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Ktoś, wsłuchując się w różne wypowiedzi ludzi, dotyczące szczególnie ich
życia religijnego, napisał litanię pod
tytułem Nie umiem. Oto ona:
Nie umiem się skupić na modlitwie,
Nie umiem solidnie pościć,
Nie umiem płakać z powodu moich grzechów,
Nie umiem dobrze się spowiadać,
Nie umiem w pełni włączyć się
w przeżywanie Eucharystii,
Nie umiem rozpoznawać na co
dzień woli Bożej,
Nie umiem całkowicie przebaczyć,
Nie umiem się szczerze cieszyć radością innych,
Nie umiem smucić się, gdy przeciwnik splajtował,
Nie umiem cierpliwie dźwigać
krzyża,
Nie umiem sobie odmówić przyjemności,
Nie umiem kochać Boga całym sercem i całą siłą,
Nie umiem…
Ks. Stanisław Szczepaniec

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

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33/873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

07 czerwca 2009r. Nr 23 (481) Rok 10

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Pragniemy serdecznie podziękować za dar Waszej Świątobliwości dla Kościoła
krakowskiego w osobie ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – wiernego przyjaciela
Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego obecność wśród nas ożywia pamięć o naszym
Wielkim Rodaku i pomaga nam trwać na drodze, którą nam wyznaczył. Nasza
obecność w Chrystusowym Kościele rozpoczęła się przy tej samej chrzcielnicy,
przy której rozpoczęła się droga małego Karolka Jana Pawła II, to zobowiązuje.
Dlatego szczególnie pragniemy wypełniać nasze powołanie małżeńskie i rodzinne
w duchu nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II. Na tę drogę prosimy Waszą Świątobliwość o Apostolskie Błogosławieństwo.
Maria, Dominika, Tadeusz Woźniakowie

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
POWTÓRZONEGO PRAWA:

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Pwt 4, 32-34.39-40

Rz 8, 14-17

Bóg jest jeden

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA: Mt 28, 16-20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił
tymi słowami; „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 07 czerwca 2009r.
1. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o żywą wiarę. O godz. 17.30
odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed
uroczystością Bożego Ciała. Obecność na
próbie konieczna do wzięcia udziału w procesji. Zapraszamy dzieci w strojach krakowskich. Prosimy o przyniesienie nieużywanych strojów.

publiczne świadectwo żywej wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza
przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Prosimy, aby drugi ołtarz wykonały siostry
Nazaretanki. W Boże Ciało w naszej bazylice będą msze św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
10.30, 13.15 i wieczorem o godz. 19.00.
Nie będzie mszy św. o godz. 12.00.
4. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.

2. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bożym Ciałem. Wszyscy wierzący biorą udział w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się
w naszej bazylice mszą św. o godz. 10.30,
a zakończy przy kościele św. Piotra.

5. W przyszłą niedzielę uroczyście przeżywamy 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do Wadowic, oraz 10. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas trzeciej pielgrzymki. Kazania na mszach św. wygłosi ks. prałat Stanisław Oder. Wszystkich parafian

3. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali

(ciąg dalszy na str.3)
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(ciąg dalszy ze str. 5)

„Drogi Księże Jakubie!
Jakże dobry i kochający jest Pan Bóg!
Postawił na naszej małżeńskiej drodze tylu
wspaniałych kapłanów! Jesteśmy głęboko
przekonani, że modlitwa i wsparcie kapłanów pozwoliło nam przetrwać trudne chwile, których w naszym życiu nie brakowało.
Bardzo nas wzruszył i zaskoczył list od
Księdza. Bóg zapłać za pamięć i modlitwę.
Dobrze, że Księdza mamy!
Czas naszego jubileuszu obfitował w różne niespodzianki. Nasz przyjaciel ksiądz
Adam, który obecnie jest w Rzymie przysłał nam błogosławieństwo Ojca Św.
Nasze dzieci zorganizowały uroczystą
kolację i podarowały nam ogromne zdjęcie. Kasia, nasza najmłodsza córka powiedziała, że na tym zdjęciu widać miłość
i gdy na nie patrzy to coś ją ściska w środku. I jak tu ich nie kochać…
28 kwietnia poprosiliśmy o odprawienie
Mszy Św. w naszej intencji księdza Jacka.

W

Pojechaliśmy do Biertowic. Dołączył
ks. Kruk (też niespodzianka). Piękny dzień!
Ufamy, że Pan Bóg będzie nam towarzyszył i błogosławił w dalszym życiu.
10 lat temu 27 lipca 1999 r., po osobistym spotkaniu z Ojcem Św. w Castel Gandolfo napisałam w swoim dzienniczku takie słowa: „Chciałam Ojca Św. przytulić,
zaprosić do swojego domu, na herbatę,
domowe ciasto, otoczyć naszymi dziećmi,
aby choć na chwilę poczuł się mniej samotny w tym Rzymie.”
Nie zrobiłam tego, ale od tamtej pielgrzymki otaczam szczególną modlitwą
i troską kapłanów, nasz dom jest zawsze
dla nich otwarty i myślę, że chyba to czują,
bo wielu już nas odwiedziło.
I my również czujemy ich wsparcie i modlitwę. Jesteśmy z Jurkiem szczęściarzami.
Przepraszam, za te osobiste bardzo refleksje ale już nieraz pisałam Księdzu, że jest
dla mnie jak Ojciec i stąd moja śmiałość.
Jeszcze raz Bóg zapłać!”
Jadzia i Jurek Charuzowie

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę czerwca, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Dorian Biel
Nataniel Gryga
Jakub Gabrzycki
Alicja Józefiak
Damian Majdak
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Pogrzeb

Śp. Józef Zając, ur. 1925r., zam. ul. Słowackiego
Śp. Natalia Pacek, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Bogumiła Wiktor, ur. 1935r., zam. ul. Cicha
Śp. Zygmunt Bizoń, ur. 1946r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 8 czerwca
6.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
7.00 Śp. Melania Drwal
7.30 Za zmarłych ofiarodwacówkaplicy na Podstawiu
8.00 Śp. Marek Mrowiec
12.00 Śp. Piotr
18.00 Sp. Jan Migdałek
Za zmarłych zrodziny Stolarz iMiszuda
Wtorek 9 czerwca
6.00 Śp. Stanisław Karelus
7.00 Śp. Antoni, Władysława, Andrzej,
Aniela, Marian Zdyb
7.30 Śp. Melania Drwal
8.00 Śp. Piotr
12.00
18.00 Śp. Józefa Maj - 10 r. śm.
O zdrowie i błog. Boże dla Ireny
Środa 10 czerwca
6.00 O błog. Boże w rozwiązaniu proble
mów małżeńskich
7.00 O powrót do zdrowia
7.30 Śp. Józef, Karolina, Rozalia Targosz
8.00 Śp. Melania Drwal
12.00 Śp. Piotr
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Gliwa
Śp. Jan Migdałek
Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Śp. Władysława Kozieł
Śp. Maria Mika
Śp. Natalia Pacek

Czwartek 11 czerwca Boże Ciało
6.00 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon
Śp. Stanisław
7.30 Śp. Bolesław Bandoła - r. śm.
Śp. Piotr
9.00 Śp. Malenia Drwal
10.30 Śp. Stanisław Karelus
13.15 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Eugeniusz i Zofia Mika - 2 r. śm.
19.00
Piątek 12 czerwca
6.00 Śp. Piotr
7.00 Śp. Stanisław Karelus
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
12.00 Sp. Melania Drwal
18.00 Dziękczynno błagalna dla Piotra
Płaszczycy w dniu urodzin
Sobota 13 czerwca
6.00 Śp.Magdalena,AntoniWacławscy iich synowie
7.00 Śp. Piotr
7.30 Śp. Eugeniusz Zając - 6 r. śm.
8.00 Sp. Maria Graca
12.00 Śp. Stanisław i Stanisława Kotarscy
Śp. Józef i Izabela Cienkusz
18.00 Śp. Melania Drwal
Sp. Antonina Dębska - 1 r. śm.
Niedziela 14 czerwca
6.00 Śp. Jacek Przybylski - 1 r. śm.
7.30 Obłog.Boże ipotrzebne łaskidla członkówŻywego
Różańca iichopiekuna od VIIRóży
Śp. Stanisław Paleczny - 6 r. śm.
Sp. Czesław Paleczny - 1 r. śm.
9.00 Śp. Piotr
10.30 Śp. Maria i Marian Gabryl
12.00 Śp. Melania Drwal
13.15 Roczki
18.00 Śp. Stanisław Karelus

Zapraszamy
W poniedziałek 29 czerwca pielgrzymujemy do Szczyrku przez Klimczok i Szyndzielnię. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt przejazdu 30 zł.
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(ciąg dalszy ze str. 2)

zapraszamy w tym dniu na mszę św. o godz.
18.00, którą będzie sprawował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Mszy św. o godz.
19.00 nie będzie.

6. Pielgrzymujemy do Lichenia przez
Gniezno. Wyjazd w środę 29 lipca o godz.
5.00. Powrót w czwartek 30 lipca wieczorem. Koszt przejazdu i noclegu wynosi 100 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
11 czerwca 2009 r.
1. Dzisiaj jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana
u nas Bożym Ciałem. Ojciec Święty Jan
Paweł II prosił w Liście Apostolskim: „Zostań z nami”. „Niech w tym Roku szczególnie żarliwie będzie przeżywana uroczystość Bożego Ciała z tradycyjną procesją,
a następujące dni po Święcie niech staną
się pomocą do pogłębienia wiary w żywą
obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.
2. Dzisiaj Msze Święte odprawiamy
w porządku niedzielnym – nie ma mszy
św. o godz. 12.00. W tym dniu wszyscy
wierzący biorą udział w uroczystej procesji, która rozpoczyna się w Bazylice mszą
św. o godz. 10.30.

Twoja cześć, chwała
Żyjemy w świecie, w którym zdarzają się
różne ekstremalne rzeczy, oraz ekstremalne
postawy. Są grupy ludzi wierzących, które
z największą czcią i wiarą odnoszą się do
Najświętszego Sakramentu. Spotkać jednak
można różnych prześmiewców, a nawet bluźnierców, którzy w sposób wyzywający lekceważą sakrament miłości, czyli Eucharystię. W 21 numerze Gościa Niedzielnego
Franciszek Kucharczyk podaje na ten temat
wstrząsające wiadomości:
„Dawna miss Belgii Goedele Liekens
wystąpiła na okładce belgijskiego miesięcznika „Goedele” w stroju zakonnicy. Do pi- -3-

3. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Przez osiem dni, czyli oktawę, uroczystymi procesjami po rynku o godz. 18.30 czcimy obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zachęcamy do
uczestnictwa.
4. Dla ubogacenia tegorocznej oktawy
Bożego Ciała zapraszamy na procesję wieczorem o godz. 18.30: w piątek – matki
i ojców, w sobotę – babcie i dziadków,
w poniedziałek – młodzież szkół średnich,
we wtorek – młodzież gimnazjalna, w środę
– dzieci szkolne od I do VI klasy, w czwartek – rodzice z małymi dziećmi w wózkach.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
sma dołączono opakowanie z trzema hostiami, opatrzone zdjęciem byłej miss i napisem: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje”.
Serdeczne dzięki dla redakcji, że hostie nie
były konsekrowane. Bo różnie mogło być.
Profanacja Eucharystii jest ostatnio w modzie. Na niektórych filmach widać, jak konsekrowane hostie wrzucane są do toalety, na
innych karmi się nimi zwierzęta, rozbija
mikserem albo przebija gwoździami.
Nieraz już znajdowali się świętokradcy,
którzy chcieli sprawdzić, czy w konsekrowanej hostii naprawdę jest Pan Jezus. A jeśli jest, to jak się zachowa. Dzisiejsi profa(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

natorzy chcą chyba sprawdzić, jak zachowają się katolicy. Być może wyobrażają
sobie, że poniewierając Ciałem Chrystusa,
dowiodą, że nasza wiara to zabobon. Bo
gdyby tam był Bóg, to by przecież nie pozwolił tak się traktować.
Dokładnie tak samo rozumowali oprawcy z Golgoty. „Jeśli jesteś synem Bożym,
zejdź z krzyża!” - wrzeszczeli. I tak samo
Jezusa potraktowali: pobili Go niemal na
miazgę, przebili gwoździami, obrzucili
nieczystościami. Popełnili najstraszniejszą
profanację wszechświata.
I co? I nic. Ale przecież już Izajasz to
zapowiedział: „Dręczono Go, lecz sam się
dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich”.
To zupełnie zrozumiałe, że i na dzisiejszych bluźnierców nie spada deszcz ognia
i siarki. Skoro Bóg nie poraził nagłą śmiercią morderców Jego Syna, to i nic dziwnego, że ziemia nie rozstępuje się pod tymi,
co poniewierają Ciałem Chrystusa w Eucharystii.”
Czytając reportaż o tych smutnych ludzkich postawach – wyzwala się w nas pragnienie, żeby Jezusa ukrytego pod postaciami Chleba i Wina z jeszcze większą wiara i miłością przyjmować i uwielbiać.
Nasza bazylika jest postawiona na drodze. Sam Jezus mówił o sobie, że jest Drogą.
Łatwo jest wstąpić do kościoła. On przecina nasze drogi. Dzięki takiemu umiejscowieniu wciąż w kościele przebywają modlący się ludzie. Tym bardziej napędza do
naszej świątyni wiernych pielgrzymów były
Parafianin Jan Paweł II – Karol Wojtyła.
Niejednokrotnie pielgrzymów różnego
wieku jest tak dużo w świątyni, że trudno
wprowadzić skupienie i ciszę. Tym bardziej,
że niektóre z grup pragną śpiewać pieśni
religijne i modlić się na głos. Niejednokrotnie w takiej sytuacji powstaje dość duży

rwetes. Dołączają do tego przewodnicy, czy
to świeccy czy duchowni, którzy głośno opowiadają swoim słuchaczom historię Papieża
i kościoła. Może to, słusznie, niektórych drażnić. Wiem też, jak trudno dla celebransa
o skupienie podczas mszy św., gdy grupy
zwiedzających wchodzą i wychodzą. Podczas uroczystości ślubnych, są również tacy,
którzy nie chcą, by w kościele przyglądali
się im zwiedzający. Inni natomiast bardzo
tego pragną. Taki jest charyzmat naszej świątyni. Podczas dni wiosennych i letnich, a także jesiennych napełniona jest pielgrzymami.
Widzę plusy i minusy tej obecności. Jestem
dumny, iż z woli naszego arcybiskupa jestem tutaj proboszczem.
W naszej świątyni jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Istnieją wielkie obwarowania prawa kanonicznego, ażeby tak zabezpieczyć monstrancję
z Najświętszym Sakramentem, by nie doszło do żadnej profanacji. Widzę to po różnych kościołach, które podczas pielgrzymek
parafialnych nawiedzamy, jak bardzo proboszczowie dbają, ażeby kaplica, w której
przechowywany jest Jezus, była zabezpieczona. Kraty oddzielają modlących się od
Jezusa ukrytego w monstrancji. W naszej
papieskiej bazylice zrezygnowałem z takiego sposobu zabezpieczenia i oddzielenia.
Czasami przejmuje mnie lek i trwoga –
żeby nie dej Boże jakaś świętokradzka ręka
bluźnierczo nie podjęła monstrancji. Ufam
jednak, że wierni, którzy nieustannie napełniają swoja obecnością kościół, oraz kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, są
najlepszym zabezpieczeniem Świętości Eucharystii.
Mam wdzięczność do wszystkich, którzy
swoja obecnością uwielbiają Boga, oraz zabezpieczają kościół przed jakimkolwiek
zbezczeszczeniem.
-4-

Ks. Infułat

Ocena heroiczności cnót kandydata na
błogosławionego to przedostatnia faza pracy w kongregacji przed podpisem Benedykta XVI pod specjalnym dekretem,
otwierającym Janowi Pawłowi II drogę na
ołtarze. Kiedy komisja kardynałów i biskupów wyda pozytywną opinię o heroiczności
cnót kandydata na ołtarze, jej przewodniczący przekazuje Ojcu Świętemu szczegółową informację o całym dotychczasowym
przebiegu procesu kanonizacyjnego. Wtedy Papież podejmuje decyzję, czy może być
wydany dekret o heroiczności cnót sługi
Bożego i rozpoczyna się kolejny etap pracy Kongregacji, mający na celu uznanie
autentyczności cudownego uzdrowienia za
wstawiennictwem kandydata na ołtarze.
W sprawie cudu musi najpierw wypowiedzieć się komisja lekarska powołana przez
Kongregację, następnie komisja teologów,
następnie komisja kardynałów i biskupów.
Wówczas sprawa cudu jest referowana Ojcu
Świętemu, który podejmuje decyzję o wydaniu dekretu potwierdzającego autentyczność cudu oraz o beatyfikacji.

Beatyfikacja coraz bliżej
13 maja komisja teologów wydała opinię, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji w procesie beatyfikacyjnym można orzec heroiczność cnót Jana Pawła II.
Teraz dokumenty zostaną przekazane do
oceny kardynałom.
Nieznany jest dokładny wynik głosowania, wiadomo jedynie, że „za” musiało
opowiedzieć się co najmniej dwie trzecie
członków komisji teologów, których miało być dziewięciu. W tym gronie był też
jeden Polak. Teologowie poprosili jeszcze
relatora o pewne wyjaśnienia, które przekaże on już komisji kardynałów. - Czas
ogłoszenia decyzji komisji nie jest przypadkowy - skomentował decyzję komisji teologów abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Zdrowia. Wybrano dzień 13 maja,
nawiązujący do dnia przelania krwi przez
Jana Pawła II na Placu św. Piotra za wolność Kościoła i człowieka. Jest to wielka
radość dla nas wszystkich, nie tylko dla
Polski, ale całego Kościoła.
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Sprzymierzenie
Niejednokrotnie powtarza się, że taki kapłan, jaka rodzina. Kapłan wychodzi z ludu
i jest dla ludu. Jednocześnie bardzo silnie
się podkreśla, że małżeństwa, aby mogły
duchowo się rozwijać, potrzebują większej
troski duszpasterskiej. Współcześnie w Kościele są różne formy duszpasterstwa rodzin.
W naszej diecezji najbardziej są znane tzw.
Kręgi Rodzin, oraz Oazy Rodzin. Dla niektórych małżeństw drogą rozwoju jest neokatechumenat, albo też Grupy Charyzmatyczne. Wymieniłem przykładowo tylko niektóre. Jest ich na pewno więcej. Faktem jest,

że bez pogłębionego życia religijnego, trudno w dzisiejszym świecie żyć ewangelicznie w małżeństwie i rodzinie. W naszej parafii staramy się spotykać z rodzicami z okazji I Komunii św., a także Bierzmowania.
Jest to pewno zbyt uboga droga na pogłębienie religijności, ale zawsze coś jest. Dziękuję rodzicom za obecność na tych spotkaniach. Dla przykładu podaję list małżonków,
z którymi jako proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego Na Wzgórzach w Nowej Hucie byłem związany.
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(ciąg dalszy na str.7)

