
         07 października 2007r. Nr 40 (394) Rok 8
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           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

Bronisz godności ludzkiej
XXVII Niedziela Zwykła

Śniło mi się, ze przeprowadziłem
wywiad z Panem Bogiem...

Bóg położył na mnie swoją rękę
i przez chwilę byliśmy cicho...

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Przekonałem się, że w ciszy usłyszałem wyraźnie głos Boga

Wszyscy jesteśmy pustką, dopóki nie wypełni nas treść. To Ty,
Ojcze Święty, wypełniłeś wszystkie moje dni treścią, którą trudno
wypowiedzieć słowami. Dziękuję za mądrość, dobroć i nauki, które
zapadły głęboko w moje serce.

Joanna Graca
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o. Wiesław Dawidowski OSA

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁA AP.  DO TYMOTEUSZA

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA HABAKUKA
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

EWANGELIA:  Łk 17, 5-10

2 Tm 1, 6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Oto słowo Pańskie

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź
do stołu?” Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?” Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co
mu polecono?

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jeste-
śmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Z życia Akcji Katolickiej
Ważnym wydarzeniem w życiu Akcji

Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej było
tradycyjne, coroczne spotkanie jej człon-
ków w dniu 22.09.2007r. tym razem
w Krzeszowie k/Suchej Beskidzkiej. Spo-
tkanie to, jak ogłosił Prezes Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej p. dr Jan Wilk,
było wotum wdzięczności za 10-lecie ist-
nienia Akcji Katolickiej po jej reaktywowa-
niu w naszej Archidiecezji. W spotkaniu
wzięło udział ponad 200 osób ze wszyst-
kich parafialnych oddziałów A.K. Nasz
Oddział A.K. reprezentowała 3-osobowa
delegacja. Jak zwyczaj każe rozpoczęcie
spotkania odbyło się przywitaniem zebra-
nych w kościele parafialnym przez asystenta
kościelnego Diecezjalnego Instytutu A.K.
ks. Mirosława Dziedzica.

Prezes miejscowego Parafialnego Oddzia-
łu A.K. witając nas również przedstawiła
historię powstania kościoła parafialnego
p.w. Matki Boskiej NP, z której dowiedzie-
liśmy się, że ten piękny neogotycki kościół
konsekrowany był w 1906r. i że w listopa-
dzie ubiegłego roku parafia przeżywała ju-
bileusz 100-lecia konsekracji swego kościo-
ła i że w uroczystościach jubileuszowych
uczestniczył ks. kardynał Stanisław
Dziwisz.

Następnie ks. dr Arkadiusz Baron, profe-
sor PAT, wygłosił prelekcje na temat roli,
jaką każdy człowiek winien odegrać w życiu
drugiego człowieka.

Przed rozpoczęciem Eucharystii została
odczytana długa lista tych naszych koleża-
nek i kolegów z AK, którzy już przeszli do
Pana na wieczny odpoczynek. Wśród wy-
mienionych był także nasz nieodżałowany
prezes ś.p. mgr inż. Władysław Brańka.

Mszy Św. koncelebrowanej przez 9-ciu
kapłanów przewodniczył były Asystent
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej ks.
prałat Antoni Sołtysik. Homilię zaś wygło-
sił ks. dr Krzysztof Sojka, podkreślając, że
zadaniem Akcji Katolickiej jest bronić Boga,
kościoła i człowieka przed wpływami mo-
dernistycznych teorii. Modernizm „zamy-
ka rozum w drodze do Boga, głosi, że wia-
ra jest sferą uczuć, a uczucia są chwiejne,
zmieniające się”. Po Mszy Św. ks. dr Soj-
ka został udekorowany Medalem Dziesię-
ciolecia Akcji Katolickiej za całokształt dzia-
łalności na rzecz rozwoju reaktywowanej
Akcji Katolickiej.

Po zakończeniu Mszy Św. i udzieleniu
nam błogosławieństwa zostaliśmy zapro-
szeni do remizy strażackiej w Kukowie,
gdzie w przystrojonej na późniejsze wesele
dużej restauracyjnej, przy suto zastawio-
nych stołach spędziliśmy resztę czasu prze-
widzianego na to rocznicowe spotkanie.
Czas ten umilała nam miejscowa orkiestra
dęta grając różne utwory, które jak nas in-
formowano, nagradzane były na wielu kon-
kursach. Miłym przeżyciem było też słu-
chanie występów dwojga młodych rodzeń-
stwa z Zespołu Pieśni i Tańca z Żywca śpie-
wających i grających na skrzypcach i gita-
rze pieśni i góralskie i religijne.

Serdeczne rozmowy z współbiesiadnika-
mi, choć często nie znanymi jednak bliski-
mi sercu poprzez przynależność do tej sa-
mej Formacji i borykającymi się na co dzień
z tymi samymi problemami, trwały do koń-
ca spotkania. Na zadawane nam pytanie ile
mamy członków w naszej Akcji Katolickiej
odpowiadaliśmy z zażenowaniem, że... 15-
tu. Może myśleli, że jest nas tak mało, bo
nic nie robimy w tym kierunku, aby nas
było więcej?...

Stefan Mżyk

Chwiejni w wierze
Przypowieść o ziarnku gorczycy naucza,

że gdyby nasza wiara była niepozorna, to i
tak pozostanie wartością. Jeśli jest ona jak
tlący się płomień świecy i nadłamana trzci-
na, to właśnie wtedy okazuje się jej siła. To
właśnie chwiejnych w wierze Apostołów,

a nie wiernych i gorliwych w wypełnianiu
Prawa faryzeuszy, powołał Jezus do gło-
szenia Ewangelii. Nawet owo minimum
szczerej wiary w to, że Bóg jest, że prze-
mówił do człowieka, że Jego słowo jest
prawdziwe, wystarczy, aby tę wiarę nazwać
darem Boga.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę października, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogo-

sławieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Borys Mikołajczyk
Maksymilian Zwierz
Julia Fedorow
Monika Niesyczyńska
Filip Filek
Nadia Jurek
Amelia Ogiegło

Mikołaj Sikora
Piotr Latocha
Karolina Korzeniowska
Filip Zawadzki
Natalia Skutnik
Dominika Polak
Aleksandra Jopek

Bartłomiej Wijasiński
Karol Lach
Nicoletta Kaczor
Juliusz Widlarz
Paweł Stopa
Amelia Brózda
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XXVII Niedziela Zwykła 07 października 2007 r.
Intencje mszalne:

Poniedziałek  08 października
   6.00 Śp. Krystyna Klauzner
   7.00 Śp. Józef i Aleksandra Gacek
   7.30 Śp. Barbara Czechowicz
   8.00 Śp. Józef Dyrcz
 12.00 Śp. Władysława Grochowska
 18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

Wtorek 09 października
    6.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.00 O zdrowie i o opiekę Bożą dla rodzin

Szydłowskich i Kasperków
    7.30 Śp. Barbara Czechowicz
    8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  12.00 Śp. Władysława Grochowska
  18.00 Śp. Daniel Pietroń i zm. z rodziny

Śp. Krzysztof Góra

Środa 10 października
    6.00 Śp. Franciszek Nogala
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Józef Dyrcz
    8.00 Śp. Maria i Bolesław Bandoła z rodzicami
  12.00 Śp. Jadwiga, Zdzisław i zmarli

z rodziny Niedźwieckich i Floriańczyków
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 12 października
    6.00 Śp. Barbara Czechowicz
    7.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.30 Śp. Stefan i Wiktoria
    8.00 Śp. Józef Dyrcz
  12.00 O zdrowie dla Anny przez wstawiennictwo Jana Pawła II
  18.00 Sp. Teresa Skowronek-Jamka

Śp. Krystyna Klauzner

Sobota 13 października
    6.00 Dziękczynno-błagalna dla Marii

i Józefa w 51 r.ślubu
    7.00 Śp. Barbara Czechowicz
    7.30 Śp. Karol Piekarczyk
    8.00 Śp. Stanisław Chruszcz - 9 r.śm.
  12.00 Śp. Stanisława
  18.00 Śp. Stefania Korus - 1 r.śm.

Niedziela 14 października
  6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  7.30 Śp. Krystyna Wójtowicz
   9.00 Śp. Marcin Salepa - 3 r.śm.
 10.30 Śp. Stanisław Petek
 12.00 Śp. Barbara Czechowicz
 13.15 Roczki
 18.00 W 55 r.ślubu Zofii i Józefa w podziękowa-

niu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
i błogosławieństwo

Czwartek  11 października
    6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.30 Śp. Zofia, Józef Godek, Wiesław syn
    8.00 Śp. Barbara Czechowicz
  12.00 Śp. Marianna Botko
  18.00 Śp. Jerzy Czuba - 4 r.śm. i jego rodzice

Śp. Józef i Julia Wiercimak

1.Dzisiaj, w Niedzielę Różańcową, uro-
czysty różaniec połączony z procesją po
rynku będzie o godz.17.00. Zbiórka dzisiej-
sza przeznaczona jest na potrzeby kościo-
ła. Podjęliśmy renowacje ołtarza Najświęt-
szego Serca Bożego. Bóg zapłać za ofiary.

2.Niedziela 14 października jest w Pol-
sce obchodzona jako VII Dzień Papieski pod
hasłem: „Jan Paweł II, Obrońca godności
człowieka”. Kazania będzie wygłaszał ks.
Profesor Jan Machniak z Papieskiej Aka-
demii Teologicznej. Służba liturgiczna na
prośbę Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” - organizatora VII Dnia
Papieskiego – będzie zbierać ofiary po
Mszach św. na pomoc stypendialną dla
zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Temu same-
mu dziełu służy zbiórka na rynku. W tym
dni z okazji Dnia Edukacji Narodowej pole-
camy Bogu naszych kochanych Nauczy-
cieli i Wychowawców.

3.We wtorek 16 października, w 29.
rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra kar-
dynała Karola Wojtyły, ks. biskup Albin Ma-
łysiak będzie o godz. 12.00 przewodniczył
koncelebrowanej mszy św. Wszystkich,
którzy mają ducha papieskiego zaprasza-
my na tę mszę św., a po niej młodzież szkoły
im. ks. Tischnera w specjalnym programie
odda hołd Wielkiemu Naszemu Rodakowi.
Na apel jasnogórski do Częstochowy piel-
grzymujemy o godz. 16.00. Koszt przejaz-
du 25 zł. U nas przy pomniku Ojca Święte-
go odśpiewamy apel o godz. 21.37.

4.Serdecznie prosimy wiernych o odma-
wianie Różańca w domach lub w kościele.

Nabożeństwo Różańcowe jest o godz.
17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.

5.W sobotę 13 października Honorowa
Straż Serca Bożego organizuje w Alwerni
dzień skupienia dla czcicieli Serca Bożego.
Wyjazd o godz. 8.15. Koszt przejazdu
15 zł. serdecznie zapraszamy do udziału.

6.Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy o
pomocy duchowej. Taką pomoc wyświad-
czamy przez naszą modlitwę, czyny miło-
sierne, zyskiwane odpusty, zamawiane
Msze Św., a także prośby o wypominki.
W naszej bazylice, przez cały listopad przed
wieczorną Mszą Św., modlimy się na ró-
żańcu za zmarłych – czytamy wtedy wy-
pominki miesięczne. Roczne wypominki
odczytujemy w modlitwie przed poszcze-
gólnymi niedzielnymi Mszami Św. Prosi-
my w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowol-
ne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez ka-
płanów. Oprócz wypominków przyjmuje-
my na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zadusz-
ny na cmentarzu parafialnym w te dwa dni
o godz. 9.00, i komunalnym w te dwa dni
o godz. 11.00, dodatkowo we Wszystkich
Świętych o godz. 13.00 – następnie proce-
sja. W Dzień Zaduszny Msze Święte
w naszej bazylice będą o godz. 6.00, 7.00,
8.00, 12.00, 16.00, 18.00. Procesja żałob-
na po kościele o godz. 17.00.

Święci tego tygodnia: we wtorek – Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,
w środę – wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy, w piątek
– wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, w sobotę – wspomnienie bł. Honorata Koźmiń-
skiego, prezbitera.

Ogłoszenia parafialne
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Październikowy Różaniec
Szelest spadających liści, zapach palo-

nych ognisk, widok jak zawsze zagonio-
nych ludzi i szept różańcowej modlitwy
wyznaczają rytm październikowych dni.
W tej jesiennej scenerii wypowiadamy na-
sze intencje, prosząc: „a Ty, Maryjo, Bogu
je zanieś, połączone w różaniec...”.

Ileż modlitewnych intencji kryją w sobie
te nasze różańce, szczególnie te trzymane
z wielkim nabożeństwem przez ludzi cho-
rych i osamotnionych, ale także dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Odarte z połysku, nazna-
czone piętnem czasu, zużyte wielością po-
lecanych Bogu spraw. Ile łask wyprosiły,
ile modlitewnych intencji kryją w sobie ró-
żańcowe ziarna, ile intencji szeptanych
w cierpieniu i samotności!

Dzięki modlitwie powtarzanej zgodnie
z rytmem przesuwanych ziaren przeżywa-
my tajemnice swego serca i swego życia:
radosne, świetlane, bolesne, ale również
chwalebne. Widzimy siebie obok Matki
Chrystusowej, która wszystkie sprawy
swego codziennego życia i życia swego
Syna „zachowywała w swoim sercu”.
I widzimy siebie tam, pod krzyżem Jezusa,
kiedy przyjmujemy swój krzyż czasem
z trudem, czasem z grymasem bólu na twa-
rzy, czasem w opuszczeniu i samotności.
Oto różaniec naszych codziennych, życio-
wych spraw.

Modlitwa różańcowa to modlitwa pełna
treści, powagi i majestatu. Jesteśmy, pod-
czas odmawiania tej modlitwy, w zasięgu
spojrzenia Maryi.

Poprzez Maryję zbliżamy się do Jezusa.
Modlitwa ta przynosi ulgę w cierpieniu,
umacnia ducha wiary, uczy cierpliwości,
koi rany skrzywdzonych i osamotnionych.

Wpatrujmy się w Maryję, która całą swą
postawą uczy nas sensu życia. Jej życie

skierowane było nieustannie ku Bogu. Zwy-
kłe, ludzkie sprawy Jej życia nabierały sen-
su, znaczenia i wielkości, dlatego, że była
wierna swemu powołaniu, że współpraco-
wała z łaską Bożą. Wpatrzeni w Jej przy-
kład kroczmy wytrwale drogą naszego
życiowego powołania, drogą, która nas
doprowadzi do uczestnictwa z Maryją
w chwale nieba.

W wieku 68 lat w więzieniu 9 września
2007r. po długiej chorobie umierał biskup
chiński z diecezji Yongnian - John Han Din-
gxiang. Władze szpitala wezwały do łóżka
umierającego najbliższych jego krewnych,
ale nie księży, ani wiernych świeckich.
W ostatnich słowach wypowiedzianych
przed zapadnięciem w śpiączkę, tuż przed
śmiercią, biskup wypowiedział kilka zdań,
a jedno z nich specjalnie podkreślił. Prosił
o jak najczęstsze odmawianie Różańca. „To
była siła w moich utrapieniach”.

Dla mnie październik z modlitwą różań-
cową jest wielką szansą, żebym wyrów-
nywał Bogu moje długi kapłańskie. Zdaję
sobie sprawę, że jako proboszcz powinie-
nem być o wiele bliżej człowieka. Bardziej
się poszczególnym parafianinem intereso-
wać. Z wyrzutem myślę nieraz, że daleko
jestem od chorych parafian. Również da-
leko jestem od cierpień wielu rodzin, które
przeżywają różnorakie dramaty. Za mało
płaczę z płaczącymi i śmieje się z radosny-
mi. Wciąż mam wyrzuty, że za mało. Gdy
przychodzi miesiąc Maryjny jeszcze
z większą żarliwością biorę do rąk to na-
rzędzie modlitewne i proszę Maryję w tych
intencjach, które jako proboszcz zaniedbu-
ję. Mówię do Niej: „Matko Boża. Jak przed
laty spieszyłaś przez góry do swojej krew-
nej Elżbiety, tak ja w tych dniach modli-
tewnych razem z Tobą idę duchowo do
moich parafian”. Tych bardzo bliskich To-
bie, a także tych, którzy od Ciebie od-

chodzą. Idę z Tobą do smutnych i rado-
snych, chorych i cierpiących, młodych
i starszych i wszystkich przedstawiam Two-
jemu Synowi Jezusowi Chrystusowi.

Nasza wadowicka Rodzina Kolpinga dzia-
łająca przy parafii pw. Ofiarowania NMP,
gościła ostatnio przewodniczącego Rodzi-
ny Kolpinga w Essen - Freisenbruch (RFN)
- pana Heinz’a Pfeffer’a z małżonką Chri-
stel. Od 2003 roku łączy nas z tą rodziną
partnerstwo, wyrażające się prawdziwie
chrześcijańską atmosferą i braterstwem.
W ramach tego partnerstwa odbywamy
wspólne pielgrzymki do sanktuariów roz-
sianych w obu naszych krajach, uczestni-
czymy w uroczystościach religijnych, po-
znajemy wzajemnie naszą kulturę i obycza-
je, uczestniczymy w ciekawych dysku-
sjach. Ważną rolę w utrzymaniu kontaktów
odgrywa systematyczna wymiana kore-
spondencji.

Niemieccy goście przybyli do Wadowic
przed południem 15 września br. Dzięki
łaskawości prezesa ks. inf. Jakuba Gila,
naszych partnerów udało nam się zakwa-
terować w domu pielgrzyma u Ojców Kar-
melitów na Górce. Bliskość relikwii św.
Rafała Kalinowskiego i św. Teresy okazała
się być dla naszych gości niezwykłym prze-
życiem i wyróżnieniem.

Od niedzieli (16.09.) do piątku (21.09),
nasi, współpartnerzy wraz z chętnymi

członkami naszego stowarzyszenia zwie-
dzali ciekawe zakątki Małopolski. Przejaz-
dem byliśmy także w Słowacji. Uczestni-
czyliśmy w uroczystościach odpustowych
i dożynkowych parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej w Limanowej. Odwiedziliśmy
sanktuaria w Starym Sączu, Nowym Są-
czu, Nowej Wsi, Krynicy i Żywcu. Byli-
śmy w ośrodku pszczelarstwa polskiego
w Kamiannej.

Słowackie Tatry wywołały na nas wiele
przyjemnych wrażeń estetycznych. Podzi-
wialiśmy też jezioro czorsztyńskie oraz
zamki w Niedzicy i Czorsztynie. W kolej-
nych dniach zwiedziliśmy komnaty królew-
skie na Wawelu w Krakowie. Byliśmy
w muzeum browarnictwa w Żywcu. Oglą-
daliśmy miniatury budownictwa i architek-
tury światowej w Inwałdzie k/ Andrycho-
wa. Na koniec udaliśmy się na dróżki do
Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w Bazyli-
ce podziękowaliśmy Matce Najświętszej za
opiekę i wspaniałą słoneczną pogodę pod-
czas naszego pielgrzymowania.

Mamy nadzieję, że ten rajd po naszej
małej ojczyźnie Małopolsce odciśnie w pa-
mięci naszych przyjaciół niezapomniane
wspomnienia.                Z.J.Barycz

Korzystam z tej wielkiej szansy modli-
twy różańcowej, by zadośćczynić tym
moim brakom proboszczowskim – pełnej
troski duszpasterskiej o Parafian.

Goście z Niemiec w Rodzinie Kolpinga

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:Pogrzeb
Śp. Marian Gracyasz, ur. 1928 r., zam. Os. Jesionowe

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.


