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5. Niedziela Wielkanocna

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Eugeniusz Chrapek, ur. 1944 r., zam. Barwa³d Dolny

Œp. Edward Talaga, ur. 1938 r., zam. Os. XX-lecia

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwaæ bêdê.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

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

Chrzest Œw. Dawid Andrzej Wata, syn Tomasza i Beaty

Jan Stanis³aw Targosz, syn Dariusza i Aleksandry

Leon Stanis³aw P³awny, syn Daniela i Barbary

Stanis³aw Jakub Drzyzga, syn Jakuba i Pauliny

Wiktor Brito, syn Reinaldo i Eweliny

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

3.05. - Barbara Œliwa

4.05. - Aneta i £ukasz Koœciuk

5.05. - Ma³gorzata Szymanek

6.05. - Miros³aw i Wies³awa Lempart

7.05. - Zofia i Andrzej Pytel

8.05. - Michalina Maga
9.05. - Stanis³awa Knapik
10.05. - Andrzej Lempart
11.05. - Adam Kwarciak
12.05. - Piotr Rzemieniec
13.05. - Zofia Jakubowska
14.05. - Stefania Owcarz
15.05. - Danuta i Pawe³ Kubaszewscy

    (Roków)
16.05. - Rafa³ i Beata Medoñ (Roków)
17.05. - Janina Pêkala (Roków)

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Stanis³awa Kazi-

mierczyka, prezbitera, w œrodê – Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów Filipa i Jakuba.
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5. Niedziela Wielkanocna - 3 maja 2015

S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

 Bêdê Ciê chwali³ w wielkim zgromadzeniu

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 9, 26-31

EWANGELIA:  J 15, 1-8

1 J 3, 18-24Gorliwoœæ nawróconego Szaw³a Mi³ujmy czynem i prawd¹

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

1. Dziœ o godz. 9.00 Msza œw.

w intencji Ojczyzny, natomiast o godz.

10.30 i 12.00 Pierwsza Komunia œw.

2. Od dzisiejszej niedzieli do koñ-

ca sierpnia wieczorne Msze œw.

w niedziele i œwiêta o godz. 19.00.

3. W naszej Bazylice nabo¿eñstwa

maryjne codziennie o godz. 18.30.

4. W pi¹tek uroczystoœæ œw. Stani-

s³awa, biskupa i mêczennika, g³ów-

nego patrona Polski i archidiecezji

krakowskiej – dzieñ Patrona ks. kard.

Stanis³awa Dziwisza, Metropolity

Krakowskiego, którego polecamy

modlitwom wiernych.

5. Na pi¹tkow¹ Mszê œw. wie-
czorn¹ i nabo¿eñstwo majowe zapra-
szamy m³odzie¿ naszego miasta. Bê-
dzie to kolejne modlitewne przygo-
towanie do Œwiatowego Dnia M³o-
dzie¿y. Zaproszenie to kierujemy tak-
¿e do wolontariuszy, którzy ju¿ zg³o-
sili chêæ pomocy i do tych, którzy
jeszcze chc¹ zg³osiæ swoj¹ chêæ
wspó³pracy przy organizacji w na-
szym mieœcie przysz³orocznego spo-
tkania. Z racji uroczystoœci nie obo-
wi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych.

6. Przypominamy, i¿ od ubieg³ej
niedzieli rozpoczêliœmy w naszej pa-
rafii nawiedzenie miniatur Symboli
Œwiatowego Dnia M³odzie¿y. Kalen-
darz peregrynacji ustalamy po wcze-
œniejszej rozmowie telefonicznej.
Mo¿na znaleŸæ go na stronie inter-
netowej, w tygodniku „Bazylika”
oraz w gablocie od strony plebanii.

7. W przysz³¹ niedzielê procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na
Ska³kê o godz. 9.00.

ks. Infu³at

W poniedzia³ek 27 kwietnia, gdy
Bazylika watykañœka pe³na by³a piel-
grzymów polskich czcz¹cych
pierwsz¹ rocznicê kaninizacji – rów-
nie¿ Bazylika wadowicka wype³ni-
³a siê na mszy œw. o godz. 12.00 m³o-
dzie¿¹ ze szkó³ œrednich i gimnazjal-
nych. W koncelebrowanej mszy œw.
brali udzia³ ksiê¿a katecheci wado-
wickich szkó³ – a ja jej przewodni-
czy³em. W kazaniu zachêca³em
uczestników do pog³êbienia wiêzi ze
Œwiêtym Patronem Wadowic. Dziê-

kujemy Starostwu wadowickiemu
oraz Urzêdowi Miasta, a tak¿e Dy-
rektorom szkó³ za realizowanie s³usz-
nego obowi¹zku rozwijania pamiêci
o Najwiêkszym Wadowiczaninie.

Wieczorem tego dnia o godz. 21.30
w niewielkiej grupie stanêliœmy przy
pomniku na rynku wadowickim, aby
wyspiewaæ: “Maryjo i œw. Janie Paw-
le! Pomó¿cie nam, byœmy w codzien-
noœci naszej byli przy Was, pamiêtali
o Waszej opiece i czuwali z naszymi
przemo¿nymi Patronami.”

Wype³niaj¹c testament Jana Paw³a II

Nadchodzi maj. Dzieci i rodzice

zaczynaj¹ myœleæ o wakacjach.

W naszej gminie od 14 lat letni czas

kojarzy siê dzieciom z „Radosnymi

czwartkami”. Pani Maria Zadora –

g³ówny wykonawca tej piêknej idei

po³¹czenia wycieczek z edukacj¹

i dobr¹ zabaw¹, napotka³a w tym

roku na powa¿ny problem. Do tej

pory wycieczki dzieci dofinansowa-

ne by³y sum¹ 19 tys. z³. przez Urz¹d

Miasta i Gminy Wadowice. Dziêki

tej pomocy dzieci z ubogich rodzin

mog³y braæ udzia³ w czwartkowych

wycieczkach, które dla wielu by³y

jedyn¹ okazj¹ spêdzenia wakacji

poza miejscem zamieszkania. W tym

roku przyznano tylko 5 tys. z³. Wiel-
ka szkoda, bo Pani Maria Zadora za-
planowa³a wycieczki po okolicz-
nych zamkach.

Przyjacielem dzieci okazali siê fun-
datorzy z³otej, wadowickiej ró¿y.
Przekazali oni na „radosne czwartki”
7.600z³. Do kwoty potrzebnej na re-
alizacjê projektu nadal brakuje 8 tys.
z³otych. My rodzice, którzy bardzo
pozytywnie oceniamy tê formê wy-
poczynku, postanowiliœmy zatrosz-
czyæ siê o zebranie reszty kwoty.
W najbli¿szym czasie przeka¿emy
szczegó³y naszej akcji.
Maria W¹drzyk mama dwójki dzieci, które

ros³y wraz z “Radosnymi czwartkami”

Monika Niedziela - mama, (wiara2015.pl)
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Poniedzia³ek 4 maja
 6.00 Œp. Zofia Korytek

Œp. Stefania Kowalczyk, m¹¿ Jan
  6.45 Œp. Kazimierz Wo³ek
 7.30 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna i Henryk

Szeliga, za dusze w czyœæcu ciepi¹ce
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

OSP Wadowice z okazji Dnia Stra¿aka
Wtorek 5 maja
  6.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
  6.45 O b³. Bo¿e, zdrowie i potrzebne ³aski

dla Stanis³awy
 7.30 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Antonina Robak, m¹¿ Stanis³aw,
syn Stanis³aw

 8.00 Œp. Michalina Baran
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Kowalskich
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. W³odzimierz Zieliñski
O b³. Bo¿e dla dzieci i rodziców SP
Nr 4 Wadowice

Œroda 6 maja
 6.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski

Œp. Andrzej ¯egliñski
 6.45 Œp. Edward Stanek
 7.30 Œp. Jan Wyka z rodzicami
 8.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- W int. Katarzyny i Arkadiusza z okazji
1. rocznicy œlubu z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
- O ³askê uzdrowienia dla S³awomira
- O b³. Bo¿e i szczêœliwy przebieg operacji
dla Stanis³awy
- O ³aski dla Agnieszki i Piotrusia
Za zmar³ych:
Œp. Janina Kochman
Œp. Stanis³aw Grobelny
Œp. Stanis³aw Drewniak i Irena ¿ona
Œp. Józef P³onka
Œp. Danuta Paj¹k
Œp. Antonina Toporek
Œp. Jan Baran

Œp. Maria Komar
Œp. Irena Galas
Œp. Marian Peszel
Œp. Mieczys³aw Krajewski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Józef Tatar
Czwartek 7 maja
 6.00 Œp. Edward Stanek
 6.45 Œp. Bronis³awa Maœlanka
 7.30 Œp. Stanis³aw i Maria
 8.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e i opiekê MB

w 92 r. urodzin dla Justyny
18.00 Œp. Józef, Romana, Stanis³aw i Helena

Figurowie
Œp. Kazimierz Sadek

Pi¹tek 8 maja
  6.00 Œp. Edward Stanek

Œp. Maria Komar
  6.45 O b³. Bo¿e dla rodziny Stanis³awa i Józefy
 7.30 Œp. Regina Berek
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. W³odzimierz Gregoriañski
18.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz

Œp. Czes³aw Bartel - 16 r.œm.
Sobota  9 maja
 6.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon, rodzice

i siostra Matylda
  6.45 Œp. W³adys³aw Listwan
 7.30 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 8.00 W int. ks. Stanis³awa Miki, o zdrowie,

opiekê Matki Bo¿ej
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Józef Rajda - 2 r.œm.
Œp. Stanis³aw, Stefan, ¿ona Maria

Niedziela 10 maja
  6.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
  7.30 W int. przeœladowanych chrzeœcijan

Œp. Anna Kotowicz i Zdzis³aw
 9.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Nicieja, ¿ona Janina
10.30 Œp. Danuta i Stanis³aw Kruk
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
13.30 Roczki
19.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciakowie (ci¹g dalszy na str. 4)

8. Organizujemy 2-dniow¹ piel-
grzymkê na Dolny Œl¹sk: do Ksi¹¿a,
Œwidnicy, Wroc³awia, Trzebnicy
i Lubi¹¿a. Wyjazd w pi¹tek 22 maja
o godz. 6.30. Powrót w sobotê wie-
czorem. Koszt przejazdu i noclegu
wraz z posi³kiem wynosi 200 z³.

9. Do sanktuarium w £agiewni-
kach wraz z nawiedzeniem wado-
wickich Sióstr Albertynek – Dom

Samotnej Matki przy ul. Mickiewi-

cza pielgrzymujemy w pi¹tek 15

maja. Rozpoczêcie u Sióstr Alberty-

nek godz. 13.00. Koszt przejazdu 20

z³. Na Apel Jasnogórski – 16 maja.

Wyjazd godz. 15.00. Koszt 35 z³.

10. Zapisy na koloniê w Sopocie

trwaj¹ do dnia 24 maja.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Opatrznoœciowy Œwiêty Wadowiczanin

Od 2001 roku ka¿dego 16-go, co
miesi¹c grupa – przewa¿nie 52-oso-
bowa pielgrzymuje na Apel Jasno-
górski. Jestem… pamiêtam… czu-
wam… Obecnoœæ przy Matce Bo-
¿ej przez ca³y ten okres mobilizowa³a
pielgrzymów do sta³ej pamiêci o na-

szym najwiêkszym Rodaku. Za Jego
¿ycia i po œmierci. W tym roku
2 kwietnia minê³a ju¿ dekada od cza-
su, gdy nasz genialny Rodak prze-
szed³ do domu Ojca Niebieskiego.
W ¿yciu Jana Paw³a II i po Jego
œmierci wszystko dzia³o siê w szyb-
kim tempie. Wczeœniej zosta³ wy-
œwiêcony na kap³ana, ni¿ Jego rocz-
nikowi koledzy. Bardzo m³odo – 38
lat przyj¹³ sakrê biskupi¹, a potem
biret kardynalski. Maj¹c 58 lat za-
siad³ na Stolicy Piotrowej. By³ to je-
den z najd³u¿szych pontyfikatów
w historii Koœcio³a. Trwa³ prawie 27
lat. Po œmierci szybko rozpocz¹³ siê
proces kanonizacyjny. Z koñcem
czerwca 2005 roku Benedykt XVI
powo³a³ sk³ad sêdziowski. Proces
beatyfikacyjny zakoñczy³ siê og³o-
szeniem 1 maja 2011 roku B³ogos³a-
wionym. Wyniesienie na o³tarze –
og³oszone przez papie¿a Franciszka
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

nast¹pi³o 27 kwietnia 2014 roku.
Same daty mówi¹ o niezwyk³ej dy-
namice najwiêkszego z rodu s³o-
wiañskiego. Dynamice za ¿ycia i po
œmierci. Jestem przekonany, ¿e
w nowym okresie ¿ycia wiecznego
– jako Œwiêty – jest bardzo ¿ywot-
ny. Ma  bardzo wiele spraw do za³a-
twienia. Realizuje je ku wielkiemu
zadowoleniu swych czcicieli.

Wspania³¹ cechê ¿ywotnoœci
œw. Jana Paw³a II pragniemy wyra-
ziæ przez ufundowan¹ z³ot¹ ró¿ê. Bê-
dzie ona zdobi³a cudowny obraz
Matki Bo¿ej znajduj¹cej siê w naszej
bazylice. Œwiêty Rodak przez ca³e
¿ycie by³ ukochanym dzieckiem
Matki Niebieskiej. By³ Jej najpiêk-
niejsz¹ ¿yw¹ ró¿¹ – Totus Tuus.

W poprzednim numerze Bazyliki
pisa³em, ¿e ta maryjna dekoracja
kosztuje nas 3 tys. z³. Czciciele Mat-
ki Bo¿ej i Œwiêtego Papie¿a z³o¿yli
na ni¹ 10.600 z³. Jestem bardzo
wdziêczny za niebywa³¹ wielko-

dusznoœæ. Z woli Ofiarodawców
sumê 7.600 przekaza³em Pani Marii
Zadora na prowadzenie „Radosnych
Czwartków”. Ró¿ê tê zawieziemy
na Jasn¹ Górê na Apel Jasnogórski
16 maja. W tym dniu Ojcowie Pau-
lini prosz¹ mnie, abym poprowadzi³
Apel. Po specjalnym b³ogos³awieñ-
stwie z³otej ró¿y w sanktuarium ja-
snogórskim przywieziemy j¹ do na-
szej bazyliki. W drugi dzieñ Œwi¹t
Zes³ania Ducha Œwiêtego, w ponie-
dzia³ek 25 maja, w dzieñ Maryi
Matki Koœcio³a, na mszy œw. o godz.
18.00 ks. Krzysztof G³ówka ozdobi
ró¿¹ Cudowny obraz Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Ks. Krzysztof
G³ówka jest obecnie wikariuszem
najwiêkszej parafii krakowskiej œw.
Krzy¿a na Kurdwanowie. On
w 2001 roku, jako wadowicki wi-
kariusz, podj¹³ inicjatyw¹ apelo-
wych pielgrzymek. Ksiêdzu
Krzysztofowi za przybycie dziêku-
jemy, a wszystkich Czcicieli Matki
Bo¿ej Wadowickiej na tê uroczy-
stoœæ zapraszamy.

Bo¿e dzie³a w Dolinie Chocho³owskiej cz. I

Piêkno jest poci¹gaj¹ce. Dowód?
Coroczne parafialne wyjazdy, pe³ny-
mi autobusami, do Doliny Chocho-
³owskiej , aby kolejny raz spojrzeæ
na polany  pokryte dywanem z  kro-
kusów. W tym roku by³y dwa wy-
jazdy; 11 kwietnia - przy piêknej, s³o-

necznej pogodzie i doœæ trudnych
warunkach wêdrówki i 18 kwietnia
– w zimowej, pochmurnej i urozma-
iconej opadami œniegu, aurze ale
przy dobrych warunkach marszu.
£¹cznie, ponad 80 osób mia³o oka-
zjê zobaczyæ to szczególne miejsce,

w którym na ma³o urodzajnej glebie,
rozwija siê wspania³a forma ¿ycia.
Rozwija siê, ale i przemija, jak ogl¹-
dane  krokusy, które
w okresie wzrostu cha-
rakteryzuj¹ siê szcze-
góln¹ ¿ywotnoœci¹.
Podczas drugiego wy-
jazdu ca³a Polana Cho-
cho³owska pokryta
by³a cienk¹ warstw¹
œniegu a przebijaj¹ce siê
przez tê warstwê kwia-
ty, powodowa³y, ¿e jej
biel przechodzi³a w gra-
nat. Krokusy by³y jesz-
cze w p¹czkach, ujem-
na temperatura a szcze-
gólnie brak s³oñca, nie pozwala³ im
siê rozwin¹æ. Wystarczy³o parê mi-
nut s³oñca i na naszych oczach p¹cz-
ki zaczê³y siê powiêkszaæ, nabieraæ
bardziej okr¹g³ych kszta³tów. Ros³a
nadzieja, ¿e siê rozwin¹ . Niestety
s³oñce zakry³y chmury i krokusy po-

nowie siê stuli³y, przybieraj¹c  swój
poprzedni wygl¹d, i chocia¿ nie roz-
kwit³y, to wszyscy wierzyliœmy, ¿e

tak siê stanie, gdy tylko
s³oñce zawita na d³u¿ej.
Wszystko  jest darem
Boga, to urzekaj¹ce
piêkno równie¿.  Spo-
tkanie z krokusami,
wsparte interesuj¹c¹
narracj¹ Ks. Infu³ata,
uœwiadomi³y nam prze-
mijalnoœæ stworzenia,
przemijalnoœæ czasu
i przemijalnoœæ ¿ycia,
¿ycia które mo¿e siê
piêknie rozwijaæ, o ile

jest w kontakcie ze Œwiat³em.    Œwia-
t³em rozœwietlaj¹cym nasze ¿ycie
i daj¹cym wzrost jest Zmartwych-
wsta³y Chrystus. Relacja s³oñca i kro-
kusów w doskona³y sposób obrazuje
relacjê Chrystusa i nas samych. cdn

Tadeusz WoŸniak

Rocznica kanonizacji
Wadowice uczci³y pierwsz¹ rocz-

nicê kaninizacji œw. Jana Paw³a II.
W niedzielê 26 kwietnia o. Benedykt
Belgrau, poprzedni przeor karmeli-
tañskiej Górki, na wszystkich mszch
œw. w Bazylice w g³êboki sposób
przybli¿y³ s³uchaczom Œwiêtego
Papie¿a, jako mê¿a modlitwy. W ka-
zaniach nieustannie przewija³o siê
s³owo “mia³ czas”. Ojciec kazno-

dzieja przekonywa³ sluchaczy, ¿e ten
kto ma dla Boga czas i chêtnie siê
modli – ten równie¿ nie bedzie ¿a³o-
wa³ czasu dla drugiego cz³owieka, jak
i dla siebie. Postulowa³, a¿eby w imiê
czci dla œw. Jana Paw³a II nie u¿y-
waæ wymówek w postaci “nie mam
czasu”  lecz serdecznie zaj¹æ siê kon-
kretnymi potrzebami.


