Z wadowickiej „Górki” do £agiewnik
W s³oneczny pi¹tek 20 marca
2015 roku grupa 29 pielgrzymów
z ks. inf. Jakubem Gilem o godz.
13.00 spotka³a siê w Sanktuarium
œw. Józefa u oo. Karmelitów na
Górce w Wadowicach. Przeor
klasztoru o. Grzegorz przypomnia³
nam, ¿e matecznikiem zakonu karmelitów jest góra Karmel.
W Polsce zakon pojawi³ siê pod
koniec XIV wieku na zaproszenie
Królowej Jadwigi. Potop szwedzki,
a póŸniej zabory zlikwidowa³y polski Karmel – osta³ siê jedynie
w Czernej. Odnowicielem karmelitañskiego ¿ycia w Polsce by³
œw. o. Rafa³ Kalinowski. W klasztorach karmelitañskich rozwiniêty
jest kult Matki Bo¿ej Szkaplerznej
oraz z woli œw. Teresy Wielkiej –
reformatorki tego¿ zakonu – kult
œw. Józefa. Œw. o. Rafa³ Kalinowski by³ inicjatorem budowy klasztoru w Wadowicach. Trwa³a ona
zaledwie 3 lata. W klasztorze zobaczyliœmy celê, w której mieszka³
i modli³ siê œw. Rafa³ Kalinowski.
Zakon pielêgnuje równie¿ pamiêæ
po œp. Rudolfie Warzecha. Widzieliœmy ró¿ne przedmioty liturgiczne
i codzienne tego zakonnika wysta-

Bazylika - Tygodnik informacyjny

wione w gablotach i na œcianach. Na
zakoñczenie otrzymaliœmy obrazki
œw. Józefa z pierœcieniem papieskim.
Na dalsz¹ czêœæ pielgrzymki jedziemy do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego do £agiewnik. W górnym
koœciele uczestniczymy we Mszy œw.
pod przewodnictwem ks. inf. Jakuba Gila. Po Mszy œw. odprawionej
w górnej bazylice spotykamy siê
w przyziemiu na koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego. Zwiedzamy kaplicê w³osk¹, której patronuje œw. Siostra Faustyna, kaplicê s³owack¹
pw. Matki Bo¿ej Bolesnej, kaplicê
ukraiñsk¹ pod patronatem œw. Andrzeja, kaplicê niemieck¹ – œw. Krzy¿a oraz wêgiersk¹. Zwiedzanie tych
miejsc kultu robi na nas ogromne
wra¿enie. Naszym zwyczajem idziemy do kaplicy Wieczystej Adoracji,
aby przed Najœwiêtszym Sakramentem modliæ siê za Koœció³ oraz
w naszych intencjach. Na zakoñczenie
nawiedzamy koœció³ œw. Faustyny.
W drodze powrotnej odmawiamy
ró¿aniec i œpiewamy pieœni maryjne.
Na zakoñczenie pielgrzymki ksiêdzu
infu³atowi Jakubowi Gilowi serdecznie dziêkujemy i ¿yczymy zdrowych
i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych.
MiW Marczakowie
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2. Niedziela Wielkanocna, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty
chrzeœcijañskiej

EWANGELIA:

LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

1 J 5, 1-6

Nasz¹ si³¹ jest nasza wiara

Dziêkujcie Panu, bo jest mi³osierny.

J 20, 19-31 B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

2. Niedziela Wielkanocna, czyli
Mi³osierdzia Bo¿ego 12 kwietnia 2015

1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem Chrystusa Mi³osiernego.
O godz. 15.00 Koronka do Bo¿ego

Mi³osierdzia. Dziœ rozpoczyna siê
71. Tydzieñ Mi³osierdzia. Zachêcamy
do okazywania mi³oœci wobec bliŸnich
poprzez s³owo, czyn i modlitwê.
2. Informujemy, ¿e w dniu 23 kwietnia o godz. 19.00 w sali katechetycznej odbêdzie siê spotkanie z Profesorem Zygmuntem Dobrowolskim, podczas którego mê¿czyŸni powy¿ej
50 roku ¿ycia bêd¹ mogli zapoznaæ siê
ze schorzeniami urologicznymi wieku
dojrza³ego. Wstêp wolny.
3. Trwaj¹ zapisy na koloniê do Sopotu, która odbêdzie siê w terminie od
11 do 24 lipca.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

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

Chrzest Œw.

Gaja Dudoñ, córka Amadeusza i Anny
Maksymilian Bry³a, syn Józefa i Eweliny
Kacper Bogus³aw Paw³owski, syn Patryka i ¯anety
Zoja Weronika Tarkota, córka Kamila i Katarzyny
Michalina Agata Œlagor, córka £ukasza i Aleksandry
Julia Barbara Matyjasik, córka Micha³a i Barbary
Olga Leœniewska, córka Bogus³awa i Karoliny
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cie. Przy œcie¿ce do kaplicy znajduje siê ma³a studzienka, na obudowie
której umieœci³ on obrazek Matki
Boskiej Czêstochowskiej oraz staro¿ytn¹ modlitwê franciszkañsk¹
„Bogu chwa³a”. W Pustelni do œwiêtoœci wzrasta³a b³. siostra Bernardyna Jab³oñska. To miejsce odwiedzi³
tak¿e Jan Pawe³ II. Œlisko, œniegu
du¿o, droga stroma, ale idziemy dziarsko dalej. Niektórym pomagaj¹ kijki. Nad nami szumi¹ drzewa, a z lewej mijaj¹ nas wagoniki kolejki na
Kasprowy Wierch. S³oñce grzeje,
œnieg sw¹ biel¹ a¿ razi w oczy. Kalatówki. Widok przepiêkny. Kasprowy
przed nami swym szczytem siêga nieba. Wspinaj¹c siê poznaje w³asne
mo¿liwoœci i ograniczenia, doznaje
s³aboœci, uczy siê pokory i cierpliwoœci, pozbywa siê egoizmu i pychy.
Potrafi zrezygnowaæ z w³asnych
planów by nieœæ pomoc drugiemu.
Tu wysoko podobno jest bli¿ej
Boga. Nasyceni widokami, s³oñcem
i wiatrem schodzimy w dó³. Lecz to
nie koniec górskich wra¿eñ. Przeje¿d¿amy na Krzeptówki. Prosimy
Matkê Fatimsk¹ o opiekê i napawamy siê widokiem okaza³ego Giewontu. Rycerz ten pilnuje gór i chocia¿ œpi, jest gotowy do pomocy swoim góralom. W powrotnej drodze kupujemy serki. Zostan¹ nam wspomnienia i smak oscypków. W oddali
majacz¹ coraz s³absze zarysy gór
w bieli. S¹ piêkne. Jolanta Brózda

(ci¹g dalszy ze str. 5)

z Matk¹ Bosk¹ LudŸmiersk¹. Na
klêczniku czeka na otwarcie gruba
ksiêga. W gabinecie na stoliku z nadziej¹ na sygna³ milczy telefon.
W sypialni przy ³ó¿ku czekaj¹ góralskie pantofle. Wszystko tak, jakby
znamienity goœæ zaraz mia³ wróciæ.
Pewnie nieraz z Domu Ojca spogl¹da z têsknot¹ na te polskie góry.
Z „Ksiê¿ówki” wyje¿d¿a³ jako papie¿ w Tatry - na Kasprowy Wierch,
do Morskiego Oka, a nawet na Krupówki. Na pewno nocami, kiedy zamiast spaæ wspomina³ mijaj¹ce dnie
i dr¿a³o Jego serce. Tak bardzo ukocha³ przecie¿ góry, górali i kulturê
góralsk¹. I my pe³ni wzruszeñ przeszliœmy do jadalni, gdzie jada³ papie¿. Siada³ pod kilimem przedstawiaj¹cym wizytê papiesk¹ w Dolinie Chocho³owskiej z 1983 roku,
kiedy to spotka³ siê z Lechem Wa³ês¹. I kolejna niespodzianka. Na stole czeka³y na nas ciasta, kawa i herbata. Ksi¹dz dyrektor nie tylko poœwiêci³ nam swój cenny czas, ale
i ugoœci³. Zapraszamy zatem na rewizytê do Wadowic!
Niespodziewane to zdarzenie mog³o zmieniæ nasze plany. Ruszyliœmy
dalej. W KuŸnicach czêœæ pielgrzymów uda³a siê do kolejki na Kasprowy Wierch. My zaœ id¹c dalej wst¹piliœmy do Pustelni Brata Alberta
i do chatki, gdzie jest urz¹dzona jest
Izba Pamiêci po œw. Bracie Alber-7-

Poniedzia³ek 13 kwietnia
6.00 Œp. Michalina Baran
Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Kazimiera Ga³uszka
7.30 Œp. Andrzej Pawlik
8.00 Œp. Maria P³awny
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Dawid Brañka - 3 r.œm.
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 6 r.œm.
Wtorek 14 kwietnia
6.00 Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Maria i Ferdynand Mirek
7.30 O b³. Bo¿e dla ks. Tomasza, o dary
Ducha Œw.
Œp. Henryk Œwiêtek - 1 r.œm.
8.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka
12.00 B³agalna w intencji Beaty, £ukasza i Zuzanny
o uwolnienie, uzdrowienie, b³. Bo¿e
i dary Ducha Œw. dla ca³ej rodziny
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef Rembiesa
Œroda 15 kwietnia
6.00 Œp. Miros³awa Zadora
6.45 Œp. Anna Ludwikowska
Œp. Danuta Mrowiec - 5 r.œm.
7.30 Œp. Kazimierz Sadek
8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Jadwiga Chmura
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O cud uzdrowienia dla S³awomira
O opiekê i b³. Bo¿e dla Krzysztofa i Katarzyny
O b³. Bo¿e dla rodziny Chmiel
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Janina Kochman
Œp. Józef P³onka
Œp. Wladys³awa Pustelnik
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. Marian Peszel
Œp. Jadwiga i Józef
Œp. Andrzej i Franciszka Kosek

Pogrzeb

Œp. Andrzej ¯egliñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Irena Galas
Œp. Józef Tatar
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Czwartek 16 kwietnia
6.00 Œp. Józefa Smaza, m¹¿ Jan i zmarli rodzice
6.45 Œp. Marian Peszel
7.30 Œp. Kazimiera Ga³uszka
8.00 Œp. Anna PaŸdziora - 12 r.œm.
12.00 Œp. Stanis³aw, Maria, Józef Kubiccy
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Bart³omiej Banaœ - 18 r. urodzin
Pi¹tek 17 kwietnia
6.00 Œp. Marianna Sztajerwald
Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Stanis³aw Chrapusta - 32 r.œm.
7.30 Œp. Zofia Góralczyk - 9 r.œm. i rodzice
Karol i Maria
8.00 Œp. Henryk Imbiorowicz - 1 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Teresa Stanisz
Œp. Adam Guzdek
Sobota 18 kwietnia
6.00 Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Danuta Stelmaszuk
7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Janina Sporek, Grzegorz Sporek
8.00 Œp. W³adys³aw Listwan
12.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka
18.00 Œp. Franciszek Madej - 21 r.œm.
Œp. Aleksander Cierpia³ek - 10 r.œm.
Niedziela 19 kwietnia
6.00 Œp. Maria P³awny
7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Danuta Paj¹k
9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
9.00 Roków: Œp. Irena Galas
10.30 Œp. Krystyna i Andrzej Glanowscy
i zmarli z rodziny
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Marii i Józefa
Radwan - 41 r. œlubu, i dla rodziny
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Anna Skowron

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Zofia Ru³a, ur. 1921 r., zam. ul. £azówka

-6-

Wielkie zainteresowanie
Z okazji 10. rocznicy œmierci
œw. Jana Paw³a II odbiera³em liczne
telefony z zapytaniem, jak Wadowice bêd¹ wspomina³y tê rocznicê. Na
to pytanie pragnê skrótowo odpowiedzieæ:
1. W Niedzielê Palmow¹ 29 marca uczestniczyliœmy w Drodze Krzy¿owej z Bazyliki do koœcio³a
œw. Piotra. By³ liczny udzia³ wiernych. Rozwa¿ania, których treœci¹
by³y ostatnie dni ¿ycia i œmierci Papie¿a, przy poszczególnych stacjach
prowadzili przedstawiciele parafii
œw. Piotra. Oni je przygotowali.
2. W Wielki Czwartek 2 kwietnia
w wieczornej adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, w czasie gdy 10 lat
temu umiera³ Papie¿, z du¿¹ grup¹
uczestników odmówiliœmy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia, odœpiewaliœmy Barkê i Apel Jasnogórski.
Tym razem nie stanêliœmy, naszym
zwyczajem, pod oknem papieskim,
bo by³o bardzo zimno, a tak¿e by³
to czas liturgicznej adoracji.
3. Miejskie Centrum Kultury
w Wadowicach przygotowa³o
piêkn¹, papiesk¹ wystawê na naszym rynku. Tematem przejmuj¹cych zdjêæ s¹ przedstawione ludzkie reakcje na chorobê i œmieræ Wielkiego Sternika. Ogl¹daj¹c wystawê
najbardziej poruszy³a mnie bardzo
liczna obecnoœæ ludzi ró¿nych po-

koleñ i narodów przy umieraj¹cym
Papie¿u, a tak¿e w Jego pogrzebie. Te
zdjêcia ukazuj¹, ¿e œw. Jan Pawe³ II
by³ dla ludzi Ojcem i Bratem. W wielkim naborze przedstawionych obrazów jest 8 przejmuj¹cych zdjêæ z Wadowic. Ukazuj¹ one wyj¹tkow¹ bliskoœæ naszych mieszkañców ze swoim Rodakiem. Mam wielk¹ wdziêcznoœæ Twórcom tej piêknej wystawy.
4. W Wielki Pi¹tek 3 kwietnia, ju¿
po raz 10 odprawiliœmy na rynku
Drogê Krzy¿ow¹. Od samego pocz¹tku Autorami rozmyœlañ jest niezmordowane ma³¿eñstwo lekarzy:
PP. Moniki i Tomasza Skowronków.
W s³owach rozwa¿añ s³ychaæ mowê
papiesk¹ oceniaj¹c¹ wspó³czesne
(ci¹g dalszy na str. 4)
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nag³oœnienie szwankowa³o – to jednak tak Twórcy rozwa¿añ jak i liczni
Uczestnicy nie zawiedli.
5. Przekazujemy tak¿e wielk¹
wdziêcznoœæ dla tych, którzy natrudzili siê przy wykonaniu o³tarza wystawienia – Panu Koœcielnemu Józefowi Gracy oraz s. Gabrieli, a tak¿e
wykonaniu Grobu Pañskiego – od
wielu ju¿ lat Pani Jolancie Drabczyk.
Dziêkujemy Ofiarodawcom za dostarczone kwiaty na upiêkszenie Grobu Pañskiego.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wydarzenia. Poruszy³o mnie spostrze¿enie, ¿e dzisiaj eliminuje siê s³owo
powo³anie. Wyrzuca siê okreœlenie
powo³anie lekarskie, nauczycielskie,
rodzinne, kap³añskie. Wraz z likwidacj¹ tego s³owa przekreœla siê równie¿ ideê s³u¿by. Mówi siê o pracowniku szpitala, szko³y, rodziny, koœcio³a. Lektorzy odczytywanych rozwa¿añ s¹ odpowiednio dobrani przez
Autorów. Choæ pogoda odstrasza³a,

Rozwój kultu
W Wadowicach jest wielu mieszkañców, którzy pragn¹ rozwijaæ pamiêæ naszego Wielkiego Rodaka.
Chc¹ tworzyæ Jego kult. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e pamiêæ jest ulotna.
Jest jak nurt rzeki, który szybko przep³ywa. Brzegi nape³niaj¹ siê nowym
dop³ywem. Niejednokrotnie powtarza siê aforyzm genera³a Focha: „Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie.” Jak
zatrzymaæ pamiêæ? Jak zatrzymaæ
wody p³yn¹cego potoku, czy rzeki?
Najczêstsz¹ odpowiedzi¹ na to pytanie jest budowa zbiorników retencyjnych. S¹ one bardzo korzystne.
Œwiadomie trzeba budowaæ pamiêæ o wielkich ludziach, o niezwyk³ych zdarzeniach. W tym celu buduje siê pomniki, izby pamiêci, itd.
W naszym mieœcie mo¿emy poszczyciæ siê wieloma trwa³ymi znakami
pamiêci Wielkiego Rodaka. Do nich
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niew¹tpliwie nale¿y wybudowany
koœció³ œw. Piotra. Przekszta³cony
dom rodzinny – muzeum multimedialne. Wystrój bazyliki. Dom Samotnej Matki. Karmelitañski pierœcieñ œw. Józefa. Ochronka Sióstr
Nazaretanek. Dom Pielêgnacyjny
im. dr Edmunda Wojty³y. Z pewnoœci¹ nie wszystkie wymieni³em.
Równie¿ Gimnazjum im. M. Wadowity postara³o siê o czytelne znaki pobytu Wielkiego Ucznia. Kilka
lat temu otwarto wewn¹trz piêkn¹
aulê papiesk¹. Natomiast postawiona w ostatnim czasie przed szko³¹
³aweczka Karola Wojty³y budzi mieszane uczucia. WyrzeŸbiona postaæ
ma³o podobna jest do Wielkiego
Ucznia tego¿ gimnazjum. Szkoda,
bo s¹ dok³adne zdjêcia Karola Wojty³y z tego okresu. Równie¿ rzucaj¹cy siê w oczy napis na frontonie
³aweczki – „Fundator: Towarzystwo

Mi³oœników Ziemi Wadowickiej”
mog³oby znaleŸæ skromniejsze miejsce. Tam powinien widnieæ dobrany cytat Ucznia – Karola Wojty³y.
Mam w¹tpliwoœci, czy Towarzystwo Mi³oœników jest fundatorem
³aweczki, czy te¿ pomys³odawc¹.
Wiem, ¿e kilka tygodni temu przed
nasz¹ Bazylik¹ zbierano na ten cel.
Czytam te¿ zachêtê o dalszych ofiarodawców.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do Zakopanego
Pierwszy dzieñ wiosny zachêca³ do
szukania jej zwiastunów, lecz my na
przekór udaliœmy siê w góry. Udaliœmy siê tam, gdzie œniegu le¿y jeszcze mnóstwo i wiosny nie widaæ.
Góry powita³y nas wspania³¹ bia³¹
panoram¹ sk¹pan¹ w s³oñcu. Zostawiliœmy autobus pod skoczni¹ i ruszyliœmy w drogê. Szliœmy ca³y czas
pod górê. Mijaliœmy „Ksiê¿ówkê”
i na próbê zadzwoniliœmy na domofon. Chcieliœmy zobaczyæ granitowy
pomnik Jana Paw³a II. Otworzono
nam, a kiedy staliœmy wokó³ pomnika podszed³ do nas ksi¹dz. Okaza³o
siê, ¿e jest to dyrektor ksi¹dz Les³aw
Mirek. Kiedy dowiedzia³ siê sk¹d
jesteœmy z radoœci¹ siê nami zaj¹³.
Zaraz te¿ zaprosi³ nas na zwiedzanie „Ksiê¿ówki”. Byliœmy w kaplicy, w apartamencie papieskim i w
jadalni. Kaplica znajduje siê w najstarszej czêœci budynku, który wybudowany by³ w 1854 roku jako le-

œniczówka. Po drugiej wojnie œwiatowej sta³ siê w³asnoœci¹ Konferencji Episkopatu Polski. Dziœ jest domem wypoczynku w ciszy, spokoju i domem modlitwy. Tu przyje¿d¿aj¹ ksiê¿a z ca³ej Polski i z zagranicy. Obecnie mog¹ tu goœciæ te¿
pielgrzymi œwieccy. W dniach 4-7
czerwca 1997 roku w „Ksiê¿ówce”
mieszka³ Jan Pawe³ II.
Patrz¹c na modrzewiowy o³tarz
z Matk¹ Bo¿¹ znalezion¹ w przydro¿nej kapliczce s³uchaliœmy ¿ywej,
pe³nej ciekawostek i anegdot opowieœci ksiêdza dyrektora. W tej kaplicy
nasz papie¿ odprawi³ Mszê œw.
A mieszka³ na przeciwleg³ym, po³udniowo- zachodnim skrzydle. Za
oknem szumia³y mu tatrzañskie
smreki. Jeden z nich zawêdrowa³
nawet do Rzymu. Apartament jest
skromny, wyposa¿ony w niezbêdne
tylko przedmioty. Maleñki pokoik
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(ci¹g dalszy na str. 7)

