
13 marca 2016r. Nr 11 (834) Rok 17
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

   V Niedziela Wielkiego Postu

 Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

(ci¹g dalszy na str. 2)

Droga Krzy¿owa
W okresie Wielkiego Postu czê-

sto s³yszymy, jak kap³ani zachê-
caj¹ nas do udzia³u w Drodze
Krzy¿owej. Nieraz w tym czasie
dochodzi do mnie g³os: „Idê na
Drogê Krzy¿ow¹.” ¯ycie cz³o-
wieka rozgrywa siê na ró¿nych
drogach – radosnych i bole-
snych. Prze¿ywa dni ciemne jak
noc, ale i jasne jak s³oneczny
dzieñ. Bliskie s¹ mu tajemnice
œwiat³a. Nie obce jednak i chwi-
le zw¹tpieñ i rozterek. Wielokrot-
nie odczuwa w ¿yciu okres chwa-
³y, wyniesienia. Spotykaj¹ go rów-
nie¿ poni¿enia i wielorakie upoko-
rzenia. Z niejednego pieca musi
w ¿yciu spo¿ywaæ chleb. Czerstwy
i œwie¿y. Gorzki i s³odki.

W ró¿norakich biedach potrze-
bujemy Bo¿ej pomocy. Kiedy
jest nam dobrze, zapominamy
o Bo¿ej obecnoœci. Rzadko
uœwiadamiamy sobie, kto jest
sprawc¹ naszego dobrobytu.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Janina Pomiet³o, ur. 1943 r., zam. ul. Iwañskiego

Œp. Stanis³aw Gajowy, ur. 1935 r., zam. ul. Trybunalska

Œp. Aleksander Wajdzik, ur. 1931 r., zam. ul. Kochanowskiego

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie serdecznie zapra-
sza wszystkich na wyj¹tkowy koncert, bêd¹cy wielkim otwarciem co-
rocznych koncertów paschalnych. Koncert inauguracyjny Oratorium
„Mesjasz” Haendla odbêdzie siê w poniedzia³ek Wielkanocny 28 mar-
ca, o godzinie 19.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Dojrza³e, smaczne owoce przy-
pisujemy w³asnej pomys³owoœci,
pracy i wysi³kowi.

Kiedy nas przygniata ró¿nora-
ki ciê¿ar – wtedy ogl¹damy siê
za Bogiem. W takich sytuacjach
doœwiadczamy wielkiej ograni-
czonoœci naszych si³. Nie radzi-
my sobie z ró¿norakimi krzy¿a-
mi. One zawsze pojawiaj¹ siê
w ¿yciu naszym jako nieproszo-
ny goœæ. Wielk¹ ³ask¹ dla cz³o-
wieka obci¹¿onego krzy¿em,
cierpieniem jest dostrze¿enie Je-

(ci¹g dalszy ze str. 1) zusa obarczonego krzy¿em.
Moj¹ drogê krzy¿ow¹ nak³adam
na drogê Jezusa. W blasku Jego
krzy¿a staram siê odkrywaæ war-
toœæ mojego cierpienia. Warto na
tym miejscu przytoczyæ opowia-
danie ks. M. Maliñskiego
pt. „Ludzkie krzy¿e”

„By³ cz³owiek, który narzeka³
na swoje ¿ycie. Skar¿y³ siê, ¿e
jest mu ciê¿ko, bo mieszkanie
niewygodne, za ciemne, za cia-
sne, ¿e dochody za ma³e, ¿e jego
rówieœnicy, którzy podobne
szko³y ukoñczyli, zarabiaj¹ da-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

krzy¿owa jest wpleciona w co-
dziennoœæ cz³owieka. Swój
krzy¿ musimy dŸwigaæ sami.
Odrzucaj¹c krzy¿ odrzucamy
zbawienie. Do Lourdes przyby-
waj¹ rzesze chorych. Tam na
drodze krzy¿owej otrzymuj¹
uzdrowienie duszy. Upadki,
zw¹tpienia, za³amania towa-
rzysz¹ choremu. Ale na tej cz³o-
wieczej drodze krzy¿owej spo-
tykaj¹ wielu Szymonów i Wero-
nik. Choroba przywróci³a te¿
wielu wiarê w Boga. Troska
o chorego jest naszym wielkim
zadaniem, zadaniem, które spo-
czywa na rodzinie. I dzisiaj,
a jutro mo¿e ja? Chrystus uczy
nas œwiêtoœci, piêkna i godnoœci
¿ycia. Modlimy siê o zdrowie
i si³y dla naszych pielgrzymów.

Chrystus na krzy¿u rozpiêty
miêdzy niebem, a ziemi¹ po³¹-
czy³ sk³óconego cz³owieka
z Bogiem. Umieraj¹c powierza, ¿e
w takiej chwili troszczy siê o Ni¹.

Krzy¿ to znak wyj¹tkowej mi-
³oœci do cz³owieka. Obyœmy ci¹-
gle pa³ali œwie¿¹ mi³oœci¹ do
Boga i nasze dzieci nie wycho-
wali na egoistów.

Podczas mszy œw. i apelu za-
wierzamy Maryi, naszej Poœred-
niczce u Boga wszystkie sprawy,

z którymi tu przyjechaliœmy. Od-
mawiaj¹c ró¿aniec pielgrzyma
sk³adamy œwiadectwa. Pan Jan
mówi o nocnych dró¿kach w Kal-
warii, które prawie od dwudzie-
stu lat odbywaj¹ siê w noc pierw-
szego pi¹tku na sobotê, wynagra-
dzaj¹cych Najœw. Sercu Pana Je-
zusa i Sercu Maryi, za grzechy
ca³ej ludzkoœci. Te kalwaryjskie
adoracje krzy¿a omadlamy dzie-
si¹tk¹ ró¿nica. Mówimy te¿ eks-
tremalnej drodze krzy¿owej. Bie-
rze w niej udzia³ bardzo du¿o
m³odych ludzi. Ludzi nie szuka-
j¹cych wra¿eñ, ale chc¹cych spo-
tkaæ Jezusa, pokonuj¹c w³asne
s³aboœci, ró¿ne trudne warunki
atmosferyczne, w milczeniu, po-
jedynczo, z wyj¹tkowym rozwa-
¿aniem, id¹ noc¹ z Krakowa
z parafii œw. Józefa by rano do-
trzeæ do sanktuarium kalwaryj-
skiego. Ta droga krzy¿owa orga-
nizowana od wielu lat przez
ks. Jacka Stryczka w okresie Wiel-
kiego Postu. Nasz¹ modlitw¹ piel-
grzyma ogarniamy te¿ Siostrê ze
Zgromadzenia Sióstr Albertynek
przebywaj¹c¹ w nowicjacie o wy-
trwanie. Do zobaczenia 16 marca.

Rozalia Borkowska

1. Dziœ Droga Krzy¿owa o godz.
16.15, na któr¹ zaprasza Rodzina
Radia Maryja. O godz. 17.00 Gorz-
kie ¯ale.

2. W œrodê 16 marca u o.o. Kar-
melitów na Górce o godz. 8.00
i 18.00 zakoñczenie nowenny do
œw. Józefa.

3. W pi¹tek Drogê Krzy¿ow¹
o godz. 8.30 poprowadzi Rycer-
stwo Niepokalanej. Droga Krzy¿o-
wa dla dzieci o godz. 17.15, dla
m³odzie¿y i doros³ych o godz.
18.30. Zebranie Akcji Katolickiej
o godz. 16.30.

4. Wrêczenie krzy¿y dla klas III
gimnazjum, przygotowuj¹cych siê
do Bierzmowania, bêdzie 18 mar-
ca podczas Mszy œw. o godz. 18.00.

5. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed
Œwiêtami Zmartwychwstania Pañ-
skiego do ludzi starszych i cho-
rych, których nie odwiedzamy
w I soboty, pójdziemy w sobotê
19 marca.

6. Za tydzieñ Niedziela Palmowa.
Uroczysta procesja wraz z poœwiê-
ceniem palm przed Msz¹ œw.
o godz. 10.15. Chrzty o godz.
13.30, pouczenie w pi¹tek o godz.
19.00. W tym dniu zachêcamy do
udzia³u w wadowickiej Drodze
Krzy¿owej. Rozpoczêcie w Parafii
œw. Piotra o godz. 15.00, a nastêp-
nie przejœcie do naszej Bazyliki.

9. Rozpoczynamy zapisy na ko-
loniê do Sopotu od 8 do 21 lipca.
Koszt 800 z³.
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Poniedzia³ek 14 marca
 6.00 Œp. Marian Piwowarczyk

Œp. Balbina Zdasieñ
 6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Bo¿eny

i jej rodziny
 7.30 Œp. Tomasz £obodziñœki

Œp. Wanda i Henryk Wysoccy
 8.00 Œp. Barbara Pociêgiel
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Jan Go³ba - 2 r.œm.

Œp. Józef Twardowski - 13 r.œm.
Wtorek 15 marca
 6.00 Œp. Balbina Zdasieñ
 6.45 Œp. Barbara Pociêgiel
 7.30 Œp. Irena Zawi³a
 8.00 Œp. Maria Matlak
12.00

18.00 Œp. Jerzy P³oszczyca
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³

Œroda  16 marca
 6.00

 6.45 Œp. Stanis³aw Porzycki
 7.30 Œp. Wies³awa Jura
 8.00 Œp. Boles³aw Walatek
12.00 Œp. Maria, Stefan, Stanis³aw
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O ³askê powrotu do zdrowia i opiekê MB dla
ks. Tadeusza Bernat
O uzdrowienie Jacka przez wstaweinnictwo
MB Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Krystyna Galas
Œp. Helena ¯ak
Œp. Alojza Warcha³
Œp. Maria Matlak
Œp. Janina Kundys
Œp. Danuta Pomiet³o

Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Józef Ogieg³o
Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Czwartek 17 marca
 6.00 Œp. Alojza Warcha³
 6.45 Œp. W³adys³awa Pietraszewska
 7.30 Œp. Helena ¯ak
 8.00 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 Œp. Zbigniew Maluty

Œp. Bronis³awa B¹k - 6 r.œm.
Pi¹tek 18 marca
 6.00 Œp. Edward Oleksy
 6.45 Œp. ks. Józef Pêdziwiatr, Józef i Józefa

D¹browscy
 7.30 Œp. Tomasz £obodziñski
 8.00 Œp. Stefania, Józef Ma³ysa - 4 r.œm.

O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Józefy Filek w 83. r. ur.

12.00 Œp. Józef Drewniak
18.00 Œp. Józef Odrzywolski

Œp. Marek Kunowski - 4 r. œm.
Sobota  19 marca
 6.00 Œp. Barbara Sabuda
 6.45 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
 7.30 Œp. Józef Rembiesa
 8.00 O b³. Bo¿e dla Józefa Mika
12.00 Œp. Józef Rajda
18.00 Œp. Józefa i Stanis³aw Balon

Œp. Józef i Marianna P³ywacz
Niedziela 20 marca
  6.00 Œp. Józef Zamys³owski i jego rodzice
  7.30 Œp. Maria Tyra³a - 80 r. urodzin

Œp. Maria, Jan Wolczko, Czes³aw Szeloch
 9.00 Œp. Józef Tatar - 1 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Józef Mrowiec
10.30 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
12.00 Œp. Ryszard Jakubik - 27 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. o. W³adys³aw Kluz

leko wiêcej ni¿ on. Mówi³, ¿e
innym jest ³atwiej ¿yæ, ¿e lepiej
daj¹ sobie radê ze z³ymi ludŸmi,
z trudnymi okolicznoœciami, ¿e
im wszystko uk³ada siê korzyst-
nie, a jemu jest Ÿle i to z roku na
rok coraz gorzej. Twierdzi³, ¿e
gdyby siê urodzi³ kilkadziesi¹t
lat wczeœniej albo kilkadziesi¹t
lat póŸniej, to wtedy na pewno
by³oby wszystko inaczej. Cho-
dzi³ wci¹¿ smutny, skwaszony,
zniechêcony.

Razu pewnego, gdy spa³, œni³o
mu siê, ¿e ktoœ go budzi. Otwo-
rzy³ oczy i zobaczy³ postaæ sto-
j¹c¹ ko³o jego ³ó¿ka. Chocia¿
nigdy Anio³a nie spotka³, wie-
dzia³, ¿e to jest Anio³.

— Wstañ. PójdŸ ze mn¹.
— Dok¹d chcesz, ¿ebyœmy

poszli?
— Zaraz zobaczysz — odpo-

wiedzia³ Anio³.
Szli d³ugo po schodach, a¿ sta-

nêli przed drzwiami. To by³a
wielka sala, pod której œcianami
sta³y nagromadzone krzy¿e - ty-
si¹ce, dziesi¹tki tysiêcy,
nieprzeliczona iloœæ; krzy¿e
by³y ró¿ne, dziwne: ogromne,
ma³e i ca³kiem maleñkie, proste
i ozdobne, ze z³ota i z drewna,
malowane, heblowane, wysa-
dzane drogimi kamieniami i ca³-
kiem zwyczajne, ciête z brzozy.

Przygl¹da³ siê uwa¿nie tym
krzy¿om. Ka¿dy z nich by³ inny.
Czasem zdawa³o mu siê, ¿e zna-
laz³ dwa identyczne, ale póŸniej
zauwa¿a³, ¿e tak nie jest, ¿e ró¿-
ni¹ siê pomiêdzy sob¹ przynaj-
mniej jakimœ szczegó³em.

Po chwili cz³owiek prze³amu-
j¹c nieœmia³oœæ spyta³ Anio³a:

— Sk¹d tu tyle krzy¿y? Po co
tu stoj¹? Do kogo nale¿¹?

— To s¹ ludzkie krzy¿e. Ka¿-
dy musi jakiœ nieœæ. Pan Bóg po-
leci³ mi, abym ciebie tu przypro-
wadzi³. - mówi³ dalej Anio³.

— Pan Bóg? — zdziwi³ siê ów
cz³owiek. — Dlaczego?

— Narzekasz na swój krzy¿.
Mówisz, ¿e ci bardzo ciê¿ko
z nim iœæ. Bóg zezwoli³, abyœ tu
przyszed³ i wybra³ sobie inny
krzy¿, jaki tylko zechcesz,
i ¿ebyœ z tym nowym krzy¿em
szed³ dalej przez ¿ycie nie narze-
kaj¹c.

— I bêdê móg³ z nim iœæ przez
ca³e ¿ycie? — pyta³ cz³owiek.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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— Tak. Bêdziesz móg³ iœæ
z nim, je¿eli tylko zechcesz,
przez ca³e twoje ¿ycie — odpo-
wiedzia³ mu Anio³.

Cz³owiek wiedzia³ ju¿, który
krzy¿ wybierze. Piêkny, z³oty
krzy¿ przyci¹ga³ jego wzrok od
pierwszej chwili. Pomyœla³:
„Wreszcie bêdê mia³ wspania³e
¿ycie”. Spyta³ nieœmia³o Anio³a
wskazuj¹c na ten krzy¿:

— Czy mogê go wzi¹æ?
Anio³ skin¹³ g³ow¹!
Uradowany cz³owiek podbieg³

do upatrzonego krzy¿a, obj¹³ go
mocno, aby go w³o¿yæ na swoje
ramiona, ale nadaremnie. Nie po-
trafi³ go nawet ruszyæ.

— Cz³owiek rozejrza³ siê po
sali i skierowa³ w stronê innego
krzy¿a, równie¿ z³otego, choæ
nie tak du¿ego, który te¿ wcze-
œniej ju¿ spostrzeg³. Krzy¿ ten
by³ wysadzany wspania³ymi ka-
mieniami, ozdobiony wyszuka-
nym ornamentem. Podszed³ do
niego, z trudem po³o¿y³ go so-
bie na ramiona. Zrobi³ z nim parê
kroków i przekona³ siê, ¿e nie-
stety ten te¿ jest za ciê¿ki.

Cz³owiek rozgl¹dn¹³ siê w po-
szukiwaniu i po chwili podszed³
do krzy¿a te¿ z³otego, który by³
o wiele mniejszy. Faktycznie,
by³ on równie¿ o wiele l¿ejszy,
ale za krótki. Gdy u³o¿y³ go so-

bie na ramionach i zacz¹³ z nim
iœæ, krzy¿ ten t³uk³ go po nogach
i pl¹ta³ mu krok. Od³o¿y³ go na
miejsce. Wzi¹³ inny krzy¿, ale
ten mu te¿ nie odpowiada³. Po-
tem spróbowa³ nieœæ inny i zno-
wu inny. Coraz bardziej nerwo-
wo, ju¿ nie chodzi³, ale biega³ po
tej ogromnej sali szukaj¹c krzy-
¿a dla siebie. Czas p³yn¹³, a on
wybiera³ i wybiera³ bez koñca.
Wci¹¿ nie móg³ znaleŸæ krzy¿a,
z którego by³by zadowolony.
I gdy by³ na skraju rozpaczy, ¿e
bêdzie musia³ wzi¹æ krzy¿ jaki
b¹dŸ, pierwszy lepszy, wtedy
wreszcie znalaz³ taki, który by³
odpowiedni dla niego. Wszyst-
ko mu siê w nim podoba³o: i ciê-
¿ar, i d³ugoœæ, kolor, ozdoby.
Wszystko by³o takie, jak chcia³.
By³ œwietny, najlepszy. Uszczê-
œliwiony podszed³ z tym krzy-
¿em do Anio³a i powiedzia³:

— Znalaz³em. Proszê ciê, po-
zwól mi z tym krzy¿em iœæ przez
ca³e ¿ycie.

—  A czy ty wiesz, ¿e to jest
twój krzy¿?

— Nie wiem, o czym mówisz?
Wtedy Anio³ powiedzia³ mu

wyraŸnie:
— Ten krzy¿, który znalaz³eœ,

to jest twój krzy¿. To jest ten
sam, który od pocz¹tku ¿ycia
niesiesz na swoich ramionach.”

(ci¹g dalszy ze str. 3) Ró¿ne drogi prowadz¹ce na Apel

16.02.2016 to ju¿ 172 Apel
Jasnogórski. Zaczynaliœmy by
modliæ siê w intencjach Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II,  a te-
raz dziêkujemy za Niego, za
Jego œwiêtoœæ i prosimy Mary-
jê, Matkê Jezusa byœmy Jego
nauczanie stosowali w naszym
¿yciu, by dawa³o obfite plony.
Jedziemy po to, by nabraæ si³
na kolejny miesi¹c. W drodze
do Czêstochowy odmawiamy
czêœæ bolesn¹ ró¿añca. W prze-
¿ywanie tych tajemnic swoimi
rozwa¿aniami wprowadza nas
ks. inf. Jakub Gil.

Obecna cywilizacja czêsto
ucieka od krzy¿a. Jezus nie
ucieka³ od krzy¿a. Œwiadomie
trwa³ przy nim. Chrystus wie-
dzia³, ¿e tam gdzie nie ma krzy-
¿a nie ma zbawienia. Nie ma
wiary bez krzy¿a. Biczowany
Jezus zosta³ sponiewierany
przez ludzk¹ nienawiœæ, zaja-
d³oœæ. Wokó³ nas jest bardzo
du¿o cierpienia. Najboleœniej-
sze wtedy, kiedy cz³owiek œwia-
domie zadaje je drugiemu cz³o-
wiekowi. Biczowanie to te¿ za-
wiœæ, zazdroœæ, dwulicowoœæ,
ale te¿ alkoholizm. Choroba al-
koholowa dotyka ró¿nych ludzi.

(ci¹g dalszy na str. 7)

Jak wiele jest domów, gdzie ktoœ
pije. Ojciec, matka czy dziecko.
Tam rozgrywaj¹ siê wielkie tra-
gedie. Trudno wyleczyæ alkoho-
lika, on musi sam chcieæ. Wy-
baw nas Panie od tego, by ktoœ
w rodzinie nadu¿ywa³ alkoholu.
To wielka ³aska Boga dla tych
domów, w których nie ma takich
tragedii. Dziêki Ci Bo¿e!

Koronuj¹c Jezusa wieñcem
z cierni chciano Go poni¿yæ. Wy-
œmiano i wyszydzono Go. Zro-
biono z Niego „zabawê w króla”,
ale Jezus jest Królem naszych
serc. Jest Królem na wieki.

Na drodze krzy¿owej Chrystus,
który bierze krzy¿ wie, ¿e bez
Krzy¿a nie ma zbawienia. Droga


