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Poznania pojechaliśmy do
Lichenia do Matki Bożej Licheńskiej. O godz. 19.00
uczestniczyliśmy we mszy
św. koncelebrowanej, jednym z głównych koncelebransów był nasz ks. Infułat. Modliliśmy
się przed cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskieh, który 2 lipca 2006 r. został przeniesiony z kościoła św. Doroty do
ołtarza głównego bazyliki mniejszej. Niektórzy jeszcze w tym dniu uczestniczyli
w Apelu Jasnogórskim.
W drugim dniu naszego pobytu w Licheniu o godz. 6.00 braliśmy udział w uroczystym odsłonięciu obrazu, później we mszy
św. Potem zwiedzaliśmy bazylikę, największą świątynię w Polsce, ósmą co do
wielkości w Europie i dwunastą na świecie.
Ojciec Święty Jan Paweł II 7 czerwca
1999 r. powiedział: „Patrzę z podziwem na
ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna”. Potem
udaliśmy się na Golgotę – sztucznie usypaną 25-metrową kamienną górę, o labiryncie korytarzy, grot, kapliczek i płaskorzeźb. Na jej szczycie ustawiony jest krzyż
i figury Matki Bożej i św. Jana Apostoła.
Ksiądz Infułat prowadził rozważania Drogi
Krzyżowej.
O godz. 9.00 wyruszyliśmy od kościoła
św. Doroty na zwiedzanie z przewodnikczką, która opowiadała o historii powstania tego miejsca, cudownym obrazie.
Później sami zwiedzaliśmy inne miejsca, za-

Bazylika - Tygodnik informacyjny

trzymaliśmy się przed
pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II –
kapłan klęczący przed
Ojcem Świętym ofiaruje Jego Świątobliwości
nową, licheńską świątynię.
Windą wyjechaliśmy na wieżę, która ma
141,9 m wysokości, 31 pięter, 762 stopni.
Taras widokowy znajduje się na 114 m,
roztacza się z niego wspaniała panorama
lasów, pól i jezior, a przede wszystkim
mogliśmy zobaczyć jak ogromne i piękne
jest Sanktuarium w Licheniu, jego zabudowania, otoczenie. Zwiedziliśmy jeszcze
dolną część bazyliki i żegnamy się z tym
niezwykłym miejscem.
W drodze powrotnej do Wadowic odwiedzamy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Modlimy się przed cudownym obrazem
„Świętej Rodziny”, który jest pierwszym
i jedynym dotąd na świecie koronowanym
obrazem przedstawiającym św. Józefa.
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1993 roku
w Watykanie powiedział o Kaliszu, iż jest
on „jedną z najważniejszych stolic Świętojózefowych świata”. 4 czerwca 1997 roku
w homilii wygłoszonej w Kaliszu przypomniał nam, iż Sanktuarium to „ma szczególne miejsce w dziejach kościoła i narodu”.
Dlatego też na trasie naszego pielgrzymowania nie mogło zabraknąć tego miejsca.
Kilkugodzinna jazda upłynęła nam na
modlitwie, śpiewie, rozmowach. Dziękowaliśmy ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi
za kolejną piękną pielgrzymkę.
Maria Zadora

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Infułata 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

ISSN 1640-0607

16 września 2007r. Nr 37 (392) Rok 8

Spieszmy się kochać
XXIV Niedziela Zwykła

Ojcze Święty Janie Pawle II
Dziękujemy Ci za to, że byłeś
i wciąż jesteś Światłem, które
w cudowny sposób oświetla nam
drogę do Serca Jezusa.
Chociaż odszedłeś już do Pana,
Duchem jesteś wśród nas.
Rodzina Skowronów

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ- DRUGIE CZYTANIE ZPIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

ŚCIA
Wj 32, 7-11.13-14
Bóg przebacza grzesznemu ludowi

1 Tm 1, 12-17
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

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

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

Oto słowo Pańskie

Fragmenty z Ewangelii - o radości z odnalezionej drachmy, o poszukiwaniu zagubionej owcy, wreszcie o serdecznym
przyjęciu syna marnotrawnego są ukazaniem prawdy o Bogu poszukującym. Całe
Niebo się raduje z powodu nawróconego
grzesznika, więc każdy z nas, codziennie,
niezależnie od tego, jak bardzo się zagubi,
ma szansę na oglądanie radosnego oblicza
Boga. Każdy wierzący powinien się nawracać i troszczyć się o wewnętrzną przemianę innych. To wszystko z powodu troski
o nasz dom w Niebie, do którego zmierzamy, aby nie zapanował w nim smutek z tego
powodu, że kogoś tam zabraknie.

Tematem czytań jest przebaczenie i gotowość Boga do okazania miłosierdzia. Ludzie łatwo i często odchodzą od Bożych
przykazań. Odwracają się od prawdziwej
mądrości i idą za wymyślonym przez siebie cielcem, nawet jeśli chwilę wcześniej
doznali Bożego dobrodziejstwa. Na szczęście Bóg powołuje też takich ludzi jak Mojżesz. Wstawiają się oni nieustannie przed
Panem w modlitwie za grzesznym ludem,
a ludziom przypominają: nie możecie żyć
bez Boga.
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Z radością zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym następujące
dzieci przyjmują Sakrament Chrztu:

Magdalena Meus, córka Zdzisława i Danuty
Jakub Zychowicz, syn Marka i Agnieszki
Anna Borończyk, córka Roberta i Renaty
Jakub Żelasko, syn Janusza i Grażyny
Lena Tyralik, córka Krzysztofa i Agnieszki
Tomasz Zieliński, syn Włodzimierza i Magdaleny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały
w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Zbliżali się do Jezusa 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 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, 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 grzesznika,
który się nawraca».

Bóg szuka człowieka

Chrzest Św.

Zaproszenie dla Emerytów i Rencistów
czas. Organizatorem będzie również znany z talentu muzycznego p. Adam Dec.
Pierwsze spotkanie przygotowywane jest
na 20 września w salce pod plebanią.

Panie: M. Zawiła oraz L. Satława zaproponowały, aby zorganizować w formie
wesołych spotkań z ciekawymi ludźmi ,,radosne wieczory seniora’’ dla osób, które
chcą aktywnie i radośnie spędzić wolny

Pielgrzymka do Poznania i Lichenia
W dniach 27 i 28 sierpnia 2007 r., 52osobowa grupa pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila wybrała
się na wakacyjną pielgrzymkę do Poznania
i Lichenia. Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do Poznania. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego, gdzie
spotkaliśmy się z Panią Przewodnik. Tutaj
na przełomie VIII i IX w. powstał gród
obronny, który w X wieku stał się jednym
z głównych ośrodków państwa Piastów.
Właśnie w tym miejscu odbył się chrzest
Polski, a w 968 roku założono pierwsze na
ziemiach polskich biskupstwo i zbudowano katedrę, w której pochowani są władcy
Polski z dynastii Piastów. W podziemiach
katedry zobaczyliśmy części murów, misy
chrzcielnej i grobowce pierwszych władców. Z Ostrowa Tumskiego udaliśmy się
na Stary Rynek, nad którym dominuje renesansowy Ratusz. Na jego elewacji za-

montowano zegar z mechanizmem – dwoma metalowymi koziołkami tykającymi się
codziennie w południe. Podziwialiśmy również piękne kamieniczki otaczające Rynek.
Później przeszliśmy w kierunku Góry Przemysława, na jej stoku wznosi się kościół
św. Antoniego – franciszkanów konwentualnych. Trwały w nim prace remontowe. Zachwyciło nas piękno tego barokowego, jednego z najładniejszych kościołów
w Poznaniu. Szczególnie kaplica NMP,
gdzie w ołtarzu z barwionego na czarno
drewna, znajduje się obraz NMP – Pani
Poznania. Wielkie wrażenie zrobił na nas
kościół farny św. Stanisława – perła polskiego baroku. Obok kaplicy Matki Bożej
Nieustającej Pomocy znajdowała się kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu,
gdzie we wspólnej modlitwie polecaliśmy
Bogu nasze pielgrzymowanie. Z pięknego
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Intencje mszalne:

Czwartek 20 września
6.00 W intencji dusz czyśćcowych
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Władysława Śmieszek
8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp. Władysław Ryłko - 6 r.śm.
18.00 Śp. Otylia i Andrzej Gabor, s.Marian
Piątek 21 września
6.00 Śp. Józef Ciepły
7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.30 Podziękowanie za otrzymanełaskidla Renaty,
Justyny,Marii iTeodora z prośbą odlasze bł.Boże
inawróceniewnuczkiJustyny i córkiRenaty z Rygi
8.00 Śp. Rozalia Strojek - 21 r.śm.
12.00 Śp. Stanisław Kazimierczak
Śp. Joanna, Antoni Mirek
18.00 Sp. Antoni Szopiński i Michalina oraz
za zmarłych z rodziny

Poniedziałek 17 września
6.00 Śp. Władysława Śmieszek
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Józef Gracjasz
8.00 Obł.Boże z podziękowaniemzaotrzymane łaski
dla Janiny Budzowskiejw80 r.urodzin
12.00 Śp. Stefan Swoszowski
18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

Sobota 22 września
6.00 Za pielgrzymów z Gawrolina o bł. Boże
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
8.00 O bł. Boże dla Zofii w 60 r.urodzin
12.00 Oszczęśliwyporód izdrowie dladzieckaAnny
18.00 Śp. Agata Jurczak Kordek
Śp. Czesław

Wtorek 18 września
6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.00 Śp. Kazimierz Błachut - 21 r.śm.
7.30 Śp. Władysława Śmieszek
8.00 Śp. Stanisław Petek
12.00 W intencji Joanny
18.00 Śp. Józef Ciepły
W21 r.urodzin o zdrowie i bł.Boże dla Moniki

Niedziela 23 września
6.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Edward Wyka - 2 r.śm.
9.00 Śp. Włodzimierz Konik - 5 r.śm.
10.30 Śp. Janina Dębska - 8 r.śm.
12.00 Śp. Cecylia Chmiel
13.15 Śp. ks. Stefan Kajdas, Helena i rodzice
18.00 Śp. Jan, Irena, Anna

Środa 19 września
6.00 Śp. Józef Ciepły
7.00 Śp. Władysława Śmieszek
7.30 Śp. Stefania Rembiesa
8.00 Śp. Stanisław Petek
12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
18.00 W intencjach nowenny

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:

Śp. Tadeusz Zembaty, ur. 1926 r., zam Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
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1. Dziś o godz. 16.00 pielgrzymujemy na
apel Jasnogórski. Msza św. o godz. 18.00
ma wyjątkowo bogatą oprawę muzyczną.
Wystąpi na niej orkiestra i chór Stowarzyszenia Mozart.
2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowanie naszej młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Członków Akcji Katolickiej zapraszamy w tym dniu na godz. 16.00.
3. Od najbliższego czwartku organizujemy w salce pod plebanią ,,Radosne Wieczory Seniora’’. Zapraszamy na nie emerytów i rencistów. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 17.00. W tym dniu Rycerstwo
Niepokalanej ma spotkanie o godz. 17.00.
4. W nadchodzącym tygodniu rozpoczynają się katechezy przygotowawcze dla
młodzieży z klas III gimnazjum oraz dla
tych, którzy dotychczas nie przyjęli sakramentu bierzmowania. Ks. Marek Poznański katechizuje w poniedziałek o godz.

18.30, ks. Maciej Ścibor w środę o godz.
18.30, ks. Janusz Żmuda w czwartek
o godz. 18.30. W piątek o godz. 17.00 –
ks. Krzysztof Główka, a o godz. 18.30
ks. Mieszko Pabiś.
5. Gorliwych rodziców młodzieży z trzecich klas, która w tym roku przygotowuje
się do Sakramentu Bierzmowania prosimy
na specjalne dni skupienia, których zadanie
jest pogłębienie współpracy z Duchem Św.
Rozpoczną się one w kaplicy parafialnej
w piątek o godz. 18.00, a zakończą się
w niedzielę o godz. 14.00.
6. W piątek 28 września pielgrzymujemy
do Łagiewnik przez sławną Arkę w Bieńczycach. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt przejazdu 12 zł.
7. Biskupi nasi polecili, aby niedziela
14 października była obchodzona w naszej
Ojczyźnie jako Dzień Papieski pod wezwaniem: „Jan Paweł II – Obrońca godności
człowieka”.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Sensowność krzyża

wienia, które dokonało się przez cierpienie.
Nie można w pełni zabezpieczyć człowieka przed cierpieniem. Nie można go zupełnie przed nim obronić. W różnorakiej postaci uderza w każdego. Wychowanie młodego pokolenia, które chce odizolować
dziecko od choroby, śmierci czy też innego rodzaju cierpień ludzkich jest z góry
skazane na niepowodzenie.
Krzyż jako znak ludzkiego cierpienia,
w różnej formie dotyka każdego z nas: od
urodzenia aż do śmierci. Młodych nie powinno się izolować od krzyża, ale trzeba
ich uczyć jak mężnie cierpienie i ból znosić

W piątek 14 września było święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż to rozpoznawczy znak naszej wiary, znak zbawienia, odkupienia, śmierci Chrystusa,
a także chrześcijańskiej drogi życiowej,
wiodącej ku zmartwychwstaniu. W dobie
nadużywania znaków i nieposzanowania
wartości religijnych, lekkomyślnego wykorzystywania ich jako ozdób, święto to
uprzytamnia nam konieczność szacunku dla
krzyża i dostosowania swego życia do tego,
co on wyraża.
Kościół uczy, że w historię człowieka
wpisany jest krzyż. Jest on znakiem zba-3-
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znieść cierpienie niżeli temu, kto tej łaski
nie posiada.
Na początku roku szkolnego mówimy
o kształceniu i wychowaniu. Ten proces
powinien postępować równolegle. Potrzebne jest nieustanne zdobywanie wiadomości o świecie i o sobie. Człowiek jest jednością psychofizyczną. Nieustanny rozwój
duchowy i fizyczny jest dany i zadany, tak
wychowankowi jak i wychowawcy. Duch
ludzki to rozum, wola i uczucia. Fizyczność czyli cielesność, to wielce pomocne
ramy, które podtrzymują piękno obrazu
ducha ludzkiego. Zadaniem szkoły, domu i
kościoła, jest wzajemna współpraca
w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Trzeba dbać o ciało i o ducha. Wychowanie fizyczne jest tak samo potrzebne człowiekowi, jak i kształcenie umysłu.

(ciąg dalszy ze str.4)

i jak z nim współpracować. Chodzi o hartowanie młodego.
Do Jezusa wołali ludzie: „Zstąp z krzyża,
a uwierzymy Ci”. Oderwij się od krzyża.
Jezus nie spełnił życzenia tłumu. Pozostał
na nim zupełnie bezbronny, wołając
w ogromnym bólu: „Boże mój, Boże mój
czemuś mnie opuścił”.
Przed tajemnicą krzyża nie można się, ani
schować, ani też uciec. On jak złodziej przychodzi do każdego w czasie zupełnie nieoczekiwanym i w godzinie, której się nie
spodziewa.
Jeśli ktoś pyta, po co mu jest potrzebna
wiara, ona chleba nie daje – to chcę mu
odpowiedzieć, że szczęśliwy jest ten, kto
głęboko wierzy, gdyż jemu o wiele łatwiej

ks. Proboszcz

Rynek wadowicki
W ostatnich tygodniach otrzymałem bardzo ciekawe przemyślenia znanego nam pana prof.
Andrzeja Nowakowskiego. Przekazuję je Czytelnikom, jako materiał do rozważania.
Wielce Czcigodny Księże Infułacie,
W sierpniowych dniach miesiąca maryjnego i zarazem miesiąca trzeźwości pragnę zwrócić się do Księdza Infułata w sprawie która mnie osobiście głęboko martwi i
niepokoi. Zresztą nie tylko mnie, lecz również słyszę w tej sprawie liczne głosy pielgrzymów i turystów odwiedzających wadowicką Bazylikę oraz przyległy Plac Jana
Pawła II. Chodzi mianowicie to, że na Placu w niezbyt dużej odległości od Bazyliki,
zwłaszcza przy restauracji „Paradise” funkcjonuje wyszynk alkoholu (piwa), który
niestety jest czynny również podczas majowych i czerwcowych procesji eucharystycznych.
-4-

Idąc spontanicznie za głosem sumienia,
w pamiętnych dniach kwietniowych roku
2005, kiedy nasz Wielki Rodak odchodził
do Domu Ojca, popierając apel grupy
mieszkańców Wadowic w sprawie całkowitego wycofania alkoholu, w tym piwa,
z ogródków w obrębie pl. Jana Pawła II,
napisałem w tej sprawie odrębny wniosek
do władz samorządowych Wadowic, do
dziś nie otrzymując żadnej odpowiedzi.
Byłem wielokrotnie świadkiem, jak podczas
procesji z Najświętszym Sakramentem dochodziło z tych ogródków do wrzasków,
bluźnierstw i innych wielce niegodnych
zachowań. Zresztą z mocy samego prawa
(Ustawy o wychowaniu w trzeźwości)
obowiązuje zakaz sprzedaży i podawania

alkoholu, łącznie z piwem, w miejscach
zgromadzeń publicznych (a procesje należą
do szczególnej kategorii zgromadzeń publicznych). W tym miejscu należy postawić pytanie, które samo ciśnie się na usta:
Skoro władze samorządowe Wadowic na
każdym kroku tak ostentacyjnie wyznają
swoją katolickość, patriotyzm i prawicowość, dlaczego pozostają obojętne na tą
wielką sprawę ? Czyżby wyznawały one
zasadę prymatu „mieć” nad być” albo prymitywnie rozumianej ekonomii nad etyką,
jak o tym niejednokrotnie nauczał Jan Paweł
II. Niech jednoznacznie rozstrzygną: prymat sprawach boskich czy mamony?
I druga podobna sprawa. Nigdzie w miejscach wielkich sanktuariów jest rzeczą nie
do pomyślenia, aby nadużywano palenia
tytoniu. W Wadowicach wielokrotnie zauważyłem palących (nie tylko pospolitych
osiłków) przed głównym wejściem do Bazyliki. Bywało, ze szkodliwy dla zdrowia
dym nikotynowy kierował się wprost na
wiernych wychodzących z Bazyliki. Podobna sytuacja ma miejsce przed wejściem do
Domu Papieża. W obecnym stanie prawnym do kompetencji władz samorządowych
należy wydawanie przepisów porządkowych określających tzw. strefy bezdymne. Szereg władz miejskich w Polsce podobne przepisy już wprowadziło. Również
mój wniosek w tym zakresie pozostał bez
echa (nieoficjalnie: nie powinienem zajmować się tymi sprawami, a jedynie bezkrytycznie wychwalać obecne władze). Cóż
złego uczyniłem tym władzom ? Przecież
nikt nie jest wolny od błędów i polega kry-

tyce. Przez wiele lat skwapliwie badałem
dzieje Wadowic (ostatnio opracowałem
dzieje wadowickiej „Solidarności) , o czym
Ksiądz Infułat zapewne wie, a dziś moich
utworów nie wolno nawet sprzedawać
w muzeum miejskim naprzeciw Domu Papieża ? Wszystkich pozostałych – tak. Albo
czy mam być „ukarany” odsunięciem
w niepamięć za to, że jako pierwszy z wadowiczan, w 680-letniej historii miasta uzyskałem dwie habilitacje ? W normalnych
warunkach, bez zawiści, tacy otrzymują
najwyższe gratyfikacje.
Jedno jest pewne. Do Wadowic przyjeżdżają i będą przyjeżdżać pielgrzymi całego świata m. in. po to, aby doznać łaski
uwolnienia się od nałogów: alkoholowego
i nikotynowego. Już obecnie prasa katolicka podaje liczne przykłady takiej przemiany.
Dlatego usilnie proszę Księdza Infułata
o poparcie mojego apelu i wyperswadowanie władzom samorządowym Wadowic,
aby w geście wspaniałomyślności, w szlachetnym porywie serca, odrzuciły wszelka małostkowość i zdobyły się na proklamowanie Planu Jana Pawła II po wszystkie czasy strefą całkowicie wolną od alkoholu i palenia tytoniu. Niech się to stanie
jeszcze zanim nasz Rodak zostanie wniesiony do chwały ołtarzy.
Pozostaję z braterską miłością w Chrystusie – Caritas Christi urget!
Andrzej Nowakowski
dr hab. n. prawnych, dr hab. n. o kulturze fiz.
prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
mieszkaniec Wadowic

Święci tego tygodnia: we wtorek – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona
Polski, w środę – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, w piątek – Święto św.
Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, w sobotę – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy, w niedzielę – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika.
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