
13 wrzeœnia 2015r. Nr 37 (808) 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

24. Niedziela Zwyk³a

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊTEGO
JAKUBA  APOSTO£A

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA Jk 2, 14-19Iz 50, 5-9a

 W krainie ¿ycia bêdê widzia³ Boga.

EWANGELIA:  Mk 8, 27-35 ZapowiedŸ mêki Chrystusa

W najbli¿sz¹ œrodê pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt 35 z³. W pi¹tek jedziemy do Mogi³y oraz £agiewnik. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt 20 z³. W sobotê 10 paŸdziernika pielgrzymujemy na
Wieczór Uwielbienia do Tychów. Wyjazd godz. 15.00. Koszt 30 z³. Do
Niepokalanowa, Œwinic Warckich – miejsce urodzenia œw. Siostry Faustyny
oraz Lichenia i Kalisza pielgrzymujemy 17 i 18 paŸdziernika (sobota, niedzie-
la). Wyjazd o godz. 5.00. Koszt 220 z³.
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24. Niedziela Zwyk³a - 13 wrzeœnia 2015

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

B³ogos³awieni czystego serca cz. III

Mi³osierdzie w moim domu
Bóg jest bogaty w mi³osierdzie. Pan

Jezus nie tylko g³osi³ prawdê o nie-
zwyk³ej mi³oœci Boga do cz³owieka,
ale potwierdzi³ j¹ swoim ¿yciem.
Umi³owa³ nas i samego Siebie wyda³
za nas. Poprzez objawienie Siostrze
Faustynie – prawda o Bo¿ym Mi³o-
sierdziu na nowo w œwiecie i Koœciele
o¿y³a. Jak wulkan z ogromn¹ moc¹
wybuch³a. Wspó³czesne czasy s¹ nie-
zwyk³¹ erupcj¹ prawdy ewangelicz-
nej, i¿ mi³osierdzie jest fundamentem
postêpowania.

W zwi¹zku z t¹ prawd¹ czêsto przy-
taczamy przypowieœæ o mi³osiernym
Samarytaninie. On siê zatrzyma³.
Wzruszy³ siê i pomóg³. Jestem prze-
konany, ¿e ten bogaty samarytañski
kupiec podj¹³ siê jeszcze jednej wa¿-
nej pos³ugi: ostrzega³ podró¿nych,
aby t¹ drog¹ nie szli. Ona jest nie-
bezpieczna. Tam czyhaj¹ rozbójnicy.
Nie wolno siê nara¿aæ. Niektórzy go
z pewnoœci¹ nie pos³uchali, a inni

mówili: ja wiem, którêdy mam cho-
dziæ. Mam przecie¿ swoje lata. Mimo
tych s¹dów, on wci¹¿ przestrzega³ –
choæ wiedzia³, ¿e wielu jego mow¹
siê nie przejmuje.

Dziœ do Kalwarii pielgrzymuj¹ ro-
dziny naszej diecezji. Tematem mo-
dlitwy pielgrzymkowej s¹ s³owa
„Mi³osierdzie w moim domu.” Ta
g³êboka, ewangeliczna propozycja
ma nas uwra¿liwiæ na niesienie po-
mocy swoim najbli¿szym: rodzinie,
ma³¿eñstwu. Na nich buduje siê na-
ród i Koœció³.

Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na-
zywamy Patronem Rodzin. Czêsto
w nauczaniu powtarza³ zdanie:
„Cz³owiek jest drog¹ do Boga. Ro-
dzina jest drog¹ do Boga.” Te osoby
zbli¿aj¹ nas do Boga, ale mog¹ i rów-
nie¿ oddalaæ. Doœwiadczenie uczy,
jak wspó³ma³¿onek pomaga lub prze-
szkadza w pog³êbieniu wiary,
w ¿yciu wiar¹. Wiele siê nas³ucha-

G³ówne Jubileuszowe œwiêto-
wanie odby³o siê w Mrzyg³odzie.
Tradycj¹ (ju¿ po raz trzeci) sta³o
siê w tym miejscu b³ogos³awieñ-
stwo par, które wspólnie wêdruj¹
do Matki i odnowienie przez
nich przyrzeczeñ œlubnych. Te
bardzo wzruszaj¹ce chwile ma³-
¿onkowie prze¿ywali w tym roku
szczególnie, tym bardziej, ¿e na
Eucharystiê do sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej Ró¿añcowej zostali za-
proszeni kap³ani i œwieccy orga-
nizatorzy, którzy na przestrzeni
30-tu lat tworzyli i prowadzili
wadowick¹ pielgrzymkê. Mszy
œw. przewodniczy³ ks. Adam Sta-
warz, s³owo do pielgrzymów
wyg³osi³ ks. Pawe³ £ukaszka, ce-
lebransami byli równie¿ ks. Jan
Jarco i ks. Jerzy Klauzner –
oczywiœcie wraz z kap³anami-
przewodnikami obecnej piel-
grzymki: ks. Adamem Garla-
czem, ks. Robertem M³ynarczy-
kiem i ks. Micha³em Korblem.
By³o trochê wspomnieñ ks. Paw-
³a o pocz¹tkach pielgrzymowa-
nia z Wadowic i one nadspodzie-
wanie wpisa³y siê w tematykê
ŒDM, poniewa¿ pierwsza samo-
dzielna trasa w lipcu 1991r. mia-
³a zwi¹zek ze ŒDM w Czêstocho-
wie! Chodzi³o m.in. o mo¿liwoœæ
swobodnego uczestniczenia

w obydwu tych wydarzeniach.
Zaskakuj¹ce, jak historia zato-
czy³a ko³o i w roku 2016 byæ
mo¿e zajdzie potrzeba zmiany
terminu pielgrzymowania z tego
samego powodu..? Tylko ŒDM
bêd¹ zdecydowanie bli¿ej nas
i dlatego intensywnie przygoto-
wujemy siê do nich poprzez co-
dzienne konferencje przypomi-
naj¹ce rolê Jana Paw³a II w ich
powstaniu, historiê i prze¿ywa-
nie ŒDM w Czêstochowie, Kolo-
nii i Rio de Janeiro wraz z kolej-
nymi papie¿ami. cdn

Siostra Jolanta nr 100 z grupy ¿ó³tej

1. Dziœ rozpoczyna siê V Tydzieñ Wychowania, dni modlitw za dzieci, m³o-
dzie¿ i wychowawców. O godz. 17.30 nieszpory.

2. Jutro Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
3. W sobotê spotkanie Grupy Modlitwy œw. o. Pio o godz. 10.00.
4. Œwiêci tygodnia: we wtorek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny

Bolesnej, w œrodê – wspomnienie œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie-
¿a, i Cypriana, biskupa, w pi¹tek – Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika,
patrona Polski, który jest tak¿e patronem naszego ks. Proboszcza Stanis³awa.
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Poniedzia³ek 14 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. W³adys³awa Sieros³awska
 7.30 Œp. Leszek Pi¹tek
 8.00 Œp. Honorata Tatar
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Agnieszki

z okazji urodzin
18.00 Œp. Irena Galas

Œp. Marian Daruk
Wtorek 15 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
 7.30 O zdrowie dla Teresy S³awañskiej i jej rodziny

za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
 8.00 Œp. Jakub Bogacki, Józefa ¿ona, Weronika
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Janina Witek

O b³. Bo¿e i zdrowie dla Mi³osza
i Dominika

Œroda 16 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Maria WoŸniak
 7.30 Œp. Tomasz, Aniela, Kazimierz Botko
 8.00 Œp. Maciej Trzupek
12.00 Œp. Honorata Tatar
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i z
Ziemi Œwiêtej
- Podziêkowanie za 88 lat i proœba o dalsz¹
opiekê MB dla W³adys³awy
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Janina Mastalska
Œp. Andrzej Pitu³ej
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Zdzis³aw Kowalski
Œp. Eugeniusz Chrapek
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Salomea Faber, Piotr, synowie Stefan

Faber, W³adys³aw Faber ¿ona Stefania
Œp. Jerzy Miarka
Œp. Honorata - 35 r.œm.
Czwartek 17 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Józef i Wiktoria Skupieñ i dzieci
 7.30 Œp. Maria i Stefan Sty³a
 8.00 Œp. Andrzej Duraj - 33 r.œm.
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Œp. Honorata Tatar
Pi¹tek 18 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski

Œp. Franciszek Kunowski - 1 r.œm.
 6.45 O zdrowie, opiekê i bl. Bo¿e na dalsze lata

dla Basi i Dariusza w 1. rocznicê œlubu,
szczêœliwe rozwi¹zanie, o si³ê i moc
Chrystusa w pokonywaniu trudnoœci

 7.30 Œp. Józef Zamys³owski i rodzice
 8.00 O zdrowie syna Kacpra, aby zacz¹³ wyraŸnie

mówiæ i proœba o zdrowie brata Maæka,
aby móg³ chodziæ, o b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny

12.00 O zdrowie dla Jakuba Gralaka
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Maria Potoczek
Sobota  19 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Antoni Furdzik
 7.30 Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek, Urszula synowa
 8.00 Œp. Zdzis³aw Nizio
12.00 Œp. Tadeusz Zembaty - 8 r. œm.
18.00 Œp. Irena Galas

Œp. Michalina Baran - 1 r.œm.
Niedziela 20 wrzeœnia
  6.00 Œp. W³adys³aw Dudek, Franciszek,

Maria i Marianna
  7.30 Œp. Kazimierz Krajewski

Œp. Boles³aw Putek - 27 r.œm., Jan, Helana,
Teresa, Zuzanna, Stanis³awa, Kazimiera,
Maria i zmarli z rodziny Putek

 9.00 Œp. Grzegorz Sporek
 9.00 Roków: Œp. Anna Czaicka - 3 r.œm.,

m¹¿ Tadeusz
10.30 Œp. Aniela i Stanis³aw Schabowicz,

Honorata i Ludwik Kowalczyk
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla El¿biety

i Paw³a w 20 r. œlubu
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Maria i Jan Rusinek

³em œwiadectw, które ukonkretnia³y
niezast¹pion¹ rolê rodziców w roz-
woju ¿ycia religijnego. Najpobo¿-
niejszy ksi¹dz, czy najm¹drzejszy
katecheta nie ma takiej mocy jak¹
maj¹ rodzice wobec swoich dzieci.
Bóg obdarzy³ ich specjalnym chary-
zmatem.

Wiem te¿ z w³asnego doœwiadcze-
nia, jak dzieci potrafi¹ obojêtnych
rodziców wci¹gn¹æ w ¿ycie bo¿e,
w krwioobieg koœcielny. Wiele lat
patrzy³em na ¿ywe apostolstwo mi-
nistrantów, oazowiczów, czy te¿ in-
nych grup. Dzia³a³o prawo naczyñ
po³¹czonych.

Zatrzymaæ siê. Wzruszyæ siê. Po-
magaæ – tak jak mi³osierny Samary-
tanin to zawsze piêkne zadanie do-
mowników. Trzeba jednak mieæ od-
wagê przestrzegaæ dzieci przed nie-
bezpiecznymi drogami. Trzeba
umieæ i chcieæ mówiæ dzieciom o ta-
jemnicach ¿ycia, o jego rozwoju,
a tak¿e zagro¿eniu.

Pytam znajomego ch³opca, co siê
dzieje z jego siostr¹? On mi odpowia-
da, ¿e wyjecha³a z koleg¹ na wakacje
do Chorwacji. W nagrodê za dobrze
zdan¹ maturê rodzice ufundowali im
tê nagrodê. Innym razem dowiadujê
siê, ¿e bardzo pobo¿na licealistka po
skoñczonej szkole wyjecha³a do swo-
jego ch³opca do Norwegii. Tam zna-
laz³a pracê. Pytam, kiedy planuj¹ œlub?
Za trzy lata.

W obydwu wypadkach wyra¿am
moje zastrze¿enia. Matka bezradnie
mówi: takie s¹ teraz czasy. Ja nic na to
nie poradzê. Gdybym im wymawia³a,
to bym siê bardzo narazi³a. Jezus na-
uczaj¹cy o czystoœci przedma³¿eñskiej
– to ju¿ przebrzmia³a historia. Wspó³-
czesne czasy przekreœli³y tê naukê.
Byæ mi³osiernym ojcem i matk¹ to tak-
¿e mieæ odwagê rozmawiaæ z dorasta-
j¹cymi dzieæmi o niebezpiecznych dro-
gach dojrza³ej mi³oœci. „B³ogos³awie-
ni czystego serca, albowiem oni Boga
ogl¹daæ bêd¹.” ks. Infu³at

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM
14.09. - Zdzis³awa i W³odzimierz Maleszyk
15.09. - Kazimiera Rataj
16.09. - Maria Wolczko

17.09. - Ewelina i Rafa³ M³ynarczyk
18.09. - Ma³gorzata Œlagor
19.09. - Marta Wysogl¹d
20.09. - Maria i Jacek Warcha³
21.09. - Regina Klaczak
22.09. - Bogdan P³aszczyca
23.09. - Maria Augustyniak

24.09. - Jerzy Wêgrzyn
25.09. - Teresa i Leszek Rzyccy
26.09. - Zofia Ryba
27.09. - Halina i Adam Gwi¿d¿
oraz Marta i Grzegorz Dybczyk

ks. Adam Garlacz
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Wytrwali
Sierpieñ to miesi¹c, kiedy na Jasn¹

Górê, z ró¿nych stron, zd¹¿aj¹ t³u-
my pielgrzymów. W tegorocznym,
ogromnym upale d¹¿¹ wytrwale,
by przed Wizerunkiem Matki Jezu-
sa przyklêkn¹æ, podziêkowaæ i pro-
siæ. Tysi¹ce bij¹cych serc, m³odych
i starych.

Mieszkañcy
Ziemi Wadowic-
kiej, jad¹ 16-go
dnia miesi¹ca,
by powiedzieæ
Matce: jestem,
pamiêtam, czu-
wam. By dziê-
kowaæ Jej za
Œwiêtego Jana
Paw³a II. Ju¿
w drodze ks. In-
fu³at rozpoczyna
nasze pielgrzym-
kowe rekolekcje. Proponuje, by od
paŸdziernika, Pielgrzymka Apelowa
by³ wielk¹, comiesiêczn¹ nowenn¹
omadlaj¹c¹ przysz³oroczne Œwiato-
we Dni M³odzie¿y i spotkanie z pa-
pie¿em Franciszkiem. Niech to spo-
tkanie rozbudzi w nich ¿arliw¹ wia-
rê i mi³oœæ do Jezusa. Rozwa¿a ta-
jemnice chwalebne.

Wiele znaków wskazuje obecnie,
¿e dzieje siê wiele niedobrych, z³ych
rzeczy. Brak pracy, wyjazdy w jej
poszukiwaniu, rozbicie rodziny, ni-

Rozalia Borkowska

skie, g³odowe emerytury, eugenika
(selektywne rozmna¿anie), in vitro.
Modlitw¹ ogarniamy sprawy, które
dziej¹ siê z ¿yciem ludzkim. Cz³o-
wiek decyduj¹c sam o swym ¿yciu,
wchodzi w gestie Pana Boga. Prze-
cie¿ Koœció³ chce szczêœcia rodziny,
zaœ dziecko, istota ludzka, nie mo¿e
byæ zabawk¹. Cz³owiek ma mieæ
godnoœæ, a ta jest czymœ wielkim.

Chrystus jest Panem ¿ycia i œmierci.
Za nas odda³ ¿ycie i tylko On ma
moc Zmartwychwstania.

Eutanazja. Ludzie terminalnie cho-
rzy, pozbawieni czêsto bliskoœci dru-
giego cz³owieka, pozostawieni sami
w swoje chorobie. Omadlamy ofiar-
noœæ tych, co spiesz¹ z pomoc¹.
Przyk³adem niech bêdzie ks. Jan
Kaczkowski – doktor nauk teolo-
gicznych, który sam chory na raka
mózgu nie poddaje siê, spieszy
z pomoc¹ innym, sam tworzy puc-
kie hospicjum.

Jezus przyszed³ na ziemiê, by po-
wiedzieæ ludziom o ich przeznacze-
niu. My wiemy jaki jest œwiat ziem-
ski. Dziêki wierze mo¿emy przyj¹æ
œwiat niebieski, nadprzyrodzony.
Naszym przeznaczeniem jest ¿ycie
wieczne, w szczêœciu lub w potê-
pieniu. Omadlamy drogê, po której
prowadzi nas Duch œw. wskazuj¹c
dobro i ucz¹c m¹droœci, mi³oœci,
umiejêtnoœci. Otwierajmy siê wiêc
na te dary.

Maryja z cia³em i dusz¹ wziêta do
nieba, jako najpiêkniejszy kwiat,
uczy nas piêkna i dobra, nieustan-
nie wstawiaj¹c siê za nami. Mary-
jo, Matko Zwyciêska, dziêkujemy
Ci za ³askê wytrwania, ¿e co mie-
si¹c mo¿emy pielgrzymowaæ do
Ciebie. Chrystus, jako najlepszy
Syn chcia³, byœ by³a Królow¹ Œwia-
ta. Tak i œw. Jan Pawe³ II 16 czerw-
ca 1999 roku ukoronowa³ osobiœcie
w Wadowicach skronie Tej, której
tak wiele zawdziêcza³.

Po mszy œw. gromadzimy siê na
Apelu, który prowadzi podprzeor
Jasnej Góry, o. Jan Poteralski. £¹czy
siê z ka¿dym cz³owiekiem, który
w tej godzinie mówi Jej: jestem, pa-
miêtam, czuwam. Maryja jest z nami
w chwilach radoœci i smutku. Mie-
si¹c sierpieñ to miesi¹c, w którym tak

wiele siê wydarzy³o w naszej histo-
rii: Cud nad Wis³¹, Powstanie War-
szawskie czy wielki zryw Solidarno-
œci po to, aby Polska by³a Polsk¹,
a krew Polaków nie by³a przelana na
darmo.

Maryjo, prowadŸ lud Bo¿y na pol-
skiej ziemi w pielgrzymce wiary
i nadziei. Nadziei rodz¹cej siê
w Chrystusie. Na koniec o. Jan przy-
toczy³ s³owa pieœni: „Maryjo, przed
Twym obrazem, mo¿e ju¿ ostatnim
razem…” Niech te s³owa pomagaj¹
nam dostrzec obecnoœæ Maryi w na-
szym codziennym ¿yciu.

Wracaj¹c – tradycyjnie odmawia-
my roznieæ pielgrzyma w wypowia-
danych intencjach. Jako pielgrzymi
apelowi chcielibyœmy pokryæ kosz-
ty uczestnictwa choæby kilku m³o-
dych ludzi w œwiatowym spotkaniu
w Krakowie w przysz³ym roku. Ta-
kich, którym warunki nie pozwalaj¹
na to spotkanie.

16 paŸdziernika rozpoczniemy 15.
rok naszego pielgrzymowania. To
168 raz. Jak wiele siê zmieni³o, wie-
lu odesz³o do Pana, przybywaj¹
nowi. Kto ma ¿yczenie, mo¿e siê
zapisaæ i pojechaæ. Wyje¿d¿amy
o 15.45, wracamy oko³o pó³nocy. Do
zobaczenia!

Sprostowanie
Œwiêty Maksymilian jest Mêczennikiem Auschwitz, a nie Dachau – jak myl-

nie podano w ostatnim biuletynie.


