Nasze sprawy
Fundusz stypendialny
W zeszłą niedzielę zebraliśmy przy kościele na fundusz stypendialny dla młodzieży 1.720zł. Pieniądze te
przesłaliśmy, zgodnie z życzeniem Episkopatu do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Warszawie.
Podhalańskie Chóry
Wadowiczanin Profesor Władysław
Kruszewski w swojej ogromnej pracowitości i wytrwałości jest bardzo podobny
do Ojca Św. pochodzącego z naszego
miasta. Ma już wiek podobny jak Papież,
przeszedł poważną operację głowy. Mimo
to, a może właśnie dlatego wciąż koncertuje z chórami Podhala. Brawo Panie Profesorze.
Carolus
Ks. Kanonik Henryk Młynarczyk Proboszcz z Radoczy jest przez naszego
Kardynała Macharskiego wyznaczony do
ożywiania życia religijnego dorosłych
w naszym dekanacie.
Jest on wielkim entuzjastą Akcji Katolickiej, a także pism katolickich. Z okazji
23 rocznicy wyboru Kardynała Karola
Wojtyły na Papieża rozpoczął wydawanie tygodnika pt. „Carolus”. Jest to tygo-

dnik katolicki zawierające treści z naszego
dekanatu i przeznaczony jest dla czytelników
z tego regionu. Cena numeru to dobrowolna ofiara. Ks. Redaktor wyjaśnia, że
2 zł. za numer pokrywałoby koszty druku. Zachęcam do czytania.
Akcja Katolicka
Dla uczczenia wyboru Wadowiczanina
na Ojca Świętego – co miesiąc 16 odbywamy zebrania Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. Ostatnio było nas 12.
Tematem, który poruszył uczestników był
wpływ Kościoła na pobożność człowieka. Zastanawialiśmy się, dlaczego ten pobożny człowiek najczęściej w życiu społecznym nie odgrywa żadnej roli. Wciąż
istniejący rozdział pomiędzy tym, co się
mówi w Kościele, a jak się żyje na co
dzień.
Niezwykły teatr
W rocznicę wyboru 16 października
w sali naszego Domu Katolickiego miał
miejsce niezwykły spektakl pt. „Nie lękajcie się”. Były to fragmenty homilii Jana
Pawła II w wykonaniu teatru „Hagiograf”
z Krakowa. Przejmujące były słowa
z homilii papieskiej wypowiadane przez
aktora krakowskiego.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów

„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

21 października 2001 r. Nr 42(85) Rok 2

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGIWYJ-

DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU

ŚCIA:

ŚW. PAWŁA DO TYMOTEUSZA:

Wj 17, 8-13
„Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami”

2 Tm 3, 14-4,2
„Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do
kształcenia w sprawiedliwości”

EWANGELIA:

„Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”

Łk 18, 1-8 „Wytrwałość w modlitwie”
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i
nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z
ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń
mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do
siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza
mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:

Przypowieść o sędzi i wdowie mówi
o skuteczności modlitwy. Bóg nie jest podobny do niesprawiedliwego sędziego. Bóg
zawsze wysłuchuje, o ile prośba człowieka
ma na względzie jego rzeczywiste dobro.
Ale co jest ostatecznie dla człowieka dobre wie z pewnością jedynie sam Bóg. Nam
pozostaje zachęta aby prosić wytrwale. Dlaczego? Z pewnością dlatego, że to wyrabia
w nas postawę wdzięczności i lepiej przygotowuje na przyjęcie daru Bożego. Temu,

komu wszystko przychodzi zbyt łatwo, trudno jest cenić to co otrzymał. Natarczywość
naszej modlitwy świadczy także o głębokości wiary. Ten kto wierzy całym sercem,
z serca prosi. Wiara i jej skuteczność została dzisiaj podkreślona w pełnym melancholii zdaniu: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?” Jeśli
prosimy Boga, to z pewnością w tej prośbie przekazujemy także naszą wiarę kolejnym pokoleniom.
Ks. Jan J.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Rz 4, 20-25 * Łk 12, 13-21
Wtorek: Rz 5, 12. 15b. 17-19.20b-21 * Łk 12, 35-38
Środa: Rz 6, 12-18 * Łk 12, 39-48
Czwartek: Rz 6, 19-23 * Łk 12, 49-53
Piątek: Rz 7, 18-24 * Łk 12, 54-59
Sobota: Rz 8, 1-11 * Łk 13, 1-9
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jest bardzo piękny i charakterystyczny. Jest
efektem zjawisk, które zachodziły od wielu
wieków i zachodzą w jurajskich wapieniach
z udziałem wody tworząc bardzo ciekawe
formy skalne oraz jaskinie. Według podań
ukrywał się tu w 1300 roku król Władysław
Łokietek przed pościgiem czeskiego króla
Wacława.
Po zwiedzeniu jaskini i powrocie do autokaru, udaliśmy się w drogę powrotną. Do
Wadowic dotarliśmy około godziny 18.30
będąc nieco zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni
doznanych wrażeń.

ciąg dalszy ze strony 5

oglądnąć ponieważ było zamknięte.
Po chwilowym odpoczynku pojechaliśmy do Ojcowa przejeżdżając w pobliżu skały zw. Maczugą Herkulesa
i kaplicą zwaną Kościołem na Wodzie
/wybudowanym w 1901 roku/.
Po wyjściu z autokaru, w strugach
chwilowego deszczu – pieszo – udaliśmy się na górę Chełm do jaskini zwanej Grotą Łokietka, gdzie pani przewodnik przypomniała nam jej historię oraz
przybliżyła nieco ciekawych osobliwości przyrodniczych. Krajobraz Ojcowa

Jan Mydlarz

Jasnogórski apel
Ks. Krzysztof Główka zaproponował, aby z naszej Papieskiej Parafii każdego 16 dnia
poszczególnego miesiąca odbywała się pielgrzymka na Jasną Górę. W ubiegły wtorek
pierwszą apelową pielgrzymkę odbył z dwunastoma uczestnikami.

Doktorat
Nasz parafianin Ks. Paweł Brańka przed przeszło dziesięciu laty został wyświęcony
na Kapłana naszej Archidiecezji. Kiedy 10 lat temu nastąpił nowy podział diecezji, wtedy
ks. Paweł Brańka pracował w Jaworznie, a przez to włączony został w diecezję sosnowiecką. Ks. Bp Śmigielski – ordynariusz sosnowiecki życzył sobie, aby ks. Paweł przez
całe lata pracował w kurii w resorcie młodzieżowym. Ks. Paweł Brańka nie tylko przez
te lata pracował duszpastersko, ale i naukowo. W ostatni czwartek 18 października obronił prace doktorską na wydziale filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Gratulujemy

Pożegnaliśmy:Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:
Tadeusz SABUDA, ur. 1922 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Julianna KUŚ, ur. 1931 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Jan SIWEK, ur. 1918r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Maria BAŁYS, ur. 1916r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Czwartek 25 października Darii,
Bonifacego
6.00 Śp. Janina Banaś
6.30 Śp. Stanisław Budzowski
7.00 O błog. Boże członków 9 róży kobiet
oraz za dusze zmarłych członków
Śp. Tadeusz Sabuda
7.30 Śp. Teresa Pływacz,
8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Śp. Marian Pyszkowski 15 r.ś.
18.00 Śp. Cecylia Góra

Poniedziałek 22 października Filipa, Salomei
23. rocznica uroczystego rozpoczęcia pontyfikaPiątek 26 października Lucjana, Ewarysta
tu przez Ojca Świętego Jana Pawła II (1978)
6.00 Śp. Bogumiła Rauch
6.00 Śp. Janina Banaś
6.30 Śp. Janina Banaś
6.30 Śp. Bogumiła Rauch, Andrzej Mika
00
7.00
7.
Sp. Stanisław Budzowski 1 r.ś.
30
7.30 Śp. Bronisława, Władysław, Józef
7.
Śp. Teresa Pływacz
i Helena
8.00 Śp. Stanisław Szymczak 25 r.ś.
00
00
8.
Śp. Izabela Cienkusz
12.
Śp. Jan Rzeszowski 4 r.ś.
00
00
12.
Śp. Waleria Bania
18.
Śp. Izabela Cienkusz
18.00 Śp. Maria Hojnic, Tadeusz Sabuda
Wtorek 23 października Teodora, Seweryna
Sobota 27 października Sabiny, Iwony
Wspomnienie św. Jana Kapistrana, kapłana
6.00 Śp. Janina Banaś
6.00 Śp. Bogumiła Rauch
30
6.30 Śp. Józef Klinowski
6.
Śp. Stefan Suski 2 r.ś.
7.00 Sp. Tadeusz Góra
7.00 Sp. Teresa Pływacz
7.30 Śp. Tadeusz Kubera i Kazimierz
7.30 Śp. Janina Banaś
8.00 Śp. Maria i Robert Hojnic
8.00 Śp. Maria Hojnic
12.00 Śp. Tadeusz z rodzicami
12.00 Śp. Stanisław Budzowski 1 r.ś.
i siostrą Janiną
18.00 Śp. Izabela Cienkusz
18.00 Śp.Izabela Cienkusz
Środa 24 października Antoniego, Marcina
Niedziela 28 października Szymona,
Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta,
Tadeusza
biskupa
00
Święto
Świętych
Apostołów
Szymona
6.
Śp. Bogumiła Rauch
30
i
Judy
Tadeusza
6.
Śp. Leon Grabowski
6.00 Śp. Józef Klinowski
7.00 Sp. Teresa Pływacz
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Czesławy
7.30 Śp. Janina Banaś
Tyryban
8.00 Śp. Izabela Cienkusz
9.00 Śp. Tadeusz
12.00 Śp. Franciszek Piecek
10.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog.
Nowenna do Matki Bożej
Boże dla Stefanii i Eugeniusza w45 r.ślubu
Nieustającej Pomocy
30
11.
Śp. Stanisława i Antoni Bogacz
8.30 i 17.30
00
00
12.
Śp. Czesław Pawlik 1 r.ś.
18.
Za wszystkich uczestników Nowenny
15
13.
Śp. Marta Lipowska i zmarłych
oraz w intencjach składanych próśb
z rodziny Stanisław i Władysława
i podziękowań
00
18.
Śp. Izabela Cienkusz
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Ogłoszenia parafialne
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2001 r.
1. W dzisiejszą niedzielę zwaną misyjną na nowo uświadamiamy sobie, że
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój Kościoła, za jego misje. Składka z tej
niedzieli przeznaczona jest na dzieła misyjne Kościoła.
2. We wtorek o godz. 6.30 pielgrzymujemy śladami bł. Karoliny Kózkównej
oraz do Tarnowa.
3. Spotkanie członków Honorowej Straży Serca Pana Jezusa będzie w czwartek o godz. 16.30.
4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży ze szkół średnich,
a także starszych, którzy dotychczas nie
przyjęli tego sakramentu będzie w soboty
o godz.10.00 w Domu Katolickim.
5. Wchodzimy w przedostatni tydzień
października. Niech odmawianie różańca w tych dniach będzie naszą pomocą

misjonarzom, a także życzliwemu przyjęciu katechez neokatechumenalnych. Różaniec w naszej bazylice odmawiamy
o godz. 8.30 i 17.30.
6.Przyjmujemy na wypominki jednorazowe, miesięczne, kwartalne, półroczne
i roczne. Mszę Św. zbiorową za zmarłych
z naszych rodzin odprawimy w dzień
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym o godz. 9.00, natomiast na cmentarzu komunalnym o godz. 11.00 i 13.00.
Na te Msze Św. przyjmujemy intencje od
naszych wiernych.
7.Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie Św. Jana Kapistrana, kapłana, w środę – wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, w przyszłą niedzielę
Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Siłacz z Wadowic
Piękne i radosne były ostatnie dni
w Wadowicach. Zdominowane
Papieżem. Wiele miałem styczności z telewizją, a także z radiem i prasą. W ostatnią niedzielę, w pierwszy Dzień Papieski
obchodzony w Polsce, główny
akcent w pytaniach redaktorów
różnego rodzaju środków masowego przekazu, była chęć
dowiedzenia się: „Jak Wadowice przeżywają ten dzień poświęcony Papieżowi?”. Zdawałem
relacje bardzo pozytywne. Przecież nie mogłem upubliczniać tego zamętu, które wywołują pewne grupy.

Ojciec Święty jest „Papieżem przełomów”. To określenie między innymi oznacza, że dotychczas w historii
kościoła były inne zwyczaje,
a pontyfikat Jana Pawła II
przekształca te drogi. Przełom ten wyraża się w określeniach, które odnoszą się do
obecnego Ojca Świętego: Papież dialogu, Papież ekumenizmu, Papież cywilizacji miłości
itd.
Przez Namiestnika Chrystusa
pochodzącego z Wadowic weszła
we współczesny świat nowa epoka.
-3-
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nie, ks. Jan Twardowski.
Biskup Rzymu dał pełną odpowiedź na
Cieszę się, że w dniu 23 rocznicy
nowe wyzwania przełomów wieków, a także wyboru rzesza Wadowiczan uczestniczyła
tysiącleci. Papież przełomów. Nie powierz- we Mszy Świętej o godzinie 12.00 sprachowne chrześcijaństwo, bo ono jest ska- wowanej przez dwunastu kapłanów, któzane na śmierć. Nowe czasy domagają się rej przewodniczył ksiądz Jan Zając. Przed
wielkiego wysiłku w pogłębieniu wiary, na- laty był on wikariuszem naszej parafii. Stąd
dziei i miłości. Często obecnie powtarzane Wadowice są mu bliskie. Dzisiaj jest on
zdanie Ojca Świętego: „Wypłyń na głębie” wikariuszem biskupim księdza Kardynała
jest serdeczną prośbą skierowaną do każ- Macharskiego, także wielkim ulubieńcem
dego katolika, tak duchownego, jak i świec- Ojca Świętego Jana Pawła II i księdza bikiego. Przed laty pisał znany poeta Roman skupa Stanisława Dziwisza. W tym dniu
Brandsteter w dramacie: „ Dzień gniewu”: po obiedzie na plebani wadowickiej nie miał
„Każda rutyna i każda maniera są śmiercią żadnych trudności w połączeniu się z Wawiary i śmiercią sumienia”. Niebezpieczne tykanem i rozmowie z ks. biskupem Dzisą przyzwyczajenia w przeżywaniu wiary. wiszem, a przez Niego z Ojcem Świętym.
W tych sprawach potrzebna jest wciąż Zdawał relację z uroczystości wadowicświeżość i ciekawość dziecka. Potrzebne kich. Wzruszająca w tym dniu była procejest wciąż dokształcanie, uczenie się.
sja po placu Jana Pawła II. Idąc za NajDzień Papieski to wyzwanie, na świętszym Sakramentem śpiewaliśmy:
które każdy z nas musi odpowiedzieć. W „Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego”.
pięknym wierszu Jerzego Liberta czytamy: Ponieważ była wtedy godzina 13.00 z wieży
„Uczę się ciebie człowieku, powoli się uczę, naszej bazyliki usłyszeliśmy znany śpiew:
powoli. Od tego uczenia serce i głowa mnie To są moje Wadowice. Połączenie Magniboli”. Tu w Wadowicach każdy z nas pra- ficat - Biblijnej Maryjnej pieśni z wzruszagnie z okazji Dnia Papieskiego powiedzieć jącą piosenką „To są moje Wadowice”
sobie: Uczę się Ciebie Ojcze Święty, po- w tym dniu 16 października, w 23 rocznicę
woli się uczę, powoli. Ale uparcie się uczę. wyboru – dawały każdemu uczestnikowi
Nie zniechęcam się. A tym bardziej nie tych uroczystości dużo do myślenia.
mówię, że ja wszystko wiem. Czym barPiękna była postawa w wielu rodziej poznaję naukę Ojca Świętego, tym dzinach wadowickich, gdy wieczorem ok.
bardziej doznaję uczucia ile ja jeszcze nie godz. 19.00 przy zapalonych świecach odwiem, ani z tej nauki, jak również zacho- mawiali dziesiątek różańca, dziękując
wań Papieża. Powoli się uczę, powoli.
Bogu, za naszego Najwspanialszego RoWe wtorek 16 października minę- daka i prosząc dla Niego o wszelkie dary.
ła już 23 rocznica wyboru wadowickiego Rozprowadziliśmy przeszło tysiąc egzemKardynała na Papieża. Jak ten czas szybko plarzy „Gościa Niedzielnego”, w którym
leci: „Upływa szybko życie. Upływa szyb- znajdował się dodatek – „Papież przełoko czas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem mów”. W nim było współczesne zdjęcie
nie będzie nas.” Treść tej popularnej pio- Ojca Świętego. W tym dniu, ten osiemdziesenki w tym pięknym, radosnym dniu, nie sięcio jedno letni Papież z Wadowic znadaje mi spokoju. Tym bardziej pobudza mnie lazł specjalne zdjęcie w rodzinach wadodo wielkiej modlitwy za Ojca Świętego. wickich, w sercach i umysłach Wadowi„Spieszmy się kochać, bo ludzie tak szybko czan. Bogu niech będą za to dzięki.
odchodzą” pisał przed laty, poeta w sutan- -4Ks. Proboszcz

Jesienne pielgrzymowanie
Z inicjatywy ks. Prałata Jakuba Gila
w dniu 8 października br. odbyła się kolejna parafialna pielgrzymka.
Wczesnym rankiem o godz.
6.30 wyjechaliśmy autobusem z Wadowic, udając
się przez Brzeźnicę i Kraków do Smardzowic, do
sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej. Po wejściu do
kościoła odsłonięto nam cudowny obraz Matki Bożej, słynący od wielu wieków cudami, umożliwiając nam oddać pokłon Matce Bożej.
Wysłuchaliśmy obszernej historii kościoła, cudownego obrazu oraz parafii przedstawionej przez miejscowego ks. Proboszcza. Obecna świątynia jest trzecią
wybudowaną w Smardzowicach. Pierwszy drewniany kościół spłonął w pożarze w odległych czasach. Drugi – również drewniany – z chwilą wybudowania obecnego kościoła murowanego został rozebrany i przeniesiony do innej
miejscowości. Zostaliśmy obdarowani
miniaturowymi wizerunkami cudownego
obrazu Matki Bożej Smardzowickiej.
Oglądnęliśmy wnętrze pięknie utrzymanej świątyni i po krótkich osobistych
modlitwach pożegnaliśmy „Smardzowicką Panią” udając się do miejscowości
Skała.
Skała była znana już w XIII wieku jako
warowny gród książąt piastowskich.
Gród ten był wzniesiony przez Henryka
Brodatego w 1228 roku na wysokiej skale zwanej dziś Grodziskiem nad samą
doliną Prądnika. Za czasów Henryka
Brodatego w pobliżu grodu powstało

osiedle, które w 1267 roku otrzymało prawa miejskie. W Skale, w pobliżu rynku,
znajduje się późnobarokowy kościół pw
Matki Boskiej Skalskiej, odbudowany po pożarach w XVIII
wieku. Znajduje się w nim
m.in. statua bł. Salomei oraz
kilka stylowych elementów
z okresu późnego baroku. Po
krótkiej adoracyjnej modlitwie
w bocznej kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, oglądnęliśmy wnętrze kościoła i udaliśmy się na zwiedzanie Grodziska.
Grodzisko – to twierdza obronna zbudowana na wzniesieniu, którą Henryk Brodaty przekształcił w 1262 roku na kościół
i klasztor ss.Klarysek z przełożoną bł. Salomeą.
Kościół zbudowany w 1320 roku został
odbudowany dopiero w XVII wieku. Na
murze okalającym kościół znajdują się barokowe posągi pochodzące z 1677 roku.
Za kościołem znajduje się obelisk posadowiony na kamiennym słoniu pochodzącym
z 1686 roku, a obok kościoła znajdują się
groty i pustelnia bł. Salomei.
Z Grodziska pojechaliśmy do Pieskowej
Skały, gdzie na jurajskim cyplu został zbudowany w XIV wieku jeden z najpiękniejszych obronnych zamków rycerskich
w Polsce. Wykonany został z wapiennego
kamienia w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego dla obronnych celów
szlaku Kraków – Śląsk. W XIV wieku
przebudowy w stylu renesansowym. Obecnie wewnątrz zamku znajduje się muzeum
historyczne, którego jednak nie mogliśmy
-5-
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