

Sobota  22 września   Tomasza, Maurycego
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 Śp. Eugeniusz
  7.00

  7.30 Śp. Władysław Józefowski
  8.00 Śp. Helena i Józef Zątek
12.00 Śp. Danuta Kopyto
18.00 Dziękczynna z prosbą o błog. Boże

dla Aleksandry, Zofii i Marcina

Niedziela  23 września    Bogdana, Tekli
  6.00 Śp. Danuta Kopyto
  7.30 Śp. Anna Zając i Jan w 40 rocz. śm.
  9.00 Śp. Jerzy Brańka w 5 rocz. śm.
10.30 Śp. Czesław Szeloch w 14 rocz. śm.
12.00 Śp. Rozalia w 1 rocz. śm.
13.00 Śp. Karol Jończyk
18.00 Śp. Janusz Talar

Poniedziałek  17 września    Roberta, Justyny
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 Śp. Irena Iwanowicz
  7.00 O zdrowie dla Bronisławy Gał
  7.30 Śp. Danuta Kopyto
  8.00 Śp. Janusz Talar
12.00 Śp. Jan Bryndza
18.00 Śp. Stanisława Kasperek

Wtorek  18 września    Stanisława, Ireny
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 Śp. Irena Iwanowicz
  7.00 Śp. Jan Bogacz
  7.30 Śp. Danuta Kopyto
  8.00 Śp. Maria i Stanisław Kamińscy
12.00 Śp. Stanisława Kasperek
18.00 Śp. Janusz Talar

Środa  19 września    Januarego, Teodora
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 Śp. Irena Iwanowicz
  7.00 Śp. Janina Spytkowska
  7.30 Śp. Stefan i Wiktoria
  8.00 Śp. Stanisława Kasperek
12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie

i błog. Boże dla Magdaleny
w 20 rocz. urodzin

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Czwartek  20 września    Eustachego, Euzebii
  6.00 Śp. Stanisław Guzdek
  6.30 Śp. Irena Iwanowicz
  7.00 O zdrowie dla rodziny Zająców
  7.30 Śp. Danuta Kopyto
  8.00 Śp. Otylia, Andrzej i Marian Gabor
12.00 Śp. Genowefa Zmuda w 4 rocz. śm.
18.00 Śp. Edward Góral

Moja Ojczyzno.
Wadowice szczycą się wielkim patrio-

tyzmem. Pomnik legionistów przed daw-
nymi koszarami wojskowymi wciąż jest
nawiedzany przez różne delegacje, które
po przemówieniach składają kwiaty. Bar-
dzo uroczyście obchodzimy dzień 3 maja,
także 11 listopada, 1 sierpnia, jak również
i 1 września. W te dni kościół nasz zapeł-
nia się pocztami sztandarowymi różnych
związków, a także szkół. Na tych sztan-
darach często są napisy; „Bóg, Honor
i Ojczyzna.”

W imię honoru narodowego, przypo-
mnimy sobie jak bardzo byliśmy zniewo-
leni od 39 roku do 1999. Krwawa okupa-
cja hitlerowska i okrutny ucisk stalinow-
ski. Na zachodzie i na wschodzie naszej
Ojczyzny. Gdy zachodnie kraje po zakoń-
czonej II wojnie światowej cieszyły się
upragnioną wolnością – nas w Jałcie za-
przedano kurateli radzieckiej. Choć dzia-
ła wojny światowej zamilkły - to jednak
w naszej Ojczyźnie krwawo rozprawiano
się z działaczami niepodległości. Ilu ich po
wojnie wyginęło? Ilu odsiedziało duże
wyroki w ciężkich więzieniach? Wie tylko
Bóg i zna tę tajemnicę  krwawiące po la-
tach serca przyjaciół.

 W powojennych latach zniewolenia
komunistycznego wciąż nas karmiono
przepięknymi hasłami: równości, brater-
stwa – a jednocześnie nieustannie mówio-
no, że czyha wróg klasowy, którego trze-
ba niszczyć. Każdy, kto myślał inaczej niż
uczyła partia komunistyczna – PZPR, był
elementem wrogim, a w najlepszy razie
warchołem i trutniem. Mówiono, że Pol-
ską rządzi unia robotniczo – chłopski,
a robotnicy i chłopi urządzali strajki, któ-
re były krwawo tłumione. Podniecano spo-

łeczeństwo do bliskiego już raju, który
miał nadejść po kolejnej pięciolatce, a od-
czucie społeczeństwa było, że nastaje rze-
czywisty, biblijny raj, w którym ludzie cho-
dzą nago i kradną ile się da w państwo-
wych zakładach pracy. Był to czas wiel-
kiego zakłamania. Podczas potężnych
strajków w 1980 roku robotnicy gdańscy
z utęsknieniem wołali, że mogą jeść słu-
chy chleb i pić wodę, byle tylko w Polsce
nastały czasy prawdy. Tamten okres był
czasem niezwykłego zakłamania. Pod-
ręczniki szkolne, książki w bibliotekach,
szerzyły zakłamaną propagandę sukcesu.
Na usługach reżimu komunistycznego
była prasa, radio i telewizja. Socjalistycz-
na kultura, zbudowana na słomianych no-
gach kłamstwa. Wielu pamięta, z jakim
strachem słuchało radia Wolna Europa.
Indeks i cenzura to fundamentalne pra-
widła literatury socjalistycznej.

Ten zakłamany, komunistyczny system
w naszej Ojczyźnie upadł. Niektórzy mó-
wią, że umarł śmiercią naturalną. To nie
jest prawda. Do demontażu tego systemu
niewątpliwie przyczynił się pontyfikat
Papieża Wadowiczanina, oraz Wolny Za-
wodowy Związek, który przyjął nazwę
„Solidarność”.

Rok 1980 rozpoczął w naszej Ojczyź-
nie bardzo trudną dekadę narodowego
wyzwolenia. Tym wyzwoleńczym ruchem,
zakończonym sukcesem – kierowała „So-
lidarność.” Ona doprowadziła do wolnej
Ojczyzny. To jest niezwykły sukces „So-
lidarności.”

Gdy piszę te słowa we wrześniu 2001
roku mam świadomość rozbicia i wzajem-
nego skłócenia tego wspaniałego zrywu

ciąg dalszy na stronie 4
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ciąg dalszy ze strony 3

Ks. Proboszcz

społecznego, który nazywał się „Solidar-
ność.” Mam też świadomość jak bardzo
ostatnie czteroletnie rządy ludzi, którzy
wyszli z tych pięknych szeregów – przy-
niosły gorzki zawód większości społeczeń-
stwa.

Przed czteroma laty, po nieudolnych rzą-
dach czerwono – zielonych, społeczeństwo
wybierając prawicę było przekonane, że
oznacza to mądrość i prawość. „Myśmy
się spodziewali.” Ogromne zadania: szyb-
kiego zreformowania różnych dziedzin
życia społecznego – przerosły reformato-
rów. Wielu odczuwa gorzki smak zawo-
du. Jakby zostali oszukani.

Trzeba jednak pamiętać, że choć te czte-
ry reformy nie były w pełni przygotowa-
ne i w sposób należyty przeprowadzone,
to jednak w nich wyrażała się niebywała
troska o naprawę Rzeczpospolitej. Potęż-
na praca, która nie przyniosła spodziewa-

nych owoców, a społeczności dała wielki
powód do niezadowolenia – nie przekre-
śla wspaniałej odwagi szukania nowych
dróg dla Ojczyzny naszej w nowej rze-
czywistości XXI wieku. Nad tą gigantycz-
ną pracą trzeba w zadumie pochylić gło-
wę i starać się zamknąć swe usta, by za
łatwo nie krytykować.

W tej przedwyborczej dyspucie słyszę
od wielu naszych parafian, że już kolejny
raz nie dadzą się zwieść pięknym słowom.

A jednak chyba się dadzą uwieść obiet-
nicom tych, którzy często sami - a jak nie
to ich ojcowie przez całe lata rządzili na-
szą Ojczyzną kłamiąc i wyzyskując.

W takiej trudnej, narodowej, sytuacji
trzeba pokornie prosić Duch Świętego o
światło: ”Duchu Święty, który oświecasz
serca i umysły nasze dodaj nam ochoty
i zdolności, abyśmy ten trudny problem
wyborów zgodnie z Twoją wolą rozwią-
zać mogli”.

Otrzymałeś człowieku wolną wolę -
posługuj się nią rozsądnie. Wybrałeś
Boga? – zachowuj Jego przykazania i bądź
Jemu wierny.

Nie można jednak służyć Bogu i mamo-
nie. Nie możesz człowieku, który uważasz
się za wierzącego, przekreślać w życiu
wartości chrześcijańskich i głosować na
ludzi, którzy wetują ustawę o zakazie por-
nografii, opowiadają się za aborcją, po
wyborze można spodziewać się, że usank-
cjonują eutanazję, związki homoseksual-
ne itd. Nie można słuchać przewrotnych

wypowiedzi ludzi zakłamanych i wierzyć
w nie. My wierzący mamy słuchać Boga
żyć według Ewangelii i opowiedzieć się
po jednej słusznej stronie.

Pan Bóg nie jest żebrakiem i nie można
Go w ten sposób traktować świecąc Panu
Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Wybie-
raj, albo Boga ze wszystkimi konsekwen-
cjami, albo wrogą Bogu ideologię, a wte-
dy wiesz, że zerwałeś z Nim. Wierzysz
w Boga, więc musi On być obecny
w każdej dziedzinie twojego życia. Ina-
czej nie jesteś wierzącym.

Wybieraj

Zofia Bukowska

W czwartek 6 września wczesnych
rankiem wyruszyła z naszej parafii- ko-
lejny już raz - autokarowa pielgrzymka
do znacznych sanktuariów polskich. Tym
razem celem pielgrzymowania były Pie-
kary, Leśniów, Święta Anna, Gidle, Ja-
sna Góra. Każda z tych
miejscowości utworzy-
ła specyficzne świę-
te miejsce. Naj-
pierw ukorono-
wana Matka
Boża w Pieka-
rach na Gór-
nym Śląsku. Co
roku, w ostatnią
niedzielę maja -
mężczyźni, a w niedzielę po
15 sierpnia – kobiety, pielgrzymują do
Piekar do Matki Sprawiedliwości i Miło-
ści Społecznej. Taką oficjalną nazwę
posiada Cudowna Matka Boża Piekar-
ska. Kult Jej rozwinął się w XV wieku i
trwa do dnia dzisiejszego. Czczone jest
szczególne przez rodziny górników i hut-
ników- ludzi ciężkiej pracy.

Dużą rolę w życiu Górnego Śląska
zwłaszcza Piekar odegrał ks. Alojzy Fi-
cek, Był wielkim apostołem ruchu trzeź-
wościowego. Jego zasługą było wznie-
sienie w Piekarach nowej, murowanej
świątyni w miejsce drewnianej, oraz po-
mysł budowy na pobliskim wzniesieniu
kalwaryjskich kaplic.

Bardzo liczne wota, są wzruszającym
dowodem licznych łask, które w tym
miejscu liczni pielgrzymi otrzymują. Pod-
czas pieszej pielgrzymki do Polski Ojciec
Święty Jan Paweł II ofiarował temu

sanktuarium swoją stułę. W roku 1983- w
drugiej pielgrzymce - złożył złoty różaniec.
To miejsce święte wywarło na Fickowej
z Wadowic duże wrażenie, że ksiądz o tym
samym nazwisku tyle dobrego zrobił na
Górnym Śląsku.

Następnym miejscem na naszej trasie
pielgrzymowania była przepiękna miejsco-

wość przynależna do Jury krakow-
sko-częstochowskiej. Jest nią
Leśniów. Kustoszami cudownej
figurki, którą okoliczni mieszkań-
cy nazywają Patronką Rodzin,
są Ojcowie Paulini- ci sami,
którzy opiekują się Matka

Boską Częstochowską. To
miejsce ma tego samego funda-

tora: Władysława Opolczyka co i
Jasna Góra. To On ofiarował tę niezwy-
kle urokliwą, neogotycką figurkę, wysoką
na 70 cm. To z Nim związana jest legenda
cudownego źródła, które wytrysnęło w
1382 roku, gdy Władysław Opolczyk wra-
cał z Rusi na Ślask. Wspaniałe wyposaże-
nie świątyni oraz placu przykościelnego robi
wielkie wrażenie na pielgrzymach, zwłasz-
cza spotkanie z grupa 30 chłopców, którzy
poprzez nowicjat przygotowują się na za-
konników Jasnogórskich. Ponieważ dzień,
w którym pielgrzymowaliśmy był pierw-
szym czwartkiem, który tradycyjnie po-
święcony jest modlitwom o powołania ka-
płański i zakonne oraz o świętość kapła-
nów i osób konsekrowanych- dlatego po-
czytaliśmy sobie za wielką łaskę radosne
spotkanie z młodymi kandydatami do służ-
by Bożej w Leśniowie.

Uczestnik pielgrzymki Władysława Ficek
(Dalszy ciąg opisu pielgrzymki w następnym nu-

merze)

Piękno naszych Sanktuariów.


