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Radosnego Alleluja
Zmartwychwstanie Pañskie jest ci¹g³¹ wiosn¹ ludzkoœci. Po zimowej martwocie przyroda budzi siê do ¿ycia. Wspó³pracownicy parafialnego biuletynu Bazylika modl¹ siê, by wszyscy Czytelnicy naszego biuletynu otrzymali od Zmartwychwsta³ego Chrystusa ³askê nowego ¿ycia: o¿ywienia wiary w miejsce bezmyœlnej tradycji. Zdrowia
po przebytej chorobie. Zgody po ró¿norakich sporach. Wystarczaj¹cych œrodków materialnych do utrzymania rodziny.
Redaktorzy

Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Na odpust Mi³osierdzia Bo¿ego do £agiewnik w niedzielê
3 kwietnia. Wyjazd godz. 8.00. Przyjazd ok. godz. 17.00. Koszt 20 z³.
b. Na krokusy do Doliny Chocho³owskiej w sobotê 9 kwietnia. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.
c. Na Apel Jasnogórski w sobotê 16 kwietnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt 35 z³.
(ci¹g dalszy ze str. 6)

Niedziela 3 kwietnia
6.00 Œp. Stais³awa Wcis³o - 18 r.œm.
i Józef Wcis³o - 56 r.œm.
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Boles³aw Putek z rodzin¹ - 28 r.œm.
9.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Bazylika - Tygodnik informacyjny

9.00
10.30
12.00
13.30
18.00

Roków: Œp. ks. Miko³aj Kuczkowski 72 r. œwiêceñ kaplañskich
50-lecie œlubu Wandy i W³adys³awa
Œp. Stanis³aw Str¹czek
Chrzty
Œp. Anna Targosz - 4 r.œm.

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

Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego - 27 marca 2016
1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwychwstanie Chrystusa, który mówi do
ka¿dego z nas: „Przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy, Ostatni
i ¯yj¹cy. By³em umar³y, a oto
znów ¿yjê. Zaufaj Bogu, który
bogaty jest w mi³osierdzie. Jest
z Tob¹ Chrystus, niezawodny Dawca nadziei!” Te s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II s¹ naszymi ¿yczeniami dla Parafian i Goœci.
2. Ksi¹dz Proboszcz wraz
z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami
sk³ada serdeczne podziêkowanie
za pamiêæ wyra¿on¹ w modlitwie
i piêknych ¿yczeniach w Wielki
Czwartek, w dniu w którym
Chrystus ustanowi³ Sakrament
Kap³añstwa i Eucharystii. Dziêkuje równie¿ za przes³ane b¹dŸ
osobiœcie z³o¿one ¿yczenia
œwi¹teczne.
3. Dziœ o godz. 17.30 zapraszamy na nowennê do Bo¿ego Mi³osierdzia i Nieszpory Wielkanocne, które koñcz¹ obchody
Triduum Paschalnego. Nowennê
bêdziemy odprawiaæ przez ca³y
tydzieñ o godz. 17.45.
4. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t
Wielkanocnych. Porz¹dek Mszy
œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. Ofiary z³o¿one na tacê przeznaczone s¹ na Uniwersytet Papieski

Jana Paw³a II w Krakowie. Sakrament Chrztu œw. na Mszy œw.
o godz. 13.30.
5. W œrodê 30 marca spotkanie
do bierzmowania klasy III gimnazjum. O godz. 18.30 dziewczyny, o 19.15 ch³opcy.
6. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ
rano od godz. 6.00 oraz po po³udniu od godz. 16.00. Dodatkowa
Msza œw. o godz. 16.30. Z racji
uroczystego charakteru oktawy
Wielkanocy, nie obowi¹zuje
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych.
7. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy na Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
O godz. 17.30 Wieczór Jana Paw³a II z Msz¹ œw. ku Jego czci
z wieczorem uwielbienia. Po adoracji Msza œw. o godz. 20.00 zakoñczona apelem przed pomnikiem œw. Jana Paw³a II. Prosimy
przynieœæ œwiece.
8. Najbli¿sza niedziela 3 kwietnia, jest Niedziel¹ Mi³osierdzia
Bo¿ego rozpoczynaj¹ca 72. Tydzieñ Mi³osierdzia.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

³ego œwiata, prosimy o zapisywanie siê w biurze komitetu parafialnego lub podczas dy¿uru kancelaryjnego w ka¿dy czwartek
w godz.:9.00-10.00 lub 16.3017.30. Pamiêtajmy, ¿e nie bêdzie
¿adnych dodatkowych wejœciówek na Mszê œw. z Papie¿em.
Wszystkie przygotowania logistyczne nie bêd¹ mia³y racji
bytu, je¿eli zapomnimy o duchowym przygotowaniu do Œwiatowych Dni M³odzie¿y. I wcale nie
chodzi tutaj tylko o m³odych.
Przecie¿ ka¿dy, bez wzglêdu na
wiek, mo¿e ubogacaæ siê œwiadectwem bliŸnich. Oni tak¿e
pragn¹ doœwiadczyæ naszej wiary, kultury i tradycji. Wiemy
przecie¿, ¿e papieskie miasto
zobowi¹zuje nas do tego.
Bezpoœrednim przygotowaniem
do tego mo¿e s³u¿yæ peregrynacja Znaków ŒDM, które zawitaj¹
do Wadowic w dniach 12-14
czerwca. Wówczas, klêcz¹c przed
Krzy¿em i Ikon¹ Matki Bo¿ej bêdziemy chcieli uœwiadomiæ sobie
jeszcze wyraŸniej prawdê o Mi³osierdziu Boga do nas. Ju¿ dziœ
zapraszamy wszystkich Wadowiczan na to wydarzenie.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

dzie równie¿ Wadowickie Centrum Kultury oraz boisko miejskie, gdzie s¹ zaplanowane zawody sportowe. W Parku natomiast planujemy przygotowaæ
kino plenerowe z filmami o œw.
Janie Pawle II. Plac Koœciuszki,
a tak¿e teren przy koœciele
œw. Piotra, to strefy wy¿ywienia.
Pielgrzymi posiadaj¹cy talony
obiadowe i na kolacjê bêd¹ mogli w³aœnie tam odbieraæ swoje
posi³ki przygotowane przez wadowickich restauratorów.
Na dzieñ dzisiejszy mamy zapisanych ju¿ 130 wolontariuszy,
którzy przy wsparciu rówieœników z Parafii œw. Piotra oraz s¹siaduj¹cych z Wadowicami bêd¹
pomagaæ nam w dobrym i bezpiecznym prze¿yciu ŒDM. Je¿eli
jeszcze ktoœ pragnie pomóc
w organizacji lipcowego œwiêta
m³odych prosimy o kontakt
w naszym biurze w ka¿d¹ sobotê od 10.00 do 11.00 lub wysy³aj¹c wiadomoœæ na adres:
sdmwadowice@gmail.com
Wszystkich, którzy chcieliby
zapisaæ siê na wyjazd na Pole
Mi³osierdzia w Brzegach, by
wzi¹æ udzia³ w modlitwie z Ojcem Œwiêtym i m³odzie¿¹ z ca-
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Ks. Adam Garlacz
koordynator rejonowy

Poniedzia³ek 28 marca
6.00 Œp. Stanis³aw Porzycki
7.30 Œp. Zdzis³aw, Józef i Piotr Go³¹b
Œp. Maria Rzycka - 20 r.œm., m¹¿ Józef
9.00 Œp. Jerzy Rokowski
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak - 21 r.œm.
10.30 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 6 r.œm.
12.00 Œp. Teresa Czuba - 4 r.œm.
Œp. W³adys³aw Jêdrzejowski - 25 r. œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Wanda Dyrcz - 16 r.œm.
Wtorek 29 marca
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Wies³awa Jura
7.30 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
8.00 Œp. Irena Zaj¹c
12.00 Œp. Marian ¯egliñski - 16 r.œm.
18.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dlasze
b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
W³adys³awa w 70 r. urodzin
Œp. Ludwika i Jerzy Dziedzic i zmarli
z rodziny
Œroda 30 marca
6.00 O uzdrowienie dla Marty i zdrowie
dla jej dzieci za wstawiennictwem
œw. Jana Paw³a II
6.45 Œp. Jerzy Rokowski
7.30 Œp. Tadeusz rajda i zmarli z rodziny
8.00 Œp. Danuta Pomiet³o
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna,
Agnieszka, Andrzej, Sylwester i jego
2 braci Goryl
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O ³askê powrotu do zdrowia i opiekê MB dla
ks. Tadeusza Bernat
O uzdrowienie Jacka przez wstawiennictwo
MB Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Krystyna Galas
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Wiara jest trudn¹ twórczoœci¹

Œp. Helena ¯ak
Œp. Alojza Warcha³
Œp. Maria Matlak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Jan Filek
Œp. Janina Pomiet³o
Czwartek 31 marca
6.00 Œp. Barbara Pociêgiel
6.45 Œp. W³adys³awa Pietraszewska
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
12.00 Œp. Helena ¯ak
18.00 Œp. Jerzy Godek
Œp. Barbara i W³odzimierz Romaniczyk
Pi¹tek 1 kwietnia
6.00 Œp. Boles³aw Walatek
6.45 Œp. Tomasz £obodziñski
7.30 Œp. Czes³aw Palenica
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Emilia, Jan,
Marek Ziaja, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 Œp. Jerzy Rokowski
Œp. W³odzimierz Zieliñski
Sobota 2 kwietnia
6.00 Œp. Ryszard Kuba
6.45 Œp. Jerzy Rokowski
7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
W int. Roberta - 30 r. urodzin
17.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla Cz³onków
Ró¿y Ró¿añcowej z Rokowa i ich rodzin
18.00 Œp. Gra¿yna, Ryszard Szopiñscy
Œp. Ryszard Malec - 14 r.œm.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Zmartwychwsta³y Chrystus
bardzo nas zaskakuje. Po ludzku – powinien czêsto stawaæ
przed ludŸmi wyg³aszaæ do nich
Ewangeliê. Stawaæ zw³aszcza
przed tymi, którzy uczestniczyli w Jego mêce i œmierci. Widzieli Jego poni¿enie i totaln¹ klêskê. Po zmartwychwstaniu jest
zwyciêzc¹ œmierci, piek³a i szatana. Jako zwyciêzca powinien
ukazaæ siê Pi³atowi, który Go
skaza³ na œmieræ. Arcykap³anom, którzy wraz z Najwy¿sz¹
Rad¹ okrzyknêli – winien jest
ukrzy¿owania! Jest bluŸnierc¹.
Ukazaæ siê jako ¿ywy: oddzia³owi ¿o³nierzy rzymskich, którzy zaprowadzili Go na Golgotê i tam Go przybili do krzy¿a.
Powinien pokazywaæ siê jako
tryumfator – Pan ¿ycia i œmierci wszystkim ówczesnym wp³ywowym ludziom. Jak¿e u³atwi³oby to dalsz¹ ewangelizacjê.
Nie skorzysta³ z takiej oferty. Nie wykorzysta³ aktualnego zwyciêstwa.
Zmartwychwsta³y Jezus poszed³ zupe³nie inn¹ drog¹. By³
jeszcze bardziej ukryty ni¿
w ¿yciu publicznym. Jeszcze
mniej obwieszczaj¹cy sw¹
moc i potêgê. Bardzo utrud-

niaj¹cy wiarê w swe bóstwo.
Pragn¹³, aby Go poszczególni
ludzie indywidualnie wybierali –
tak aposto³owie, jak i inni
uczniowie.
Po wiekach – równie¿ i w naszych czasach poszczególnym
ludziom bardzo trudno decydowaæ siê na konsekwentn¹ wiarê.
Iœæ dzieñ po dniu za Chrystusem
– Jego Ewangeli¹. Realizowaæ j¹
w dzieciñstwie, m³odoœci, dojrza³oœci i staroœci. Nieustannie
jesteœmy kuszeni by odejœæ.
¯yj¹cy Jezus wci¹¿ stawia nam
pytania: „Czy i ty chcesz Mnie
porzuciæ? U³o¿yæ sobie ¿ycie po
swojemu?” Trzeba wielkiej ³aski,
aby odpowiedzieæ Jezusowi:
„Panie do kogo¿ pójdziemy, Ty
masz s³owa ¿ycia wiecznego.”
Jak wygl¹da wspó³czesny polski Koœció³? Przychodz¹ do niego cz³onkowie ró¿nych partii.
(ci¹g dalszy na str. 4)

chyla siê nad sk³óconymi stronami, które niejednokrotnie
zion¹ nienawiœci¹ i wielk¹ ob³ud¹ i prosi Boga bogatego
w mi³osierdzie, aby przywróci³
Polakom œwiadomoœæ, i¿ Ojczyzna nasza to Matka, któr¹ trzeba
kochaæ i o Ni¹ bardzo dbaæ,
a naród to dzieci, które w zgodzie buduj¹ ojczyŸniany dom.
Zawsze zgoda buduje, a zawiœæ
rujnuje.
Oby w naszym ojczyŸnianym
domu zmartwychwsta³y Chrystus wla³ w nasze czêsto nieuporz¹dkowane myœlenie i niejednokrotnie zaciek³e s¹dzenie pokój, którego œwiat daæ nie mo¿e,
ks. Infu³at
ale Bóg nam daje.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nie dotykamy ich przynale¿noœci. Nie mówimy do PIS’owców,
¿e wszyscy s¹ „cacy”, a PO’wcy
s¹ „be”. Nie zamykamy drzwi
naszych œwi¹tyñ przed ró¿nymi
demagogami. Boli nas, ¿e wci¹¿
w historii naszego narodu s¹
dzia³aj¹cy targowiczanie, którzy
myœl¹ o dobru swojej partii,
a zapominaj¹ o polskim narodzie. Zapominaj¹, ¿e Ojczyzna
to zbiorowy obowi¹zek. Wielki
Prymas Wyszyñski uczy³, ¿e po
Bogu najbardziej kocha Ojczyznê i dla niej chce zu¿ytkowaæ
swoje si³y. Oby naœladowców
Wielkiego Prymasa, a tak¿e
Œwiêtego naszego Rodaka
Jana Paw³a II by³o jak najwiêcej. Pragn¹ rozwoju Ojczyzny, a zapominaj¹
o w³asnych korzyœciach.
Nasz polski Koœció³ w tym
Nadzwyczajnym Roku Jubileuszu Mi³osierdzia Bo¿ego z wielk¹ trosk¹ po-

Wadowickie przygotowania do Œwiatowych Dni M³odzie¿y
Przed nami ostatnie cztery miesi¹ce przygotowañ do prze¿ycia
Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Wchodz¹ one w wa¿n¹ fazê „dopinania” wszystkich projektów,
jakie zosta³y przygotowane dla
naszego miasta przez Sztab

-4-

ŒDM. W jego sk³ad wchodz¹
m³odzi przedstawiciele wadowickich parafii, a tak¿e Urzêdu
Miasta, Starostwa Powiatowego,
Miejskiej Informacji Turystycznej, Muzeum Domu Rodzinnego
Jana Paw³a II oraz Komend Po-

wiatowych Policji i Stra¿y Po¿arnej. Cz³onkowie tej grupy
wk³adaj¹ ca³e serce w to, aby
m³odzi pielgrzymi czuli siê
w naszym mieœcie nie tylko dobrze, ale i bezpiecznie.
Na dzieñ dzisiejszy wiemy ju¿,
¿e mamy w Wadowicach przygotowanych prawie 3000 miejsc
noclegowych. Liczba ta obejmuje zarówno mieszkania prywatne jak i wszystkie szko³y
gminne oraz powiatowe. Ogólnie, w obu dekanatach wadowickich jest przygotowanych 6000
miejsc dla m³odych pielgrzymów. Oczywiœcie nie jest to liczba ostateczna. Ci¹gle wierzymy,
¿e jeszcze wiêcej wadowiczan
otworzy swoje domy. Je¿eli wiêc
ktoœ bêdzie chcia³ zg³osiæ chêæ
przyjêcia prosimy o kontakt
z Parafialnym Komitetem Organizacyjnym dzia³aj¹cym przy
wadowickiej Bazylice oraz przy
Parafii œw. Piotra Aposto³a.
Organizacja lipcowego œwiêta
m³odych w mieœcie narodzin
œw. Jana Paw³a II inicjatora tych
spotkañ wi¹¿e siê z powa¿nymi
przedsiêwziêciami logistycznymi. Ju¿ dziœ prosimy wszystkich
o uzbrojenie siê w cierpliwoœæ,
która na pewno pomo¿e nam staæ

siê bardziej goœcinnymi i równoczeœnie sprawi, i¿ my sami bêdziemy mogli prze¿yæ te dni
w pe³nej radoœci. Na pewno musimy liczyæ siê z zamkniêciem
ruchu ko³owego w centrum miasta. Na wadowickim rynku bêd¹
odbywaæ siê bowiem katechezy
prowadzone przez Ksiê¿y Biskupów. Spotkania katechetyczne s¹
równie¿ zaplanowane w koœciele œw. Piotra. Klasztor Ojców Karmelitów bêdzie szczególnym
miejscem Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, na któr¹ ju¿ dziœ
zapraszaj¹ wadowickie wspólnoty zakonne.
Centrum miasta stanie siê miejscem wielu wydarzeñ kulturalnych zwi¹zanych z ŒDM.
W dniach od 25 do 31 lipca
(z wyj¹tkiem soboty 30 lipca)
bêd¹ odbywaæ siê koncerty oraz
spotkania integracyjne. Miejscem wydarzeñ kulturalnych bê(ci¹g dalszy na str. 7)
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