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Wci¹¿ pielgrzymujemy
W tym roku zamierzamy wyruszyæ w dwudniowe autokarowe pielgrzymki
do piêciu stolic Europy. Planujemy je urz¹dziæ w nastêpuj¹ce dni. Wiedeñ 2425 maja. Budapeszt 14-15 czerwca. Monachium 29-30 lipca. Berlin 8-9 sierpnia. Bratys³awa 20-21 wrzeœnia. Bli¿sze informacje przeka¿emy w kancelarii
parafialnej oraz w najbli¿szych numerach Bazyliki.
X JG

Chrzest Œw.

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

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Robert Jurek, syn £ukasza i Natalii
Kajetan Dudoñ, syn Rafa³a i Pauliny
Filip Dudoñ, syn Krzysztofa i Anny
Sofia Grabowska, córka Karola i Eweliny
Lilianna Szatan, córka Rafa³a i Anny
Kornelia Œwirk, córka £ukasza i Justyny
Liliana Brózda, córka Marcina i Karoliny
Nina Groniewska, córka Patrycjusza i Marty

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

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

SYRACYDESA:
Syr 15, 15-20
Wymagaj¹ca wolnoœæ cz³owieka

1 Kor 2, 6-10

Prawdziwa m¹droœæ

B³ogos³awieni szukaj¹cy Boga.

EWANGELIA: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 Wymagania Nowego Przymierza

W oczekiwaniu na kanonizacjê Wielkiego Papie¿a
B³ogos³awionego Jana Paw³a II
8 czerwca 2013 roku goœciliœmy w naszej parafii
ks. kardyna³a Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych. Kardyna³
przyby³ do Wadowic, aby
oddaæ ho³d parafii i miastu,
które da³y œwiatu Wielkiego
Papie¿a. Ks. Kardyna³ wypowiedzia³ du¿o wznios³ych
s³ów, wœród których znalaz³y siê i te s³owa: „Jan Pawe³
II nie tylko otworzy³ wiele
drzwi, ale przeszed³ przez
nie jako pierwszy”.
27 kwietnia 2014 roku odbêdzie
siê kanonizacja Jana Paw³a II. Wierzê, ¿e mieszkañcy naszego papieskiego miasta przygotowuj¹ siê do
tego wydarzenia pod¹¿aj¹c trzema
œcie¿kami, które – tak myœlê – s¹
niezwykle wa¿ne.
Pierwszym ze szlaków jest g³êbokie poznanie postaci Jana Paw³a II.
Im bardziej zg³êbiamy Jego historiê
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– tym lepiej poznajemy
Jego wyj¹tkowoœæ jako Pasterza i jako Kap³ana. Poznajemy Go te¿ jako cz³owieka, nie tylko religijnego,
ale równie¿ jako polityka,
który bardzo dobrze wiedzia³ jak wy³owiæ dobro
i oddzieliæ je od z³a.
Myœlê, ¿e kolejnym etapem przygotowania powinien byæ podziw. Jak to zrobiæ? Stoj¹c przed dzie³em
sztuki podziwiamy jego
piêkno, oceniamy jego wartoœæ. Jan
Pawe³ II zas³uguje na to, aby byæ podziwianym. Zas³uguje na bycie nie
tylko znanym, ale równie¿ rozwa¿anym z zadziwieniem.
Œwiêci s¹ postaciami, które wzbudzaj¹ nasze zdziwienie i pobudzaj¹
nasze zmys³y kieruj¹c je ku dobru, ku
prawdzie, ku temu, co najpiêkniejsze
w ¿yciu cz³owieka.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ziemn¹ œwi¹tyni¹ wielickiej kopalni.
Jej zasadniczy wystrój powsta³ w latach 1896-1963 i jest dzie³em utalentowanych górników – rzeŸbiarzy.
Poszczególne rzeŸby i p³askorzeŸby
sk³adaj¹ siê w opowieœæ o ¿yciu Jezusa Chrystusa, o Jego Mêce i Zmartwychwstaniu.
W kaplicy œw. Kingi znajduje siê
jedyny na œwiecie pomnik Jana Paw³a II wykuty w soli, poœwiêcony
2 grudnia 1999r. Wnêtrze kaplicy
oœwietla piêæ wspania³ych ¿yrandoli. Na najwiêkszy ¿yrandol sk³ada siê
ponad 2,5 tys. solnych kryszta³ów.
Podczas zwiedzania byliœmy te¿
w wielu innych miejscach: w komorze Kazimierza Wielkiego, Warszawa, Wis³a, Weimar.
Nasze zwiedzanie szlakiem pielgrzymkowym koñczymy w kaplicy
œw. Jana na poziomie III na g³êbokoœci 135m. Na kolebkowym skle-

Pogrzeb

pieniu prezbiterium umieszczono
wyobra¿enie Trójcy Œwiêtej. T³o
wnêki o³tarzowej zdobi kolorowy
widok Jerozolimy. W tym niezwyk³ym miejscu uczestniczymy we
mszy œw. odprawianej przez ks. Infu³ata Jakuba Gila. W homilii nawi¹zuje do postaci œw. Kingi, patronki
górników, któr¹ kanonizowa³ w roku
1999 Jan Pawe³ II. Na powierzchniê
wyje¿d¿amy wind¹ z poziomu III.
Podczas otwarcia Szlaku Pielgrzymkowego „Szczêœæ Bo¿e” kard.
Stanis³aw Dziwisz powiedzia³: „Kopalnia soli w Wieliczce jest wielkim,
dzie³em myœli górników i artystów
polskich. Powinniœmy byæ dumni
z tego dziedzictwa duchowego naszych przodków”.
Serdeczne Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi za zorganizowanie piêknej pielgrzymki.
Maria Zadora

Œp. Anna Daruk, ur. 1936r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Kazimiera Glanowska, ur. 1942r., zam. Podstawie
Œp. Stanis³aw Jêdroszak, ur. 1950r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Marian Paluchowski, ur. 1949r., zam. ul. Chopina
Œp. Maria Górska-Putek, ur. 1953r., zam. Pl. Boh. Getta
Œp. Eugeniusz Spisak, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Katarzyna ¯ukowska, ur. 1927r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Józefa Bizoñ, ur. 1931r., zam. ul. Legionów
Œp. Krystyna Gurdek, ur. 1944r., zam. Podstawie

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
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Intencje mszalne

Poniedzia³ek 17 lutego
6.00 Za Parafian
Œp. Anna Daruk
45
6.
Œp. Edward Gurdek
7.30 Œp. Stanis³awa Musia³
8.00 Œp. Kazimierz Kolber
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
18.00 Œp. Anna Biegun
Œp. Jerzy Mirowski
Wtorek 18 lutego
6.00 Œp. Edward Gurdek
6.45 Podziekowanie za rok 2013 i o b³.
Bo¿e dla rodziny
7.30 Œp. Barbara Gêbala
Œp. Stanis³awa Musia³
8.00 Œp. Jan Œliwa
12.00 Œp. Franciszek i Katarzyna, ziêæ Stefan
18.00 Œp. Eugeniusz Dudziñski
Œp. Barbara Opidowicz
Œroda 19 lutego
6.00 Œp. Zbigniew Mazur
6.45 Œp. Anna Daruk
7.30 Œp. Walentyna Michalik
8.00 Œp. Danuta Bukowska
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Tadeusz Palichleb
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Edward Gurdek
Œp. Bogdan Biernat
Œp. W³adys³aw Szyd³owski
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Maria Górska Putek
Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Danuta Katarzyna ¯ukowska
Œp. Stanis³aw, Wies³aw
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef Warmuz
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Józef ¯ak
-6Œp. Danuta Wcis³o

Czwartek 20 lutego
6.00 Œp. Stanis³awa Musia³
6.45 Œp. Edward Gurdek
7.30 Œp. Helena Drabczyk - 10 r.œm., Stefan
m¹¿, Stefan Syn
8.00 Dziêkczynna w 21. r. œlubu Marka i Izoldy
z proœb¹ o dalsz¹ opiekê ich rodziny
12.00 Œp. Marian Oboza - 3 r.œm.
18.00 Œp. Marian Gawron - 13 r.œm.
Œp. Tadeusz Palichleb
Pi¹tek 21 lutego
6.00 Œp. Edward Gurdek
6.45 O b³. Bo¿e, dary Ducha œw. i ³askê powrotu
do sakramentów œw. dla Johna,
Mateusza i Julianny Kryla
7.30 Œp. Barbara Opidowicz
Œp. Stanis³awa Musia³
8.00 Œp. Eugeniusz Dudziñski
12.00 Œp. Joanna Dolna - 7 r.œm., Stanis³aw
Dolny - 3 r.œm.
18.00 Œp. Czes³awa Korona - 3 r.œm.
Œp. Adam Kwarciak
Sobota 22 lutego
6.00 Œp. Józef ¯ak
6.45 Œp. Wies³aw Dudkiewicz, Emil
Dudkiewicz
30
7.
Œp. Edward Gurdek
8.00 Œp. Jerzy Mirowski
12.00 Œp. Zmarli rodzice i brat z synem
18.00 Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Teresa Gawlik - 1 r.œm.
Niedziela 23 lutego
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Maria Œwietlik
Œp. Krystyna Matu³a
9.00 Œp. Edward Mazur - 22 r.œm., rodzice
9.00 Roków: Dziêkczynna za ¿ycie œp. Patryka
i o b³. Bo¿e dla Anny i Tomasza
10.30 Œp. Stanis³aw Bobik, c. Wies³awa
12.00 Œp. Franciszek, Kazimierz
13.30 Œp. Adam Cisak
18.00 Œp. Józefa, Stanis³aw i Leon K³aput

namizm pchn¹³ Go odwiedzenia
wszystkich zak¹tków œwiata, do dialogu nie tylko z Koœcio³em, Duchowieñstwem i Wiernymi, ale tak¿e do
g³oszenia Ewangelii poza Koœcio³em.
Jan Pawe³ II nie tylko uchyli³ drzwi,
przez które przechodzi teraz papie¿
Franciszek. On otworzy³ ca³emu
œwiatu drzwi prowadz¹ce do Chrystusa, do Ewangelii, aby wszyscy
mogli przez nie przejœæ.
B³ogos³awiony Janie Pawle II, Patronie naszego miasta. Dziêkujemy
Tobie za wszystko, co dla nas uczyni³eœ i wci¹¿ czynisz. Warto i trzeba
raz jeszcze pomyœleæ, jak bardzo ubogi by³by œwiat, nasza Ojczyzna, Twoje i nasze Wadowice bez Ciebie,
Œwiêty Papie¿u.

Inne metody przygotowania siê do
tego wydarzenia to naœladowanie
i proœba o wstawiennictwo.
27 kwietnia 2014 roku Niedziela
Bo¿ego Mi³osierdzia to wyj¹tkowy
dzieñ, który bêdzie dotyczy³ Wielkiego Cz³owieka i Wielkiego Papie¿a,
ale bêdzie dotyczy³ równie¿ ka¿dego wierz¹cego, ka¿dego, kto zachwyci³ siê niezwyk³a osobowoœci¹
naszego Papie¿a poniewa¿ istnieje
owo pozytywne oddzia³ywanie
Œwiêtego na nasz¹ œwiadomoœæ, na
nasze umys³y i serca.
Jan Pawe³ II otworzy³ wiele drzwi.
I nie tylko je otworzy³, ale przeszed³
przez nie jako pierwszy. To by³ Wielki Misjonarz. Posiada³ w sobie niezwyk³y dynamizm misyjny. Ten dy-

ks. St. Jaœkowiec, prob.
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2. We wtorek o godz. 17.00 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej, natomiast w œrodê o godz. 16.30 spotkanie cz³onków Akcji Katolickiej,

3. Organizujemy wyj azd na
przedstawienie Mêki Pañskiej do
Ksiê¿y Salezjan w Krakowie w niedzielê 9 marca o godz. 12.30. Koszt
35 z³ oraz do Cieszyna w czwartek
10 kwietnia. Wyjazd o godz. 14.30.
koszt 50 z³.

2. Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej w poniedzia³ki i czwartki o godz. 18.45.

4. Œwiêci tego tygodnia: w sobotê – Œwiêto Katedry œw. Piotra,
Aposto³a. /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. W niedziele o godz. 17.30 odprawiamy nieszapory.

S³owa Twoje, Panie, s¹ duchem i ¿yciem.
Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego.
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swych dzieci nie bior¹ pod uwagê
tego, co Jezus mówi w Ewangelii:
„Có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby
ca³y œwiat pozyska³, jeœli na duszy
swej szkody poniesie. Co da cz³owiek w zamian za dusze swoj¹.”
Marzê o takich rodzicach, którzy
myœl¹ o zapewnieniu dobrej przysz³oœci bli¿szej i dalszej.
Œwiat, w którym ¿yjemy potrafi
bardzo inteligentnie, za pomoc¹ mediów ukazywaæ mo¿liwoœæ korzystania z uroków tego œwiata. Trzeba
wielkiego wysi³ku by odnajdowaæ
dzia³ania Boga w ¿yciu cz³owieka.
Podczas kolêdy spotka³em bardzo
wielu kulturalnych, ¿yczliwych parafian o bardzo tradycyjnej wierze.
Wyra¿a siê ona w powiedzeniu: „Tak
¿yjê, jak mnie nauczyli ojcowie. Robiê tak jak inni.” Taka powierzchowna argumentacja swej wiary nie wytrzymuje wspó³czesnego zalewu
agresywnego ateizmu. Doœæ czêsto
widaæ to u tych, którzy wyjechali na
zachód z tradycyjnych Wadowic
i tam siê znaleŸli w nowym œrodo-

Troska o przysz³oœæ
Przez prawie 4 tygodnie nawiedza³em poszczególne rodziny naszej
parafii. Po wizytach rodzinnych –
gdy wieczorem k³ad³em siê spaæ zauwa¿y³em, ¿e przez mój umys³ przesuwaj¹ siê jak w filmie poszczególne kadry nawiedzanych mieszkañ.
W tym roku utkwi³o mi zdanie doœæ
czêsto powtarzane: „Musia³em opuœciæ rodzinê i wyjechaæ za prac¹ za
granicê. Choæ mnie to bardzo du¿o
kosztuje, to przecie¿ muszê zapewniæ byt mojej rodzinie, bo tam mam
pracê. Muszê zarobiæ, by moje dzieci mia³y lepiej ni¿eli ja mam”. Du¿o
rozmyœla³em nad tym zdaniem. Mam
uznanie dla rodzicielskiej troski. Jednoczeœnie niepokój budz¹ we mnie
s³owa, „by moje dzieci mia³y lepsz¹
przysz³oœæ – muszê siê dla nich poœwiêciæ”. Rodzina bez ojca, czy matki to zawsze rodzina osierocona. Los
sierocy jest gorzki. Du¿o siê u nas
pisze o obustronnych eurosierotach.
Zdajê sobie sprawê, ¿e gdyby by³a
mo¿liwoœæ pracy w Polsce, to by nie
by³o tak wielkiej emigracji zarobkowej. Do tego stanu doprowadzi³y nas
wspó³czesne polskie rz¹dy.
Brak w domu ojca czy matki najczêœciej ujemnie odbija siê na wychowaniu dzieci. Najczêœciej rodzice myœl¹c o lepszej przysz³oœci
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noty. Tak¿e Droga Neokatechumenalna, o której dzisiaj jest mowa w naszej
Bazylice, ma s³u¿yæ pog³êbieniu wiary. Je¿eli Duch œw. wewnêtrznie mobilizuje, to nale¿y wzi¹æ udzia³ w tych
katechezach. Odbywaj¹ siê one w poniedzia³ki i czwartki o godz. 18.45.

wisku. Poch³oniêci prac¹ zarobkow¹ czêsto nie maj¹ ochoty na
praktykê religijn¹.
¯eby wiara mog³a siê ostaæ trzeba
j¹ nieustannie pog³êbiaæ indywidualnie czy wspólnotowo. S³u¿¹ do
tego przyparafialne ruchy i wspól-

ks. Infu³at

Pielgrzymka do Wieliczki cz. II
szlakiem. Rozpoczynamy
od najstarszej wielickiej
kaplicy, która powsta³a
w ca³oœci w soli w XVI
wieku, barokowej kaplicy
œw. Antoniego, opiekuna
ubogich i bezdomnych.
Jako Patron ludzi i rzeczy zaginionych opiekuje siê górnikami pracuj¹cymi w solnym labiryncie. Kaplica
œw. Krzy¿a, która powsta³a jako wotum wdziêcznoœci za uratowanie kopalni z katastrofalnego wycieku podziemnych wód w II po³owie XIX
wieku. W pochylni Baracza przechodzimy godzinn¹ Drogê Krzy¿ow¹.
Poszczególne jej stacje starannie wyrzeŸbili w lipowym drewnie utalentowani górnicy. Ka¿da stacja zawiera relikwiê – kamieñ z Golgoty. Stacje Drogi Krzy¿owej poœwiêci³
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
w 5. rocznicê œmierci Jana Paw³a II.
Najwiêksze wra¿enie robi na nas
Kaplica œw. Kingi, która jest najokazalsz¹ i najbogatsz¹ w formie pod-

Kopalnia soli
w Wieliczce to kolejny punkty naszego pielgrzymowania. Zabytkowa Kopalnia Soli
w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na
œwiecie, czynny bez przerwy od œredniowiecza do chwili obecnej.
W g³¹b kopalni schodzimy pokonuj¹c 378 stopni. Na podszybiu szybu Dani³owicza na poziomie I nazywanym Bono rozpoczynamy
z przewodnikiem zwiedzanie zabytkowych wyrobisk. Wieliccy górnicy od niepamiêtnych czasów pozdrawiaj¹ siê mówi¹c „Szczêœæ
Bo¿e”. S³owa te sta³y siê równie¿
nazw¹ szlaku pielgrzymkowego,
który wiedzie przez najpiêkniejsze
kaplice kopalni soli. Szlak pielgrzymkowy „Szczêœæ Bo¿e” zosta³
poœwiêcony przez Ksiêdza Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza 6 stycznia
2010 roku. Dziœ wêdrujemy tym
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(ci¹g dalszy na str. 7)

