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31. Niedziela Zwyk³a Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmar³ych

(ci¹g dalszy na str. 2)

1. Pierwszy odpust ku czci œw.

Jana Paw³a II by³ w naszej para-

fii bardzo uroczysty. Du¿o dzia-

³o siê w tym dniu, tak w bazyli-

ce jak i w mieœcie. Da³o siê za-

uwa¿yæ, ¿e œw. Jan Pawe³ II jest

Patronem Wadowic. Bardzo siê

cieszy³em, ¿e Bóg obdarowa³

mnie ³ask¹ pobytu w Wadowi-

cach. Nape³nia³a mnie radoœæ dla

pracuj¹cych w naszej parafii ka-

p³anów, za w³o¿on¹ pracê dla

podkreœlenia wagi tego dnia.

2. Za dwa tygodnie odbêd¹ siê

wybory samorz¹dowe. Bardzo

pragniemy, by papieskim mia-

stem, a tak¿e i powiatem rz¹dzili ludzie utalentowani, oddani s³u¿bie innym,

a tak¿e maj¹cy Boga w sercu. Postarajmy siê przez udzia³ w wyborach na takich

ludzi zag³osowaæ.

Warto przypomnieæ:

Pogrzeb
Œp. Jan Miarka, ur. 1924r., zam. ul. Zaskawie

Œp. Helena Gracjasz, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

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

Tak Bóg umi³owa³ œwiat,

¿e da³ swojego Syna Jednorodzonego;

ka¿dy, kto w Niego wierzy, ma ¿ycie wieczne.

Rozp³ywa siê we mnie
moja dusza,
gdy wspominam,
jak z t³umem kro-
czy³em do Bo¿e-
go domu.
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DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.PAW£A
APOSTO£A DO RZYMIAN:

Boga ¿ywego pragnie moja dusza.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
DANIELA: Dn 12, 1-3

EWANGELIA:  J 11, 32-45   Wskrzeszenie £azarza

Rz 6, 3-9

Powszechne zmartwychwstanie Je¿eli umarliœmy z Chrystusem, z Nim równie¿ ¿yæ bêdziemy

1. We wtorek o godz. 17.15 zapra-
szamy na Wieczór Jana Paw³a II.
O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II i ró¿aniec. Po Mszy œw. pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.

2.  Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II. W tym tygo-
dniu szczególnie bêdziemy modliæ
siê za ma³¿onków.

3. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
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16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. W pierwsze pi¹tki
kancelaria parafialna nieczynna.

4. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP bêdziemy prze¿ywaæ w nie-
dzielê 16 listopada. Bêdzie to dzieñ
modlitwy za kap³anów i siostry za-
konne pochodz¹cych z naszej para-
fii, oraz o nowe powo³ania.

5. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie œw. Karola Bo-
romeusza. ks. St. Jaœkowiec, prob.

Kronika pielgrzymkowa cz.I

Z lekkim niepokojem oczekiwa³am
dnia wyjazdu naszej tradycyjnej, je-
siennej pielgrzymki do grobu
œw. Jana Paw³a II, gdzie nieprzerwa-
nie od 2005 roku pielgrzymujemy,
czy dojdzie do skutku? Ale widaæ,
nasz Œwiêty te¿ chce byœmy Go od-
wiedzili, Przed nami 8 dni pielgrzy-
mowania, które rozpoczêliœmy od
Asy¿u, miasteczka malowniczo po-
³o¿onego na stoku góry Subiaco. Ba-
zylika Patriarchalna Matki Bo¿ej
Anielskiej z maleñkim wewn¹trz ko-
œció³kiem, Porcjunkul¹, kaplic¹
œmierci œw. Franciszka Transito
/Przejœcia/ i Ogrodem Ró¿anym. Da-
lej bazylika œw. Klary ze s³awnym
krucyfiksem, krzy¿em z San Damia-
no, z którego Chrystus mia³ przemó-
wiæ do Franciszka. Wœród ciasnych
uliczek i zau³ków, gdzie czas zatrzy-
ma³ siê w œredniowieczu przechodzi-
my w stronê bazyliki œw. Francisz-
ka. Na Placu Ratuszowym spotyka-
my muzykuj¹cych Szkotów, ubra-
nych w tradycyjne szkockie kilty.
Panuje tu niesamowita atmosfera.
Zgie³k, muzyka, radoœæ i œmiech.

Wchodz¹c do bazyliki œw. Fran-
ciszka widzimy napis: „Odpust zu-
pe³ny, codziennie, na zawsze” na-
daj¹cy powagi i œwiêtoœci temu
miejscu. W dolnym koœciele miesz-

cz¹cym kryptê z grobem œw. Fran-
ciszka, kaplicê relikwii, gdzie m.in.
mo¿na zobaczyæ b³ogos³awieñstwo
w³asnorêcznie wypisane przez Œwiê-
tego, czy orygina³ bulli Honoriusza
VII, zatwierdzaj¹cej regu³ê zakonu
Braci Mniejszych. Na œcianach po-
dziwiamy przepiêkne malowid³a, fre-
ski, opowiadaj¹ce m.in. dzieje ¿ycia
Franciszka.

Opuszczamy piêkny, stary Asy¿.
Przed nami spotkanie ze Œwiêt¹,
u której jeszcze nie byliœmy. W auto-
karze ogl¹damy film o Œwiêtej, doœæ
wiernie oddaj¹cy ducha epoki.  cdn

Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ks. Infu³at

3. W poniedzia³ek 3 listopada

o godz. 18.00 odprawiê mszê œw. za

zmar³ych – wiernych Czytelników

„Bazyliki”. Przez cale lata nabywali

nasz biuletyn i czytali go „od deski

do deski”. Od Redakcji naszego pa-

rafialnego tygodnika nale¿y im siê

modlitewna pamiêæ.
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Poniedzia³ek 3 listopada
 6.00 Œp. Barbara Zimmer

W dniu imienin o zdrowie dla Sylwii Jaœko
 6.45 Œp. W³odzimierz Baran
 7.30 Œp. Zmarli z rodzin Antonów, Gochów,

Turów, Dudków, Mazurów, Wragów
 8.00 Œp. Józef Choczyñski - 10 r.œm.
12.00 Œp. Michalina i W³adys³aw Tyrybon
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Œp. Zofia Kolber - 14 r.œm.
Za zmar³ych Czytelników „Bazyliki”

Wtorek 4 listopada
 6.00 Œp. Antonina Wiewióra
 6.45 Œp. Joanna Pytlowska
 7.30 Œp. Marian Kozub

Œp. Marta Kwiatek
 8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Józef Fliœnik
18.00 Œp. Ryszard Rospond

Œp. Marian Kupczyk - 11 r.œm.
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œroda 5 listopada
 6.00 Œp. Józef Fliœnik
 6.45 O b³. Bo¿e dla rodziny Aldo Vanni
 7.30 Dziêkczynna za dar ¿ycia Kubusia

i b³. Bo¿e dla Katarzyny i Piotra
Jab³onowskich

 8.00 Œp. Zenon Knapik - 4 r.œm.
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O szczêœliwy przebieg operacji i powrót do
zdrowia i do domu dla Tadeusza
O cud uzdrowienia dla S³awomira z ch³oniaka
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Marian Kozub
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Marianna Byrska
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Danuta Dêbosz
Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. Stefan Zawi³a i ¿. Maria
Œp. Anna Zawi³a
Œp. Stanis³aw Czaicki
Œp. Jan Migda³ek syn
Œp. Jan Migda³ek ojciec i ¿. Franciszka
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Bronis³aw Romañski
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Janina Kochman
Œp. Józefa Hardek
Œp. Stanis³aw Hardek
Œp. Wojciech Marianna Franciszka
Czwartek 6 listopada
  6.00 Œp. Józef Filek - 46 r.œm.
  6.45 Œp. Marian Kozub
  7.30 Œp. Tadeusz Kurek
  8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Józef Fliœnik
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

Œp. Maria Lipowska
Pi¹tek 7 listopada
  6.00 Œp. Tadeusz W¹sek

Dziêkczynna o b³. Bo¿e i zdrowie -
za wst. œw. Jana Paw³a II - dla Marty i jej dzieci

  6.45 Œp. W³odzimierz Baran
  7.30 Œp. Józef Fliœnik
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Teresa,
Henryk i Józef Karpowicz, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Jerzy Rajda

Œp. Stanis³aw Brañka
Sobota 8 listopada
 6.00 Œp. Maria Wojas, Julia, Tomasz Widlarz

z dzieæmi
  6.45 Œp. Janina Stopa
  7.30 Œp. Zofia i Tadeusz Janikowie - 6 r.œm.
  8.00 Œp. W³adys³aw Pawlik i zmrali rodzice
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,

Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

18.00 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Stanis³aw Bogusz

Niedziela 9 listopada
  6.00 Œp. Józef Fliœnik
  7.30 O Mi³osierdzie Bo¿e dla zmar³ych

Cz³onków ¯ywego Ró¿añca
Œp. Karol Piekarczyk

 9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
 9.00 Roków: Œp. Adam Korzeniowski
10.30 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Jan Ciep³y i zmarli rodzice
13.30 Roczki
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
dla Aleksandry Fr¹czek w 18. r.urodzin

(ci¹g dalszy na str. 4)

Wspólnota

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan
Jezus ustanawiaj¹c Sakrament Ka-
p³añstwa modli³ siê o jednoœæ Ko-
œcio³a i wspólnoty kap³añskiej. Sza-
tan wszystko czyni, ¿eby to wielkie
dobro zniszczyæ. W budowaniu
wspólnoty kap³añskiej wielk¹ po-
moc¹ s¹ spotkania. W naszej diece-
zji od wielu ju¿ lat aktualne s¹ tzw.
rocznikowe spotkania – kap³anów
wyœwiêconych w okreœlonym roku.
W 1963 roku przyjmowa³em œwiê-
cenia kap³añskie w Katedrze Wa-
welskiej z 35 kolegami. Studia filo-
zoficzno-teologiczne rozpoczyna³o
ze mn¹ 56 maturzystów. Obecnie po
51 latach kap³añstwa jest nas 25.
Jedenastu w przeci¹gu tych d³ugich
lat odesz³o do wiecznoœci.

We wtorek, w dzieñ Karola Boro-
meusza, patrona œw. Jana Paw³a II
pragniemy na Mszy œw. o godz.
12.00 dziêkowaæ za ³askê Pana, któ-
ry przez lata przygotowania, a tak¿e
czas realizacji kap³añstwa nieustan-
nie szepcze w naszych sercach: „Nie
wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was
wybra³em i przeznaczy³em was, aby-
œcie szli i owoc przynosili.” Wspa-
nia³e s¹ owoce naszej pracy kap³añ-
skiej. Trzeba koniecznie wspomnieæ,
¿e z naszego rocznika trzech otrzy-

ma³o pe³niê kap³añstwa, czyli biskup-
stwo: ks. kard. Stanis³aw Dziwisz,
ks. bp Tadeusz Rakoczy i ks. bp Jan
Zaj¹c. Niezwyk³ym zaszczytem dla
kolegów by³a nominacja m³odego
ksiêdza Stanis³awa Dziwisza na ka-
pelana i sekretarza Metropolity Kra-
kowskiego ks. kard. Karola Wojty³y.
Otrzyma³ ³askê towarzyszenia Œwiê-
temu przez prawie 40 lat. Niezwyk³e
jest jego wybrañstwo. Jest ikon¹,
a tak¿e ¿yw¹ relikwi¹ Œwiêtego na-
szego Rodaka.

Jezus Chrystus, jedyny Kap³an,
poprzez w³adze koœcielne wyró¿ni³
naszych kolegów tytu³ami: infu³atów,
pra³atów, dziekanów i kanoników. S¹
wœród nas tacy, którzy otrzymali wy-
j¹tkowe zadanie – budowanie no-
wych œwi¹tyñ. S¹ z tytu³ami nauko-
wymi: magistrów, doktorów i profe-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

sorów. Jeden z nas przez dwie ka-
dencje by³ Rektorem Papieskiego
Uniwersytetu Jana Paw³a II w Kra-
kowie. Nade wszystko jesteœmy
tymi, których historie kap³añstwa nie-
zwykle ubogaci³a historia Œwiêtego
Papie¿a. Dziêki Niemu sta³o siê ono
o wiele ciekawsze i bogatsze.

Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e dwóch
kap³anów z naszego rocznika by³o
wikariuszami w parafii wadowickiej:
ks. Tadeusz Rakoczy i ks. Jan Za-
j¹c. Ciekawe, ¿e Wadowice nama-
œci³y ich do pos³ugi biskupiej.

We wtorek na mszy œw. o godz.
12.00 – na któr¹ serdecznie Czytel-
ników tego artyku³u zapraszam, pra-
gniemy wspólnie dziê-
kowaæ za ³askê wierno-
œci w pos³udze kap³añ-
skiej. Byliœmy wierni
w s³u¿bie Ewangelii,
w pos³udze Koœcio³owi.
Podczas ostatniej, paŸ-
dziernikowej pielgrzym-
ki do W³och, zewnêtrz-
nym znakiem mojej
wdziêcznoœci Jezusowi
Chrystusowi – Wieczne-
mu Kap³anowi, by³o no-
szenie sutanny przez
ca³y czas. Nigdy dotych-
czas w pielgrzymkach

tego nie czyni³em. Duch Œwiêty na-
tchn¹³ mnie, abym w sutannie przez
ca³e okr¹g³e 8 dni nawiedza³ œwiête
miejsca.   Gdy prze¿ywamy wieczór
naszego ¿ycia kap³añskiego, ka¿dy
z nas coraz natarczywiej pyta siê, jak
przez te d³ugie lata zbli¿y³ siê do
Boga i ludzi. To przecie¿ jest œwiê-
toœæ. Zdajemy sobie sprawê, ¿e co-
raz mniej znacz¹ ró¿ne tytu³y, któ-
rymi obdarowa³ nas Koœció³, a co-
raz bardziej liczy siê autentyczna
odpowiedŸ na pytanie Jezusa: „Czy
ty Mnie mi³ujesz wiêcej ni¿ inni?”

Bardzo dziêkujê naszemu Ksiêdzu
Dziekanowi, ¿e nam u³atwi³ to ra-
dosne i bardzo upragnione spotka-
nie kole¿eñskie.

Pielgrzymka do Opactwa Cystersów w Mogile

„W krzy¿u cierpienie, w krzy¿u

zbawienie, W krzy¿u mi³oœci nauka.

Kto Ciebie, Bo¿e, raz poj¹æ mo¿e,

Ten nic nie pragnie, nie szuka.”

19 wrzeœnia 2014 roku pojechali-

œmy na pielgrzymkê do Opactwa

Cystersów w Mogile, do ³askami s³y-

n¹cego Krzy¿a Mogilskiego, do

omadlanego wiekami miejsca.

Kult Œwiêtego Krzy¿a w Mogile

datuje siê od czasów Kazimierza

Wielkiego. Tu klêkali hetmani, bi-

skupi, mo¿now³adcy i prosty lud, by

wpatruj¹c siê w ³agodn¹ twarz Je-

zusa £askawego upraszaæ mi³osier-

dzia Pana. Czêsto jako kardyna³ od-

wiedza³ to miejsce Karol Wojty³a.

Cisza, spokój, oderwanie siê od dnia

codziennego, oddalenie od zgie³ku

miasta i codziennych problemów nie-

jednokrotnie pomaga³y w skupieniu

siê, zatopieniu w modlitwie i rozwa-

¿aniach u stóp Krzy¿a. Przed mogil-

skim Chrystusem Ukrzy¿owanym

modli³ siê tak¿e jako Papie¿ Jan

Pawe³ II 9 czerwca 1979 roku.

Najwiêcej pielgrzymów przybywa

do Mogi³y w czasie odpustu Pod-

wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego – 14-

21 wrzeœnia. Jednymi z nich by³a

60-osobowa grupa pielgrzymów

z Wadowic z ks. Inf. Jakubem Gi-

lem. Przybyliœmy, aby w tym naj-

œwiêtszym miejscu w Mogile prosiæ

Chrystusa o potrzebne ³aski.

O godz. 15.00 odmawiamy Koron-

kê do Mi³osierdzia Bo¿ego, wpatrze-

ni w Œwiêty Krzy¿, powtarzamy:

„Dla Jego bolesnej mêki, miej mi³o-

sierdzie dla nas i ca³ego œwiata”. PóŸ-

niej œpiewamy trzeci¹ czêœæ Gorzki

¯ali, rozwa¿aj¹c, co Pan Jezus cier-

pia³ od chwili ukoronowania, a¿ do

ciê¿kiego skonania na Krzy¿u. Przed

nami postaæ Chrystusa,  g³owa

Ukrzy¿owanego pochyla siê na

praw¹ stronê, oczy patrz¹ na wier-

nych, a pó³otwarte usta, jak pisze

o. Deptu³a, przemawiaj¹ w milczeniu.

Uczestnicz¹c we Mszy œw. modli-

my siê w intencjach, z którymi piel-

grzymujemy. Pielgrzymowanie koñ-

czymy w Sanktuarium Bo¿ego Mi-

³osierdzia w £agiewnikach, uczest-

nicz¹c we wspólnej adoracji w Ka-

plicy Wieczystej Adoracji.

Maria Zadora


