(ci¹g dalszy ze str. 7)

lia poœwiêcona jest naszemu B³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II.
Na koniec Eucharystii b³ogos³awieñstwo relikwiami Ojca Œwiêtego,
które parafia Orawska Polhora otrzyma³a w maju 2011 r. Jest to kropla krwi. Odczuwam obecnoœæ B³ogos³awionego Jana Paw³a II, patrzy na nas z góry i nam b³ogos³awi. Dziêkujê Bogu za Ciebie Ojcze
Œwiêty, którego spotka³am w mojej m³odoœci, w wieku dojrza³ym odszed³eœ,
ale ci¹gle by³eœ i jesteœ obok mnie
ze swoim s³owem, a przede
wszystkim czynem. Za Twoje
œwiadectwo mówi¹ce o mi³oœci do Boga i cz³owieka –
dziêkujê Ci.
Pasj¹ Ojca Œwiêtego by³y
góry, pielgrzymowanie.
Dziêki czêstym wyprawom
w góry Karola Wojty³y
mamy dziœ wiele miejsc
i pami¹tek po jego turystycznej aktywnoœci W wielu
miejscach, które odwiedzi³
w górach, jako przysz³y papie¿, a potem ju¿ Ojciec Œwiêty stoj¹ dziœ kaplice, kapliczki, krzy¿e i tablice
pami¹tkowe. Trasy ,którymi wêdrowa³ to szlaki papieskie, teraz to wielki zaszczyt chodziæ tymi samymi szlakami. Przyrodê traktowa³ jako odblask Bo¿ego
piêkna, górskie wêdrówki sk³ania³y go do modlitwy i kontemplacji.
Ju¿ jako Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Byt cz³owieka jest przemijaj¹cy i zmienny. Góry istniej¹ w sposób pewny i trwa³y, s¹ wymownym obrazem niezmiennej
Wiecznoœci Boga”.
Dziêkujê Bogu za pielgrzymkê w piêknej górskiej scenerii. Radoœæ przebywania tak blisko cudów natury jest szczêœciem samym w sobie.
Janina Matusik

Bazylika - Tygodnik informacyjny

ISSN 1640-0607

22 wrzeœnia 2013r. Nr 38 (705) Rok 14

Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
25. N i e d z i e l a Z w y k³ a

J e s te m p rz y

Tob i e

Ojcze Œwiêty, pokaza³eœ nam,
jak ¿yæ i jak umieraæ.
Spraw, abyœmy nigdy nie zapomnieli tej nauki.
Któ¿ bardziej ni¿ Ty
móg³by powiedzieæ:
„Non omnis moriar?”
Umar³o tylko Twoje cia³o.
Ty przecie¿ ci¹gle jesteœ z nami.
Zawsze bêdziesz.
Niezniszczalna cz¹stka Ciebie
trwa w nas.
„Sursum corda”, mówi³eœ.
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W górê serca – dla Ciebie, Ojcze Œwiêty!
Patrycja i £ukasz

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA AMOSA

LISTU ŒW. PAW£A AP. DO TYMOTEUSZA

Am 8, 4-7 Bóg ukarze gnêbicieli ubogich

1 Tm 2, 1-8 Wspólne b³agania za wszystkich ludzi

Pana pochwalcie, On dŸwiga biednego.

EWANGELIA: £k 16, 1-13

Przypowieœæ o nieuczciwym rz¹dcy

Imieniny naszego Proboszcza
W ostatni¹ niedzielê, z okazji zbli¿aj¹cych siê imienin Ks. Proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca, zgromadziliœmy siê w naszej œwi¹tyni na Eucharystii, aby wyraziæ szacunek i przywi¹zanie do Ks. Proboszcza – Ojca
Parafii, a tak¿e dziêkowaæ Mu za Jego
obecnoœæ wœród nas i dla nas i aby
wraz darem modlitwy ¿yczyæ Mu obfitych ³ask Bo¿ych, darów Ducha Œw.
na dalsz¹ pos³ugê duszpastersk¹.
Licznie zgromadzeni wierni, dzieci, s³u¿ba liturgiczna oraz przedstawiciele ruchów i wspólnot dzia³aj¹-

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

cych przy parafii sk³adali z serc p³yn¹ce ¿yczenia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, œwiat³a i mocy Ducha Œw., aby
jako Ojciec parafii jeszcze bardziej
rozwija³ duchowoœæ parafian, umacnia³ ich mi³oœæ do Ojca Œwiêtego, b³og.
Jana Paw³a II i rozwija³ Jego kult.
Uroczyst¹ Eucharystiê sprawowan¹
przez ks. Solenizanta w koncelebrze
ks. inf. Jakuba Gila i ks. Piotra Wiktora uœwietni³ chór parafialny i schola dzieci.
Anna Brañka

Maciej Sikora, syn Wojciecha i Pauliny
Alicja Garpiel, córka Tomasza i Anny
Aleksandra Garpiel, córka Tomasza i Anny
Nikodem Ramêda, syn Micha³a i Faustyny
Miko³aj Leœniak, syn Gerarda i Magdaleny
Miko³aj Bry³a, syn Józefa i Eweliny
Jan Sitko, syn Krzysztofa i Jolanty
Nikodem Porêbski, syn Krzysztofa i Wioletty
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Msza Œwiêta na Babiej Górze 24.08.2013r.
W ka¿d¹ ostatni¹ sobotê sierpnia
od 1996 roku na szczycie Babiej
Góry (1725 m n.p.m.) w samo po³udnie odprawiana jest msza œwiêta
w intencji B³ogos³awionego Jana
Paw³a II. To mieszkañcy Orawskiej
Polhory i okolic, dla których B³ogos³awiony Jan Pawe³ II jest szczególnie bliski, po raz 17 organizuj¹ to
modlitewne spotkanie. Dzisiaj to tak¿e drugie spotkanie M³odych S³owaków na Babiej Górze.
Motto spotkania: „Hladal som vas.
A teraz ste prisli za mnou. A za to
vam dakujem”. Widocznym znakiem
wdziêcznoœci do B³ogos³awionego
Jana Paw³a II jest stoj¹cy na szczycie Babiej Góry obelisk poœwiêcony
Jego Œwi¹tobliwoœci ufundowany
przez s³owackie wioski podbabiogórskie w sierpniu 1996 roku.
Dziêki Ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi grupa 38 pielgrzymów z Wadowic uczestniczy³a w tej uroczystoœci.
Pogoda nam sprzyja³a, wêdruj¹c
z przewodnikami PTTK Wadowice
czuliœmy siê bezpieczni. Krótkie odpoczynki na Sokolicy, Kêpie i pod
G³ówniakiem. Przed nami Królowa
Beskidów - Babia Góra z kamienistym szczytem. Na szczycie ju¿ bardzo du¿o osób, a pomiêdzy nimi kap³ani spowiadaj¹cy, jak¿e buduj¹cy
widok. Inaczej wygl¹da œwiat ze
szczytu, widok rozleg³y, jak okiem

siêgn¹æ przestrzeñ. Wœród rumowiska skalnego Babiej Góry stoi kamienny o³tarz przykryty bia³ym obrusem na nim relikwiarz z kropl¹
krwi B³ogos³awionego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Rozpoczyna siê Eucharystia,
w koncelebrze 11 kap³anów. Mszy
przewodniczy biskup polowy S³owacji. Bardzo liczny udzia³ mieszkañców S³owacji przyby³ych ca³ymi rodzinami, wiele ma³ych dzieci, du¿o
te¿ polskich turystów. Patrz¹c na rozmodlone twarze ludzi, którzy pokonali trudn¹ i d³ug¹ drogê aby wejœæ
na szczyt Babiej Góry, odczuwam to
jak bliski sercu ka¿dego cz³owieka
jest B³ogos³awiony Jan Pawe³ II. W
homilii, któr¹ wyg³osi³ biskup w jêzyku s³owackim, czêsto powtarzaj¹cym s³owem by³o Jan Pawe³ II. Nie
znaj¹c jêzyka wiedzieliœmy, ¿e homi(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 23 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Spytkowski
Œp. Adam i Teresa Konefa³
6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
7.30 Za Parafian
8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
18.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Adolf Mierzwa
Wtorek 24 wrzeœnia
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
6.45 Œp. Leszek Pyka
7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
O uzdrowienie Marii z choroby
nowotworowej
8.00
12.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Krystyna Galos - 10 r.œm.,
Stanis³aw m¹¿ - 11 r.œm. i Rodzice
Œroda 25 wrzeœnia
6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Edward i Stanis³aw i rodziców
Helena i Roman
7.30
8.00 Œp. Tadeusz Sowiñski
12.00 Œp. Marian Gracyasz - 6 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józefa Czopek
Œp. Stanis³aw Hanusiak
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. Maria Kruk
Œp. Apolonia Sieradzka - 1 r.œm.
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Barbara Zieliñska
Œp. Helena Czermiñska
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Intencje mszalne
Czwartek 26 wrzeœnia
6.00 Œp. Jan, Micha³ i Rozalia Nicieja
6.45 Œp. W³adys³awa Wilk
7.30 Œp. Wojciech Miarka
8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
18.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
Dziêkczynna za 3 lata Martynki
z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
Pi¹tek 27 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
6.45 Œp. Wies³aw Dudoñ
7.30 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Apolonia Sieradzka - 1 r.œm.
8.00 Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Franciszek Tyra³a
12.00 Œp. Krzysztof Morawiec
18.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Anna Ko³acz
Sobota 28 wrzeœnia
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
6.45 W 18 r. urodzin o b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla Julii
7.30 Œp. Wac³aw Kaszlej
Œp. Danuta Góra
8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
18.00 Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Dominika i Franciszek Madej
Niedziela 29 wrzeœnia
6.00 Œp. Irena Fr¹czek
7.30 Œp. Marianna B¹k
Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i zdrowie
dla Stanis³awy
9.00
9.00 Roków: Œp. Zdzis³aw Jakubowski
10.30 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 50 r. urodzin Doroty Moska³a dziêkczynna za ³aski z proœb¹ o dalsz¹
opiekê Bo¿¹
13.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Micha³a
Ha³at z okazji 18 urodzin
18.00 Za Parafian

25. Niedziela Zwyk³a - 22 wrzeœnia 2013
1. Dzisiaj w naszej parafii goœcimy
wolontariuszy Salezjañskiego Wolontariatu Misyjnego M³odzi Œwiatu
z Krakowa wraz z ich duszpasterzem.
Misjonarze dziel¹ siê z nami œwiadectwem pracy na misjach. Po mszach
œw. mo¿liwoœæ nabycia materia³ów
misyjnych, czy z³o¿enia ofiary na
wsparcie misji.
2. W œrodê spotkanie Honorowej
Stra¿y NSPJ o godz. 16.30.
Od tego dnia rozpoczynamy przygotowanie m³odzie¿y z klas gimnazjalnych do Sakramentu Bierzmowania wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku:
- uczniowie klas pierwszych –
25 wrzeœnia, œroda godz. 18.00 –
msza œw. i spotkanie,
- uczniowie klas drugich –
27 wrzeœnia, pi¹tek godz. 18.00 –
msza œw. i spotkanie
- uczniowie klas trzecich –
04 paŸdziernika, pi¹tek godz. 18.00
– msza œw. i spotkanie
3. Ks. Proboszcz sk³ada serdeczne podziêkowanie Parafianom,
a tak¿e osobom spoza parafii, za
pamiêæ w modlitwie i ¿yczenia
z okazji imienin.
4. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
b³og. Jana Paw³a II, podczas których
modlimy siê w intencjach z³o¿onych
przez pielgrzymów i parafian. Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona bêdzie modlitwom za m³odzie¿.

5. Od wtorku 1 paŸdziernika rozpoczynamy nabo¿eñstwa ró¿añcowe.
Zachêcamy doros³ych, m³odzie¿
i dzieci do odmawiania w tym miesi¹cu ró¿añca w domu lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe odprawiamy o 17.30. Dodatkowo odmawiamy w koœciele rano godz. 8.30.
6. Zapraszamy na pielgrzymki:
- £agiewniki i Mogi³a, pi¹tek
27 wrzeœnia. Wyjazd godz. 13.00.
Koszt 20z³.
- Praga i Czermna 28 i 29 wrzeœnia.
Wyjazd godz. 3.00. Koszt 320z³.
Szczegó³y na afiszach
- Licheñ i Toruñ 5 i 6 paŸdziernika.
Wyjazd godz. 4.00. Koszt przejazdu
170z³.
7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Ojca Pio
z Pietrelciny, zakonnika, w œrodê –
wspomnienie b³. W³adys³awa z Gielniowa, prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, prezbitera, w sobotê – wspomnienie
œw. Wac³awa, mêczennika.
8. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
parafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Niech Matka Bo¿a ma w opiece wszystkich solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
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/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.
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Ka¿dy jubileusz jest czasem wielorakich podsumowañ. Prze¿yte 50
lat kap³añstwa jest dla mnie okazj¹
do gruntownego duchowego remanentu. Co by³o dobre, a czego muszê siê wstydziæ. Nade wszystko pó³wiecze prze¿yte w kap³añstwie jest
niezwyk³¹ okazj¹ do wdziêcznoœci
Bogu i ludziom. Tak wiele otrzyma³em od Stwórcy: ³askê wiernoœci powo³aniu kap³añskiemu, mocne zdrowie, a tak¿e mo¿liwoœæ duszpasterzowania. Niezwyk³¹ ¿yczliwoœci¹
w ci¹gu pó³wiecza kap³añskiego obdarzyli mnie równie¿ ludzie. Gdy
myœlê o tym obdarowaniu Bosko ludzkim w ci¹gu pó³wiecza kap³añskiego – to wielkoœæ ich a¿ mnie
przygina. Wyzwala siê we mnie
uwielbienie, wdziêcznoœæ i serdeczne podziêkowanie.
Pan Jezus mówi: „Kto idzie za Mn¹,
a ogl¹da siê wstecz (do ty³u) nie jest
Mnie godzien.” Prze¿ywaj¹c radosny
czas z³otego jubileuszu robiê podsumowania, czyli ogl¹dam siê do ty³u.
Mobilizuj¹ mnie one by byæ dalej

-4-

twórczym. Wci¹¿ na miarê si³ i mo¿liwoœci przyk³adaæ rêkê do ewangelicznego p³uga i oraæ, siaæ, pielêgnowaæ i ¿niwowaæ. Wci¹¿ troszczyæ siê
by jako kap³an, po ³acinie „pontifex”
– tzn. buduj¹cy mosty – ³¹czyæ ludzi
z Bogiem. Tych, którzy dzisiaj ¿yj¹
na polskiej ziemi z Tym, który Jest
Wczoraj, Dziœ i na Wieki.
Wœród wielu ³ask, którymi mnie
Bóg obdarzy³ otrzyma³em tak¿e mo¿liwoœæ organizowania pielgrzymek.
Na przestrzeni tych leci by³o ich bardzo wiele. Pocz¹wszy od pierwszej
parafii Zubrzycy Górnej, gdy w 1963
roku tam przyby³em i troszcz¹c siê
o ministrantów zorganizowa³em dla
nich wyjazd do Czêstochowy.
W tamtym czasie nie by³o ¿adnej
mo¿liwoœci wynajêcia autokaru.
Wszystko pañstwowe. A ono by³o
wrogie Koœcio³owi. Do stacji kolejowej w Nowym Targu z Zubrzycy by³o
25 km i tyle¿ do Chabówki. Pamiêtam, jak pokonywaliœmy na furmankach z ministrantami tê przestrzeñ by
nastêpnie jechaæ poci¹giem.
Czasy siê zmieni³y. Na Watykanie
zasiad³ Papie¿ z Wadowic. By³em
w pierwszych latach pontyfikatu Papie¿a Polaka w Nowej Hucie na
Wzgórzach Krzes³awickich. Bóg da³
nam ³askê, ¿e stamt¹d pielgrzymowaliœmy do Rzymu samolotami.
Szybka, powietrzna podró¿ by³a na
mo¿liwoœci naszych kieszeni.
Tam powstawa³a nowa parafia Mi³osierdzia Bo¿ego. Poprosi³em Ojców
Redemptorystów, by wprowadzili

nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Za wielk¹ ³askê poczytywa³em sobie, ¿e przez 15 lat mog³em prowadziæ to nabo¿eñstwo.
Dziêki pomocy Jezusa bogatego
w mi³osierdzie i Jego Matki, doœwiadcza³em rok po roku jak wiele mo¿na
wraz z oddanymi ludŸmi dokonaæ.
Zewnêtrznym tego znakiem by³o
wybudowanie koœcio³a i zaplecza
duszpasterskiego.
Kiedy przyby³em do Wadowic
w lutym 1998 roku, dziêki dobrej komunikacji z ksiê¿mi wspó³pracownikami rozpoczêliœmy bardzo systematyczne pielgrzymowanie do naszego
Najwiêkszego Rodaka w Watykanie.
Poczytywaliœmy sobie za nasz œwiêty obowi¹zek. Bardzo nam u³atwia³
wizyty u Ojca Œwiêtego Sekretarz
Papieski, obecny ks. kard. Stanis³aw
Dziwisz. Równie¿ i za to mam dla
niego wielk¹ wdziêcznoœæ.
Zasta³em w naszej parafii bardzo
rozwiniêt¹ czeœæ do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Chc¹c u³atwiæ ludziom starszym uczestnictwo w nowennie zaproponowa³em, a¿eby to
nabo¿eñstwo odbywa³o siê rano
i wieczorem. Zauwa¿am, ¿e wiêcej
uczestników jest rano. Nabo¿eñstwo
to w naszej parafii prowadzê ju¿ od
15 lat. Jestem bardzo wdziêczny
obecnemu Ks. Dziekanowi – ks. Stanis³awowi Jaœkowcowi, ¿e mnie nie
odsun¹³ od jego prowadzenia. Uwa¿am to za wielk¹ ³askê.
Szczycê siê równie¿ tym, ¿e od
czasu, gdy twórca wyjazdów na
Jasn¹ Górê – ks. Krzysztof G³ówka

odszed³ w sierpniu 2010 roku do Krakowa Kurdwanowa, ja ka¿dego 16go dnia miesi¹ca wraz z wadowickimi pielgrzymami stajê przed Jej obliczem do Apelu.
Jak¿e nie uwielbiaæ Boga za niepojêt¹ ³askê, i¿ w roku jubileuszowym
kap³añstwa, który wypada w Roku
Wiary, mogê wraz z wadowick¹ grup¹
pielgrzymkow¹ podró¿owaæ do Rzymu. Okazj¹ do tego jest zapowiedziany przez papie¿a Franciszka na
13 paŸdziernika Dzieñ Maryjny, podczas którego przed figur¹ Matki Bo¿ej przywiezion¹ z Fatimy Ojciec
Œwiêty dokona poœwiêcenia Niepokalanemu Sercu Maryi wspó³czesnego
œwiata. Bêdê mia³ równie¿ mo¿liwoœæ
11 paŸdziernika uczestniczyæ we
mszy œw. w bazylice watykañskiej
przy relikwiach naszego Kochanego
B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
„Bo wielkimi darami
jestem uczczony od Tego,
Którego moc przedziwna,
œwiête Imiê Jego.”
ks. Infu³at
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