
10 maja 2015r. Nr 19 (790) Rok 16
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

6. Niedziela Wielkanocna

(ci¹g dalszy na str. 3)

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu
Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

Plan peregrynacji
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)

18.05. - Robert Bargiel (Roków)

19.05. - Maria Czermak (Roków)

20.05. - Barbara Kmita

21.05. - Janusz Sporek

22.05. - Maria Gregorarz

23.05. - Marian Dybe³

24.05. - Renata Bizoñ

Zamieszkanie

By³em niezwykle wzruszony s³ucha-
j¹c wyznañ znajomej Pani. Opowiada³a
mi, jak pojecha³a do innego miasta, aby
odwiedziæ swego ukochanego, doro-
s³ego ju¿ syna. Mieszka³ daleko od ro-
dzinnych stron, bo tam znalaz³ pracê
i móg³ kontynuowaæ naukê. Poniewa¿

poci¹g przyje¿d¿a³ ko³o po³udnia, gdy
syna nie by³o jeszcze w domu, matka
umówi³a siê z nim telefonicznie, ¿e
sama przyjedzie z dworca do jego
mieszkania, a klucze bêd¹ czeka³y na
ni¹ u s¹siadki. Opowiada³a mi, jak by³o
jej mi³o, gdy po wejœciu do domu syna

I Komunia œw. W niedzielê 3 maja w naszej parafii I Komuniê œw.
przyjê³o 88 dzieci. Ogarniamy modlitw¹ ich rodziny.
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S³owo na niedzielê

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

6. Niedziela Wielkanocna - 10 maja 2015

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

Wobec narodów objawi³ zbawienie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 10, 25-26.

EWANGELIA:  J 15, 9-17

1 J 4, 7-10Powo³anie pogan do Koœcio³a Bóg jest mi³oœci¹

Przykazanie mi³oœci

Pogrzeb
 W ostatnim czasie

z naszej wspólnoty

po¿egnaliœmy:

Œp. Apoloniusz Szulczyñski, ur. 1936 r., zam. ul. Sadowa

Œp. Stanis³aw Pi¹tek, ur. 1946 r., zam. Roków

Œp. Franciszek Jucha, ur. 1941 r., zam. ul. Lwowska

Œp. Marian Daruk, ur. 1932 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte

Œp. Jan Senkiw, ur. 1943 r., zam. ul. M. Wadowity

Œp. Zdzis³aw Kowalski, ur. 1960 r., zam. ul. Karmelicka

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

Chrzest Œw.
Anna Józefowska, córka Waldemara i Barbary

Olga Ewa Mozga³a, córka Rafa³a i Anny

34-35. 44-48

cy, który jest czêstym powodem sta-
czania siê cz³owieka. Apeluje, by-
œmy gor¹cym sercem przyjêli m³o-
dzie¿, która przyjedzie do nas
w przysz³ym roku.

Pani Ewa wychowuj¹ca 3 dzieci
w ró¿nym wieku mówi o chwilach
zw¹tpienia m³odych ludzi. Jak trze-
ba im wiele t³umaczyæ, pomagaæ,
wspieraæ ich, a przede wszystkim
siê modliæ.

Pani Józefa, której córka podczas
studiów mieszka³a w akademi-
ku, ulega³a ró¿nym wp³ywom
otoczenia, nie znajdowa³a
Boga. Ona – matka, codzien-
nie z ni¹ rozmawia³a przez te-
lefon, gor¹co siê modli³a, czu-
wa³a nad ni¹, trwa³a wytrwale
przy niej. Nie pozostawi³a jej
samej sobie. Ta modlitwa mat-
ki pomog³a jej wytrwaæ przy
Panu Bogu. To piêkne œwia-
dectwo dla nas – matek.

16 maja chcemy, aby nasza z³ota

ró¿a by³a z nami razem na apelu,

a póŸniej byœmy mogli j¹ ofiarowaæ

naszej Pani Wadowickiej w Œwiêto

Maryi, Matki Koœcio³a w dniu

25 maja o godz. 18.00 podczas uro-

czystej mszy œw. Przypomnijmy, ¿e

w dzieñ Zielonych Œwi¹t, 25 maja

1929 roku, m³ody Karol Wojty³a

przyjmowa³ w naszym koœciele po

raz pierwszy Komuniê œw.
Rozalia Borkowska

1. Dziœ w Krakowie
procesja œw. Stanis³awa
BM z Wawelu na Ska³kê
o godz. 9.00.

2. Jutro spotkanie Ry-
cerstwa Niepokalanej
o godz. 16.30.

3. W œrodê w parafii
œw. Piotra rozpoczêcie
nabo¿eñstw fatimskich.
O godz. 18.00 nabo¿eñstwo majowe,
a o godz. 18.30 Msza œw. z procesj¹.

4. Spotkanie grupy modlitwy œw.
o Pio w sobotê o godz. 11.00, a Msza
œw. o godz. 12.00.

5. W przysz³y poniedzia³ek 18 maja
obchodzimy 95. rocznicê urodzin œw.
Jana Paw³a II. Z tej okazji do Wado-
wic przybywaj¹ uczniowie szkó³ no-
sz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a.
O godz. 12.00 uroczysta Msza œw. Bar-
dzo serdecznie zapraszamy do udzia-
³u w tym wydarzeniu.

6. Do sanktuarium w £agiewnikach
wraz z nawiedzeniem wadowickich
Sióstr Albertynek – Dom Samotnej
Matki przy ul. Mickiewicza pielgrzy-
mujemy w pi¹tek 15 maja. Rozpoczê-
cie u Sióstr Albertynek godz. 13.00.

Koszt przejazdu 20 z³. Na
Apel Jasnogórski –  16
maja. Wyjazd godz. 15.00.
Koszt 35 z³.

7. Organizujemy 2-dniow¹
pielgrzymkê na Dolny Œl¹sk:
do Ksi¹¿a, Œwidnicy, Wro-
c³awia, Trzebnicy i Lubi¹¿a.
Wyjazd w pi¹tek 22 maja
o godz. 6.30. Powrót w so-

botê wieczorem. Koszt przejazdu i noc-
legu wraz z posi³kiem wynosi 200 z³.
Do Wilamowic, Ha³cnowa oraz na
Szyndzielniê jedziemy w sobotê 30
maja. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.
Bilet na kolejkê w w³asnym zakresie.

8. Zapraszamy na tegoroczn¹ piel-
grzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej,
która w tym roku wyruszy w sobotê
23 maja.

9. Nasza parafia organizuje koloniê
nad morzem w Sopocie. Koszt 800 z³.
Zapisy do 24 maja.

10. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
Œwiêto œw. Macieja, aposto³a, w pi¹-
tek – Œwiêto œw. Andrzeja Boboli, pre-
zbitera i mêczennika, patrona Polski.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)Poniedzia³ek 11 maja
 6.00 Œp. Andrzej Pawlik

Œp. Maria Komar
  6.45 Œp. Józef Tatar
 7.30 Œp. Edward Stanek
 8.00 Œp. Zdzis³aw Nizio
12.00 Œp. Józef i Józefa Jakubiec
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek

Œp. W³odzimierz Zieliñski
Wtorek 12 maja
  6.00 Œp. Irena Galas
  6.45 Œp. Zofia Korytek
 7.30 Œp. Andrzej ¯egliñski

O moc Ducha œw. w dalszej pos³udze
kap³añskiej dla ks. Jaros³awa Nowaka

 8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy
12.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Józef P³onka
Œroda 13 maja
 6.00 Œp. Anna Kurowska - 3 r.œm.
 6.45 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 7.30 Œp.W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Czes³aw i Maria Drabek, zmarli
z rodzin Wysockich i Pietkiewiczów

 8.00 Œp. Miros³awa Zadora
12.00 Œp. Michalina Baran
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O ³askê uzdrowienia dla S³awomira
Za zmar³ych:
Œp. Józef P³onka
Œp. Jadwiga Chmura
Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. Józef Gluza - 3 r.œm.
Œp. Micha³ Leœniak
Œp. Maria P³awny
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Jan Baran
Œp. Maria Komar
Œp. Irena Galas
Œp. Kazimierz Krajewski
Œp. Edward Talaga
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Józef Tatar

zobaczy³a bukiet swych ulubionych
kwiatów, a pod nim kartkê ze s³o-
wami „Witam Ciê, mamusiu. Pamiê-
taj, mój dom jest twoim domem.”
Ucieszy³a j¹ przygotowana fili¿an-
ka, herbata, talerz z ciastkami,
a ³azience rêcznik i pachn¹ce myd³o.
Trzyma³ na biurku moje zdjêcie.
Wszystko przygotowane na mój
przyjazd. W mieszkaniu spêdzi³a
sama kilka godzin,
ale czu³a siê tak
mocno ogarniêta
mi³oœci¹ swego
syna.

Czym d³u¿ej
¿yjê, tym bardziej
wype³nia mnie
pragnienie, by
moje wnêtrze –
pamiêæ i serce sta-
wa³y siê domem
Jezusa i Jego Matki – mojej Matki.
Serdecznie do niej szepczê: „Ma-
ryjo, moja Matko, Ty masz talent
jako kobieta do w³aœciwego wy-
stroju mego wnêtrza. Odznaczasz
siê geniuszem w kszta³towaniu
swych dzieci. ProwadŸ mnie drog¹
ewangeliczn¹. Nie wypuszczaj ze
swej pieczy.” Jestem œwiadom, ¿e
podobna postawa towarzyszy wie-
lu naszym parafianom. Wraz z sk³a-

danymi ofiarami na ró¿e, wielu wy-
ra¿a³o na piœmie swoj¹ mi³oœæ do
Matki Bo¿ej Wadowickiej. Roz-
rzewni³y mnie te emocjonalne wy-
znania. Tak jednak bywa, bo o Mat-
ce s³owa, to czêsto pieœñ przez ³zy.

W najbli¿sz¹ sobotê na Apelu Ja-
snogórskim bêdê sk³ada³ Królowej
Polski ufundowan¹ przez naszych
parafian wadowick¹ ró¿ê. Podczas
sobotniego Apelu pragnê prosiæ Ma-

ryjê – Matkê naszego narodu, by

uprosi³a u Bo¿ego Syna, aby wado-
wicka ró¿a, symbolizuj¹ca œw. Jana

Paw³a II – najpiêkniejszy wadowic-

ki kwiat – wci¹¿ poci¹ga³a do naœla-
dowania Jego ¿ycia. Oby na polskiej

ziemi, a zw³aszcza na polu wadowic-
kim wzrasta³ piêkny cz³owiek, otwar-

ty na ludzi i Boga. Nape³niany ludzk¹

i Bo¿¹ m¹droœci¹.
ks. Infu³at

Czwartek 14 maja
 6.00 Œp. Edward Stanek
 6.45 Œp. Adam Mika
 7.30 Œp. Micha³ Leœniak - 12 r.œm.
 8.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
12.00 Œp. Zofia, Jan i zmarli z rodziny Talagów
18.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œp. Bronis³awa Maœlanka
Pi¹tek 15 maja
  6.00 Œp. Edward Stanek

Œp. Maria Komar
  6.45 O zdrowie b³. Bo¿e Zofii Montini i za

œp. Zofiê, Wojciecha Drewniak
i zmar³ych z rodziny

 7.30 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 8.00 Œp. Jadwiga Zemanek

Œp. Henryk Mi³oñ - 20 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Z ok. 60 r. kap³añstwa ks. Zdzislawa Ka³wy

Œp. Zofia Kolber
Œp. Zofia Gaczo³, Zofia i Maria Olech

Sobota  16 maja
 6.00 Œp. Józef Tatar
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 7.30 Œp. Joanna i Feliks P³aza
 8.00 W int. Zofii o zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej
12.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
18.00 Œp. W³adys³aw Listwan

Œp. Zdzis³aw Wiœniewski
Niedziela 17 maja Wniebowst¹pienie Pañskie
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. W³odzimierz Zieliñski

Œp. Danuta Stelmaszuk
 9.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
 9.00 Roków: Œp. Andrzej Leñ - 3 r.œm.

Œp. Sabina Kasperkiewicz - 5 r.œm.
10.30

12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œwiêci tego tygodnia: w czwar-
tek – Œwiêto œw. Macieja, aposto³a, w
sobotê – Œwiêto œw. Andrzeja Boboli,
prezbitera i mêczennika, patrona Polski.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

Pielgrzymka  ukaza³a nam równie¿
dzia³anie Bo¿ej Opatrznoœci. Na
wyjazd zg³osi³o siê 30 osób, w tym
Anna i Wojciech. Niestety o 7.00,
w godzinie wyjazdu osób tych, a w
naszym mniemaniu tego ma³¿eñ-
stwa, nie by³o. Nikt z obecnych nie
zna³ tych uczestników, chocia¿ na-
zwisko jest „wadowickie”. Poczeka-
liœmy jeszcze 5 minut i w drogê.
W Gorzeniu Górnym do Ks. Infu³a-
ta zadzwoni³a kobieta mówi¹c, ¿e
czeka na autobus do Doliny Chocho-
³owskiej, czeka ju¿ d³ugo a autobu-
su nie ma. Decyzja ks. Infu³ata –
wracamy, chocia¿ nigdy wczeœniej
siê to nie zdarza³o. Uczestnicy te¿ nie
protestowali. Na przystanku obok
SAWII czeka³a Pani Anna, jak siê
okaza³o nie z mê¿em, lecz z  piêcio-
letnim synem Wojtkiem.  PóŸniej,
w trakcie  wêdrówki, poznaliœmy bli-
¿ej historiê tego wyjazdu. Otó¿ Pani
Anna jest mieszkank¹ Lubliñca, a o
wyjeŸdzie przeczyta³a na tablicy
og³oszeñ, bêd¹c w Wadowicach na
Triduum Paschalnym,  w ten sposób
œwiêtuj¹c 10 rocznicê œmierci Œw.
Jana Paw³a II . Zapisa³a siê u które-
goœ z ksiê¿y, który poinformowa³ j¹
o miejscu odjazdu autobusu. Aby
zd¹¿yæ wyjecha³a z Lubliñca o go-
dzinie 3.00, w Wadowicach by³a po

Bo¿e dzie³a w Dolinie Chocho³owskiej cz. II zakoñczenie

godzinie szóstej i czeka³a. Po siód-
mej trochê siê zaniepokoi³a . W ko-
mórkowym Internecie znalaz³a nu-
mer telefonu  na plebaniê i zadzwo-
ni³a. Zwykle o tej porze trudno siê
dodzwoniæ, ksiê¿a w koœciele, ob-
s³uga kuchni zwykle na zakupach,
Kancelaria zamkniêta. A w tê sobo-
tê  uda³o siê. Telefon odebra³a jedna
z pañ w kuchni i przekaza³a ( akurat
go mia³a)  numer komórki do
Ks. Infu³ata. Ksi¹dz Infu³at nie jest
„przywi¹zany” do komórki, ale tym
razem mia³ j¹ przy sobie (przy po-
przednim wyjeŸdzie zosta³a
w domu), i dziêki temu Pani Anna
z Wojtkiem mogli wspólnie z nami
podziwiaæ Bo¿e Dzie³o, które Pani
Anna koniecznie chcia³a pokazaæ
swojemu synowi.  Historia ta uka-
zuje dzia³anie Bo¿ej Opatrznoœci,
gdy¿ wydarzy³y siê sytuacje, które
zwykle siê nie zdarzaj¹.  Byliœmy
wszyscy pod jej ogromnym wra¿e-
niem. Naszym komentarzem by³y
s³owa „Bóg jest Wielki, Bóg jest
Dobry”  - u¿ywaj¹c zwrotów  z fil-
mu” Bóg nie umar³” , wspania³ego
filmu, który mogliœmy przed dwo-
ma tygodniami ogl¹daæ w wadowic-
kim kinie. Kto nie ogl¹da³ niech ¿a³u-
je, kto nie by³ z nami  w Dolinie Cho-
cho³owskiej, równie¿.

       Tadeusz WoŸniak

Modlitewna pamiêæ o m³odych

Dzisiejsza pielgrzymka to chwile
wspomnieñ o Janie Pawle. Jego cho-
robie, ostatnich dniach ¿ycia, odwie-
dzin wadowiczan pod Klinik¹ Ge-
melli, œmierci, pogrzebie. Pamiêtamy
tê ogromn¹ serdecznoœæ miêdzy-
ludzk¹, któr¹ pragniemy, by trwa³a
prze ca³e wieki. Dzisiejsze piel-
grzymka  rozpoczyna apelowy
¿ywy ró¿aniec.

W drodze na Apel Jasnogórski od-
mawiamy czêœæ ró¿añca – tajemni-
ce œwiat³a. Natomiast w powrotnej
drodze omadlamy zbli¿aj¹ce siê
Œwiatowe Dni M³odzie¿y w przy-
sz³ym roku. Przyjazd Ojca Œwiête-
go Franciszka do Wadowic, Jego
spotkanie z m³odzie¿¹, uczestnictwo
naszej m³odzie¿y. Co zrobiæ, aby
nasze dzieci i wnuki w swoich ser-
cach zawsze nosi³y Boga? Œwiadec-
twa sk³adaj¹ pielgrzymi. S. Antoni-
na, która prowadzi kuchniê œw. Brata
Alberta dla potrzebuj¹cych. Jeden
Pan Bóg wie, dlaczego cz³owiek siê
stoczy³, nie napotka³ po drodze przy-
jaznej, pomocnej rêki, która w porê
wyci¹gniêta ratuje niejednego cz³o-
wieka. Niech Maryja wyprasza nam
³askê pójœcia za Jezusem. Radoœæ jest
œwiat³em, jest jasnoœci¹. Jasnoœæ zaœ
pozwala czyniæ dobrze i iœæ drog¹
prawdy. Nie ufajmy mediom, które

mówi¹ o ciemnym, zacofanym ko-
œciele – zagradzaj¹cym ludziom dro-
gê do szczêœcia. Umiejmy popatrzeæ
na to jasnym rozumem, œwiat³ymi
oczyma. Nie ulegajmy ciemnoœciom
dotykaj¹cych cz³owieka. W modli-
twie prosimy o si³ê przezwyciê¿enia
naszych s³abych stron, a nasze serca
by nie odczuwa³y g³odu mi³oœci i bli-
skoœci drugiego cz³owieka, byœmy
kochali i byli kochani. Siostrze An-
toninie ¿yczymy „szczêœæ Bo¿e”
w s³u¿bie Bogu i ludziom z okazji
25-lecia œlubów zakonnych.

Pani Irena czêsto obserwuje zacho-
wanie m³odzie¿y na kalwaryjskich
dró¿kach. Rozmodlon¹ i rozbrykan¹.
Wzrusza j¹ postawa wielu, ale smu-
ci zachowanie innych. Ten brak pra-


