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w œwiêtoœæ. Owoce tego czasu ³aski
ju¿ s¹ w nich widoczne. Nie mo¿e
byæ inaczej, bo kto z Bogiem to Bóg
z nim. Czas rekolekcji pomaga postawiæ Pana Boga na pierwszym
miejscu w swoim ¿yciu, a jak powiedzia³ Œw. Augustyn „ jeœli Bóg na
pierwszym miejscu to wszystko jest
na swoim miejscu”. Jeœli s¹ m³odzi
ma³¿onkowie, którzy nie chc¹ ¿yæ

Radosne czwartki
Biorê udzia³ w organizowanych
przez Pani¹ Dyrektor Mariê Zadorê
tzw. „radosnych czwartkach”. Finansowym zapleczem organizowanych dni jest nasza parafia oraz
Urz¹d Miasta. S¹ to wyprawy autokarowe, których celem jest zapoznanie siê z histori¹ ró¿nych zamków.
I tak 13 lipca zwiedzaliœmy w Niepo³omicach Kopiec Grunwaldzki,
zamek królewski oraz nadleœnictwo.
Uczestniczka, gimnazjalistka Gabrysia Warmuz przy koñcu opisu tego
dnia wypowiada s³owa: „Je¿d¿ê ju¿
od kilku lat i na pewno pojadê jeszcze nieraz.” 30 lipca nasza trasa po-

iluzjami tego œwiata, ale wybieraj¹
drog¹ ŒWIAT£A, to mo¿e jest przed
nami jeszcze wiele dobra, mo¿e
przysz³oœæ rodziny nie wygl¹da tak
pesymistycznie, mo¿e jest szansa na
odrodzenie? Mo¿e swoim entuzjazmem i zaanga¿owaniem potrafi¹
zaraziæ innych? Oby ŒWIAT£O które otrzyma³y podczas rekolekcji zaistnia³o w ich ¯YCIU, oby ŒWIAT£O-¯YCIE sta³o siê w nich jednoœci¹.
Maria i Tadeusz WoŸniakowie
d¹¿a na Wzgórze Wawelskie. Zwiedzamy zamek i katedrê. Ola Szymuœ,
uczennica VI klasy zauwa¿a, ¿e najbardziej oczarowa³y j¹ arrasy i gobeliny rozwieszone w królewskich
komnatach. „Wszyscy wróciliœmy
zadowoleni.”
Uczestnicz¹c w autokarowych
wyprawach czwartkowych dostrzegam, jak bardzo dzieci s¹ lustrzanym
odbiciem swego domu. Rodziny,
w której ¿yj¹. Odbijaj¹ tak pozytywne, jak i negatywne cechy. Kulturê
i chamstwo. Grzecznoœæ lub prostactwo. Dzieci s¹ doskona³ymi obserwatorami, tak ludzi jak i reliktów historii. Wci¹¿ uczê siê takiej postawy
od dzieci.
ks. Infu³at

Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.
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20. Niedziela Zwyk³a

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE
DRUGIECZYTANIEZ LISTUŒWIÊTEGO
Z KSIÊGI PRZYS£ÓW
Prz 9, 1 - 6 Chleb i wino na uczcie M¹droœci

PAW£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:
Ef 5, 15 - 20 Nape³niajcie siê Duchem

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

EWANGELIA: J 6, 51 - 58

Chleb ¿ywy, który zst¹pi³ z nieba

20. Niedziela Zwyk³a - 16 sierpnia 2015
Bernarda, opata i doktora Koœcio³a,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Piusa
X, papie¿a, w sobotê – wspomnienie Najœw. Maryi Panny, Królowej.

1. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30, dziêkujemy za
tegoroczne zbiory.
2. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Nowego Wiœnicza.
3. Zapraszamy na pielgrzymki:
- Na Mszê œw. polsko-s³owack¹ na
Babiej Górze w sobotê 22 sierpnia.
Wyjazd godz. 6.00. Koszt 30 z³.
- W ³¹cznoœci z II Pielgrzymk¹
Czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia do
£agiewnik jedziemy w niedzielê 23
sierpnia. Wyjazd godz. 10.00.
Koszt 20 z³.
4. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji krakowskiej, w czwartek – wspomnienie œw.

Pogrzeb

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Marian Ksi¹¿ek, ur. 1954 r., zam. ul. £azówka
Œp. Barbara Sabuda, ur. 1930 r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Ludwika Urbañska, ur. 1934 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
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Wakacje z Bogiem
Piêtnastodniowe rekolekcje wakacyjne Oazy Rodzin wci¹¿ budz¹
w nas zdumienie i zachwyt. Jakby
wbrew temu co niesie œwiat, z roku
na rok roœnie liczba uczestników.
Od ponad czterdziestu lat rodziny
nale¿¹ce do Domowego Koœcio³a –
ga³êzi rodzinnej Ruchu Œwiat³o¯ycie wyje¿d¿aj¹ do atrakcyjnych
miejscowoœci naszej Ojczyzny, aby
d³u¿szy czas poœwiêciæ Bogu: na
modlitwie, medytacji, codziennej
Mszê Œw. , zabawie i prawdziwym
spotkaniu ze swoja rodzin¹, ze swoim wspó³ma³¿onkiem, ze swoimi
dzieæmi. Bez telewizora, bez komputera. Poœwiêcaj¹ swój ca³y urlop,
aby zbli¿yæ siê do Boga, na³adowaæ
akumulatory, zbli¿yæ siê do siebie.
Rekolekcje, w których byliœmy moderatorami, opieraj¹ siê na Ksiêdze
Wyjœcia opisuj¹cej czas od wyjœcie
narodu wybranego z niewoli egipskiej do wejœcie do Ziemi Obiecanej- Kanaan. Jak¿e ta droga ludu
izraelskiego jest podobna do naszej ,
razem z naszymi upadkami, buntami, naszym b³¹dzeniem po pustyni
¿ycia, nie s³uchaniem Boga, tworzeniem sobie bo¿ków . Program rekolekcji zmusza do refleksji nad swoim ¿yciem. Rekolekcje ukierunkowane s¹ na spotkanie z Chrystusem
w Sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Przez konferencje wprowadzaj¹ce do Eucharystii przybli¿ona

zostaje istota poszczególnych czêœci,
znaków i symboli wystêpuj¹cych
w niej wystêpuj¹cych i dziêki temu
stajemy siê œwiadomymi uczestnikami liturgii , a nie jedynie obserwatorami. Wa¿nym elementem jest równie¿ odmawianie Liturgii godzin czyli
brewiarza. Do tego Kr¹g biblijny –
pochylanie siê nad tekstem Ksiêgi
Wyjœcia oraz Nabo¿eñstwo S³owa
Bo¿ego z uroczystym odczytywanie
tekstów Starego i Nowego testamentu. Jak widaæ program jest niezwykle bogaty. W rekolekcjach, o których piszemy uczestniczy³o 11 rodzin, w tym siedem z bardzo ma³ymi
dzieæmi (w wieku od roku do czterech). Te m³ode ma³¿eñstwa budzi³y
nasz szczególny podziw i nadziejê.
Zapewne ³atwiej i przyjemniej by³oby im wypoczywaæ z maluchami na
pla¿y, mo¿e w lesie czy w górach.
One wybra³y rekolekcje, d³ugie
i trudne w swej treœci. Ten ich wybór to dla nas przejaw dzia³ania Ducha Œw. i wspania³a „inwestycja”
w swoj¹ i swoich dzieci przysz³oœæ,
-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 17 sierpnia
6.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
8.00 O b³. Bo¿e i o zdrowie dla rodziny
Szeligów z Sieniawy oraz Altmanów
z Monachium
00
18.
Œp. Jacenty Laskowski, Józef Wieja - 14 r.œm.
Œp. Jacek Warcho³
Wtorek 18 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Jucha
8.00 Œp. Rozalia Leñ - 29 r.œm.
18.00 Œp. Irena Galas
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œroda 19 sierpnia
6.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
8.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Józefy,
Urszuli i Andrzeja Knap z rodzin¹
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- Joanna i B³a¿ej Ciechomscy z okazji
1 r. œlubu
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy
i Ziemi Œwiêtej
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Tadeusz Popardowski
Œp. Marian Daruk
Œp. Za zmar³ych z rodziny Stefañczyków
i Wnuków
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Leszek Pi¹tek
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Marek Ziemba
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
-6Œp. Janina Mastalska

Wci¹¿ s¹ obecni wœród nas

Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Andrzej Pitu³ej
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Eugeniusz Chrapek
Œp. Marian Pióro
Œp. Józef Drewniak
Czwartek 20 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Jucha
8.00 Œp. Michalina Baran
18.00 Œp. Zenon Knapik
Œp. W³adys³awa Kleszcz
Pi¹tek 21 sierpnia
6.00 Œp. Marek Ziemba
8.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
18.00 Œp. Zdzis³aw Nizio
Œp. Adam i Danuta Przysta³
Sobota 22 sierpnia
6.00 Œp. Marek Ziemba
8.00 Dziêkczynno-b³agalna w 94 r. urodzin
Antoniny Medoñ
00
18.
Œp. Honorata, Walenty Majewski i ich dzieci
Niedziela 23 sierpnia
6.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka
7.00 Roków: Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
7.30 O b³. Bo¿e w 10 r. œlubu dla Aleksandry
i £ukasza oraz dla ca³ej ich rodziny
Z okazji 23 r. œlubu Krzysztofa i Anny z
proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e dla nich i dzieci
00
9.
Œp. Boles³aw £aziñski
10.30 Œp. Janina Kochman
12.00 W 18 r. urodzin Adriana M³ynek o b³.
Bo¿e w doros³ym ¿yciu
00
19.
Œp. Józef Odrzywolski - 4 r.œm.
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W ostatnim numerze Bazyliki
umieœci³em artyku³ o naszym wadowickim Rodaku ks. Pawle Potocznym, który zmar³ jako Proboszcz
w £opusznej. W aktualnej Bazylice
pragnê dalej przedstawiæ œwiadectwo Parafianki z £opusznej o swoim Proboszczu. Równoczeœnie chcê
scharakteryzowaæ pracê duszpastersk¹ ks. Piotra Wiktora, którego
pod koniec wakacji po¿egnamy.
Odchodzi do parafii Zubrzyca Górna. Œwiadomie ³¹czê tych dwóch
ksiê¿y, aby ukazaæ, i¿ wspania³ych
Kap³anów rodzi nasza parafia, gdy¿
gorliwi Duszpasterze w niej pracuj¹.
Do takich niew¹tpliwie zaliczam
odchodz¹cego po 5-letniej pracy
duszpasterskiej ks. Piotra Wiktora.
Kiedy przed kilku laty w Kurii
Krakowskiej wrêcza³ mi ks. Kardyna³ pismo mianuj¹ce ks. Piotra na
wikariusza naszej parafii mówi³, ¿e
daje bardzo dobrego kap³ana. Sprawdzi³ siê na poprzednich parafiach.
S³ysz¹c te pochwa³y pomyœla³em, ¿e
ks. Metropolita Stanis³aw Dziwisz,
jako dobry i m¹dry Ojciec – zawsze
cieszy siê i chwali swych kap³anów.
Przygl¹daj¹c siê jednak ¿yciu
ks. Piotra Wiktora w naszej parafii
doszed³em do przekonania, ¿e s³owa ks. Kardyna³a w pe³ni potwierdzi³y siê na polu wadowickim. To co
robi³ – stara³ siê wykonaæ perfekcyj-

nie. Daleka mu by³a postawa bylejakoœci. Stwarzanie pozorów. Chêæ
b³yszczenia bez solidnych, wewnêtrznych treœci. Nie tyle stara³ siê
o b³yszcz¹ce ramy, ale o wypracowanie piêknego obrazu. Przez lata
pobytu w naszej parafii by³ katechet¹
w tzw. „Budowlance”. Do tej szko³y œredniej nie chodz¹ archanio³y
z Wadowic czy z pobliskich wiosek.
To jest tygiel, który wci¹¿ siê gotuje,
a jeszcze bardziej wci¹¿ siê wypala.
Kszta³tuj¹ siê przyszli budowlañcy.
Ks. Piotr Wiktor niejednokrotnie
œwiadczy³ o dobrej atmosferze tak
w gronie nauczycielskim, jak
i uczniowskim. Praca katechetyczna
w szkole œredniej jest ciê¿ka. Odczuwa³ to ks. Piotr. Jednak go nie stresowa³a. Jako wychowawca by³
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

otwarty na m³odzie¿ i na nauczycieli. Równie¿ z wielk¹ sumiennoœci¹
i pracowitoœci¹ podchodzi³ do parafialnych m³odzie¿owych grup, które
przygotowywa³ do Sakramentu
Bierzmowania. Tej wa¿nej pracy
oddawa³ swój talent pedagogiczny
oraz ¿arliwoœæ wiary.
Dalsz¹ charakterystykê ks. Piotra
przedstawiê w najbli¿szym numerze
Bazyliki. Artyku³ ten uzupe³niam
dalszym opisem ¿ycia œp. ks. kanonika Paw³a Potocznego.
„I tak nasz Ksi¹dz Proboszcz Pawe³
Potoczny wyprowadzi³ Koœció³ na
wieœ. Tak¿e drogi krzy¿owe sz³y
przez wieœ. By³o zwyczajem œwiêto
¿ywych i zmar³ych. W Niedzielê Palmow¹ o godzinie 20-tej szliœmy
w Drodze Krzy¿owej na cmentarz.
Ka¿dy ze œwiec¹ - jedno morze œwiate³, bo na cmentarzu by³o wtedy drugie œwiêto Wszystkich Œwiêtych. Na
wszystkich grobach p³onê³y znicze.
Tak uczy³ równie¿ czciæ pamiêæ tych,
co odeszli. W Wielki Pi¹tek równie¿
wêdrowaliœmy w Drodze Krzy¿owej przez wieœ. W tym roku akurat
dopad³a nas wielka ulewa, ale nikt
nie zrezygnowa³ i nie odszed³. Zmoczeni, zziêbniêci, ale uœmiechniêci
dokoñczyliœmy Drogê Krzy¿ow¹
przy koœciele, czym nawet Ksi¹dz
by³ zdziwiony i z serdecznym uœmiechem dziêkowa³ wszystkim za
wspólne prze¿ycie. Inicjatyw¹ Ksiê-
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dza by³y wycieczki do sanktuariów
w Polsce i za granic¹. Wielu w ca³ym swoim ¿yciu nie podró¿owa³o
tyle, co z ksiêdzem Paw³em. Wielu
nigdy nie zobaczy³oby tych miejsc,
które nawiedzali. W ostatniej wycieczce zwiedzili Litwê, £otwê
i Estoniê. Wszystkimi siê opiekowa³,
a w Wadowicach zafundowa³ ca³ej
wycieczce kremówki papieskie.
Ksi¹dz by³ inicjatorem Œwiêta Rodziny, które odbywa siê przy szkole
w Dzieñ Dziecka. To jest ca³a gama
rozrywek dla dzieci i nie tylko. To
wspólne zawody dzieci i rodziców,
nauki tañca, jazda na kucyku, ró¿ne
quizy i zgadywanki, makija¿e na
buziach dzieci, po których na placu
szkolnym by³o mnóstwo spidermanów, motyli i innych stworzeñ boskich. Czas umilaj¹ wystêpy miejscowego zespo³u regionalnego
„M³odzi £opuœnianie” wraz ze
swoj¹ kapel¹ góralsk¹.
A przy tym serwowany jest bezp³atnie poczêstunek zdrowej, regionalnej ¿ywnoœci, a tak¿e kawy, herbaty i wszelakich s³odkoœci.
Równie¿ w koœciele ksi¹dz inicjowa³ wiele wspólnych prze¿yæ. Trzeba znów wymieniæ dzieci, dla których co roku organizowany by³
Konkurs Palm Wielkanocnych.
Pyszni³y siê potem w koœciele najwy¿sze palmy, najpiêkniej ubrane,
najbardziej pomys³owe. Dla doros³ych by³a inna uczta duchowa. To

organizowane wieczorne wspominki Tischnerowskie, s³uchanie Jego
kazañ. Szczególnie zaœ znacz¹ca by³a
kontynuacja tradycji rocznicy Jego
œmierci, która gromadzi wielk¹ liczbê ludzi i tych bliskich, i tych, którzy
Go znali.
Ka¿da z tych uroczystoœci mia³a
oprawê regionaln¹, a ksi¹dz zawsze
przypomina³ o ubieraniu strojów regionalnych - lubi³ nasz¹ kulturê, nasze obyczaje i za to wszyscy go powa¿ali. Dlatego ludzi zaanga¿owanych w jego poczynania by³o wielu,
a szczególnie dyrekcja Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w £opusznej, tak¿e nauczyciele
i Rada Rodziców, Rada So³ecka,
Gminny Oœrodek Kultury, Zwi¹zek
Podhalan, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
i inni. Do imprez do³¹czy³o Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, Stadnina Koni
w £opusznej, nie mówi¹c ju¿ o Radzie Parafialnej, z któr¹ wspó³praca
uk³ada³a mu siê znakomicie.
Wreszcie trzeba podkreœliæ rolê
ksiêdza Paw³a w odnawianiu starych
obrazów, znajduj¹cych siê w koœciele i na plebanii, a szczególnie obrazu
Pochód na Kalwariê z 1753 r. Ponadto
zosta³y odnowione obrazy z XVIII
wieku, które znajdowa³y siê przemiennie w o³tarzu g³ównym, zanim
powróci³ na swoje miejsce obecny
tryptyk - to obraz Trójcy Œwiêtej (pod
dzwonnic¹) i obraz Wszystkich Œwiêtych (w prezbiterium). Odnowiono
stacje drogi krzy¿owej z XIX wieku. -5-

Prace remontowe by³y przeprowadzane tak¿e na plebanii.
Ksi¹dz pozostawi³ po sobie widoczny znak - krzy¿ góruj¹cy nad
wsi¹. Widzê go z mojego okna, czêsto spogl¹dam na niego o zmroku
i w nocy, kiedy œwieci i czuwa, kiedy ramionami nas obejmuje. Tak,
jakby ksi¹dz Pawe³ chcia³ powiedzieæ: nie zostawiê was sierotami.
Nie zostawi³ nas, pozosta³ z nami
na naszym cmentarzu (kwatera XIII,
grób nr 3). Przekonano Rodzinê, aby
ksi¹dz Pawe³ tu pozosta³. Nieœli go
na ramionach górale i stra¿acy.
Chcia³oby siê powiedzieæ Rodzinie
- nie bójcie siê! Tu mu bêdzie dobrze.
Myœmy go wszyscy kochali.
Na pogrzebie nasza kapela œpiewa³a Mu:
Kie pudziymy s tela,
to nos bêdzie skoda,
Po górach, dolinach,
p³akaæ bedzie woda.
Wszyscy p³akali: starzy, m³odzi,
dzieci. Nie do pojêcia, ¿e ju¿ nie zobaczymy go na rowerze, jak w bejsbolowej czapeczce, z daszkiem do
ty³u zawziêcie peda³uje. Jak przez
most na Dunajcu spieszy do szko³y,
jak z gazetami pod pach¹ wraca ze
sklepu od Jarz¹bka. Ju¿ nie zatrzyma siê, nie uœmiechnie, nie zagada.
Jakby s³oneczko zgas³o...” ks. Infu³at

