Peregrynacja

30.06. - Renata Latocha
1.07. - Zdzis³aw i Irena Kokowicz
miniatur
2.07. - Teresa So³tysiewicz
Symboli ŒDM 3.07. - Joanna Grzyb
28.06. - Ewa Baran
4.07. - El¿bieta i Kazimierz Józefiak
29.06. - Dorota i Krzysztof Kopacz
5.07. - Jerzy Karelus ks. Adam Garlacz

Echo
Przed trzema tygodniami w naszej
Bazylice przekazaliœmy niepokój
z powodu wymazania pamiêci
œw. Jana Paw³a II na logo Wadowic.
Na tê informacjê Pani Józefa Nizio
podzieli³a siê swymi refleksjami.
Oto one:
Mieszkañcy Wadowic s¹ dumni
i zaszczyceni, ¿e ¿yjemy tu i teraz,
gdzie urodzi³ siê œw. Jan Pawe³ II.
Pielgrzymi przybywaj¹cy do naszego miasta wrêcz nam zazdroszcz¹,
¿e chodzimy tymi ulicami, co Ojciec
(ci¹g dalszy ze str. 2)

6. Zapraszamy na 2-dniow¹ pielgrzymkê, od 20 do 21 lipca /poniedzia³ek i wtorek/ do Œwiebodzina,
Rokitno, Parady¿a, Zielonej Góry.
Koszt 275 z³. Szczegó³y w kancelarii parafialnej.
7. Przypominamy, ¿e w okresie
wakacji, tj. od 29 czerwca do 30
sierpnia, z racji urlopów ksiê¿y,

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Œwiêty. Spotkam siê, jak z wielk¹
czci¹ mówi¹ z tego powodu o Wadowicach. Ich liczna obecnoœæ ma
tak¿e pozytywny wp³yw na rozwój
handlu, us³ug w naszym mieœcie.
Gdyby nie œw. Jan Pawe³ II to Wadowice by³yby prowincjalnym miasteczkiem u podnó¿a Leskowca. Serdecznie proszê, aby by³o porozumienie pomiêdzy Urzêdem Miasta a Parafi¹, co do korzystania z rynku. Niejednokrotnie g³oœne imprezy na rynku bardzo utrudniaj¹ udzia³ w nabo¿eñstwach liturgicznych. Józefa Nizio
w niedziele i œwiêta nie bêdzie mszy
o godz. 13.30, natomiast w tygodniu
msze œw. bêd¹ o godz. 6.00, 8.00
i 18.00. Dy¿ur Ksiêdza w kancelarii
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz.
od 9.00 do 10.00 i po po³udniu od
16.30 do 17.30. Katecheza przed sakramentem Chrztu œw. w pi¹tek
przed I i III niedziel¹ miesi¹ca
o godz. 19.00. ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob
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13. Niedziela Zwyk³a

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LIM¥DROŒCI:

STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN: 2 Kor 8, 7.9.13-15
Dzieliæ siê dostatkiem z potrzebuj¹cymi

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Œmireæ wesz³a na œwiat przez zawiœæ diab³a

S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.

EWANGELIA: Mk 5, 21-24. 35b-43

Wskrzeszenie córki Jaira

13. Niedziela Zwyk³a - 28 czerwca 2015
1. Prze¿ywamy czas wakacyjny –
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³aœciwe miejsce na Mszê œw. niedzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz
pomoc cz³owiekowi.
2. Zapraszamy na wakacyjny „radosny czwartek”. Pierwsza wycieczka do Ojcowa, Pieskowej Ska³y
i Jaskini Nietoperzowej. Zapisy
w kancelarii parafialnej. Przy zapisie nale¿y podaæ nazwisko i imiê,
adres i PESEL oraz wp³atê 10 z³.
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy
ul. Mickiewicza zza Urzêdu Pracy.
3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. Spowiadamy
od godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. W pierwszy pi¹tek kancelaria
parafialna nieczynna.
4. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 prosimy rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu zapraszamy na Wieczór Jana Paw³a II. Pocz¹tek
o godz. 17.30, o 18.00 Msza œw.
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ku czci œw. Jana Paw³a II, na które
œpiewaæ bêdzie chór „Harfa”
z Radzionkowa. Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.
5. 14 lipca wyruszy ju¿ po raz trzydziesty Wadowicka Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Zaproszenie na pielgrzymkê kierujemy
w szczególny sposób do m³odzie¿y,
która przygotowuje siê do przysz³orocznego spotkania z Ojcem Œwiêtym w Krakowie. Zapisy na pielgrzymkê rozpoczn¹ siê w nastêpn¹
niedzielê, w godz. od 11.00 do
13.00, przy Koœciele œw. Piotra
w Wadowicach. Wraz z piesz¹ pielgrzymk¹ wyrusza równie¿ rowerowa pielgrzymka. Szczegó³y na plakatach. Podczas tegorocznych zapisów, podobnie jak w roku ubieg³ym,
mo¿na sk³adaæ intencje, w których
bêdziemy siê modliæ podczas pielgrzymki. W roku ubieg³ym z ofiar
intencji sfinansowano pielgrzymkê rodzinom z dzieæmi i osobom
starszym.
(ci¹g dalszy na str. 8)

Pielgrzymka na Dolny Œl¹sk cz. I
22 maja 2015 roku 34-osobowa
grupa z ks. inf. Jakubem Gilem wyrusza na dwudniow¹ pielgrzymkê na
Dolny Œl¹sk.
Jedziemy w tereny mniej nam znane. Burzliwa historia i czêsto zmieniaj¹ce w³aœcicieli poszczególne
ksiêstwa spowodowa³y, ¿e niezwykle trudno jednoznacznie okreœliæ
granice Dolnego Œl¹ska. Ró¿norodnoœæ atrakcji wystêpuj¹cych na terenie województwa, predestynuje je do
grona najwa¿niejszych regionów turystycznych naszego kraju.
Pierwszym miejscem naszego pielgrzymowania jest Œwidnica, jeden
z najstarszych grodów œl¹skich. Dzisiaj przyci¹ga turystów z ca³ego œwiata ciekawymi zabytkami, a najbardziej znanym jest Koœció³ Pokoju
zapisany w 2001 roku na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
Koœció³ Pokoju zbudowany w latach 1656-57 dla ewangelików i by³a
to jedna z trzech zbudowanych wówczas dla nich na Œl¹sku œwi¹tyñ. Ich
budowa obwarowana by³a licznymi
obostrzeniami. Nie mo¿na by³o u¿yæ
trwa³ych materia³ów tylko drewno,
s³omê i glinê, koœció³ musia³ stan¹æ
poza granicami miasta, jego budowa
nie mog³a trwaæ d³u¿ej ni¿ rok. Wnê-

trze zaskakuje bogactwem dekoracji.
Szczególnie bogato zdobiona jest lo¿a
Hochbergów, w³aœcicieli Ksi¹¿a, fundatorów 2000 dêbów potrzebnych na
budowê koœcio³a.
Drugim miejscem, które nawiedzamy jest œwidnicka fara œw. Stanis³awa
i œw. Wac³awa (obecnie katedra diecezji œwidnickiej erygowanej w 2004
roku). Ogromna œwi¹tynia, jedna z najwiêkszych na Œl¹sku.
W œwi¹tyni znajduje siê obraz Matki
Bo¿ej Œwidnickiej, zwanej te¿ Pani¹
S³oneczn¹ lub Madonn¹ w S³oñcu.
Matka Bo¿a przedstawiona jest w ca³ej postaci odziana w tunikê i sp³ywaj¹cy do stóp obfity himation (wierzchnia szata). Ca³a postaæ znajduje siê
w s³ynnej s³onecznej mandorli, czyli
owalnej aureoli. Pod stopami ma srebrny ³uk ksiê¿yca. Maryja podtrzymuje
obur¹cz nagie Dzieci¹tko ze z³o¿onymi na kolanach r¹czkami. Przed œwi¹tyni¹ znajduje siê pomnik œw. Jana
Paw³a II , przed którym modlimy siê.
cdn
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 29 czerwca
6.00 Œp. Marian ¯ak
8.00 Œp. Jadwiga Chmura
Œp. Piotr Chmura
18.00 Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 8 r.œm.
Œp. Maria Góra
Wtorek 30 czerwca
6.00 Œp. Michalina Baran
8.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Jan Smaza, ¿ona Józefa i zmarli rodzice
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œroda 1 lipca
6.00 Dziêkczynno-b³agalna, o b³. Bo¿e
dla W³adys³awa i Genowefy w 51 r. œlubu
za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
8.00 Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Stanis³aw Filek - 3 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Haliny z okazji
75 r. urodzin
- O zdrowie dla Józefa
- O dobr¹ drogê ¿yciow¹ dla synów i ³aski za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Irena Galas
Œp. Józef Tatar
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Maciej Trzupek
Œp. Marian Smolik

Nasz Zbawiciel Jezus
Chrystus œmieræ zwyciê¿y³,
a na ¿ycie rzuci³ œwiat³o
przez Ewangeliê.

Czwartek 2 lipca
6.00 Œp. Les³aw Babiñski
8.00 Œp. Miros³awa Zadora
18.00 Œp. Zygmunt Krêcioch - 15. œm.
W intencji o. Bogumi³a w 25 r.
œwiêceñ kap³añskich, o ³aski
potrzebne dla niego
Pi¹tek 3 lipca
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Katarzyna
i Jan Kosek, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Franciszka Koz³owska
Sobota 4 lipca
6.00 Œp. Jan Ga³uszka
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
18.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Marianna P³ywacz - 2 r. œm., m¹¿ Józef
Niedziela 5 lipca
6.00 Œp. Marian Daruk
7.30 Œp. Jan, Irena, W³adys³aw
Œp. ks. Czes³aw Adamaszek
9.00 Œp. Janina Gonet - 10 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Jaros³aw Chlebicki - 3 r.œm.
Œp. Czes³aw Chlebicki - 4 r.œm.
10.30 Œp. Wypominani
12.00 Chrzty
19.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
Barbary Socha z okazji 70 r. urodzin

Kalendarz liturgiczny: jutro – Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, w pi¹tek – Œwiêto œw. Tomasza, aposto³a, w sobotê – rocznic¹ poœwiecenia
bazyliki Metropolitalnej w Krakowie.
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Ka¿demu ksiêdzu wikariuszowi
najwiêcej czasu poch³ania katechizacja. Uczy³ religii m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 2 przy ul. S³owackiego oraz
w Liceum im. Marcina Wadowity.
Mia³ pe³ny etat. W naszej parafii przygotowywa³ równie¿ grupy m³odzie¿y z klas III gimnazjalnych do Bierzmowania. Chorzy, których nawiedza³
z pos³ug¹ sakramentaln¹ – bardzo go
cenili, bo mia³ dla nich czas.
S³u¿bê Bo¿¹ spe³nia³ z wielk¹ powag¹. Nigdy siê nie spieszy³ w odprawianiu, czy to mszy œw. czy te¿
innego nabo¿eñstwa. Mia³ na nie
zawsze wiele czasu. Dzisiaj, gdy
wszyscy siê spiesz¹, nasz ks. Stefan
nigdy nie pêdzi³, czy to samochodem, czy na nogach, jak równie¿ i w
mowie. U³atwia³o mu to dostrzeganie wielu spraw i ró¿nych problemów. Jest kap³anem bardzo kontaktowym. Sw¹ delikatnoœci¹ u³atwia
innym podejœcie do siebie.

Nominacja
W ostatnich dniach nasz ks. Stefan
Trojan zosta³ przez ks. kard. Stanis³awa Dziwisza zosta³ mianowany proboszczem parafii Bêb³o-Czajowice.
Odchodz¹cy kap³an mia³ mo¿liwoœæ
dok³adnego poznania Wadowic. Przebywa³ w parafii œw. Piotra od 2007
do 2012 roku, a w naszej by³ od 2012
do 2015 roku. Bardzo sobie ceni³
swój pobyt w parafii papieskiej. Nieraz mi siê zwierza³, ¿e jego wielkim
pragnieniem by³o duszpasterstwo
w parafii Ofiarowania NMP. Spe³ni³o
siê jego marzenie. Dobre marzenia czêsto siê realizuj¹. Ks. Stefan pochodzi
z rodziny, w której przed laty wyrós³
kap³an. Jego krewniak by³ proboszczem w parafii Pobiedr – obecna
Paszkówka. Od dzieciñstwa ¿y³ w atmosferze kap³añskiej. Ksi¹dz Wujek
czêsto bywa³ w jego domu. Wype³ni³
jego serce têsknot¹ za Bo¿¹ s³u¿b¹.
W naszej parafii ks. Proboszcz poleci³ mu, by by³ opiekunem nastêpuj¹cych wspólnot: ¯ywego Ró¿añca,
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego,
Domowego Koœcio³a, Rodziny Kolpinga oraz Rodziny Radia Maryja.
Najbardziej ceni³ sobie wspó³pracê
z Rodzin¹ Radia Maryja. Wyje¿d¿a³
z nimi na pielgrzymki do Czêstochowy. By³ wielkim fanem Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Te katolickie
media bardzo go kszta³towa³y.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale – bêd¹ sta³ymi towarzyszami na
nowej niwie duszpasterskiej ks. Stefana Trojana.
Drogi Ksiê¿e Stefanie! Dziêkujemy za wiele dobra, któreœ pozostawi³ w naszej parafii. Dziêkujemy za
delikatnoœæ w relacjach miêdzyludzkich, a tak¿e za czytelne œwiadectwo
mi³oœci Jezusa i Jego Matki. ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nasz Metropolita, ks. kard. Stanis³aw Dziwisz dostrzeg³ cechy dojrza³ego kap³añstwa u ks. Stefana Trojana i mianowa³ od lipca tego roku proboszczem parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Bêb³o-Czajowice. Pójdzie
w bardzo uroczy, przyrodniczy zak¹tek naszej diecezji. Jaskinia
£okietka, W¹wóz Kraka, Maczuga

S

„ ka³kowa” procesja
W niedzielê 10 maja br. odby³a siê
kolejna „Stanis³awowa” procesja
z Wawelu na Ska³kê. Kolejna, bo
pierwsza odby³a siê w roku kanonizacji œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w roku 1254. Od tamtego
czasu, Œw. Biskup Stanis³aw w swoich relikwiach, w otoczeniu nie tylko mieszkañców Krakowa, ale i pielgrzymów z ca³ego kraju, wêdruje na
miejsce swojej œmierci. Z roku na rok
w procesji idzie coraz wiêcej relikwii
polskich Œwiêtych i B³ogos³awionych. Oczywiœcie, jest te¿ obecny
nasz rodak, Œw. Jan Pawe³ II. O charakterze tej procesji decyduje nie tylko liczba, ale i sk³ad jej uczestników.
Reprezentowane s¹ wszystkie stany
Rzeczpospolitej. Uczestnicz¹ liczni
przedstawiciele Episkopatu, duchowni, klerycy, liczne zgromadzenia zakonne mêskie i ¿eñskie, s¹
przedstawiciele w³adz pañstwowych, w³adze wojewódzkie i miej-
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skie, przedstawiciele uczelni, szkó³,
m³odzie¿ akademicka i szkolna, dzieci, s¹ obecne: ruchy, zwi¹zki i stowarzyszenia, zarówno koœcielne jak
i œwieckie, s¹ delegacje parafialne.
Procesja ma charakter religijny, ale
równie¿ patriotyczny, bo „tu wyra¿a siê Polska”. Tegorocznej liturgii
Eucharystycznej przewodniczy³
metropolita katowicki Abp Wiktor
Skworc, a patriotyczn¹ homiliê (ka¿dego roku homilie maj¹ taki charakter) wyg³osi³ metropolita przemyski
Abp Józef Michalik. W swoim wyst¹pieniu Ks. Arcybiskup przedstawi³ bardzo trafn¹ diagnozê stanu spo³eczeñstwa. „Dziœ nasz kraj jest chory, zraniony wewnêtrznie, bo godz¹c
siê na z³o (in vitro, aborcja, ideologia gender, itp.) traci swoj¹ si³ê
i wolnoœæ ¿ycia, przegrywamy bo nie
jesteœmy zjednoczeni w wiernoœci
Bogu, Ewangelii i Koœcio³owi.
Œw. Stanis³aw sta³ siê symbolem od-

wagi w g³oszeniu Ewangelii przez
wieki”. Jest równie¿ wzorem na obecne czasy, my tak jak On, nie mo¿emy
milczeæ wobec otaczaj¹cego nas z³a.
Uczestnictwo w tej procesji niesie
³adunek emocjonalny, czuje siê Koœció³, czuje siê Polskê. W procesji
bior¹ równie¿ udzia³ relikwie Œw.
Stanis³awa Kazimierczyka – patrona Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œw. naszej Archidiecezji
i Nadzwyczajni szafarze je nios¹.
Wczeœniej dochodzi³y do nas „wieœci” o tej szczególnej procesji, o jej
wartoœci religijnej i patriotycznej.
W sercu rodzi³o siê pragnienie
uczestnictwa, ale zabrak³o determinacji. Lêkaliœmy siê: ¿e bêdzie d³ugo, ¿e bêdzie padaæ, ¿e trzeba bêdzie staæ, itp. Od czasu kanonizacji
naszego Patrona (udzia³ relikwii
w procesji) uczestnictwo Nadzwyczajnych szafarzy sta³o siê niejako
obowi¹zkiem „stanu” i ten obowi¹zek pokona³ lêki. Jesteœmy grup¹,
która rozpoczyna swoj¹ wêdrówkê
z Koœcio³a Bo¿ego Cia³a na Kazimierzu (miejsce pracy i œmierci naszego patrona) i st¹d idziemy na
Wawel. O godz. 9.00 wraz ze
wszystkimi, w barwnej i rozmodlonej procesji przechodzimy z Wawelu na Ska³kê. Jest czas na ró¿aniec
przeplatany pieœniami, jest Eucharystia z zawsze buduj¹c¹ homili¹, a w
drodze powrotnej ze Ska³ki na Wawel, jest i Litania loretañska.

W Polsce, w Krakowie: Bóg ¿yje,
Koœció³ ¿yje, a œwiadectwo daj¹
uczestnicy tego wydarzenia: starsi
i m³odzi, uczeni i proœci ludzie, humaniœci i technicy, mieszkañcy wiosek i miast, osoby duchowne œwieckie, wszyscy. Nie straszny im upa³,
nie straszne im s³oñce, nie straszny
deszcz, nie straszny ch³ód, gdy¿
„Wszystko mogê w tym, który mnie
umacnia”. Duch Œw. w szczególny
sposób obecny w tej procesji daje
moc do dalszego ¿ycia, do wype³niania woli Boga tu i teraz, do bycia Jego
œwiadkiem, do stawiania Go na
pierwszym miejscu.
Mo¿e w przysz³ym roku wybierzecie siê razem z nami? Po stokroæ
warto! Maria i Tadeusz WoŸniakowie
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