
03 sierpnia 2014r. Nr 31 (750) Rok 15
ISSN 1640-0607

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

1 8.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Œladami Œwiêtych Papie¿y
W dniach od 4 do 12 paŸdziernika organizujemy pielgrzymkê do

W³och. Na trasie naszego pielgrzymowania znajduj¹ siê nastêpuj¹ce
miejsca: Sotto il Monte – miejsce urodzenia œw. Jana XXIII, Concesio
– Pawe³ VI. Mediolan, Turyn, Piza, Rzym – relikwie œw. Jana XXIII.
San Giovanni Rotondo – œw. o. Pio. Monte San Angelo – kult œw. Mi-
cha³a Archanio³a. Cascia – œw. Rita. Serdecznie zachêcam do udzia³u
w tej wyj¹tkowej pielgrzymce. Ks. Infu³at

Ogromny sens maj¹ comiesiêczne
wyjazdy do £agiewnik – œwiatowego!
Centrum Bo¿ego Mi³osierdzia, gdzie
17.08.2002 r. Ojciec œw. dokona³ Aktu
Zawierzenia Œwiata Bo¿emu Mi³osier-
dziu. To miejsce szczególne i niezwy-
k³e. Z dala od zgie³ku miasta daje wie-
le mo¿liwoœci znalezienia w³asnej prze-
strzeni na spotkanie z Bogiem. Przy-
tulna kaplica Wieczystej Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu, kaplice: wê-
gierska, niemiecka, grekokatolicka, s³o-
wacka, w³oska, czy wreszcie obszer-

ny koœció³ górny – wszystkie zapra-
szaj¹… i œwiec¹ pustkami. Tylko nie-
liczni pielgrzymi zagl¹daj¹ na chwilê.

Pielgrzymka trwa³a zaledwie szeœæ
godzin. Jak¿e to niewiele. Mo¿na wy-
braæ lub przejœæ obok. Wolnoœæ jest
wspania³ym darem! Bóg da³ nam wolê
i mo¿liwoœæ decydowania o naszych
wyborach. ¯eby jednak GO spotkaæ,
trzeba pragn¹æ. Wyjœcie zaœ z w³asnej
skorupy zawsze siê op³aca.
We wspomnienie mojej patronki z bierzmowania

Maria Magdalena z Tomic
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE:PIERWSZE CZYTANIE: Iz 55, 1-3a

 Otwierasz rêkê, karmisz nas do syta.
EWANGELIA:Mt 14, 13-21    Cudowne rozmno¿enie chleba

Rz 8, 35. 37-39

Istnieje naprawdê wiele powodów,
dla których warto wybraæ siê na
piesz¹ pielgrzymkê, trudno je wszyst-
kie wymieniæ. Pierwszy raz posz³am
troszkê z ciekawoœci, ale te¿ z wielk¹
obaw¹, czy podo³am trudom codzi-
ennego marszu. Wprawdzie wszyscy,
którzy chodzili mówili, ¿e to coœ
wspania³ego, ¿e tego nie da siê
opowiedzieæ, ¿e to trzeba samemu
prze¿yæ. I faktycznie tak jest;
zauroczy³o mnie to wêdrowanie. Jeœli
raz pójdziesz, to pragniesz na piel-
grzymi szlak wracaæ co roku.

Dla mnie jest to czas szczególny,
czas wyj¹tkowy. Te kilka dni piel-
grzymowania pozwalaj¹ mi wy-
ciszyæ siê i zastanowiæ siê nad
swoim ¿yciem, zawierzaæ Bogu
swoje sprawy, sprawy moich
bliskich i tych, którzy prosili o modl-
itwê – wierz¹c, ¿e pielgrzymka to jest
czas szczególnej ³aski Bo¿ej.

Pielgrzymka to jest te¿ czas
doœwiadczania wspólnoty ludzi bez
wzglêdu na wiek, którzy staj¹ siê

Cudze chwalicie… Czy swoje znacie?
Kilka refleksji po pielgrzymce do £agiewnik

Wakacje, czyli czas odpoczynku.
Ka¿dy z nas marzy, by prze¿yæ wtedy
coœ innego, ekscytuj¹cego. Niech zre-
generuje siê zmêczone cia³o, odreagu-
je psychika i wzmocni siê g³odny duch.
Najlepiej wyjechaæ gdzieœ, choæby na
kilka dni. A co, jeœli nie mo¿na sobie
pozwoliæ na taki komfort?

Mia³am do dyspozycji jedno popo-
³udnie i pragnienie wyciszenia siê, sku-
pienia myœli na tym, co doda si³, by
podejmowaæ monotonn¹ rzeczywi-
stoœæ dnia codziennego. Co zrobi³am?
Posz³am szukaæ tam, gdzie wielokrot-
nie znalaz³am ju¿ ratunek. W koœciele.

„Przecie¿ ksi¹dz infu³at J. Gil od lat
organizuje wyjazdy do miejsc piêknych
i wartoœciowych” – pomyœla³am i uda-
³am siê do kancelarii parafialnej. Oka-
za³o siê, ¿e nazajutrz, czyli 22.07.2014
r. organizowany jest wyjazd do
£agiewnik, a na liœcie znajduje siê za-
ledwie 16 osób. „Ma³o –przemknê³a
kolejna myœl - mamy Kraków pod no-
sem, wiêc pewnie taki wyjazd nie jest
atrakcyjny, ale ja - jadê”.

Najpierw by³ spacer zabytkowymi
uliczkami Starego Miasta. Bez zagl¹-
dania na wyprzeda¿e i patrzenia na
zegarek. Kontemplowanie piêkna ar-
chitektury i kunsztu artystów, którzy
przez wieki upiêkszali to historyczne
miasto. A wiele krakowskie mury wi-
dzia³y… Tablice na Rynku upamiêt-
niaj¹ ho³d pruski (1525) czy przysiêgê (ci¹g dalszy na str. 8)

T. Koœciuszki (1794). Gdy siê o tym
myœli, mo¿na poczuæ radoœæ i dumê
z tego, ¿e siê jest Polakiem. A na do-
datek te niezwyk³e wydarzenia mia³y
miejsce tak niedaleko nas.

Potem weszliœmy do koœcio³a œw.
Piotra i Paw³a na ulicy Grodzkiej. Dla-
czego jest to miejsce szczególne? By-
³am tu ju¿ kilka razy. Ogl¹da³am po-
kaz z u¿yciem wahad³a Foucaulta. Ze
szkoln¹ wycieczk¹ by³am w krypcie
¿arliwego kaznodziei i patrioty – Pio-
tra Skargi. Nie mia³am jednak œwiado-
moœci, ¿e od 2010 roku mamy w tym
koœciele drugi (oprócz Ska³ki) Pante-
on Narodowy. Zaœ od 17.09.2013 r.,
gdy urna z prochami S³awomira Mro¿-
ka spoczê³a obok szcz¹tków Piotra
Skargi, zosta³a otwarta droga pochów-
ku w tym miejscu dla innych wybit-
nych polskich twórców kultury, nauki
i sztuki.

Warto te¿ wiedzieæ, ze w tym w³a-
œnie koœciele 10.02.1906 r. Emilia Ka-
czorowska i podoficer Karol Wojty³a
zawarli sakrament ma³¿eñstwa, daj¹c
pocz¹tek rodzinie, w której urodzi³ siê
Wielki Wadowiczanin – Papie¿ Jan
Pawe³ II. Nam zaœ dane by³o s³uchaæ
Jego g³osu, cieszyæ siê, gdy dawa³ do-
wody swojej mi³oœci oraz przywi¹za-
nia do nas i wreszcie patrzeæ, jak mo¿-
na przyj¹æ staroœæ i cierpienie z god-
noœci¹. Jest wiêc za co Bogu dziêko-
waæ!

Dlaczego warto pójœæ na piesz¹ pielgrzymkê do Czêstochowy
twoim Bratem, Siostr¹. W naszych
czasach ¿yjemy w ci¹g³ym zabiega-
niu i stresie – a pielgrzymka, która
wyznacza sta³y plan dnia – daje
mo¿liwoœæ przeciwstawiaæ siê
stresuj¹cemu wp³ywowi codziennych
zajêæ. Bo – jak kiedyœ powiedzia³ Ojciec
Œwiêty Benedykt XVI – je¿eli pragnê
odbieraæ nadawany na osobnej czêstot-
liwoœci szept Boga, muszê œciszyæ
g³oœniki mojego ¿ycia. W przeciwnym
razie nie us³yszê Jego g³osu.

Pielgrzymka jest te¿ œwietn¹ oka-
zj¹ do doœwiadczenia, bez ilu rzeczy
cz³owiek mo¿e siê obejœæ i z czego
codziennie mo¿e rezygnowaæ, aby
byæ naprawdê szczêœliwym. I dlatego
warto pielgrzymowaæ. Pielgrzymka
daje mi te¿ wiarê w siebie, zawsze
wracam radosna. Oczywiœcie s¹ te¿
niedogodnoœci pielgrzymowania – ale
kiedy docierasz do celu i stajesz przed
Jasnogórskim wizerunkiem Matki
Bo¿ej zapominasz o tym wszystkim,
jest tylko radoœæ. P¹tniczka nr 40
       z grupy ¿ó³tej – Cecylia Wojty³a

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – wspomnienie Jana Marii Vianneya,
prezbitera, w œrodê – Œwiêto Przemienienia Pañskiego, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Dominika, prezbitera, w sobotê – Œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a /
Edyty Stein/, dziewicy i mêczennicy, patronki Europy.
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Poniedzia³ek 04 sierpnia
  6.00 Œp. Józef P³ywacz
  8.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski
18.00 Œp. Julian, Józefa Fr¹czek, syn Ryszard

Œp. Micha³ Czaicki
Wtorek 05 sierpnia
    6.00 Œp. Józef P³ywacz
  8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Anny
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ireny

Wiœniewskiej w 100 r. urodzin
Œp. Krystyna Kleszcz

Œroda 06 sierpnia Przemienienie Pañskie
  6.00 Œp. Jan Go³ba
  8.00 Œp. Marian Ornecki
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla Emilii i szybki
powrót do zdrowia po przebytej operacji
- Dziêkczynna za ³aski, o b³. Bo¿e w rodzi-
nie Anny
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Wac³aw Becker - 14 r.œm.
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Franciszek Dudek - zmarli rodzice, brat i
ciocia Anna Hojny
Œp. Stefan Kois
Œp. Barbara Zimmer
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Joanna Pytlowska
Œp. Pawe³ Warcha³

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Czwartek 07 sierpnia
   6.00 Œp. Henryk Imbirowicz
  8.00 Œp. Zofia Talaga - 23 r.œm., zmarli z rodziny
18.00 Œp. Micha³ Czaicki

Œp. Marianna, Helena, Franciszek
Pi¹tek 08 sierpnia
   6.00 Œp. Józef P³ywacz
  8.00 Œp. Andrzej Zem³a
18.00 Œp. Ewa Karamañska

Œp. Franciszek Piecek - r. œm.
Sobota 09 sierpnia
   6.00 Œp. Henryk Imbirowicz
  8.00 Œp. Maria Bando³a - 22 r. œm.
18.00 O b³. Bo¿e dla Anny w r. urodzin

Œp. Tadeusz Kurek
Niedziela 10 sierpnia
  6.00 Œp. Pawe³ Warcha³
  7.30 Œp. Stanis³aw Bogusz

O zdrowie i bl. Bo¿e dla Ró¿ i ich Opiekuna
 9.00 Œp.  Krystyna Gurdek
 9.00 Roków: Œp. Janina Stopa
10.30 Œp. Halina Guzdek
12.00 Roczki
19.00 Œp. Adam Kêdziora - 8 r. œm.

18. Niedziela Zwyk³a - 03 sierpnia 2014
1. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c

sierpieñ w abstynencji od napojów
alkoholowych.

2. Dziœ o godz. 16.30 kolejny kon-
cert w ramach I Papieskiego Festi-
walu Organowego.

Spotkanie organizacyjne chêtnych
do asysty kalwaryjskiej, która w tym
roku bêdzie 15 i 17 sierpnia, dziœ
o godz. 16.30 w domu katolickim.

O godz. 18.30 nieszpory.
3. W ramach radosnego czwartku

7 sierpnia zapraszamy dzieci na wy-
cieczkê do Zakopanego.

4. W przysz³¹ niedzielê, na mszy
œw. o godz. 12.00 udzielimy b³ogo-
s³awieñstwa dzieciom, które ob-
chodz¹ rocznicê chrztu œw.

5. Zapraszamy na pielgrzymki:
Na Mszê œw. „ludzi gór” odpra-

wion¹ na Turbaczu pojedziemy
w niedzielê 10 sierpnia o godz. 6.30.
Koszt 30 z³.

Do Harmê¿ i KL Auschwitz na uro-
czystoœci zwi¹zane z obchodami
rocznicy œmierci Œw. Maksymiliana
Marii Kolbego. Wyjazd 14 sierpnia
/czwartek/ godz. 6.45 powrót
ok. 14.30. Koszt 20 z³.

Na maryjne uroczystoœci pogrzebo-
we do Kalwarii Z. w pi¹tek 15 sierp-
nia o godz. 13.00. Koszt 10 z³.

Na Apel Jasnogórski 16 sierpnia.
Wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³.

Do £agiewnik wraz z nawiedze-
niem Sióstr Duszy Chrystusa 22
sierpnia w pi¹tek. Wyjazd godz.
13.00. Koszt 20z³.

Do Berlina 30 i 31 sierpnia. Wy-
jazd godz. 4.00. Koszt 400z³.

3-dniowa pielgrzymka do Lichenia,
Œwiêtej Lipki, Gietrzwa³du w pi¹tek
5 wrzeœnia o godz. 6.00. Powrót
w niedzielê (7 wrzeœnia) wieczorem.
Koszt 250 z³.

9-dniowa pielgrzymka do W³och od
4 do 12 paŸdziernika.

Jestem za¿enowany

Mam du¿e k³opoty z w³aœciwym

prze¿yciem imienin. Ze spuszczon¹

g³ow¹ s³ucham og³oszeñ parafial-

nych, ¿e w pi¹tek 25 lipca s¹ imieni-

ny ks. infu³ata Jakuba Gila – poleca-

my Go modlitwom. Myœlê wtedy:

„Bo¿e! Przecie¿ w naszej wspólno- (ci¹g dalszy na str. 4)

cie parafialnej wielu innych mê¿czyzn

ma to samo imiê – nie tylko Jakub

Gil.” Tym bardziej w duchu solidar-

noœci przynaglony jestem modliæ siê

za wszystkich solenizantów, którzy

w tym dniu obchodz¹ swoje imieniny.

Dobry Jezu,
a nasz Panie,

daj im wieczne
spoczywanie!

Pogrzeb
Œp. W³odzimierz Baran, ur. 1950r., zam. ul. Gimnazjalna

Œp. Stanis³awa Gêbczyk, ur. 1930r., zam. ul. Wiœniowa

Œp. Tadeusz W¹sek, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:
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Relacje z pieszej pielgrzymki na Jasn¹ Górê

W sobotê 19 lipca zakoñczyliœmy
XXIX Piesz¹ Pielgrzymkê na Jasn¹
Górê. Z naszych stóp zniknê³y b¹-
ble. W sercach pozostaje pamiêæ ra-
dosnych dni pielgrzymowa-
nia. Nadszed³ czas na pod-
sumowanie.

W tegorocznych rekolek-
cjach w drodze wziê³o udzia³
353. uczestników z Wado-
wic i okolic (o 43 wiêcej ni¿
w roku ubieg³ym). W ostat-
nich dwóch dniach do³¹czy-
³a do nas grupa 52. Francu-
zów, którzy przez kilka dni
wczeœniej przebywali w Wadowi-
cach. Wœród P¹tników by³o 78. bio-
r¹cych udzia³ po raz pierwszy w piel-
grzymce. Najm³odszym uczestnikiem
by³a Zuzia, lat 4, a najstarszym An-
drzej, lat 73. Cieszy fakt, ¿e w tego-
rocznej pielgrzymce wziê³o udzia³
bardzo wielu m³odych ludzi. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³a to ponad po³o-
wa wszystkich uczestników.

Duchowymi przewodnikami grup
pielgrzymkowych byli: Ksiê¿a, Dia-
koni oraz Klerycy Krakowskiego Se-
minarium Duchownego. Nie zabra-
k³o te¿ Sióstr Zakonnych. Oni wszy-
scy dbali o to, aby podczas konferen-
cji oraz homilii realizowaæ temat te-
gorocznych rekolekcji: „Œwiêtymi
b¹dŸcie”. To wezwanie postawiliœmy

sobie za cel, aby mieæ œwiadomoœæ,
¿e pragniemy nie tylko dziêkowaæ
Bogu za kanonizacjê Jana Paw³a II,
ale nade wszystko naœladowaæ Go

w drodze do Nieba.
W imieniu ca³ego sztabu or-

ganizacyjnego pielgrzymki,
chcia³bym z ca³ego serca po-
dziêkowaæ wszystkim lu-
dziom dobrego serca, którzy
dziel¹c siê tym, co maj¹, przy-
czynili siê do organizacji tego-
rocznych rekolekcji w drodze.
Pamiêtaliœmy o Was w modli-
twie, polecaj¹c tak¿e te inten-

cje, które nam powierzyliœcie.
£¹cznoœæ duchowa z Wami by³a zna-
kiem, ¿e nie idziemy sami przed Obli-
cze Królowej Polski. Ofiary przeka-
zane na organizacjê pielgrzymki by³y
tak¿e wsparciem dla dzieci i m³odzie-
¿y oraz osób starszych. Z op³at zwol-
nione zosta³y dzieci z rodzin wielo-
dzietnych, m³odzie¿ do lat 14. oraz se-
niorzy powy¿ej 70. roku ¿ycia.

Dziêkuj¹c Panu Bogu za pielgrzym-
kowe rekolekcje w drodze, zawierza-
my Mu organizacjê jubileuszowej, bo
XXX Wadowickiej Pieszej Pielgrzym-
ki na Jasn¹ Górê w 2015 roku. Ju¿ dziœ
zapraszamy na ten szczególny czas
ofiary, modlitwy i radoœci.

Ks. Adam Garlacz

wraz z Organizatorami

Drugim powodem mojego za¿eno-
wania imieninowego jest przyjêcie utar-
tego zwyczaju, ¿e wraz z ¿yczeniami
trzeba koniecznie przeka-
zaæ kwiaty, czy te¿ okre-
œlony upominek. Nie mo¿-
na iœæ z pustymi rêkami do
solenizanta – tak wiêk-
szoœæ uwa¿a. Ja natomiast
jestem przekonany, ¿e nie
mo¿na iœæ do solenizanta
z pustym sercem. Sk³ada-
j¹cy ¿yczenia zawsze s¹
zwi¹zani serdecznymi
wiêzami z solenizantem.
W tym dniu doœwiadcza siê ludzkiej
¿yczliwoœci. Najpiêkniejszym darem,
którym obdarowujemy solenizanta jest
nasza serdecznoœæ. Ona dodaje si³.
Ukazane serca w ¿yczeniach s¹ jak
skrzyd³a, które pomagaj¹ wysoko la-
taæ. Wielokrotnie z okazji ¿yczeñ s³y-
szê wyznanie, ¿e ja za Ksiêdza dzisiaj
przyj¹³em Komuniê œw. Serdecznie siê
pomodli³em. Ofiarowa³em mszê œw.
Wzruszaj¹ce s¹ te wyznania. To naj-
bogatsze i najpiêkniejsze dary imieni-
nowe. Nieraz myœlê, ¿e Bóg uchroni³
mnie od ró¿nych moich g³upich zacho-
wañ dziêki modlitwie mojej fizycznej
rodziny, a tak¿e i tej duchowej, jak¹
jest parafia. Bardzo za ni¹ dziêkujê.
Wci¹¿ o ni¹ siê ubiegam. Jestem prze-
konany, ¿e jest ona potrzebna ka¿de-
mu z nas.

Przyjmowane imieninowe ¿yczenia
bardzo mnie motywuj¹, ¿eby jeszcze

(ci¹g dalszy ze str. 3) bardziej byæ bli¿ej wspólnoty, w któ-
rej przebywam i jeszcze z wiêkszym
sercem ogarniaæ ich modlitw¹. Jestem
przekonany, ¿e starzej¹cy siê kap³an ma

po to wiêcej czasu, ¿eby
siê wiêcej modli³. Proszê
przyj¹æ moje zapewnie-
nie, ¿e codziennie wzdy-
cham do Chrystusa
w ró¿nych ludzkich po-
trzebach. Modlê siê
zw³aszcza za tych para-
fian, o których wiem, ¿e
choruj¹, ¿e cierpi¹.
W waszym zmaganiu
z krzy¿em choroby, nie-

dostatku czy te¿ niezgody, a tak¿e od-
chodzenia od Koœcio³a waszych bli-
skich – czuwam przy Matce Bo¿ej i pro-
szê J¹ by nieustannie was wspiera³a.

W sobotê i niedzielê 2 i 3 sierpnia,
pielgrzymi ziemi wadowickiej nawie-
dzaj¹ w po³udniowych Niemczech
miejsca szczególnie bliskie Benedyk-
towi XVI. Nasz¹ pielgrzymi¹ obecno-
œci¹ wyra¿amy Bogu wdziêcznoœæ za
wielk¹ przyjaŸñ papie¿a z Niemiec
z papie¿em – Polakiem. Na ró¿ny spo-
sób pomaga³ Benedykt XVI naszemu
Œwiêtemu. W przededniu tej piel-
grzymki ks. kard. Stanis³aw Dziwisz,
bêd¹c na moich imieninach obdarzy³
mnie infu³ackim pektora³em – krzy¿em,
który jest darem Benedykta XVI. Jest
to dla mnie wymowny znak wdziêcz-
noœci Papie¿a Pustelnika za zorganizo-
wan¹ ku Jego czci pielgrzymkê.


