(ci¹g dalszy ze str. 7)

i mimo pokrycia blach¹
nie straci³a uroku. Wie¿ê
wieñczy charakterystyczna cebulasta kopu³a.
Przez kratê ogl¹damy
wnêtrze z piêknym ikonostasem.
Do wnêtrza dawnej cerkwi greckokatolickiej udaje siê nam wejœæ
w Szachtowej.
Kolejnym miejscem pielgrzymowania jest Szczawnica, która z roku na
rok piêknieje i nabiera blasku. Sk¹d
nazwa Szczawnica? Oczywiœcie od
wód Ÿródlanych – szczaw, wyp³ywaj¹cych wœród pieniñskich szczytów.
Kiedyœ miejscowi górale wykorzystywali je do przygotowywania regionalnych smako³yków, ale tak¿e leczyli nimi ró¿ne
dolegliwoœci. Z czasem
z tego Ÿródlanego lekarstwa korzysta³o coraz wiêcej osób, a¿
wreszcie s³owa o ich
unikatowym sk³adzie, bogatym w sole
mineralne i liczne mikroelementy dotar³a w najdalsze zak¹tki Europy.
Mamy mo¿liwoœæ wypicia licznych
wód mineralnych w piêknie odrestaurowanej Pijalni Wód Mineralnych
w stylowym „Domu nad Zdrojem” na
Placu Dietla w Górnym Parku, który
odzyska³ dawny wygl¹d i blask. Spacerujemy te¿ po Parku Dolnym, któ-
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ry ³¹czy piêkno przyrody ze sztuk¹
ludow¹. Spacer po Szczawnicy koñczymy nad Grajcarkiem. Powsta³a tu
nowa promenada miejska licz¹ca ok.
1800m. Deptak rozpoczyna siê pod
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
16. N i e d z i e l a Z w y k³ a
Jan Pawe³ II to cz³owiek, który
pozosta³ w naszych sercach. To On
nauczy³ nas, ¿e Ÿród³em mi³oœci
jest sam Bóg i to w³aœnie Jego trzeba stawiaæ na pierwszym miejscu.
Potrafi³ ka¿dego pocieszyæ swoimi
s³owami. Zjednoczy³ m³odzie¿. To
On, tak jak i Jezus, ukocha³ ka¿doln¹ stacj¹ kolejki linowej na Palenicê i prowadzi a¿ do œcie¿ki pieszorowerowej prowadz¹cej na S³owacjê
wzd³u¿ Dunajca. Naprawdê, jest tu
co podziwiaæ.
Czas wracaæ do domu. Opuszczamy uzdrowisko Szczawnica po³o¿one w jednym z najpiêkniejszych zak¹tków Polski w dolinie Grajcarka.
Maria Zadora
Do u¿ytku parafialnego

Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96, e-mail: gazetabazylika@wadowicejp2.pl
www.wadowicejp2.pl

dego z nas, by³ gotów ka¿demu
pomóc, pochyla³ siê nad ka¿d¹
ludzk¹ s³aboœci¹.
Za Twego S³ugê Bo¿ego, Ojcze
nasz dziêkujemy Ci z ca³ego serca. Modlimy siê i z ufnoœci¹ wierzymy, ¿e Jan Pawe³ II wkrótce
zostanie wyniesiony na o³tarze
jako Œwiêty.
Wies³aw i Renata £ê¿niak
z dzieæmi

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
RODZAJU:

PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:

Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga

Kol 1, 24-28
Cierpi¹c z Chrystusem dope³niamy Jego dzie³a

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

EWANGELIA:

£k 10, 38-42 Marta i Maria przyjmuj¹ Chrystusa

Jezus przyszed³ do pewnej wsi.
Tam niejaka niewiasta, imieniem
Marta, przyjê³a Go do swego domu.
Mia³a ona siostrê, imieniem Maria,
która siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego mowie. Natomiast
Marta uwija³a siê ko³o rozmaitych
pos³ug. Przyst¹pi³a wiêc do Niego
i rzek³a: «Panie, czy Ci to obojêtne,

R ó¿ne

¿e moja siostra zostawi³a mnie sam¹
przy us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby
mi pomog³a».
A Pan jej odpowiedzia³: «Marto,
Marto, troszczysz siê i niepokoisz
o wiele, a potrzeba ma³o albo tylko
jednego. Maria obra³a najlepsz¹
cz¹stkê, której nie bêdzie pozbawiona».
Oto s³owo Pañskie

wymiary goœcinnoœci

Nasza polska goœcinnoœæ jest przys³owiowa: „Goœæ w dom, Bóg
w dom”. Zmieni³y siê okolicznoœci
dawania goœciny: nie jest konieczna,
gdy¿ istnieje sieæ hoteli i pensjonatów i nie jest spontaniczna, a wed³ug
standardów dobrego wychowania
nale¿y uprzedziæ o wizycie gospodarzy domu. Istota goœcinnoœci, choæ
zmieniaj¹ siê „czasy” pozostaje bez
zmian. W przyjmowaniu goœci nie
chodzi tylko o materialny wymiar, ale
o g³êbokie spotkanie i wzajemn¹
uwagê. Przyk³adem jest postawa

Marii s³uchaj¹cej Jezusa. Goœcinnoœæ
to nic innego jak nieustanna gotowoœæ do spotkania z drugim cz³owiekiem. Nieoczekiwana goœcina trzech
Nieznajomych w domu Abrahama,
o której s³yszeliœmy w pierwszym
czytaniu zmieni³a jego ¿ycie i otworzy³a nadzieje na przysz³oœæ. Zaproszenie Chrystusa w goœcinê naszego
serca otwiera nadziejê dla naszej przysz³oœci. Starajmy siê byæ goœcinni dla
Boga równie¿ podczas tegorocznych
wakacji i urlopów.
ks. Proboszcz

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyœmy uwa¿nie s³uchali s³ów Syna Twojego.
-2-

P ielgrzymka

do Jaworek i Szczawnicy

Pieniny to szczególne miejsce,
gdzie natura i kultura przeniknê³y siê
wzajemnie i po³¹czy³y w pe³nej harmonii. Niezwyk³a sceneria górska,
wiele osobliwoœci krajobrazowych
i przyrodniczych wci¹¿ przyci¹gaj¹
ludzi. 22 czerwca 2013 roku z ks. inf.
Jakubem Gilem pojechaliœmy zobaczyæ i poczuæ to miejsce. Nasz¹ wêdrówkê rozpoczêliœmy od W¹wozu
Homole im. J. Wiktora za³o¿onego
w 1963 roku. Nazwa w¹wozu pochodzi od ruskiego s³owa gomo³a (homo³a) oznaczaj¹cego ob³y kszta³t, co
mo¿emy zaobserwowaæ pod¹¿aj¹c
wzd³u¿ doliny ok. 800m. W¹wóz Homole to najwiêksza atrakcja ma³ych
Pienin. Tworzy go g³êboko wciêta
w skalne zbocze dolinka potoku Kamionka, uchodz¹cego do Grajcarka.
Zbudowane z bia³ego i czerwonego
wapienia krynoidowego pionowe
œciany i turnie w fantazyjnych kszta³tach, z wysoko zawieszonymi pie-

Chrzest Œw.
Z radoœci¹ informujemy,
¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

czarami i niszami siêgaj¹ 120 m wysokoœci. W tej niezwyk³ej scenerii
sk³adamy ¿yczenia naszemu Z³otemu
Jubilatowi ks. Infu³atowi, wrêczaj¹c
album ze zdjêciami z naszych pielgrzymek. Po opuszczeniu dna w¹wozu wychodzimy na us³an¹ blokami
skalnymi polankê Dubantowska Dolina, gdzie w promieniach s³oñca odpoczywamy i podziwiamy piêkno
pieniñskiej przyrody. Wracamy inn¹
tras¹, przed nami piêkna panorama
Beskidu S¹deckiego z pasmem Radziejowej Prehyby, za nami najwy¿szy szczyt w Ma³ych Pieninach, Wysoka (1050m). Warto tu przytoczyæ
s³owa Jana Paw³a II: „Obcowanie
z natur¹, z jej piêknem i spokojem
przywraca nam si³y i pogodê ducha”.
Schodzimy do Jaworek, niewielkiej
po³emkowskiej wsi, kierujemy siê do
cerkwi (obecnie koœció³ rzymsko-katolicki). Cerkiew jest murowana
(ci¹g dalszy na str. 8)

Aleksander Gromada, syn Micha³a i Katarzyny
Milena B¹k, córka Grzegorza i Ismeny
Nicolas Talar, syn Piotra i Moniki
Aleksandra Romañska, córka Waldemara i Marii
Laura Ciep³y, córka Grzegorza i Agnieszki
Kacper Grabowski, syn Mariusza i Anety
Mateusz Stanek, syn Wies³awa i El¿biety
Kinga Pary³a, córka Adama i Renaty
Milena Wis³a, córka Stanis³awa i Lilianny
Adam Jurka, syn Leszka i Joanny
Gabriela Dudoñ, córka Jacka i Moniki
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Intencje mszalne
Poniedzia³ek 22 lipca
Œp. Danuta Góra
6.00 O b³og. Bo¿e dla Ofela Maristela i rodziny Œp. Maria Kruk
8.00 Œp. Rozalia i Jakub Stuglik
Œp. Krystyna i Adam Walczak, Zofia i Stefan
00
18.
Œp. Antonina Targosz - 30 r.œm.
Kasprzyccy z synem Adamem
W 3 r. œlubu Micha³a i Karoliny
Œp. W³adys³awa i Tadeusz Œmieszek
Ró¿añskich z proœb¹ o dalsze b³og. Œp. Helena Gêbala
Bo¿e i ³askê potomstwa
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Micha³ i Maria Nowak - 8 r.œm.
Wtorek 23 lipca
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Krystyny Czwartek 25 lipca
8.00 Œp. Maria Pasternak
6.00 Œp. Józef Rajda
00
18.
Œp. Józef i Aniela Giermek, dzieci i wnuki 8.00 Œp. Anna i Stanis³aw
O pomyœlnoœæ dla córki Ewy i jej
18.00 Œp. Petronela Szatan
rodziny oraz ich spraw, o pomyœlnoœæ
Œp. Zofia Pacut, Stanis³awa Banaszewski
dla Boles³awa, Micha³a, Marka,
utrzymanie jednoœci i ³askê œwiat³a Pi¹tek 26 lipca
6.00 Œp. Mieczys³aw i Stefania Jakubowscy w r.œm.
Œroda 24 lipca
8.00 Œp. Anna Kurowska i zmarli pracownicy
6.00 Œp. Zofia Rokowska - 2 r.œm.
Oœrodka Kultury w Kalwarii Zeb.
00
00
8.
Œp. Wies³aw Romek
18.
Œp. Maria Pasternak
18.00 W intencjach nowennowych
Œp. Józef i Anna Adamczyk
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³og. Bo¿e w ¿yciowych
Sobota 27 lipca
wyborach dla S³awomira i Jaros³awa w 25 r. 6.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
urodzin i chrztu
8.00 Œp. Adolf Mierzwa
W intencji Marii i W³adys³awa Rokowskich 18.00 Œp. Jan, Irena i Anna
- 43 r. œlubu
Œp. Andrzej Kumala
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Jadwigi i Jana
Za zmar³ych:
Niedziela 28 lipca
Œp. Boles³aw £aziñski
6.00 Za Parafian
Œp. Bogumi³a Leœniak - 2 r.œm.
7.30 Œp. Stanis³aw Sikora, Jan Madej
Œp. Marianna i Tadeusz Œlusarczyk
Œp. Stanis³aw Moskwa, Marian Kopacz
Œp. Józef Rajda
9.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Krystyna Kêcka
9.00 Roków:
Œp. Wojciech Miarka
10.30 Œp. Piotr Byrski i ¿ona Stanis³awa
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
12.00 Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Kazimiera Bizoñ
19.00 Œp. Jan i Rozalia Chojna
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16. Niedziela Zwyk³a - 21 lipca 2013
1. Nasze miasto goœci stypendystów
studentów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”. Dziœ o godz. 12.00 przed
Bazylik¹ Msza œwiêta celebrowana
przez Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce abp. Celestino Migliore. Bezpoœrednio po Eucharystii spektakl teatralny przygotowany przez stypendystów, poœwiêcony Karolowi Wojtyle i Wadowicom. Na godz. 20.00 zapraszamy m³odzie¿ na radosny koncert „Rio w Wadowicach” i spektakl
s³owno – muzyczny „Przed sklepem
Jubilera”.
2. Msza œw. z poœwiêceniem pojazdów w czwartek o godz. 18.00. Z tej
okazji bêdzie mo¿na z³o¿yæ ofiarê do
puszek na rzecz misyjnych œrodków
transportu.. Kultura na jezdni, która
wyra¿a siê tak¿e w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowi¹zkiem
moralnym ka¿dego chrzeœcijanina.
3. W czwartek œwiêto œw. Jakuba,
aposto³a, patrona ks. infu³ata Jakuba
Gila. Polecamy modlitewnej pamiêci
osobê Czcigodnego Solenizanta.
4. Zapraszamy dzieci w ramach radosnego czwartku na wycieczkê do
Krakowa –. Wyjazd o godz. 8.00
z placu przy ul. Mickiewicza. Przy zapisie w zakrystii lub w kancelarii nale¿y podaæ numer PESEL i adres zamieszkania.
5. W pi¹tek 26 lipca wspomnienie
œwiêtych Joachima i Anny – rodziców
Najœwiêtszej Maryi Panny i dziadków
naszego Zbawiciela. Wyrazem naszej

chrzeœcijañskiej kultury jest czeœæ
i szacunek oraz pomoc ludziom starszym. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy polecamy ludzi starszych.
6. Zapraszamy na pielgrzymki:
£agiewniki 26 lipca /pi¹tek/, Sandomierz, Kodeñ, Lublin 29 i 30 lipca
/poniedzia³ek i wtorek/, Czerna,
Smardzowice 05 sierpnia /poniedzia³ek/, Turbacz 11 sierpnia /niedziela/.
7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Marii
Magdaleny, we wtorek – Œwiêto
œw. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, w œrodê – wspomnienie œw. Kingi, dziewicy, w czwartek – Œwiêto
œw. Jakuba, Aposto³a.
7. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej. W dzisiejszym wydaniu tygodnika Carolus informacje o pieszej
pielgrzymce na Jasn¹ Górê.
8. Przed nami nowy tydzieñ. Dla
jednych pracy, dla innych to dni wakacji. Prosimy mi³osiernego Boga
o b³ogos³awieñstwo na ka¿dy nadchodz¹cy dzieñ, ¿ycz¹c wszystkim parafianom, goœciom, oraz wypoczywaj¹cym na urlopach radosnych chwil spêdzanych w jednoœci z Bogiem.
9. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty po¿egnaliœmy: Œp. W³adys³aw Madyda, œp. Gra¿yna Cholewa, œp. Stanis³aw Korzeniowski.
Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj
im œwieci.
ks. Proboszcz
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ozwarstwienie

Jak œwiat œwiatem, to zawsze byli
ludzie, którym powodzi³o siê bardzo
dobrze. Mieli na wszystko. Obok
nich byli równie¿ tacy, którzy klepali biedê. Na nic nie mogli sobie
pozwoliæ. Na wszystko brakowa³o
grosza. Najwiêcej jednak by³o tych,
którzy nie mieli za du¿o, ale te¿ nie
zaliczali siê do biedaków. To by³a
tzw. klasa œrednia. Pracowali, zaoszczêdzali i bez wiêkszych k³opotów
koniec z koñcem wi¹zali.
Pismo œw. mówi: „Nie daj mi Bo¿e
wielkiego bogactwa, ale chroñ mnie
równie¿ od wielkiej nêdzy.”
Jak jest dzisiaj? Tak samo jak by³o
wczoraj. S¹ rodziny bardzo dobrze
sytuowane. Nie licz¹ siê z pieniêdzmi. Wyje¿d¿aj¹ na wczasy organizowane przez biura turystyczne.
Spotkaæ ich mo¿na w ró¿nych czêœciach œwiata. Wypoczywaj¹ w basenie Morza Œródziemnego, ale te¿
nad Morzem Czarnym i innymi ciep³ymi morzami i oceanami. Staæ tych
ludzi na ró¿ny rodzaj wypoczynku. -4-

S¹ inni, którzy mówi¹: A za co
mam jechaæ? Jak ju¿ dziecko pojecha³o na koloniê to wystarczy.
Ja nie muszê.
Spora jednak czêœæ naszego spo³eczeñstwa podczas wakacji stara siê
wyjechaæ ze swojej miejscowoœci.
Wakacje – to wielka wêdrówka ludów. Na ró¿ny sposób nasi rodacy
spêdzaj¹ urlopy, czas wakacyjny.
Tyle sposobów ile ludzi. Ka¿dy inaczej wypoczywa. Inaczej siê relaksuje. S¹ jednak pewne regu³y wypoczynku, do których nale¿y ruch,
a tak¿e ró¿nego rodzaju radosna twórczoœæ. Nuda, bezczynnoœæ zawsze s¹
wrogami rozwoju cz³owieka.
Wspó³czeœnie zauwa¿amy nie tylko rozwarstwienie spo³eczne, ale tak¿e du¿e podzia³y polityczne. S¹ grupy ludzi, które uwa¿aj¹, ¿e tylko ta
partia mo¿e rz¹dziæ pañstwem, potrafi ludzi uszczêœliwiæ. Inni wprost
przeciwnie – oskar¿aj¹, ¿e w³aœnie
oni rozkradaj¹ pañstwo, niszcz¹ byt
narodowy. Ukazuj¹, ¿e ich partia jest
w stanie poprowadziæ pañstwo drog¹
w³aœciw¹. Ile¿ tych opcji politycznych jest w naszym narodzie. Jesteœmy œwiadkami oskar¿eñ, pos¹dzeñ,
wyzwisk i poni¿eñ. Ka¿dy dyskutuj¹cy ma swoje racje. Kiedy przychodzi czas wyborów, to przesz³o polowa naszego spo³eczeñstwa nie bierze udzia³u w g³osowaniu. S¹ przekonani, ¿e dobrze robi¹, bo na z³o-

dziei g³osowaæ nie bêd¹. To jest jednak du¿y b³¹d. Trzeba budowaæ
w sobie przekonanie do wartoœci,
które okreœlona partia prezentuje.
W demokracji, w której przysz³o nam
¿yæ trzeba byæ politycznie czynnym.
Katolik nie mo¿e powiedzieæ, ¿e
mnie wybory nie obchodz¹. Ja na
oszustów i z³odziei g³osowaæ nie
bêdê. Dzieje siê tak, ¿e na skutek
absencji w wyborach okreœlonej grupy ludzi – rz¹dz¹ nami ci, którzy
ewangeliczne wartoœci przekreœlaj¹.
Pisz¹c o wielorakim rozwarstwieniu naszego spo³eczeñstwa – nie sposób nie ukazaæ bolesnego problemu
rozbicia religijnego. Wchodzi ono do
naszej Ojczyzny coraz szybszymi
krokami.
Ewangelia wspomina epizod domu,
w którym wszyscy s¹ ze sob¹ sk³óceni. Rodzice z dzieæmi, a dzieci z rodzicami. Ka¿dy z nich uznaje inne wartoœci. To nauczanie Jezusowe aktualne
jest równie¿ w naszych czasach.
Przyczyn¹ podzia³ów religijnych
nie jest ani bogactwo, ani p³eæ. Wiek
czy wykszta³cenie.
Spotykam siê z bardzo smutnymi
wyznaniami rodziców: „Mój syn,
moja córka szerokim ³ukiem omijaj¹
koœció³. Ja ich tak nie uczy³am. Razem z nimi sz³am do koœcio³a. On by³
ministrantem, a nawet lektorem. Teraz ju¿ do spowiedzi nie chodzi.
Przesta³ uczêszczaæ na mszê œw.”

Niejednokrotnie s³yszê te¿ smutn¹
mowê ma³ych, pierwszokomunijnych
dzieci: Moja mamusia, mój tatuœ
w niedziele na mszê œw. nie uczêszczaj¹, bo nie maj¹ czasu. A co robi¹?
Wypoczywaj¹. Wyje¿d¿aj¹.
Zauwa¿amy, ¿e w jednym domu,
w jednej rodzinie czêsto s¹ ¿arliwi katolicy, a obok nich bliski im cz³owiek,
który w ¿yciu nie rozwin¹³ wiary. On
mówi, ¿e dobrze mu z tym. „Niech siê
inni nie wtr¹caj¹ w moje ¿ycie, bo wiara to moja prywatna sprawa”. Nieraz,
gdy s³ucham takiej mowy – zdecydowanie oponujê. Pytam wtedy:
A gdy widzisz, ¿e twój bliski topi siê,
to nic nie robisz? Czy s¹dzisz, ¿e jeœli
wybra³ taki sposób k¹pieli, to niech
ponosi tego skutki? Czymœ normalnym jest, ¿e w takiej granicznej sytuacji szukamy pomocy. Pragniemy go
uratowaæ. Ka¿da œmieræ jest straszna.
Musi byæ równie¿ bolesne dla najbli¿szych zatopienie wartoœci religijnych
w cz³owieku, z którym zwi¹zani jesteœmy wêz³ami rodzinnymi.
ks. Infu³at
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