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21.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

Bawaria - œladami Benedykta XVI cz.II

(ci¹g dalszy na str. 7)

Aleksander Ga³gan, s. Sebastiana i Natalii
Emilia Romañczuk, c. Micha³a i Natalii
Antoni Golonka, s. £ukasza i Marii
Marcin Gêbala, s. Grzegorza i Sabiny
Adam Matejko, s. Mariusza i Karoliny
Natan Blak, s.Mariusza i Magdaleny
Aleksander Tara³a, s. Arkadiusza i Kamili
Adrian Durda,s. Jaros³awa i Iwony
Miko³aj Moska³a, s. Tomasza i Magdaleny
Zuzanna Gibas, c. £ukasza i Sylwii
Szymon £opusiewicz, s. £ukasza i Bo¿eny

Z radoœci¹ informujemy,

¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

W ramach naszego 2-dniowego piel-
grzymowania do Bawarii nawiedzili-
œmy najwiêksze sanktuarium tego re-
gionu, jakim jest Altotting. Jest to mia-
sto powiatowe. Religijna historia tego
miejsca datuje siê od 1489 roku. Przy-
czyn¹ by³y cudowne dwa przywróce-
nia do ¿ycia.

Miejsce urokliwe Altotting jest ser-
cem Bawarii i jednym z serc Europy”
– powiedzia³ Benedykt XVI, przyjmu-
j¹c od rodaków kopiê Czarnej Madon-
ny królowej Bawarii wkrótce po wst¹-
pieniu na tron œw. Piotra. Papie¿ uwa-

Po intensywnym zwiedzaniu przy-
szed³ czas na krótki odpoczynek na
krakowskich Plantach. Przy okazji
zobaczyliœmy budynek Uniwersytetu
Jagielloñskiego, gdzie nasz papie¿ pra-
cowa³ jako nauczyciel akademicki.

Na krakowskich b³oniach z kolei
ogl¹daliœmy kamieñ papieski, w miej-
scu o³tarza, przy którym Papie¿ odpra-
wia³ Msze Œw.

W drodze do autokaru zobaczyliœmy
te¿ stadion Wis³y Kraków.

Po obiedzie wyruszyliœmy w drogê
powrotn¹ do Wadowic.

Bartosz Pó³torak

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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S³owo na niedzielê

21. Niedziela Zwyk³a - 24 sierpnia 2014

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊGO
PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
 Iz 22, 19-23 Hymn na czeœæ m¹droœci Bo¿ejKlucz domu Dawidowego

Panie, Twa ³aska trwa po wszystkie wieki.
EWANGELIA:   Mt 16, 13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Rz 11, 33-36

1. W ramach radosnego czwart-
ku organizujemy wycieczkê do
Krakowa.

2. Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim osobom, które bra³y udzia³ w asy-
œcie kalwaryjskiej 15 i 17 sierpnia.
Zapraszamy do tej asysty w roku na-
stêpnym.

3. W sobotê 30 sierpnia pielgrzym-
ka S³u¿by Liturgicznej i Ruchu
Œwiat³o ¯ycie do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.

4. W niedzielê 31 sierpnia o godz.
12.00 na Leskowcu zostanie odpra-
wiona Msza œw. dla uczestników pie-
szej pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Za-
praszamy pielgrzymów i ich rodziny
oraz wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w organizacji
pielgrzymki.

5. Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w XXII Pielgrzymce Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w niedzielê 07
wrzeœnia. Bli¿sze informacje podamy
za tydzieñ.

6. Zapraszamy na pielgrzymki:
Góra œw. Anny, Kamieñ Œl¹ski,

Nysa, Opole 30 i 31 sierpnia. Wyjazd
godz. 6.00. Koszt 150z³.

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.

2-dniowa pielgrzymka do Bratys³a-
wy 20 i 21 wrzeœnia. Koszt 275z³.

9-dniowa pielgrzymka do W³och od
4 do 13 paŸdziernika. Koszt 400z³
plus 295 euro.

¿a to miejsce za swoj¹ duchow¹ oj-
czyznê. Pochodzi z tych stron, piel-
grzymowa³ do Altotting jako dziec-
ko z rodzicami, jako m³ody ksi¹dz,
jako kardyna³, a w koñcu jako pa-
pie¿ – we wrzeœniu 2006 roku. Obok
Lourdes, Loreto, Fatimy i Czêstocho-
wy to jedno z piêciu g³ównych cen-
trów kultu maryjnego w Europie,
najwa¿niejsze sanktuarium piel-
grzymkowe Bawarii i Niemiec.

Kaplica Matki Boskiej, stoj¹ca na
centralnym placu (Kapellplatz), jest
centralnym punktem pielgrzymko-
wym sanktuarium maryjnego w Al-
totting, z uwagi na zlokalizowany
wewn¹trz pos¹¿ek Czarnej Madon-
ny. Wed³ug tradycji w 1489r.  matka
z³o¿y³a przed nim cia³o swojej trzy-
letniej córki, która utopi³a siê w po-
bliskiej rzece Inn. Dziewczynka o¿y-
³a, a wieœæ o cudzie zosta³a bardzo
szybko rozpropagowana. Kaplica
sta³a siê z czasem zbyt ma³a - dobu-
dowano wiêc prezbiterium i ganki
obejœciowe (podcienia). Obecnie ca-
³oœæ jest obwieszona setkami, czêsto
bardzo starych, obrazków ukazuj¹-
cych cuda i uzdrowienia po wypad-
kach czy chorobach. Odwiedziliœmy
tak¿e Koœció³ œw. Anny najwiêkszy
koœció³ w Niemczech zbudowany
w XX w. który mieœci ok. 8000
wiernych, oraz koœció³ œw. Filipa
i Jakuba.

Ostatnim punktem docelowym piel-
grzymki by³ Markt nad Innem, w któ-
rym urodzi³ siê przysz³y papie¿ Be-
nedykt XVI. Ma³e spokojne miastecz-
ko, ok. 3 tys. mieszkañców. Nawie-
dziliœmy koœció³, w którym zosta³
ochrzczony Joseph Ratzinger. By³o
to w Wielk¹ Sobotê w dniu Jego uro-
dzin (16.04.1927). PóŸniej udaliœmy
siê do jego domu, w którym siê uro-
dzi³. Ogl¹dnêliœmy krótki film przed-
stawiaj¹cy ¿ycie przysz³ego papie¿a,
a póŸniej obejrzeliœmy eksponaty
z Nim zwi¹zane. Przed domem przy
pomniku zrobiliœmy sobie wspólne
zdjêcie.

Po tych wszystkich atrakcjach uda-
liœmy siê do autobusu, aby jak naj-
szybciej byæ w domu. Droga w jedn¹
i druga stronê by³a daleka. Nikomu
ta droga siê nie d³u¿y³a. Przewod-
niczka nasza opowiada³a bardzo cie-
kawie, ks. Infu³at dawa³ wsparcie
duchowe, Pani Marysia Zadora uzu-
pe³nia³a Przewodniczkê, a Siostra
Magdalena by³a œwietnie przygoto-
wana do wycieczki, opowiadaj¹c ró¿-
ne historie zwi¹zane z ¿yciem Bene-
dykta XVI i historie zwi¹zane z mu-
zeum Jana Paw³a II. Porusza³a wiele
ciekawych spraw. Bóg zap³aæ
wszystkim za tê ciekaw¹ i pouczaj¹c¹
pielgrzymkê.

Wdziêczni pielgrzymi M.M.DudoniowieDobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne  spoczywanie!

Pogrzeb
Œp. Antonina Wiewióra, ur. 1937r., zam. Inwa³d

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:
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Poniedzia³ek 25 sierpnia
  6.00 Œp. Leonard Radwan
  8.00 Œp. Kazimierz Kozie³ - 6 r.œm.
18.00 Œp. Krystyna Kleszcz

Œp. Maria i Marian
Wtorek 26 sierpnia
    6.00 Œp. Henryk Œwiêtek
  8.00 Œp. Stefan Czapik
18.00 Œp. Józef P³ywacz

Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œroda 27 sierpnia
  6.00 Œp. Kunegunda Filek
  8.00 W int. Grzegorza i Marii z ok. 26 r. œlubu

o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski w rodzinie
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna za 80 lat ¿ycia dla W³adys³a-
wy Œliwa z proœb¹ o opiekê œw. Jana Paw³a II
- O cud uzdrowienia dla Emilki i szybki
powrót do zdrowia po przebytej operacji
- Dziêkczynna za prze¿yte 36 lat z proœb¹
o powrót do zdrowia i b³. Bo¿e przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II dla
Krzysztofa Salachny
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii Zieliñskiej
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marian Boda - 8 r.œm.
Œp. Krystyna Paw³owska
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska

Œp. Jan Œliwa, Maria, Micha³ Chrobak
Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Barbara Grzyb - 20 r.œm. i zmarli z rodziny
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Andrzej ̄ arnowski - r.œm.
Czwartek 28 sierpnia
   6.00 Œp. Leonard Radwan
  8.00 Œp. Krystyna Kleszcz
18.00 Œp. Stefan Czapik

Œp.  Eugeniusz Spisak, W³adys³aw
i Zofia Karelus

Pi¹tek 29 sierpnia
  6.00 Dziêkczynna i o b³. Bo¿e dla ¿yj¹cych
  8.00 Œp. Klara i Józef Kojzar
18.00 Œp. Józef P³ywacz

Œp. Pawe³ Warcha³
Sobota 30 sierpnia
   6.00 Œp. Krystyna Kleszcz
  8.00 Œp. Marek Mrowiec - 8 r.œm.
18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Dziêkczynna w 40 r.œlubu Marii i Stanis³awa
Nowak z proœb¹ o b³. Bo¿e, ³aski i zdrowie

Niedziela 31 sierpnia
  6.00 Œp. Stefan Czapik
  7.30 Œp. Stanis³aw Bogusz

Œp. Boles³aw Putek
 9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
 9.00 Roków: Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze

b³. Bo¿e dla Kingi w 25 r. urodzin
10.30 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
12.00 Œp. Danuta Szewd - 4 r.œm.

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii £ata
19.00 Œp. Pawe³ Warcha³

Kalendarz liturgiczny: we wtorek – Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej, w œrodê – wspomnienie œw. Moniki, w czwartek – wspomnienie
œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a, w pi¹tek – wspomnienie mêczeñstwa
œw. Jana Chrzciciela.

Niezwyk³e miejsce Maryjne
Od wielu ju¿ lat, ka¿dego roku

w sierpniu, odbywaj¹ siê wyj¹tkowe,
maryjne uroczysto-
œci na Jasnej Górze,
w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, a tak¿e
w Auschwitz. Bra-
³em w nich udzia³.
Najbardziej prze¿y-
³em pielgrzymkê
14 sierpnia z nasz¹
grup¹ Rycerstwa Niepokalanej do
obozu koncentracyjnego Auschwitz.
W obozie tym, pod œcian¹ œmierci,
Ordynariusz diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej, nasz rodak ks. bp Roman Pin-
del, przewodniczy³ mszy œw. konce-
lebrowanej przez bardzo liczne gro-
no duchownych diecezjalnych i za-
konnych, a tak¿e pokaŸn¹ grupê
wiernych. Œw. Maksymilian Kolbe
– franciszkanin, w obozie tym odda³
¿ycie za Franciszka Gajowniczka. Za
ojca rodziny – 47-letni duchowny
katolicki poszed³ na œmieræ g³odow¹.
14 sierpnia 1941 roku zosta³ dobity
zastrzykiem fenolu. Jest on patronem
diecezji bielsko-¿ywieckiej, bliskiej
naszemu sercu.

Obóz œmierci w Auschwitz to
miejsce, o którym wci¹¿ siê mówi,
¿e tam Bóg okaza³ siê bezsilny wo-
bec z³ego. Jakoby nad So³¹ moce
ciemnoœci zwyciê¿y³y Bo¿e si³y.

Wyj¹tkowy czciciel Maryi, Maksy-
milian Kolbe, za³o¿yciel wielkiego re-

ligijnego ruchu
zwanego Milicj¹
Niepokalanej – to
miejsce nienawiœci
i poni¿enia cz³owie-
ka przez swoje po-
œwiêcenie uczyni³
wyj¹tkowym sank-
tuarium maryjnym.

Udowodni³, ¿e tam, gdzie cz³owiek
cz³owiekowi zgotowa³ okrutny los,
mo¿e cz³owiek byæ dla drugiego cz³o-
wiekiem, który realizuje ewange-
liczn¹ naukê, i¿ nie ma wiêkszej mi-
³oœci, gdy ktoœ oddaje ¿ycie za dru-
giego. Pokorny franciszkanin z Nie-
pokalanowa przez swój czyn przypo-
mnia³ zasadê polskich rycerzy, któ-
rzy zawsze stawali w obronie skrzyw-
dzonych i poni¿onych.

W obozie koncentracyjnym Au-
schwitz nie ma widocznego ¿adnego
miejsca sakralnego. Nie ma kaplicy,
w której mo¿na by siê pomodliæ za
setki tysiêcy niewinnie pomordowa-
nych. Cela w bunkrze g³odowym,
w którym przez przesz³o dwa tygo-
dnie kona³ Maksymilian Kolbe wraz
z dziewiêcioma pozosta³ymi skaza-
nymi na te najokrutniejsz¹ œmieræ, jest
wyj¹tkowym sanktuarium maryjnym.
Choæ milcz¹ca, odarta z wszelkich

(ci¹g dalszy na str. 4)

fot. Stefan M¿yk
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

znaków religijnych – tym bardziej
czytelna, gdy¿ œwiadczy o potêdze
ducha ludzkiego ukszta³towanego
przez pobo¿noœæ maryjn¹. Jest ono
wyj¹tkowym sanktuarium maryj-
nym. Z pewnoœci¹ innym ni¿ te, któ-
re nawiedzamy. Maj¹ one wspania³e
koœcio³y. Cudowne obrazy. Wyj¹t- ks. Infu³at

Sens pielgrzymowania
Przed dwoma tygodniami w Bazy-

lice wydrukowaliœmy rozwa¿anie
czytelniczki podwa¿aj¹cej sens piel-
grzymowania. Poni¿ej drukujemy
odpowiedzi na ten temat:

Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie
Bêd¹ w Wadowicach przeczyta³am

w nr 32 Bazyliki artyku³ dotycz¹cy
pielgrzymowania na Jasn¹ Górê. Czy
jest sens pielgrzymowania? Oczywi-
œcie – TAK!

Osobiœcie nie mogê w nich uczest-
niczyæ, lecz s¹ one dla mnie du¿ym
prze¿yciem. Nie raz myœlê o tych
osobach, które regularnie, co miesi¹c
s¹ przed obliczem Matki Bo¿ej na
Jasnej Górze, czy to jesieñ – deszcz,
wiatr, czy to zima – mróz i œnieg lub
upa³ i skwar latem. One znajduj¹
czas i si³ê, aby tam siê stawiæ na
Apelu i modliæ o ³aski dla siebie
i innych, a przede wszystkim dziê-
kowaæ za œw. Jana Paw³a II.

Czy mo¿na te wyjazdy nazwaæ za-
chciankami? Czy mo¿na te chwile
tam spêdzone przeliczaæ na marne

z³ote? Myœlê, ¿e te osoby na pewno
w cichoœci pomagaj¹ te¿ innym
w miarê swoich mo¿liwoœci, a na-
wet jestem tego pewna.

Dziwiê siê, ¿e pisze to osoba, któ-
ra rzekomo pielgrzymowa³a na Jasn¹
Górê – pytam po co? Pytam, czy
pielgrzymowanie do W³och czy in-
nych sanktuariów maryjnych uwa-
¿a za niepotrzebne, a w których
prawdopodobnie te¿ bra³a udzia³,
a mo¿e nie chodzi tu o cel piel-
grzymki, tylko o…?

Niepokoi myœl, co dzieje siê
z nasz¹ wiar¹ i Koœcio³em – wierz¹-
cymi, jeœli sami os³abiaj¹ jej trady-
cjê, si³ê modlitwy. A co z pielgrzy-
mami z ca³ej Polski i nie tylko? To
mo¿e im te¿ powiedzmy „œpiewaj
sobie w domu” – a nie trudŸ siê „bo
szkoda pieniêdzy”.

Jestem zmartwiona postaci¹ tej
anonimowej osoby. W³aœnie teraz
potrzeba, aby parafia by³a razem
i jeszcze czynniej uczestniczy³a
w tych comiesiêcznych spotkaniach

na Jasnej Górze i dawa³a œwiadec-
two, ¿e jest przy Maryi i czuwa
i poleca Jej swoje
wszystkie troski,
zmartwienia, k³o-
poty, a tak¿e dziê-
kuje za wartoœci.

My zaœ, którzy
nie mo¿emy je-
chaæ ³¹czymy siê
wtedy z nimi po-
przez radio lub
telewizjê i raduje siê serce, ¿e Wa-
dowice, jak ka¿dego 16-go s¹ tam
obecne.

Kobieto – zastanów siê dlaczego
chcesz st³umiæ tê iskrê i zapa³ osób,

które staraj¹ siê
k o n t y n u o w a æ
i spe³niaæ oczekiwa-
nia Jana Paw³a II,
aby oblicze Matki
Bo¿ej Czêsto-
chowskiej nie zo-
stawa³o samo.

Jeszcze raz mó-
wiê TAK temu

pielgrzymowaniu. Mo¿e dla wielu
jest to jedyna mo¿liwoœæ, aby byæ na
Jasnej Górze.     Szczêœæ Bo¿e – HP

Œladami Karola Wojty³y w Krakowie
Zwiedzanie w Krakowie rozpo-

czêliœmy na ul. Grodzkiej id¹c w kie-
runku Rynku. Pod pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza zrobiliœmy sobie
zdjêcia, a potem przyszed³ czas na
zwiedzanie Bazyliki Mariackiej ze
znanym o³tarzem Wita Stwosza.

Byliœmy na ul. Kanoniczej 11,
gdzie mieœci siê Muzeum Archidie-
cezjalne. S¹ to w³aœciwie dwa s¹sia-
duj¹ce ze sob¹ budynki.

Oba s¹ zwi¹zane z Karolem Woj-
ty³¹. W jednym z nich odtworzono
pokój, który zajmowa³ w latach
1952-58, pracuj¹c na Uniwersytecie
Jagielloñskim. W drugim, w którym
Wojty³a mieszka³ jako biskup po-
mocniczy archidiecezji krakowskiej,
zgromadzono przedmioty przekaza-
ne w trakcie trwania pontyfikatu.

Muzeum Archidiecezjalne posiada
bogat¹ kolekcjê sztuki sakralnej ar-
chidiecezji krakowskiej. Wœród naj-
cenniejszych dzie³ znajduje siê naj-
starszy polski obraz —pochodz¹cy
z XIII wieku wizerunek œw. Katarzy-
ny i Agnieszki. Wyj¹tkow¹ ekspozy-
cjê stanowi¹ dary papieskie —
przedmioty ofiarowane Janowi Paw-
³owi II przez dostojników i pielgrzy-
mów z ró¿nych krajów œwiata, a na-
stêpnie przekazane Muzeum.

Kolejnym miejscem, które odwie-
dziliœmy, by³ budynek przy ulicy
Franciszkañskiej 3, ze znanym nam
wszystkim „oknem papieskim”.

Obejrzeliœmy piêkn¹ kaplicê bisku-
pi¹ z wyj¹tkowym o³tarzem.

(ci¹g dalszy na str. 8)

kowe wyposa¿enie. T³umy pielgrzy-
mów. W Oœwiêcimiu nieustannie
rzesze zwiedzaj¹ to najwiêksze
cmentarzysko Europy. Na tym miej-
scu rozsiane przez wiatr prochy Mak-
symiliana s¹ przejmuj¹cym wo³a-
niem, i¿ prawdziwy czciciel Maryi
jest zawsze niezwyk³ym przyjacie-
lem cz³owieka.

fot. Stefan M¿yk


