
      09 lipca 2006 r. Nr 28 (331) Rok 7
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank Przemysłowo-Handlowy SA 78 1060 0076 0000 3200 0001 9962
tel. 873-20-96,  e-mail wadbazyl@wp.pl   www.bazylika.wadowice.pl

Spieszmy sie kochać
 XIV Niedziela Zwykła

Wakacje są okazją do pogłębie-

nia wiary. Przez piękno ziemi prze-

mawia donas sam Stwórca.

Otwórzmy dla Niego nasze serca i

umysły. Jednocześnie nie zapomi-

najmy o obowiązku uczestniczenia

w niedzielnej Mszy Świętej, która

jest źródłem ożywczej łaski. Za-

proszeni są wszyscy, a najbardziej

ci, którym się wydaje, że są nie-

godni. Bóg w każdym dokonuje

nowego stworzenia. Zatem dbając

o ciało, zadbajmy także o nasze-

go ducha!

Składka z niedzieli 2 lip-
ca, przeznaczona na remon-
ty naszej świątyni wyniosła
10670 zł. Ofiarodawcom
składam serdeczne Bóg za-
płać. Ta duża suma pienię-

dzy szybko została przekazana do Pracowni
Konserwacji i Rekonstrukcji Detali Archi-

Bóg zapłać
tektonicznych w Krako-
wie, P. Drabczyńskiego,
który tegoroczną pracę
przy odnowieniu arty-
stycznych form frontonu kościoła wyce-
nił na sumę 242.758 zł. Ileż to jeszcze ta-
kich składek trzeba wlać do tej głębokiej
studni?

Marek Targosz, syn Pawła i Małgorzaty
Piotr Targosz, syn Pawła i Małgorzaty
Kacper Lempart, syn Adama i Renaty
Żaneta Sermak, córka Andrzeja i Agnieszki
Mikołaj Piotrowski, syn Piotra i Renaty
Oliwier Janicki, syn Rafała i Magdaleny
Szymon Graca, syn Mirosława i Lidii
Jakub Chlebicki, syn Mariusza i Anny
Szymon Kołodziejczyk, syn Piotra i Elżbiety
Anna Paździora, córka Mariusza i Barbary
Joanna Pankiewicz, córka Mariusza i Renaty
Dawid Markowski, syn Arkadiusza i Jadwigi
Joanna Paterek, córka Jarosława i Anny
Iga Woźniak, córka Radosława i Ewy

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Hubert Targosz, syn Piotra i Anety
Maja Mleczko, córka Piotra i Katarzyny
Roch Pamuła, syn Nikodema i Karoliny
Natalia Wądolny, córka Krzysztofa i Agnieszki
Franciszek Jurkowski, syn Włodzimierza i Agnieszki
Julia Korzeniowska, córka Grzegorza i Magdaleny
Maria Jurka, córka Leszka i Joanny
Filip Rajda, syn Jerzego i Anny
Anna Warchał, córka Jacka i Izabeli
Mikołaj Ćwiertnia, syn Ireneusza i Ewy
Jakub Załuski, syn Bogdana i Teresy
Łukasz Borowy, syn Marcina i Sylwii
Tomasz Graca, syn Roberta i Elżbiety
Aleksandra Trzmielowska, córka Adama i Lucyny

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE  CZYTANIE  Z  DRUGIEGO  LISTU  ŚWIĘTE-
GO  PAWŁA   APOSTOŁA  DO  KORYNTIAN:

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA EZECHIELA

2 Kor 12, 7-10

Oto słowo Pańskie

Powołanie proroka Paweł chełpi się ze swych słabości

Ewangelia: Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego

rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął na-
uczać w synagodze; a wielu, przysłuchu-
jąc się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to
ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba,
Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u
nas także Jego siostry?” I powątpiewali o

Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w
swoim domu może być prorok tak lekce-
ważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego
cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce
i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiar-
stwu. Potem obchodził okoliczne wsie i
nauczał.

Ez 2, 2-5

We wtorek, 11 lipca, wspominamy świę-
tego Benedykta (480-547), opata, patrona
Europy. Założony przez niego zakon bene-
dyktynów przyczynił się do pogłębienia
życia religijnego w Kościele i rozwoju sze-
roko rozumianej kultury. Z tej racji papież
Paweł VI w 1964 roku ogłosił świętego
Benedykta głównym patronem Europy.
Podczas świątecznej Eucharystii będziemy
się modlić przez jego wstawiennictwo
o chrześcijańskie oblicze całej wspólnoty
narodów europejskich. Od świętego Bene-
dykta będziemy się uczyć codziennego ofia-

rowania siebie Bogu na modlitwie, zwłasz-
cza opartej na słowie Bożym - Piśmie Świę-
tym, oraz poprzez pracę, cierpliwe i su-
mienne wykonywanie obowiązków. Ora et
labora - Módl się i pracuj! - to sposób świę-
tego Benedykta na dobre chrześcijańskie
życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz
ze świętym Wojciechem. Najbardziej zna-
nym opactwem benedyktyńskim jest u nas
Tyniec. Ale swoim pięknem przyciąga też
niewielki benedyktyński klasztor w wielko-
polskim Lubiniu. Warto te miejsca odwie-
dzić podczas letnich wędrówek.

Poświęcenie pomnika
W piątek 30 czerwca, na zakończenie

tegorocznych nabożeństw ku czci Naj-
świętszego Serca Jezusowego – ks. Kard.
Stanisław Dziwisz, wraz z 25 kapłanami,
a także przedstawicielami władz państwo-
wych, parlamentarnych i samorządo-
wych, dokonał poświęcenia pomnika,
wykonanego na zamówienie samorządu
wadowickiego, przez artystę  P. Maksy-

miliana Biskupskiego.
Ks. Kardynał patrząc z wielką miłością na

poświęcany pomnik, określił go jednym pięk-
nym słowem – „jest swojski”.

Przed uroczystością poświęcenia, imieniem
parafii przywitał ks. Kardynała P. Tadeusz
Woźniak, vice-przewodniczący Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej. Oto jego słowa:

Czcigodny Księże Kardynale, Nasz Drogi Arcypasterzu

Z radością i wdzięcznością witamy w Wadowicach „w tym mieście, w którym wszystko
się zaczęło”, w kościele, w którym wszystko się zaczęło. Witamy Księdza Kardynała ser-
decznie, jako osobę najbliższą naszemu umiłowanemu Ojcu Świętemu, Słudze Bożemu
Janowi Pawłowi Wielkiemu, witamy jako Pasterza Kościoła krakowskiego, a równocze-
śnie Kustosza myśli, słów, czynów i działania Sługi Bożego. Obecność Waszej Eminencji
wśród nas to obecność ducha Ojca Świętego Jana Pawła II, to jego osobista obecność
„spoglądającego na nas z okna Domu Ojca”.

Witając, wyrażamy ogromną wdzięczność za pełnioną przy naszym Wielkim Rodaku
przez niemal 40 lat, posługę: strażnika, pomocnika, przyjaciela i opiekuna, wspomina-
jąc, że dzięki Księdzu Kardynałowi wielu z nas mogło być blisko naszego Rodaka, tu
w Kraju i tam, w odległym Rzymie. Wspominając również, tak nieodległą w czasie
w naszym mieście obecność Ojca Świętego Benedykta XVI, który pielgrzymował śladami
swojego Wielkiego Poprzednika, pragniemy najserdeczniej jak umiemy podziękować za
tamtą wizytę i jej owoce, za umocnienie naszej wiary.

Eminencjo, Drogi nam Księże Kardynale

Wiemy, że nie byłoby tych wspaniałych przeżyć, nie odwiedziłby tego niewielkiego mia-
sta drugi w historii papież, gdyby nie pragnienie Księdza Kardynała, aby strzegąc depo-
zytu jaki pozostawił po sobie nasz Papież, ukazać obecnemu Ojcu Świętemu miejsca
rozwijania się charyzmatów, jakimi został obdarzony Jana Paweł Wielki.

Nasz Drogi Arcypasterzu

Wdzięczni za wszystkie dary i łaski, jakie zostały nam dane przez ręce Waszej Eminen-
cji, obiecujemy modlitewne wsparcie pasterskiej posługi w Kościele krakowskim, powie-
rzając tę posługę Bogu przez ręce Matki Bożej Nieustającej Pomocy w jej wadowickim
wizerunku i prosimy o Apostolskie Błogosławieństwo – dla nas tu zebranych, dla naszych
rodzin, dla wszystkich mieszkańców Wadowic Szczęść Boże!

Tadeusz Woźniak
-2-
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XIV Niedziela zwykła 09 lipca 2006

Poniedziałek 10 lipca
   6.00 Śp. Jan Adamczyk
   7.00 Śp. Grażyna Sitarek - 2 r. śm.
   8.00 Śp. Anna Dębińska
  12.00 Śp. Amalia Kowalska
  18.00 Śp. Tadeusz Ryłko - 3 r. śm.

Śp. Franciszek i Antonina Brudny

Wtorek 11 lipca
    6.00 Śp. Jan Adamczyk
    7.00 Śp. Maria Dradrach
    8.00 Śp. Anna Dębińska
  12.00 Śp. Anna i Edward Burzej
  18.00 Śp. Amalia Kowalska

Śp. Franciszek
Śp. Stanisław

Środa  12 lipca
    6.00 Śp. Stefania Domagała, Jan, Wojciech, Franciszek

Śp Tadeusz Rojek
    7.00 Śp. Amalia Kowalska
    8.00 Śp. Anna Dębińska
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Franciszek Zieliński
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  14 lipca
    6.00 Śp. Amalia Kowalska
    7.00 Msza Św. rozpoczynajaca pieszą

pielgrzymkę na Jasna Górę
    8.00 Śp. Jerzy Szara
   12.00 Śp. Władysław Zieliński
   18.00    Śp. Jan Adamczyk

Dziękczynna za otrzymane łaski

Sobota  15 lipca
   6.00 Śp. Halina Niewidok

Śp. Józef i Stefan Tatar
    7.00 Śp. Rozalia Kasperek
    8.00 Śp. Jan Adamczyk
   12.00 Śp. Amalia Kowalska
   18.00    Śp. Maria Zielińska

Śp. Franciszek Jurczak
Śp. Rozalia i Ludwik Jurka

Niedziela 16 lipca
  6.00 Śp. Amalia Kowalska
  7.30 Śp. Stanisław Płonka - 9 r. śm.

Śp. Anna Dębińska
   9.00 Śp. Stanisława Gabor
 10.30 Śp. Eugeniusz Gwizdalski i zmarli

z rodziny Karnaszewskich
 12.00 Śp. Karolina Rzeszutko
 13.15 Chrzty
 19.00  Śp. Józefa Wicińska

Czwartek 13 lipca
   6.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
    7.00 Śp. Stanisław Kurpiel
    8.00 Śp. Anna Dębińska
   12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch
   18.00    Śp. Jan Adamczyk

Śp. Tadeusz Peszel syn Zbigniew i zięć Sławomir

Intencje mszalne

ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

1. We wtorek 11 lipca pielgrzymujemy
na Podhale. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 20 zł.

2. W piątek wyruszy z naszego miasta
XXI piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Weźmie w niej udział około 600 pątników.
O godz. 7.00 będzie msza Św. na rozpo-
częcie pielgrzymki, której będzie przewod-
niczył ks. Bp Józef Guzdek. W środę 19
lipca wieczorem, po przebytych trudach
pielgrzymich, będziemy ich witali w naszym
mieście. W tym dniu o godz. 7.00 poje-
dziemy autokarami do Częstochowy, aby
ich tam przywitać.

3. W czwartek w ramach radosnego
czwartku zapraszamy dzieci na pielgrzym-

kę „pociągiem papieskim”. Wyjazd do Kra-
kowa z naszej stacji o godz. 10.30. Dzieci
i ich opiekunowie wcześniej wpłacają po
5 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.

4. W niedziele jest Uroczystość Matki
Bożej Szkaplerznej. Na Górce u oo. Kar-
melitów msza św. odpustowa o godz.
11.45. Wyjazd na apel jasnogórski do Czę-
stochowy o godz. 16.00. Koszt przejazdu
25 zł.

5. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy ten
okres, by znalazło się właściwe miejsce na
Mszę Św. niedzielną, codzienną modlitwę
oraz pomoc człowiekowi.

6 czerwca 2006 roku przeżyliśmy u sióstr
Nazaretanek piękny jubileusz 50-lecia ist-
nienia w zakonie nazaretańskim domu dla
niepełnosprawnych dziewcząt. Byłem pod
wrażeniem pięknego przygotowania jubile-
uszu. Zaproszono Gości: z Samorządu Mia-
sta, ze Starostwa i z innych Ośrodków
Pomocy Społecznej, przedstawicieli ducho-
wieństwa z ks. biskupem Józefem Guzd-
kiem, a także zakonów: z Siostrą Prowin-
cjalną sióstr nazaretanek, jak również z Oj-
cem Prowincjałem ojców karmelitów. Go-
ście byli bardzo uhonorowani, ale nade
wszystko otoczono wielkim szacunkiem
domowników – tak Pracowników jak
i Podopiecznych. Z wielkim zaciekawieniem
słuchałem pięknego wykładu Siostry Prze-
łożonej tego domu. Byłem pod tak wielkim
wrażeniem tego mądrego wykładu, że po-
stanowiłem – dzięki życzliwości Siostry
Przełożonej – udostępnić  czytelnikom na-
szego biuletynu. Przekazuję w dzisiejszym
numerze trzecią część wykładu Siostry

Złoty człowiek Przełożonej. Pozostanie jeszcze jedna.
W uszach brzmią mi jej głębokie słowa,

iż dom zakonny, w którym zakonnice znaj-
dują ciepło miłości Bożej i ludzkiej a także
szanse rozwoju duchowego, ma dać szan-
sę stworzenia atmosfery rodzinnej, dla tych,
którzy z różnych powodów w własnym
domu nie znaleźli miejsca. Pragnieniem
wychowawczyń tego domu jest mozolnie
wypracowywany hymn o miłości św. Paw-
ła. Być z nimi, cieszyć się ich obecnością.
„Dobrze, że jesteś, taki jaki jesteś. Cieszy-
my się tobą, choć jesteś nieporadnym kur-
czątkiem.”

Wielki artyzm polega na tym, że twórca
z byle czego potrafi stworzyć piękne, cu-
downe dzieło. Wydobędzie najpiękniejsze
cechy z tego materiału, który ma pod ręką.
Tak czynił największy rzeźbiarz i malarz
renesansu Michał Anioł. Patrzył na głaz
marmuru i pod ciosami dłuta wydobywał z
niego arcydzieło. Wychowawczynie tego
domu, w którym się mieści 61 „dzieci”

 Święci tego tygodnia: we wtorek – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy,
w środę – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w
czwartek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w piątek –
wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, w sobotę – wspomnienie św. Bonawentury,
biskupa i doktora Kościoła.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Boża współpraca w ludzkich zmaganiach  cz. III

s. Maria Stachurska – Przełożona Domu Zakonnego
cdn

(gdyż mają one czasami 20-30-40 lat)
ogromny wysiłek wkładają by z tego mate-
riału ludzkiej słabości i ułomności wydobyć
tyle, ile tylko się da. Zauważyłem, że prze-
bywające tam dzieci nie są skazane na we-
getację, przetrwanie, ale na rozwijanie.
Oczywiście rozwój ten jest uzależniony od
możliwości nie tylko wychowawców, ale
również od wychowanków.

Podobały mi się z dużym naciskiem wy-
powiadane zdania, że w tym domu nie tyl-
ko się daje, ale także otrzymuje. Niepełno-
sprawnym dzieciom pracownicy przykazują
wieloraką pomoc. Również przez swych
wychowanków wychowawcy otrzymują
różnorakie dobro. Przedziwna wymiana
dóbr. Zdrowi chorym i chorzy zdrowym.
Pełnosprawni niepełnosprawnym i na od-
wrót. Zasada naczyń połączonych. Dając –
otrzymuję. Przekazując – dostaję. „O prze-
dziwna wymiano – między tym, co Boskie,
a ludzkie i tym, co słabe i mocne.”

Głęboko przeżyłem ten złoty jubileusz tak-
że z tego względu, gdyż po raz kolejny zo-
baczyłem jak Pan Bóg po krzywych ludz-
kich drogach pisze prostymi zgłoskami. 50
lat temu władze komunistyczne wyrzuciły
siostry nazaretanki ze szpitala wadowickie-

go, a także ze szkół. Habit był znakiem tego,
co stare, co powinno umrzeć. Szło nowe,
którego godłem był sierp i młot. Ono miało
być przyszłością i rozwojem świata. Wy-
gnane siostry nie miały sposobu na mate-
rialne bytowanie. Podsunięto im pomysł,
aby otworzyły się na tych, których nikt
nie chciał – człowieka kalekiego, niepełno-
sprawnego. Człowieka, który był przekre-
ślony w każdym systemie totalitarnym, tak
faszyzmie jak i komunizmie. W chrześci-
jaństwie ten człowiek jest znakiem Chry-
stusa cierpiącego, odepchniętego, krzyżo-
wanego. W imię tożsamości chrześcijań-
skiej trzeba się z wielką miłością pochylać,
aby nieść mu pomoc. Trzeba być dla nie-
go Szymonem Cyrenejczykiem i Weroniką.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych – mnieście uczynili.”

Cieszę się, że na terenie papieskiej para-
fii jest zakonny dom nazaretanek, który
dzień po dniu tworzy i kształtuje warunki
domowe pełne miłości i bezpieczeństwa dla
osób, które same nie mogą żyć. Ogarniam
kapłańską modlitwą cały personel opieku-
jący się tym domem, a także podopiecz-
nych, by piękna idea domu nazaretańskie-
go wciąż była tam czytelna.

W budowaniu szczerych, autentycznych
więzi wspólnoty DPS zasadnicze miejsce
zajmuje troska o życie religijne mieszkanek
na miarę ich rozwoju i zdolności, przygo-
towanie do Sakramentów Świętych,
uczestnictwo we Mszy Świętej, udział
w Drodze Krzyżowej, majowych i paździer-
nikowych nabożeństwach Maryjnych, tro-
ska o uczestnictwo w życiu Kościoła. Po-
głębiając życie duchowe wychowanki uczą
się wciąż na nowo prawdy o tym, że Bóg

kocha je bezwarunkowo. Właśnie ta mi-
łość, uświadamiana przez wychowawców,
nadaje całemu życiu niepełnosprawnego
człowieka prawdziwy, głęboki sens. Świat
ludzkiego cierpienia to również świat
w którym jest miejsce na radość. Wiele ta-
kich akcentów niosą wydarzenia roku li-
turgicznego i związane z nimi tradycje.
Andrzejki, św. Mikołaj, Boże Narodzenie,
Jasełka, Sylwester, karnawał, Wielkanoc,
a także świętowanie imienin, urodzin i ju-

bileuszy. Jest to okazja do wspólnej mo-
dlitwy a także do serdecznych spotkań,
miłej zabawy i obdarowania siebie drob-
nymi upominkami. Dziewczęta cieszą się
z każdego otrzymanego daru, uczą się być
wdzięczne. Zarówno radość jak i cierpie-
nie, które są nieodłączną częścią życia
naszych podopiecznych, przeżywane
w atmosferze bezwarunkowej akceptacji,
pozwalają budować dom, w którym nie

ma już ścian oddzielających słabych od sil-
nych, gdzie panuje atmosfera serdeczności
i wzajemnego zaufania. W kronice czyta-
my: „Wspólne życie, radosne i smutne mo-
menty wiążą nas coraz ściślejszym węzłem
z naszymi dziećmi. Razem cieszymy się,
dzielimy troski, pracujemy- dzieci dobrze się
z nami czują, a my pokochałyśmy je napraw-
dę.”(21 styczeń 1957 rok).

W tym roku mija 10 rocznica od reak-
tywowania Akcji Katolickiej w Polsce.
Przedstawiciele naszego Oddziału Parafial-
nego Akcji Katolickiej wraz z jej prezesem
P. Stanisławem Potocznym brali udział
w pielgrzymce do Częstochowy. Podczas
mszy św. celebrowanej na wałach jasno-
górskich przez biskupów polskich, kaza-
nie wygłosił ks. Arcybiskup Józef Micha-
lik – przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski. Mówił m.in.: „Akcja Katolic-
ka to nowy udział katolików w kościele.

Jubileusz 10-lecia Akcji Katolickiej na Jasnej Górze

Przez 10 lat istnienia Akcji Katolickiej w no-
wej polskiej rzeczywistości w wielu para-
fiach powstawały nowe oddziały. Realizują
one różne społeczne zadania. Oddziały Ak-
cji Katolickiej są bardzo przydatne do roz-
woju życia katolickiego w Polsce”.

Na zakończenie mszy św. biskupi udzielili
pasterskiego błogosławieństwa. Delegacje
udały się do kaplicy Cudownego Obrazu MB
Częstochowskiej, gdzie dokonały aktu za-
wierzenia Pani Jasnogórskiej.

Stefan Mżyk

W niedzielę 2 lipca w naszej bazylice od-
prawiał mszę św. ks. Janusz Sałaj z die-
cezji siedleckiej. Podzielił się ze mną prze-
dziwnymi informacjami. Jest probosz-
czem na małej parafii Podlasia. Od kilku
już lat podczas wakacji z grupą dwóch,
trzech kolegów świeckich organizuje piel-
grzymki piesze. Szedł już z Polski do Fati-
my w Portugalii, do Composteli w Hisz-
panii, do Lourdes we Francji. W tym mie-
siącu wyruszył do Wiecznego Miasta. Piel-
grzymka, która ma przeszło 1500 km,
będzie przez tych niecodziennych piechu-

Egzotyczni pielgrzymi

rów pokonana w ciągu 40 dni. Wyjaśniał mi,
że bardzo mu się spodobały opowiadania ks.
Twardowskiego, który pisał, że są ludzie,
którzy pobożność mają w głowie. Inni przy-
wiązanie do Boga noszą w sercu. Jeszcze
inni swoją wiarę wyrażają przebytymi kilo-
metrami...mają ją w nogach. A jeszcze inni
pobożność mają w... trzeba byłoby tu użyć
prostackiego słowa, którego ze względu na
szlachetność Czytelników nie napiszę.

Ciekaw jestem, w której części naszego
ciała nosimy pobożność?

Ks. Proboszcz


