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NIEDZIELA ZES£ANIA DUCHA ŒWIÊTEGO
Duchu Œwiêty przyjdŸ!
Niedziela, któr¹ dziœ prze¿ywamy jest w hierarchii œwi¹t jedn¹
z najwa¿niejszych. Poœwiêcona
jest Trzeciej Osobie Trójcy Œwiêtej – Duchowi Œwiêtemu. Nasza
wiara oparta jest na Objawieniu
(ci¹g dalszy ze str. 7)

W duchu modlitwy udaliœmy siê
do sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Po adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu udaliœmy siê na Eucharystiê wypraszaj¹c Mi³osierdzie Bo¿e dla œwiata.
Kolejnym punktem pielgrzymki
by³o Centrum Jana Paw³a II. Znajduje siê tam sutanna z krwi¹ Ojca
Œwiêtego, któr¹ mia³ na sobie podczas zamachu. Adoruj¹c Jego relikwie mieliœmy w pamiêci s³owa,
które kierowa³ do m³odzie¿y.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Odwiedziliœmy tam liczne kaplice,
a tak¿e byliœmy œwiadkami zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa.
Na koniec udaliœmy siê na krakowskie b³onia, Zgromadziliœmy
siê przy kamieniu, na którym widnieje napis „Ty jesteœ Ska³¹!” Jest
to przekaz dla ka¿dego chrzeœcijanina, aby by³ jak ska³a w swojej wierze. Radoœni z odwiedzenia tych miejsc wróciliœmy do
Wadowic.
Ewa Wodniak

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

Bo¿ym, które wskazuje, ¿e jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jest
to najwiêksza tajemnica wiary.
Niedziela Zmartwychwstania poœwiêcona jest Synowi Bo¿emu.
Jego dzie³u odkupienia. Natomiast
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Prosimy wiernych o udzia³ w nabo¿eñstwach majowych. W naszej
bazylice nabo¿eñstwo odprawiamy
codziennie o godz. 18.30.
2. Dziœ uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, nazywana w Polsce
Zielonymi Œwi¹tkami.
Na mszach œw. o godz. 10.30
i 12.00 uroczystoœæ I Komunii œwiêtej dzieci z klas trzecich. Natomiast
rocznica I Komunii Œw. w naszej
parafii w przysz³¹ niedzielê na mszy
œw. o godz. 10.30.
3. Dziœ o godz. 17.00 na wadowickim rynku koncert Oratorium Santo
Subito Piotra Rubika z okazji 96.
rocznicy urodzin œw. Jana Paw³a II.
4. Jutro obchodzimy œwiêto
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki
Koœcio³a.
5. W œrodê 18 maja, z okazji 96.
rocznicy urodzin Ojca Œwiêtego
zjazd szkó³ nosz¹cych Jego imiê.
Z tej okazjo bêdzie na rynku msza œw.
koncelebrowana o godz. 10.00.
Zapraszamy.
6. W czwartek 19 maja o godz.
16.30 spotkanie Akcji Katolickiej,
natomiast po wieczornej mszy œw.
spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana
Paw³a II.
7. W sobotê 21 maja o godz. 6.00
wyruszy spod naszej Bazyliki tradycyjna Piesza Pielgrzymka do Kalwa-
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rii Zebrzydowskiej. O godz. 12.00
w Bazylice Matki Bo¿ej zostanie odprawiona Msza œw. O godz. 14.00
wyruszymy na Drogê Krzy¿ow¹.
Spotkanie zakoñczymy nabo¿eñstwem majowym. Powrót autokarami do Wadowic oko³o godz. 17.30.
Serdecznie zapraszamy.
Równie¿ w najbli¿sz¹ sobotê
bêdzie kolejny Wieczór Uwielbienia prowadzony przez Zespó³
Muzyczny z Andrychowa. Rozpocznie go Koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia o godz. 17.30. Bêdzie to Wieczór po³¹czony
z modlitw¹ uzdrowienia. Rozpocznie on triduum przed Bierzmowaniem, dlatego zapraszamy
rodziców i m³odzie¿ do Bierzmowania na godz. 18.00. Drugi
dzieñ triduum przypadnie w niedzielê na godz. 19.00. Obecnoœæ
m³odzie¿y do Bierzmowania jest
obowi¹zkowa.
Uroczystoœæ
Bierzmowania bêdzie w poniedzia³ek 23 maja o godz. 18.00.
8. W przysz³¹ niedzielê obchodzimy uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. W naszej archidiecezji koñczy siê okres spowiedzi
i komunii œw. wielkanocnej.
9. Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
w tym roku przypada 26 maja.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Pielgrzymka drogami spotkañ m³odzie¿y w lipcu 2016 roku
Odczuwaj¹c w sercu g³êbok¹
potrzebê omodlenia zbli¿aj¹cych
siê ŒDM w Krakowie, wybraliœmy siê 30 kwietnia na pielgrzymkê na miejsca, gdzie m³odzie¿ ca³ego œwiata bêdzie
umacniaæ w sobie wiarê rozpalaj¹c serca Bo¿¹ mi³oœci¹. Wyjazd rozpoczêliœmy o godz. 8.00
kieruj¹c siê do miejscowoœci
Brzegi, gdzie ma odbyæ siê nocne czuwanie oraz msza œw., której przewodniczyæ bêdzie papie¿
Franciszek. Podczas podró¿y
ks. inf. Jakub Gil zapozna³ nas
z opiniami przedstawianymi
przez media na temat zagro¿eñ
i niebezpieczeñstw zwi¹zanych
z przybyciem du¿ej liczby osób
do Krakowa. Myœlê, ¿e zwracanie uwagi na zagro¿enia zwi¹zane z komunikacj¹ i bezpieczeñstwem przyczyni siê do lepszego przygotowania tych wydarzeñ od strony organizacyjnej.
Doje¿d¿aj¹c do miejscowoœci
Brzegi napotkaliœmy utrudnienia
z powodu nieoznakowanej drogi. Przy wjeŸdzie zatrzymaliœmy
siê przy Campus Misericordiae,
gdzie wzywaj¹c Opatrznoœæ
Bo¿¹ przed zbli¿aj¹cymi siê wydarzeniami odmówiliœmy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia. -7-

Jad¹c dalej dotarliœmy do ronda,
które powsta³o na pami¹tkê tych
dni. Na œrodku ronda znajduje siê
krzy¿ z jasnego kamienia, na którym widniej¹ symbole ŒDM, papie¿a Franciszka oraz œw. Jana
Paw³a II. W pobli¿u znajduje siê
dzwon, który ma rozbrzmiewaæ
podczas tych spotkañ.
W okolicy przeprowadzane s¹
prace melioracyjne terenu. Pomimo ogromu przygotowañ, jakie
w tym miejscu trwaj¹, nasze serca wype³ni³a modlitwa. Myœl, ¿e
za trzy miesi¹ca te okolice wype³ni¹ m³odzi ca³ego œwiata jednocz¹c siê na modlitwie, wzbudza³a w nas potrzebê zaanga¿owania siê nas wszystkich w to
wielkie dzie³o. Ju¿ dziœ trzeba
nam otoczyæ g³êbok¹ modlitw¹
nadchodz¹cy czas, abyœmy
œwiadcz¹c o mi³oœci Bo¿ej dawali
œwiadectwo naszej wiary.
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 16 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Maria Tyra³a
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Zofia, Wojciech Drewniak i zm. dzieci
8.00 Œp. Jan Medoñ
12.00 Œp. Edward Oleksy
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Janina Kundys
Wtorek 17 maja
6.00 Œp. Michalina Baran
6.45 Œp. Piotr Chmura - 11 r.œm.
7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
8.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
12.00 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Bronis³awa i W³adys³aw WoŸniak
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œroda 18 maja
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Dominika Puliano
Œp. Wies³aw Dudoñ
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 W 25 r. œwiêceñ o b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
8.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
10.00 Msza œw. urodzinowa Ojca Œwiêtego
12.00 Œp. Zofia Ochman
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców z Ochotnicy
Dolnej
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Helena i Franciszek Zborowscy
Œp. Helena Smolec
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Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Maria Lelek
Œp. Irena
Czwartek 19 maja
6.00 Œp. Maria Tyra³a
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Helena i Józef Niziñscy
8.00 Œp. Rozalia G³uszczak - 8 r.œm.
12.00 Œp. Zofia Sordyl
18.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Jerzy Godek
Pi¹tek 20 maja
6.00 Œp. Zofia Sordyl
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê MB dla Paw³a w 50 r. urodzin
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Kazimierz Matlak
8.00 Œp. Maria Wêglarz - 17 r.œm.
12.00 Œp. Pawe³ Warcha³ - 2 r.œm.
18.00 Œp. Michalina Baran
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Sobota 21 maja
6.00 Œp. Michalina Baran
6.45 Œp. Barbara Pociêgiel
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 O b³. Bo¿e i opiekê MB dla Zofii
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
18.00 Œp. Maria Mika
Œp. Aleksander Cierpia³ek - 11 r.œm.
Niedziela 22 maja
6.00 Œp. Julia, Tomasz, synowie i córka,
Maria Wojas
7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
9.00 Œp. Michalina Baran
9.00 Roków: Œp. Sabina Kasperkiewicz 6 r.œm., Andrzej Leñ - 4 r.œm.
10.30 Œp. Irena Zaj¹c
12.00 Œp. Jan Tla³ka - 4 r.œm. i rodzice
13.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska i rodzice
19.00 Œp. Jadwiga Chmura

Pamiêtamy to wezwanie z inauguracyjnej mowy œw. papie¿a
Jana Paw³a II: „Nie lêkajcie siê
otworzyæ drzwi Chrystusowi.”
Przez 27 lat kierowania Koœcio³em nasz Œwiêty Papie¿ nie ulega³ lêkom tego œwiata. Z niezwyk³¹ odwag¹ przezwyciê¿y³
zamach na swoje ¿ycie. Liczne
choroby, które z biegiem lat dopada³y Œwiêtego Papie¿a znosi³
bardzo odwa¿nie – na oczach
ca³ego œwiata.
Trzeba nam naœladowaæ odwagê Wielkiego Patrona Wadowic.
Przeszkody s¹ po to, by je m¹drze omijaæ, a w niektórych wypadkach – pokonywaæ. Wielk¹
radoœci¹ nape³nia³ mnie uroczysty obchód patriotycznego œwiêta 3 Maja. Byliœmy wtedy widoczni. Równie¿ wielk¹ dum¹
wype³ni³o siê moje serce, gdy

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem
Boga Ojca, który dzieli siê
z ludzkoœci¹ Swoim Synem. Zes³anie Ducha œw. dokona³o siê
u pocz¹tku Koœcio³a. Dzieje
Apostolskie dok³adnie opisuj¹
to zdarzenie. To, co wydarzy³o
siê przed wiekami wci¹¿ ma
miejsce w Koœciele. Nieustannie
Duch œw. zstêpuje, aby o¿ywiaæ
Koœció³. Nape³niaæ moc¹ wiary,
nadziei i mi³oœci poszczególnych wiernych. Przyjêcie Sakramentu Bierzmowania jest widzialnym znakiem otrzymania
niewidzialnej obecnoœci Ducha
Pocieszyciela. Pan Jezus uczy, ¿e
po swym odejœciu z ziemi do nieba poœle aposto³om Swego ducha, którego nazywa Duchem
Prawdy i Mocy. Kiedy Bo¿y
Duch ogarnia cz³owieka – wnosi siedmiorakie dary: M¹droœci,
Rozumu, Rady, Mêstwa, Umiejêtnoœci, Pobo¿noœci, BojaŸni
Bo¿ej. W codziennym ¿yciu
cz³owiek wierz¹cy powinien
wykorzystywaæ otrzymane duchowe dary. Nie mo¿emy zasmucaæ Ducha œw. lêkiem, strachem,
czy tchórzostwem. Winna nam
towarzyszyæ odwaga chrzeœcijañska. Pan Jezus wci¹¿ nam
przypomina: „Ufajcie, Jam zwyciê¿y³ œwiat. Nie lêkajcie siê!”

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

dowiedzia³em siê, ¿e 96. rocznicê urodzin Ojca Œwiêtego
18 maja – pomimo ró¿nych
przeszkód – Dyrektorzy Szkó³
nosz¹cym imiê Œwiêtego Papie¿a postanowili dalej kontynuowaæ. Wadowicki rynek, jak
dotychczas, w tym dniu wype³ni siê m³odzie¿¹. Chwa³a wam
za tê postawê!
Bardzo bym pragn¹³, by
g³ówny plac wadowicki zosta³
oficjalnie
przekszta³cony
z Placu na Œwiêty Plac Jana
Paw³a II. Myœlê, ¿e doczekam
siê takiego dnia.
Przez ca³e lata orkiestry stra¿ackie z ró¿nych stron Polski
czci³y dzieñ urodzin Papie¿a
piêknymi melodiami na wadowickim rynku. S³ysza³em niejednokrotnie, ¿e tê wspania³¹ tradycjê bêd¹ dalej kontynuowaæ. Cieszê siê z tego zapa³u, lecz bar-

dzo siê zasmuci³em, ¿e w tym
roku popo³udnie urodzinowe na
rynku wadowickim bêdzie puste.
Na tym miejscu nie zabrzmi¹
melodie stra¿ackie. Tym razem
id¹ na Górkê karmelick¹. Bardzo
szanujê Sanktuarium œw. Józefa,
czczê œwiêtych karmelitañskich.
Mam jednak pewien niesmak, i¿
orkiestry stra¿ackie opuœci³y
wadowicki rynek. Urodziny powinno siê czciæ w tym miejscu,
gdzie stoi dom, który by³ œwiadkiem Wielkiego Papie¿a.
Przypominam sobie, jak na
srebrny jubileusz Papie¿a
przyby³o wiele orkiestr stra¿ackich, aby Ojcu Œwiêtemu wygraæ niezapomniane melodie.
Rozrzewniony Wielki Wadowiczanin mówi³ wtedy, patrz¹c na
braæ stra¿ack¹: „Na was zawsze
mo¿na liczyæ. Dotychczas nie
zawiedliœcie ani Ojczyzny, ani
Koœcio³a.”
ks. Infu³at

1050 lat Chrztu Polski
Oficjalny pocz¹tek œwiêtowania wyznaczony by³a na godz.
10.50, dlaczego tak? Nie wiemy,
czy ktoœ wiedzia³? Bóg jest Panem czasu i to chyba wystarczy
za wyjaœnienie. Na scenê weszli
prowadz¹cy: Pani Dorota Chotecka i Pan Rados³aw Pazura

- œwiadectwo cz. III

(m¹¿ Pani Doroty). Rozpoczêli
mottem spotkania: „Gdzie
chrzest, tam nadzieja”. Ta myœl,
to zdanie wraca³o do nas na
wszelkie sposoby: w œpiewie,
w œwiadectwach, w rozwa¿aniach. Prowadz¹cy uœwiadamiali nam prawdziwoœæ tych s³ów.
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Chrzest rodzi w nas nadziejê na
¿ycie wieczne, to pierwszy i niezbêdny krok na drodze do Chrystusowego Królestwa. To otwarcie na Ducha Œw., bez którego
nic nie potrafimy, nic dobrego.
„Wykupi³eœ mnie Jezu mój,
ju¿ na zawsze jestem Twój” – tak
rozpocz¹³ swoje œwiadectwo
Robert Friedrich – Litza, za³o¿yciel dzieciêcego zespo³u Arka
Noego. „Mówiê to w odpowiedzi na s³owa – Bóg tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³… A my, co
mo¿emy daæ Jezusowi? Tylko
swoje grzechy. Tak by³o w moim
¿yciu. Przemiana nast¹pi³a wtedy, gdy odda³em swoje grzechy
Jezusowi”. Dalej mówi³ o sakramencie ma³¿eñstwa, ¿e by³ skuteczny, ¿e pozwoli³ na przyjêcie
9-ciorga dzieci (z tego dwoje
w niebie), ¿e pozwala mimo
trudnoœci i ró¿nych problemów,
pozwala trwaæ w wiernoœci. Jak
sam mówi³, jego nawrócenie nie
by³o gwa³towne, nie nast¹pi³o
z dnia na dzieñ, Bóg jeszcze sporo siê z nim „namêczy³” i mê-

czy siê nadal. Na jednej z katechez, na które uczêszcza³, zrozumia³, ¿e jego ¿ycie musi siê zmieniæ, bo zrozumia³, co to znaczy
„pos³uszeñstwo Chrztu Œwiêtemu” to znaczy „¿e mogê byæ
œwiêty, ¿e chcê byæ œwiêty.”
„Obym Ciê Ojcze nigdy nie puœci³, bo Ty trzymasz mnie za rêkê”
– zakoñczy³ parafrazuj¹c s³owa
piosenki swojego zespo³u.
Radoœæ, wiele radoœci, ¿e Pan
da³ nam obecnoœæ w tej rozœpiewanej, ale i zas³uchanej wspólnocie, w tej, która jest otwarta
na œwiadectwo i sama w sobie
jest wspania³ym œwiadectwem.
Wiara nasza buduje siê we
wspólnocie.
Maria i Tadeusz WoŸniakowie

Zapraszamy
W œrodê 18 maja zapraszamy na godzinê 21.30 pod „okno papieskie” dla
uczczenia 96. rocznicy urodzin naszego Wielkiego Rodaka. Modlitewne spotkanie zakoñczymy apelem.
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