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13. Niedziela Zwyk³a - Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Jan B¹k, ur. 1940r., zam. Os. M.Wadowity
Œp. Emilia Porzycka, ur. 1925r., zam. ul. Lwowska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Radosny czwartek
3 lipca 2014 roku pierwszy „Radosny czwartek” - Œladami Karola Wojty³y po
Wadowicach. Zwiedzimy miêdzy innymi Muzeum - Dom Rodzinny Jana Paw³a II,
spotkanie w Urzêdzie Miasta. Wycieczka zakoñczy siê wspólnym obiadem.
Zapisy w kancelarii parafialnej, przy zapisie nale¿y podaæ nazwisko i imiê,
adres, Pesel. Koszt wycieczki 5 z³. Zbiórka o godz. 9.00 przed Bazylik¹.
Maria Zadora

Bazylika - Tygodnik informacyjny

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

Niejedno ma imiê
W czerwcu przekonujê siê, ¿e kap³añstwo niejedno ma imiê. Na pocz¹tku miesi¹ca, uczestnicz¹c w prymicjach, z radoœci¹ i nadziej¹ patrzê na
m³odziutkiego ksiêdza. W sobotê
w katedrze wawelskiej by³ wyœwiêcony, a w niedzielê odbywa swe prymi-

cje w rodzinnej parafii. Przygl¹dam siê
twarzom parafian, a zw³aszcza najbli¿szej rodziny. Odbija siê na nich radoœæ
i szczêœcie. Bardzo du¿o mówi¹ b³yszcz¹ce oczy. Tak¿e Prymicjanta. S³ucham wznios³ych s³ów ¿yczeñ i gratu(ci¹g dalszy na str. 4)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
APOSTOLSKICH:
ŒWIÊGO PAW£A APOSTO£A DO TYMOTEUSZA: 2 Tm 4, 6-9.17-18
Dz 12, 1-11
Cudowne uwolnienie Piotra z wiêzienia
Pawe³ przewiduje blisk¹ œmieræ i nagrodê

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli³.

EWANGELIA: Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
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Nie zezwala siê na pobyt kobiet na terenie klasztoru. Na Msze œw., które tam
s¹ odprawiane wstêp maj¹ tylko mê¿czyŸni. Kobiety mog¹ odwiedziæ klasztor 12 razy w roku. Jednym z takich dni
jest drugi dzieñ Zielonych Œwi¹t. W³aœnie w ten dzieñ my odwiedziliœmy
klasztor.
Zakonnik pytany, kto mo¿e zg³osiæ siê
do zakonu odpowiedzia³, ze ka¿dy mê¿czyzna, który ukoñczy³ 21 lat do 45 roku
¿ycia. Powinien odznaczaæ siê dobrym
zdrowiem. Nie musi byæ wykszta³cony
Decyzja o wst¹pieniu do klasztoru nie
mo¿e byæ ucieczk¹ przed trudnoœciami
¿ycia. Taki cz³owiek musi czuæ g³êbokie powo³anie do s³u¿by bo¿ej. Nie wielu
wytrzymuje próbê czasu, wtedy mo¿e
zrezygnowaæ. Dlatego w klasztorze na
Bielanach jest tylko 9 zakonników.
Po spotkaniu z zakonnikiem uczestniczymy we Mszy Œw. Po mszy zwiedzamy krypty. Tam w œcianach zamurowane s¹ szcz¹tki zmar³ych zakonników, na
okres 100 lat. Po up³ywie tego czasu,
po ekshumacji przenosi siê je do zbiorowego grobowca Zauwa¿yliœmy, ¿e
najstarszy zmar³y mia³ 70 lat, a inni
57,45,a nawet mniej.
Jedno z pomieszczeñ, które ogl¹damy
ma nietypow¹ akustykê. S³owa szeptane
w jednym k¹cie s¹ s³yszane przez osobê
znajduj¹c¹ siê po przeciwnej stronie.
Po zwiedzeniu klasztoru idziemy t¹
sam¹ alej¹ do autokaru. Wracamy do
Wadowic modl¹c siê i dziêkuj¹c Bogu
za szczêœliwie i ciekawie prze¿yty dzieñ.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Do klasztoru prowadzi nas droga
biegn¹ca wœród zielonego, liœciastego
lasu. Idziemy powoli, bo dzieñ jest
upalny. Docieramy na górê a tam, droga pomiêdzy murami prowadzi nas do
furty klasztornej. Za furt¹ widzimy bogato zdobion¹ fasadê koœcio³a pod wezwaniem NMP Matki Koœcio³a. Wychodzi do nas jeden z mnichów w bia³ym habicie, drewnianych sanda³ach
i z d³ug¹ brod¹. Opowiada w skrócie
o ¿yciu w klasztorze. Na Bielanach
w klasztorze mieszka 9 mnichów.
Wiod¹ ¿ycie z daleka od wspó³czesnego œwiata, poœwiêcaj¹c siê modlitwie,
kontemplacji i pracy fizycznej.
Wszystkie prace zwi¹zane z remontem
klasztoru oraz upraw¹ warzyw i owoców wykonuj¹ sami. Ich dzieñ zaczyna siê o godz. 3.30. Wype³nia go modlitwa, œpiewy chóralne i praca. Mnisi
sk³adaj¹ te¿ œluby milczenia. Nie rozmawiaj¹ miêdzy sob¹. Rozmowa odbywa siê wtedy, gdy jest to konieczne.
Nie maj¹ radia, telewizji, ani prasy
codziennej. Nie prowadz¹ dzia³alnoœci duszpasterskiej. Nie mog¹ odwiedzaæ swoich bliskich. To rodzina mo¿e
ich odwiedzaæ, a spotkanie odbywa siê
w sali ogólnej. Nie wolno przyjmowaæ
goœci w swojej celi.
Jedz¹ ma³o. Miêsa nie jedz¹ wcale.
W czasie postów przed Bo¿ym Narodzeniem i Wielkanoc¹ nie spo¿ywaj¹
nabia³u ani jaj. Obiad ka¿dy spo¿ywa
osobno w swojej celi.
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Irena Zubek

Poniedzia³ek 30 czerwca
6.00 Œp. Barbara Romaniczyk
8.00 Œp. Jan Go³ba
18.00 Œp. Stanis³aw Filek - 2 r.œm.
O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
ks. Piotra Wiktora z okazji imienin

Czwartek 03 lipca
6.00 Œp. Jan Forystek
8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 Œp. Józef i Aniela Wêgrzyn
Œp. Barbara Banaœ i Piotr Zychowicz

Wtorek 01 lipca
6.00 Œp. Melania Adamek
8.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 Œp. Józef Krupa - 10 r.œm.
Œp. Jan Kupiec

Pi¹tek 04 lipca
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Katarzyna
i Jan Kosek, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
8.00 Œp. Marianna P³ywacz - 1 r.œm.
Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu
i o potrzebne ³aski dla ks. Opiekuna
18.00 Œp.Melania Adamek
Œp. Karolina i Franciszek Góralczyk

Œroda 02 lipca
6.00 Œp. Melania Adamek
O szczêœliw¹ operacjê, powrót do
pe³ni zdrowia
8.00 Œp. Zygmunt Burek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
B³agalna - o ³askê wiary i nawrócenia dla
Paw³a i potrzebne ³aski w rodzinie
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Krystyna Harnaœ
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Leonard Radwan
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Pawe³ Warcha³

Sobota 05 lipca
6.00 Œp. Melania Adamek
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa
Z okazji 50 r.œlubu, o zdrowie i b³. Bo¿e
dla Edwarda i Stanis³awy oraz o b³. Bo¿e
dla ich dzieci z rodzinami
18.00 Œp. Marian Pióro - 90 r. urodzin
Wynagradzaj¹ca NSPJ i Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi, dziêkczynna
za kanonizacjê œw. Jana Paw³a II, za Ojczyznê,
Radio Maryja i TV TRWAM
Niedziela 06 lipca
6.00 Œp. Melania Adamek
7.30 Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Krystyna Matu³a
9.00 Œp. Kazimiera Szafrañska - 3 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Jaros³aw Chlebicki - 2 r.œm.,
Œp. Czes³aw Chlebicki - 3 r.œm.
10.30 Z okazji 30 r. œlubu Jolanty i Tadeusza
Szczurek z proœb¹ o b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
12.00 Chrzty
19.00

Kalendarz liturgiczny: w czwartek – Œwiêto œw. Tomasza, aposto³a,
w pi¹tek – rocznic¹ poœwiecenia bazyliki Metropolitalnej w Krakowie, w niedzielê
– wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej.
-6-

13. Niedziela Zwyk³a - 29 czerwca 2014
1. Prze¿ywamy czas wakacyjny –
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³aœciwe miejsce na mszê œw. niedzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz
pomoc cz³owiekowi.
2. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. Spowiadamy
od godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna.
3. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 prosimy rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu zapraszamy na Wieczór Jana Paw³a II. Pocz¹tek o godz.
17.30, o 18.00 Msza œw. ku czci œw.
Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece. Przypominamy, i¿ od dnia kanonizacji przenosimy comiesiêczne nabo¿eñstwa na
pierwsze soboty miesi¹ca.
4. W sobotê 12 lipca na Rynku
w Wadowicach i 13 lipca w Domu
Ludowym w Jaroszowicach zostan¹ zorganizowane Dni Dawcy
Szpiku dla potrzebuj¹cej Liliany
Fila z Jaroszowic.
5. Przypominamy, ¿e w okresie
wakacji, tj. od 30 czerwca do 31
sierpnia, z racji urlopów ksiê¿y,
w niedziele i œwiêta nie bêdzie mszy

œw. o godz. 13.30, natomiast w tygodniu msze œw. bêd¹ o godz. 6.00,
8.00 i 18.00. Dy¿ur Ksiêdza w kancelarii w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki
w godz. od 9.00 do 10.00 i po po³udniu od 16.30 do 17.30. Katecheza
przed sakramentem Chrztu œw.
w pi¹tek przed I i III niedziel¹ miesi¹ca o godz. 19.00.
6. Do Bawarii poprzez Monachium, Marktl Am Inn oraz Altoting
pielgrzymujemy 2 i 3 sierpnia /sobota, niedziela/. Pielgrzymka ta jest
wyrazem wdziêcznoœci dla papie¿a –
emeryta Benedykta XVI, który bardzo pomaga³ Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. Szczegó³y na afiszach. Do
sanktuarium w £agiewnikach po³¹czon¹ z ogl¹dniêciem specjalnej wystawy papieskiej na plantach pojedziemy we wtorek 22 lipca. Wyjazd
godz. 13.00.
7. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, dzieciom i m³odzie¿y,
a tak¿e nauczycielom dobrych wakacji. Za wstawiennictwem Œwiêtego
Jana Paw³a II, Patrona naszego miasta, polecamy opiece Bo¿ej pielgrzymuj¹cych do naszej Bazyliki oraz
Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. Szczególnej opiece polecamy naszych wikariuszy, ks. Piotra
Wiktora i ks. Piotra Sobalê, którzy
dziœ obchodz¹ Imieniny
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

lacji. Przed laty us³ysza³ Bo¿y g³os,
seminarium kszta³towa³o go przez
szeœæ lat, a¿ wreszcie przypieczêtowa³ je sakramentalnym „Tak– pójdŸ za
Mn¹”. Pójdzie na Bo¿e
³any, aby obsiewaæ ludzkie
dusze ziarnem ewangelicznym. Bêdzie je pielêgnowa³ w Bo¿ej mi³oœci i wierze. Uparcie bêdzie wlewa³ Bo¿e balsamy w znêkane ludzkie wnêtrza. Pójdzie, by nie tylko wypowiadaæ we
mszy œw. konsekracyjne s³owa:
„Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie”,
ale by dawaæ swój czas i swoje si³y.
Nimi tak¿e trzeba karmiæ. B³ogos³awiona praca kap³añska winna wyniszczaæ kap³ana. Mówimy: musi siê
w nich spalaæ. Nie mo¿e siê wypalaæ. Smutny jest obraz kap³ana, który siê wypali³. Ju¿ mu siê nie chce.
Ju¿ nie ma si³ rozmawiaæ z Bogiem,
ani te¿ z ludŸmi. Pan Jezus mówi:
„Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê
i czegó¿ chcê, by tylko p³on¹³”.
Wci¹¿ trzeba siebie rozpalaæ, aby
zapalaæ innych. Ka¿de powo³anie,
czy to do kap³añstwa, ¿ycia zakonnego lub ma³¿eñskiego – trzeba nieustannie rozpalaæ. Istnieje groŸba
spopielenia. Zawsze bolesne jest
odchodzenie w kap³añstwie, zakonie czy ma³¿eñstwie.
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Dzisiaj w naszej bazylice, z okazji
55. rocznicy œwiêceñ kap³añskich
sprawuje mszê œw. ks. pra³at Tadeusz D¹browski. Pracowa³
w naszej parafii jako m³ody
kap³an w latach 1963 –
1967. Doœwiadczony przez
d³ugoletni¹ pracê kap³añsk¹
ks. Pra³at bardzo dobrze zapamiêta³
Wadowice,
a zw³aszcza relacje parafialne. Wspomina, i¿ praca na
niwie wadowickiej by³a
wymagaj¹ca, a wspó³praca
z ks. proboszczem Edwardem Zacherem, d³ugoletnim katechet¹ – du¿o go nauczy³a. Czteroletni pobyt ks. Pra³ata w naszej parafii
zapisa³ siê w jego sercu najlepszymi
wspomnieniami. Krótka by³a wêdrówka po diecezji ks. Pra³ata. Jak
wikariusz tak¿e by³ w Sieprawie. Na
d³ugie lata, przesz³o czterdzieœci,
zrós³ siê z Biskupicami. Wiele tam
dokona³. Budowa³ wnêtrza ludzkie
i kaplice parafialne. W tej rozrzuconej parafii postawi³ trzy piêkne œwi¹tynie. Jego wielkim pragnieniem
by³o, by wierni mogli bez mêcz¹cej
d³ugiej drogi uczestniczyæ we mszy
œw. Wielk¹ jego chlub¹ by³o wybudowanie Zespo³u Domu Pogodnej
Jesieni. Przygarnia on 90 starszych
ludzi. Dla kilkudziesiêciu jest miejscem pracy. Ks. kardyna³ Macharski
za tê niepospolit¹ pracê wystara³ siê
u Papie¿a dla niego o tytu³ pra³ata.

temu, ¿e sam prze¿ywa jesieñ swego ¿ycia – mo¿e ³atwiej zrozumieæ
swoich podopiecznych. Najlepiej
g³odny rozumie g³odnego.
Wraz z ks. pra³atem Tadeuszem D¹browskim celebruje jubileuszow¹ mszê
œw. z okazji 50-lecia kap³añstwa ks. kanonik Stanis³aw Jarguz – by³y d³ugoletni proboszcz z Gdowa. Bardzo wdziêczni jesteœmy wspomnianemu
Jubilatowi za jego wyj¹tkowo serdeczne i m¹dre
prowadzenie pielgrzymów po historycznym koœciele, a zw³aszcza za spotkanie
z Cudown¹ Matk¹ Bo¿¹ – Patronk¹
Gdowa. Jej kopia zosta³a podarowana przez ks. kard. Macharskiego naszej parafii i znajduje siê w domu
katolickim.

Natomiast Starosta Wielicki nada³ mu
tytu³ Per³y Powiatu. Teraz, kiedy sam
jest na kap³añskiej emeryturze i niejednokrotnie doskwiera mu zmarginalizowanie jego ¿ycia – jeszcze lepiej rozumie tych, którzy na skutek lat, choroby
– czêsto prze¿ywaj¹ ró¿norakie smutki i ¿ale. Niejednokrotnie s³yszy bolesne
zeznanie, ¿e stary cz³owiek
jest niepotrzebny, jest ciê¿arem rodziny. Trzeba siê
od niego uwolniæ. Ks. Pra³at jako Dyrektor tego
Domu nieustannie przypomina tym ludziom, a tak¿e i sobie –
¿e choæ ludziom czasami jest niepotrzebny, to tym bardziej Bóg na niego liczy. Du¿o wk³ada pracy, by
w tym Domu kolory jesieni by³y poci¹gaj¹ce. Nieraz wyznaje, ¿e dziêki

ks. Infu³at

Z wizyt¹ u Kamedu³ów na Bielanach
9 czerwca w drugi dzieñ Zielonych
Œwi¹t jedziemy z ks. Infu³atem J. Gilem do Krakowa. G³ównym celem
naszej wyprawy jest Klasztor Kamedu³ów na krakowskich Bielanach.
W pierwszej kolejnoœci nawiedzamy Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Tam chwilê
trwamy na adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu, a potem odmawiamy
koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
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Nastêpnie udajemy siê na Bielany, gdzie z daleka widaæ bia³e wie¿e Klasztoru. Klasztor na Krakowskich Bielanach na szczycie Srebrnej Góry powsta³ w 1604 r i jest
pierwszym takim klasztorem na
ziemiach polskich. Na ca³ym œwiecie jest tylko kilka takich klasztorów, w których przebywa ³¹cznie
100 zakonników, a po³owa z nich
to Polacy. (ci¹g dalszy na str. 7)

