Intencje mszalne:
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7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Poniedziałek 7 października
Marii, Marka
Wspmnienie Najśw. Maryi Panny
Różańcowej
6.00 Śp. Irena Kałuża
Śp. Ludwik, Helena Ćwiękała
Śp. Zofia Hamerlak
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót
do zdrowia dla Genowefy Szafran
O bł. Boże dla Aliny Rajda w dniu urodzin
Śp. Julia Ryłko
Śp. Krzysztof Stawowy - 6 r.śm.
Śp. Helena Góral

Wtorek 8 października Brygidy, Walerii
6.00 Za dusze w czyścu
6.30 O zdrowie Anny, Krystyny i całej rodziny
7.00 Śp. Zofia Hamerlak
Śp. Antoni Pietraszewskii Helena żona
7.30 Śp. Józef Kasprzak - 2 r.śm.
8.00 Śp. Julia Ryłko
12.00 Śp. Franciszek Piecek
18.00 Śp. Włodzimierz Konik
Środa 9 października Wicentego, Bogdana
Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
6.00 Śp. Julia Ryłko
6.30 Śp. Jadwiga Stanaszek
7.00 Śp. Zofia Hamerlak
7.30 Śp. Michał Mikołajczyk
8.00 Śp. Karolina i Ludwik Anteccy
12.00 Śp. Zofia Kossowska
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

Czwartek 10 października Franciszka,Leona
Wspomnienie bł. Marii
Truszkowskiej
6.00 Śp. Julia Ryłko
6.30 Śp. Jadwiga Stanaszek
7.00 Śp. Zofia Hamerlak
7.30 Śp. Michał Mikołajczyk
8.00 O szczęśliwą podróż dla Ireny
12.00 Śp. Stanisław Galos
18.00 Śp. Julia Wiercimak - 18 r.śm.
Piątek 11 października Aldony, Aleksandra
6.00 Śp. Michał Mikołajczyk
6.30 Śp. Jadwiga Stanaszek
7.00 Śp. Zofia Hamerlak
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Julianna Kuś - 1 r.śm.
12.00 O Boże błogosławieństwo w pracy
18.00 Śp. Helena Góral
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

PROROKA IZAJASZA:
Iz 5, 1-7
Pieśń o winnicy

ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 6-9
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg
pokoju będzie z wami

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA:

Mt 21, 33-43 Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Sobota 12 października Edwina,
6.00 Śp. Zofia Kossowska
6.30 Śp. Michał Mikołajczyk
7.00 Śp. Zofia Hamerlak
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Zofia Graf - 7 r.śm.
12.00 Śp. Stanisław Galos
18. 00 Śp. Jadwiga Leśniewska
Niedziela 13 października Edwarda, Teofila
6.00 Dziękczynno-błagalna onawrócenie grzeszników
7.30 Śp. Julia Ryłko
9.00 Śp. Maria Blaszka
10.30 Śp. Zofia Hamerlak
12.00 O błog. Boże dla Józefa i Zofii Stopa
w 50 r. ślubu
13.15 Roczek
18.00 Śp. Rudolf Baran - 2 r.śm.
Śp. Grażyna Baran - 1 r.śm.
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

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był
pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi
i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej
niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna,
tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie:
To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom,
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.
Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Oto Słowo Pańskie.

SŁOWEM:

I nam winnica „Ziemia” została dana tylko w dzierżawę. mamy ją uprawiać i zadbać, by dla wszystkich wystarczyło jej
owoców, także dla przyszłych pokoleń. Co
jednak z niej zrobilismy? Wyeksploatowaliśmy ją, jak gdyby należała tylko do nas.

Zysk z jej owoców znaczy dla nas więcej
niż ludzie, którymi moglibyśmy ich nakarmić. tych, którzy upominają nas, żebyśmy
myśleli o przyszłych pokoleniach, żebyśmy
się dzielili jej owocami, przepędzamy. Gdy
(ciąg dalszy na str. 2)

(ciąg dalszy ze str. 1)

przypominają nam, że tylko dzierżawimy
winnicę, szydzimy z nich: Żeby tylko nie
pojawili się marzycielscy społecznicy i nie
truli o człowieczeństwie. Powinni przecież

wiedzieć, że na świecie rządzą inne prawa.
Zniszczymy jednak winnicę, jeśli się nie nawrócimy. Od nas zależy, czy postąpimy jak
dzierżawcy z przypowieści, czy wypełnimy
swoje obowiązki i przyniesiemy owoce.
Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 06.10.2002 r.
1. Dzisiaj w Niedzielę Różańcową zapraszamy na uroczysty różaniec połączony z
procesją na godz.17.00.
2. We wtorek 8 października pielgrzymujemy na Orawę przez Babią Górę. Koszt
20 zł. Wyjazd o godz. 7.00 rano.
3. W obecnym Tygodniu Miłosierdzia staramy się rozwijać w sobie miłosierdzie
chrześcijańskie. Przed ołtarzem św. Antoniego jest kosz, do którego można składać
różne pomoce potrzebującym. Członkiniom
Zespołu Charytatywnego wyrażamy
wdzięczność za ich ofiarną pracę.
4. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy specjalnego błogosławieństwa dziecku i rodzinie, która przeżywa roczek swego dziecka.
Należy w tygodniu poprzedzającym zgłosić w kancelarii chęć błogosławieństwa
swego dziecka. Niech rodzice tych dzieci,
a także ich chrzestni w tym dniu przyjmą
Komunię św.
5. Serdecznie zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do odmawiania w tym miesiącu Różańca. W naszej bazylice odmawiamy go o 8.30 i o 17.30

6. W środę, na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30, modlimy
się za ludzi bezdomnych i bezrobotnych.
7. W piątek 11 października Dyrekcja, Grono Nauczycielskie, Rodzice i Młodzież Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego
przeżywa uroczystość nadania imienia szkole
patrona w osobie śp. ks. prof. Józefa Tischnera. Z tej okazji w naszej bazylice będzie msza św. o godz. 9.00.
8. Przyszła niedziela – 13 października ogłoszona jest Dniem Papieskim pod hasłem
„Dzielmy się miłością”. Dzień ten ma na celu
upamiętnienie 24 rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz promowanie osoby Papieża i Jego nauczania. W
tym dniu zostanie zorganizowana ogólnopolska zbiórka pieniężna na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
Przed naszą świątynią KSM przeprowadzi
kwestę do puszek na ten cel. Kazania na
mszach św. w tym dniu wygłosi przeor
klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach – O. Sylwan Zieliński
Po Mszy Św. o 7.30 będzie zmianka różań/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
cowa.

Wyobraźnia miłosierdzia
Wielką pochwałą jest określenie: „To jest
człowiek z wyobraźnią”. Smutnym jest gdy
kogoś określamy przymiotnikiem, iż mu
brak wyobraźni. W różnych dziedzinach
potrzebna jest człowiekowi perspektywiczne widzenie. Logiczne wiązanie pewnych -2-

dziejów i wydarzeń. Właściwa gradacja, czyli
hierarchia. Widzenie potrzeb własnych, ale
i tych, którzy nas otaczają. Duża wyobraźnia zawsze wiąże się z duchem artystycznym. Ludzie sztuki odznaczają się wielką
wyobraźnią.

- w 1999 – O. mgr Jerzy Stopa, franciszkanin-kapucyn.
Ponieważ jednak mówimy o parafii papieskiej,
czyli
Wadowicach,
w których żył i wychowywał się Ojciec
Święty, do tych 15 kapłanów koniecznie
trzeba doliczyć jeszcze 5 kapłanów, których niedawny podział administracyjno-kościelny zastał w innej parafii: 3 u św. Piotra i 1 w Tomicach, którzy korzeniami i
formacją duchową byli związani z macierzystą parafią:
- w 1992 – ks. mgr Ryszard Pływacz,
- w 1995 – O. dr Paweł Furdzik, karmelita na KUL-u,
- w 1997 – ks. mgr Andrzej Bartkowski i ks. mgr Adam Uniwersał,
- w 1998 – ks. mgr Sebastian Nowicki
- i da Bóg w 2002 – z parafii Of. NMP
diakon Marcin Wolczko.

Tak więc Ojcze Święty masz swoich rodaków, a Wadowice razem z Tobą 26 kapłanów, a więc w Twoim długim pontyfikacie co roku jednego kapłana.
Od siebie dodam, że są to kapłani gorliwi,
według Serca Bożego.
I cieszę się, że wreszcie udało się, że
z Nimi się spotkałeś i oni to zapamiętają do
końca swego życia. Bóg Ci zapłać Czcigodny Ojcze Święty, że znalazłeś dla nich czas
i uradowałeś ich serca, skołatane różnymi
problemami trudnych czasów.
Kończę to kazanie – kronikę i refleksje:
Oby to spotkanie z Tobą Ojcze Święty stało się kolejnym wylaniem Ducha Św. na niwie Kościoła Chrystusowego i na nowych
Żniwiarzy w papieskich Wadowicach,
w Polsce i na całym świecie.
ks. Prałat Zdzisław Kałwa

Nasze sprawy
W Domu Katolickim na jednym segmencie zmieniamy okna, które zostały podniszczone. Również częściowo zmieniliśmy
okna na organistówce. Koszt tej wymiany
wynosi prawie 20 tys. zł. Zostało nam 8
okien o wysokości 2m20 oraz 8 wysokich
na 1m60. Chętnie odstąpimy potrzebują-

cym wymienione okna.
Ponieważ w zeszłym roku częściowo zamieniliśmy w Domu Katolickim ogrzewanie z węglowego na gazowe, dlatego mamy
4 piece kaflowe, które potrzebującym przekażemy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Chrzty:
Katarzyna Sylwia ĆWIERTKA, córka Janusza i Beaty
Módlmy się, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W październiku swój Roczek obchodzą:
Patrycja Małgorzata BARAN
Maria Teresa KOPYTYŃSKA
Dominik Tomasz WĘDZINA
Józef Kacper CHOLEWA
Maria Lidia JAMROZIK
Rodziców prosimy o zgłoszenie
Tymoteusz DWORNIK
dzieci najpóźniej do Mszy św.
Konrad marek ZMYSŁOWSKI
w zakrystii lub kancelarii.
-7-

(ciąg dalszy ze str. 5)

miejsce 1 XI 1946 r. oraz Jego prymicje.
Ojciec Święty jest najstarszym wiekiem
i święceniami żyjącym Kapłanem parafii
wadowickiej.
Po nim w roku 1948 miał prymicje ksiądz
diecezjalny ks. Stefan Kajdas, który zmarł
w 1976 r.
Dla przejrzystości obrazu podzielmy powołania według lat kalendarzowych.
Od 1946 do 1976, a więc przez 30 lat
było prymicji księży zakonnych 6, a więc
przeciętnie co 5 lat były jedne prymicje:
- w 1957 – O. dr hab. prof. Dominik
Wider, karmelita, prowincjał,
- w 1962 – O. Sylwan Zieliński, karmelita, długoletni misjonarz w Afryce,
a obecnie przeor OO.Karmelitów w Wadowicach,
- w 1968 – O. Kazimierz Wider, też karmelita, obecnie pracujący w Austrii
- i troje prymicji, które już miałem
szczęście przeżyć z Nimi:
- w 1969 – ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, pallotyn, prof. ATK w W-wie
- w 1974 – ks. mgr Jerzy Firczyk, też
pallotyn, obecnie ekonom generalny stowarzyszenia SAC,
- w 1976 – ks. prof. dr hab. Adam Żak,
prowincjał OO. Jezuitów w Krakowie
Etap II – Papieżem został kard. Karol
Wojtyła.
W 1979 r. – 7 czerwca pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Wadowic i wraz
z nią Zesłanie Ducha Świętego na powołania kapłańskie z Jego parafii, bo jak inaczej
wytłumaczyć fakt, że ci ministranci i lektorzy, których wyznaczyłem do posługi liturgii papieskiej przy ołtarzu na frontonie kościoła, wszyscy usłyszeli głos Chrystusa:
„Pójdź za Mną”.
I tak dla przykładu, bo oni byli wtedy najstarsi: na lądowisku witał w imieniu mło-

dzieży młody-uczeń Paweł Potoczny, procesję prowadzili z Krzyżem Romek Pindel,
a do świec byli Boguś Zając i Tomek Porzycki, a w chórku śpiewał Jurek Klauzner
i Marek Kasperkiewicz. Na podium czytał
lekcję, blisko Papieża, najstarszy z nich Stasiu Mika. Oto tylko niektórzy, bo ci byli lektorami, natomiast ministranci, obecni inni
kapłani, to albo wręczali dary Ojcu Św., albo
byli po I Komunii św., albo w strojach krakowskich, nimi dyrygowała s. Magdalena,
Nazaretanka, obecnie dyrektorka Domu Papieskiego.
Proboszczem był wspaniały ks. dr
Edward Zacher, który wtedy wygłosił Ojcu
Św. szóste kazanie kapłańskie, tym razem
papieskie.
Ale idźmy śladem tej kroniki.
Następny etap od 1982 do 2002 r., a więc
20 lat, w których w naszej bazylice były,
albo w tym roku będą prymicje kapłańskie
przeważnie księży diecezjalnych. Było ich
do tej chwili 15 kapłanów ze starej parafii.
I tak:
- w 1982 – ks. mgr lic. Stanisław Mika,
dyrektor Duszp. Rodzin Arch. Krakowskiej
- w 1983 – ks. dr hab. prof. PAT-u Roman Pindel,
- w 1986 – ks. mgr Paweł Potoczny
i ks. Bogusław Zając,
- w 1987 – O. Józef Kołodziejczyk, już
u Pana,
- w 1988 – ks. mgr lic. Tomasz Porzycki, chrystusowiec, ks.mgr Marek Kasperkiewicz,
- w 1989 - ks. mgr Jerzy Klauzner
i ks. mgr Paweł Zięba,
- w 1991 – aż troje prymicji w jednym
dniu: ks. dr Paweł Brańka, dyrektor ds. młodzieży w diecezji sosnowieckiej, ks. mgr Paweł Gunia i ks. mgr Leszek Uniwersał,
- w 1996 – ks. mgr lic. Jarosław Nowak i ks. mgr Robert Piwowarczyk,
-6-

Ojciec Św. podczas ostatniej pielgrzymki
uwrażliwiał nas na „nową wyobraźnie miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi,
dzięki której pomoc będzie świadectwem
braterskiej wspólnoty dóbr”.
Nowa wyobraźnia miłosierdzia, do której nawołuje Ojciec Św. mobilizuje nas, abyśmy zdominowali dotychczasowe charytatywne postawy, a równocześnie analizowali
i wychodzili naprzeciw nowym biedom
ludzkim. Są biedy stare. Nowe czasy stwarzają nowe problemy. Tworzą nowe możliwości. Są jednak miejscem nowych zagrożeń. Analiza przemówień Ojca Św. ukazuje
nam nowe szanse rozwoju człowieka. Nie
przestaje jednak Papież mówić o bardzo
bolesnych cieniach ludzkiej egzystencji
w nowej Polsce. Nawołuje nas byśmy tworzyli i realizowali nowy duszpasterski program miłosierdzia.
Nasze czasy stworzyły klimat do żebractwa. Należy ono niewątpliwie do najtrudniejszych i najmniej rozpoznanych naukowo zjawisk patologii społecznej w Polsce.
Utrudnione jest zarówno zdobywanie wiedzy na ten temat, jak również podjęcie sensownych działań zapobiegawczych i pomocowych. Żebractwo jest tą formą patologii,
która wymyka się działalności instytucji,
z definicji powołanych do niesienia pomocy ludziom ubogim. Wydaje się, że jedną
z najrozsądniejszych propozycji reakcji na
żebractwo, skierowanych właśnie do zwykłych ludzi – przechodniów, jest zachęta do
nieudzielania bezpośredniego wsparcia finansowego „do ręki”. Po pierwsze, właśnie ze względu na nieskuteczność, po drugie, ze względu na nieuczciwość wielu żebrzących.
Trzeba być bardzo ostrożnym wobec różnego typu żebraków, czy to pukających do
naszych domowych drzwi, czy tez stojących przed kościołem lub na innych miej-

scach. Wielu – dając tym, którzy wyciągają
swe ręce – uważa, że lepiej, dla świętego
spokoju dać niż mieć wyrzuty sumienia.
Nowa wyobraźnia miłosierdzia, do której namawia nas Ojciec Św. mobilizuje każdego z nas do nieustannego kontrolowania
naszej miłosiernej postawy. „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
mnieście uczynili.”
Wielkim miłosierdziem w ostatnich latach
otoczyliśmy naszą świątynię. Wymagała
ona naszej większej troskliwości. Serdecznie zaangażowaliśmy się w jej restauracje.
Wszystkim ofiarodawcom wyrażam serdeczną wdzięczność i dalej odwołuję się do
Waszego miłosierdzia.
Inwestując w mury nie zapomnieliśmy
o pomocy ludziom. Z ofiar zbieranych podczas Mszy Św. miesięcznie na te potrzeby
dajemy prawie jedną składkę wynoszącą
około 5.000 zł. Wspieramy kuchnię św. Brata Alberta. Dajemy na pomoc rodzinom potrzebującym, którą przekazuje nasz zespół
charytatywny. Otaczamy finansową pomocą naszych kapłanów, którzy szafują owocami miłosierdzia w konfesjonale. Mamy
jednak świadomość, że wciąż za mało pomagamy.
Nowy duszpasterski program miłosierdzia domaga się, ażeby jeszcze więcej inwestować w żywego człowieka. Pomoc w
realizacji wyjazdowych rekolekcji dla dzieci
i młodzieży. Na katolickie obozy i kolonie.
Pomoc uczącej się młodzieży.
W ostatnim tygodniu przed naszym kościołem spotkałem wielu żebraków. Byli to
najczęściej Romowie z Bielska. Zachowywali się bardzo agresywnie. Natrętnie wołali, przed kościołem i w kościele o pomoc.
W tych dniach rozmawiałem z grupą chłopców chodzących z pobliskich wiosek do
Technikum Budowlanego. Bliźniacy z III
-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

piętra. Chłopcy z rodzin biednych, czy to
z wiosek podwadowickich, czy też z samych Wadowic, często startują w dorosłe
życie z sutereny.
Noszę głęboki niepokój jak w naszej parafii stworzyć fundusz, który pomagałby
takim biednym dzieciom. Staramy się nakarmić głodnych fizycznie. Są dla nich kuchnie św. Brata Alberta. Natomiast głodnych
duchowo – żądnych wiedzy, a nie mających odpowiednich warunków, wciąż im
nie umiemy pomóc.
Ojcze Święty, wadowicki Rodaku nieustannie zasiewaj w nas niepokój: Co znaczy być miłosiernym w naszych czasach?

klasy opowiadali mi o dość trudnej rodzinnej sytuacji. Jest ich w domu sześcioro.
Czworo chłopców i rodzice. Tatuś jest na
rencie, otrzymuje 650 zł. Mama jest na bezrobociu. I jeszcze pieniądze otrzymuje.
W sumie 1100 zł. na sześcioro ludzi. Nauka jest bezpłatna, ale wymaga odpowiednich płatności. Skąd wziąć te pieniądze?
Czytałem w prasie, że w naszej ojczyźnie
bogaci ludzie wysyłają swoje dzieci do specjalnych prywatnych szkół, które miesięcznie kosztują prawie 3.000 zł. i dziecku zapewnia się najwyższy standard szkolny. Języki, pływalnie, dostęp do teatru i różnych
form kultury. To start w życie z dziesiątego

Ks. Proboszcz

Kapłani - Rodacy Ojca Świętego z wizytą w Rzymie
Od dłuższego czasu dojrzewała myśl, aby
księża pochodzący z parafii Ojca Świętego
złożyli hołd swemu najstarszemu w kapłaństwie Wadowiczanowi i zorganizowali pielgrzymkę do progów apostolskich. Rodziła
się potrzeba, aby spotkać się z Nim „twarzą
w twarz”. Niech Najwyższy Kapłan Kościoła zobaczy swoich rodaków, z tej samej parafii, spod tych samych dzwonów od wspólnej chrzcielnicy, gdzie uzyskali łaskę przynależności do Świętego Kościoła i zalążki
powołania kapłańskiego.
Ta myśl nie dawała spokoju zwłaszcza
obecnemu Ojcu parafii Ofiarowania NMP
w Wadowicach ks. Prałatowi Jakubowi
Gilowi. Często ją wyrażał w rozmowach
przy stole, w spotkaniach w grupach parafialnych, w spotkaniach z rodzicami żyjących kapłanów – wadowiczan.
Za łaską Bożą i pod przewodnictwem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy udało się
ten zamiar zrealizować, a stało się to
w dniach od 22 do 28 września 2002 r.
Tyle tytułem wstępu. Wrażenia z pobytu
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w Rzymie na pewno przekaże ks. Proboszcz, bo ja w tej pielgrzymce nie uczestniczyłem ze względów zdrowotnych i nie
pora tu, abym opowiadał o moich niedomaganiach, które mi przeszkodziły w tej
wspaniałej, pełnej treści religijnej i przyjacielskiej pielgrzymce. Bardzo tego żałowałem i żałuję, ale podczas Ich pielgrzymki
łączyłem się duchowo w modlitwie i często „luto robiło mi się w sercu”, a i łezka
też się pojawiła.
Opiszę jednak otoczkę tego wydarzenia.
Jak już wspomniałem pomysłodawcą był
ks. Prałat – Proboszcz parafii wadowickiej. Na organizatora prosił kapłana, który
przyjął święcenia kapłańskie jako pierwszy z Wadowic, gdy kard. Karol Wojtyła
był już Papieżem – ks. Stanisława Mikę –
dyrektora Wydziału Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, który z wielkim zapałem i umiejętnościami kurialisty załatwiał
sprawy formalne i organizacyjne całej wyprawy: zebrał i zawiadomił księży, wyznaczył trasę przejazdu i jej etapy. Natomiast

„dotarcie” do spotkania osobistego wadowickich księży z Ojcem Św. spoczęły na
barkach ks. Proboszcza, który zadziałał
poprzez ks. bpa Stanisława Dziwisza,
przyjaciela i kolegę ze studiów kapłańskich.
To tyle tytułem wstępu – natomiast teraz chciałem się chwilę zatrzymać i opisać
jak odbył się powrót i dziękczynienie w
bazylice wadowickiej grupy pielgrzymów.
Dwukrotnie otrzymałem wiadomość telefoniczną od ks. Prałata w dniu 28 września, że pielgrzymka przekroczyła już granicę czeską w Cieszynie i prośbę, abym
przewodniczył Mszy św. dziękczynnej pielgrzymów w bazylice o godz. 15.00 w otoczeniu 34 kapłanów.
Wyraziłem zgodę i spełniłem tę zaszczytną funkcję kapłańską organizując
oprawę liturgiczną i stało się to w jednej
(dosłownie) godzinie dzięki serdeczności
Panów Organisty i Kościelnego oraz kochanych lektorów, których również telefonicznie zaprosiłem. Wszyscy z radością
na godz. 15.00 dotarli do bazyliki, aby dołączyć się do tych, którzy prosto ze Stolicy Chrześcijaństwa i od Ojca Świętego
szczęśliwie i zdrowo dotarli.
Po ubraniu szat liturgicznych kapłani
w procesji obok chrzcielnicy przeszli do
ołtarza MB Nieustającej Pomocy. Oddali
najpierw pokłon Jezusowi wystawionemu
w Najświętszym Sakramencie, a potem
odmówiłem nad Nimi modlitwę rytualną
na powrót z pielgrzymki. Oto jej treść:
„Wszechmogący, wieczny Boże, który rozporządzasz czasem naszego życia, użycz
sługom Twoim daru trwałego pokoju:
niech ci, którym w zdrowiu pozwoliłeś
powrócić od Ojca Świętego do zwykłych
zajęć, pod Twoją opieką czują się bezpieczni. Jako podziękowanie Opatrzności Bożej za wszystkie łaski podczas pielgrzymki i za szczęśliwy powrót, odmówmy

modlitwę Pańską i Pod Twoją Obronę za Kościół, Ojca Świętego i za nasze parafie”.
Następnie środkową nawą kościoła udaliśmy się do Wielkiego Ołtarza i rozpoczęła
się Msza św. koncelebrowana według formularza o Papieżu.
W czasie Najświętszej Ofiary miałem
szczęście wygłosić kilka refleksji. „Witam
serdecznie w imieniu Kościoła utrudzonych
pielgrzymów sześciodniowymi trudami jazdą autokarem, ale równocześnie na Waszych
twarzach widzę anielską radość przeżytych
chwil, które mają wymiar głęboki w duszy
kapłańskiej. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak cały Kościół modlił się,
gdy św. Piotr był uwięziony i Wy, Drodzy
Kapłani; dużo też jako wybrana cząstka Kościoła skierowaliście do Chrystusa Najw.
Kapłana wiele modlitw za Tego, którego
Chrystus powołał na Swego Zastępcę na
ziemi, aby kierował Jego Owczarnią. Byliście, jak słyszę, przy wspólnej Eucharystii
i widzieliście Tego „uwięzionego” obowiązkami Piotra współczesnych czasów i modliliście się żarliwie jak pierwotny Kościół za
Głowę Kościoła. Pozwólcie, że w tym wystąpieniu pominę aspekt dogmatyczny, bo
mówię do teologów, którzy lepiej potrafiliby
to zrobić niż ja.
Drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości!
Ponieważ często słyszy się, że obecnie spada ilość powołań do kapłaństwa i w mojej
parafii też, chciałbym przez chwilę być kronikarzem w tej sprawie, bo dzięki niezbadanej Opatrzności Bożej dobiega już 35 lat jak
jestem w tej czcigodnej parafii Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny i pamiętam kiedy
była ona jedyną parafią wielkich Wadowic
oraz większość prymicji kapłańskich przeżyłem w tej świątyni.
W tym roku upływa 56 lat od święceń kapłańskich Ojca Św. Jana Pawła II, które miały
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(ciąg dalszy na str.6)

