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1. W sierpniu Biskupi
zwracaj¹ siê z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet ofiarê abstynencji od napojów alkoholowych. Jest to miesi¹c licznych pielgrzymek i wyj¹tkowych wydarzeñ w naszej historii. Podjêta abstynencja
w tym miesi¹cu bêdzie znakiem wra¿liwoœci na potrzeby moralne narodu.
2. W ramach radosnego czwartku
zapraszamy dzieci na wyjazd do
Szczyrzyca.
3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. SpowiedŸ
rano od godz. 6.00 oraz po po³udniu
od godz. 16.30. Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹tek nieczynna.
4. W sobotê – Œwiêto Przemienienia Pañskiego. Zapraszamy na Mszê
œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewaj¹ siê potomstwa, jak równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. Przypominamy, i¿ w okresie
wakacji nie odwiedzamy chorych
w pierwsze soboty miesi¹ca.
O godz. 17.30 Wieczór Jana Paw³a
II. O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka.
5. Piesza pielgrzymka na Jasn¹
Górê wyruszy z naszej Bazyliki
w najbli¿sz¹ sobotê 6 sierpnia po
Mszy œw. o godz. 7.00. Wadowic-

kie grupy bêd¹ jedn¹ ze
wspólnot krakowskiej pieszej pielgrzymki. Wejœcie
na Jasn¹ Górê bêdzie mia³o
miejsce 11 sierpnia w godzinach popo³udniowych.
O godz. 19.00 celebrowana bêdzie Eucharystia na
Wa³ach Jasnogórskich na
zakoñczenie pielgrzymki.
Powrót pielgrzymów z Czêstochowy bêdzie w godzinach nocnych. Zapisy: 1 sierpnia przy parafii
œw. Piotra w Wadowicach w godz.
od 18.00 do 19.00 2-4 sierpnia
w Domu Katolickim przy Bazylice
Ofiarowania NMP w Wadowicach
w godz. od 18.00 do 19.00.
6. W przysz³¹ niedzielê o godz.
10.30 Msza œw. za zmar³ych wypominanych w naszym koœciele, a o
godz. 12.00 chrzty. Pouczenie przed
chrztem w pi¹tek o godz. 19.00.
7. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Do Harmê¿ i Oœwiêcimia. Niedziela 14 sierpnia. Wyjazd godz.
6.45. Koszt 20 z³.
b. Na Turbacz. Niedziela 14 sierpnia. Wyjazd godz. 6.00. Koszt 30 z³.
c. Na Apel Jasnogórski. Wtorek 16
sierpnia. Wyjazd godz. 15.45. Koszt
30 z³.
d. Do Kalwarii Zebrzydowskiej –
uroczystoœci Zaœniêcia Matki Bo¿ej.
Pi¹tek 19 sierpnia. Wyjazd godz.
13.00. Koszt 10 z³.
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z posterunku w £añcucie zamordowali Józefa Ulmê, a tak¿e jego
¿onê Wiktoriê (bêd¹c¹ w zaawansowanej ci¹¿y) oraz szóstkê
dzieci, z których najstarsze mia³o 8 lat, a najm³odsze pó³tora
roku. Zginê³o tak¿e oœmioro
ukrywanych ¯ydów, w tym dwie
kobiety i dziecko. Zbrodnia
w Markowej sta³a siê symbolem
martyrologii Polaków mordowanych przez Niemców za niesienie pomocy ¯ydom. 24 marca
2004 roku we wsi ods³oniêto pomnik poœwiêcony rodzinie
Ulmów, 23 marca 2012 podpisany zosta³ akt erekcyjny budowy
Muzeum Polaków ratuj¹cych
¯ydów. Muzeum zosta³o otwarte
17 marca 2016 roku. Mieliœmy
mo¿liwoœæ zwiedzenia z przewodnikiem pierwszego tego typu
muzeum w Polsce. Na koniec
przytoczê tu s³owa historyka,
pracownika Instytutu Pamiêci
Narodowej w Krakowie: „Pamiêtajmy o tych wielu polskich Sprawiedliwych, którzy nie maja jeszcze pomników, których nazwiska
i losy pozostaj¹ nadal nieznane.
Dziêki polskim Sprawiedliwym
uratowano w Polsce kilkadziesi¹t
tysiêcy ¯ydów. A kto ratuje jedno ¿ycie, ratuje ca³y œwiat.” cdn

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Przed sanktuarium w Strachocinie wita nas proboszcz parafii, ks. Józef Ni¿nik. Przechodzimy przez Bramê Mi³osierdzia. Uczestniczymy w uroczystym nabo¿eñstwie ku czci
œw. Andrzeja Boboli, odmawiamy Litaniê do Œwiêtego, prosz¹c
byœmy nigdy nie odst¹pili od
naszej wiary.
Drugim miejscem pielgrzymowania jest Markowa. W momencie wybuchu II wojny œwiatowej
Markow¹ pod £añcutem zamieszkiwa³o oko³o 120 osób narodowoœci ¿ydowskiej (ok. 30
rodzin). Latem i jesieni¹ 1942
roku wiêkszoœæ z nich zosta³a
wymordowana przez Niemców.
W tym okresie pewna liczba
¯ydów znalaz³a jednak schronienie u polskich ch³opów. Jedn¹
z osób zaanga¿owanych w pomoc ¯ydom by³a rodzina Józefa
Ulmy z Markowej – rolnika,
dzia³acza spo³ecznego, pasjonata ogrodnictwa i fotografii. Prawdopodobnie w drugiej po³owie
1942 roku przyj¹³ pod swój dach
dwie ¿ydowskie rodziny, ³¹cznie
osiem osób. Na skutek donosu
z³o¿onego przez granatowego
policjanta kryjówka zosta³a jednak odkryta przez Niemców.
24 marca 1944 roku ¿andarmi
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 1 sierpnia
6.00 B³agalno-dziêkczynna dla W³adys³awa
i Genowefy w 52. r. œlubu
Œp. Halina Zawi³a
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Kazimierz Muszel
Wtorek 2 sierpnia
6.00 Œp. Maria Lelek
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
18.00 Œp. Jan Buraczek
Œp. Józefa i Julian, syn Ryszard Fr¹czek
Œroda 3 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê Matki
Bo¿ej dla Anny
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej
i œw. Jana Paw³a II dla El¿biety i Ewy z rodzinami
Za zmar³ych:
Œp. Maria Wójcik
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Maria Lelek
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. Franciszka i Andrzej Kosek
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Józefa Sikora
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Franciszek Dudek - 9 r.œm., jego rodzice i
chrzestna Anna Hojny
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Anna Jarczak

Pogrzeb
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Jestem uczestnikiem 31. Œwiatowych Dni M³odzie¿y

Czwartek 4 sierpnia
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
18.00 Œp. Jerzy Godek
Œp. Edward Maœlanka
Pi¹tek 5 sierpnia
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za wszystkie
zmar³e siostry zakonne i braci zakonnych,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Kazimierz Górowski
Sobota 6 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
7.00 Msza œw. na rozpoczêcie pieszej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
18.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Katarzyna, Antoni, Julian
Niedziela 7 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
7.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik
7.30 Œp. Ludwika Urbañska - 1 r.œm.
Œp. Tadeusz ¯arów - 29 r.œm.
9.00 Œp. Kazimierz Sat³awa - 11 r.œm.
10.30 Œp. Wypominani
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Kamil Suknarowski

Prze¿ywaj¹c wielki tydzieñ
Koœcio³a na ziemi krakowskiej,
a zw³aszcza wadowickiej, uwielbiam Boga za ³askê mojej obecnoœci w tych dniach w Wadowicach i w Brzegach.
Najpierw w tym mieœcie, w którym dla Œwiêtego Jana Paw³a II
wszystko siê zaczê³o. Uzmys³awiam sobie, ¿e jest to ziemia
œwiêta. Po niej kroczy³y zastêpy
œwiêtych: arcybiskup Józef Bilczewski, o. Rafa³ Kalinowski,
b³. o. Alfons Mazurek, Jan Pawe³ II
i S³uga Bo¿y o. Rudolf Warzecha.
Ten szereg osób wyniesionych
na o³tarze wywar³ pozytywny
wp³yw na wadowick¹ religijnoœæ. Z nich czerpa³y pokolenia
wspania³ych wadowiczan, którzy ¿yli tu w przesz³oœci i obecnie zamieszkuj¹ tê ziemiê.
Zdajê sobie sprawê, jak bardzo œw. Jan Pawe³ II przez swoje ¿ycie i dzia³alnoœæ sta³ siê
niezwyk³ym piewc¹ i wyj¹tkowym ambasadorem wadowic-

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek
– wspomnienie œw. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Koœcio³a,
w czwartek – wspomnienie œw. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Adam Œwiderga³, ur. 1954r., zam. ul. Nadbrze¿na
Œp. Ferdynad Kasperkiewicz, ur. 1931r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Ludwika Wiêcek, ur. 1944r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Bronis³awa ¯arów, ur. 1925r., zam. ul. Nadrze¿na
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kiej ziemi. Gdyby Jego nie by³o
– Wadowice nie goœci³yby
w tych dniach tylu m³odych,
którzy przyje¿d¿ali z ró¿nych
stron œwiata.
Obserwujê, jak m³odzi przybysze z niezwyk³¹ czci¹ prze¿ywaj¹ pobyt w naszej bazylice i w
Domu-Muzeum. Patrzê, z jakim
pietyzmem ca³uj¹ chrzcielnice,
przy której ma³y Lolek Wojty³a
zosta³ 20 czerwca 1920 roku
ochrzczony. Widzê radoœæ
w oczach m³odych, gdy dotykaj¹
fotela, w którym siedzia³ Wielki
Papie¿ podczas pielgrzymki
16 czerwca 1999 roku. Cieszy
mnie obserwowanie m³odych,
którzy wpatrzeni w Jego kaplicy
w uœmiechniêt¹ twarz Ojca Œwiêtego – sami siê uœmiechaj¹. Myœlê, jak bardzo nasz Œwiêty wspó³brzmia³ z m³odymi, a oni doskonale Go rozumieli. I chyba dalej
staraj¹ siê przyjmowaæ Jego nauczanie. Przez ca³e lata przyzwyczailiœmy siê do okreœlenia
œw. Jana Paw³a II jako „naszego Papie¿a”. Jest pragnieniem
wielu mieszkañców naszego
miasta, a¿eby jedn¹ z pami¹tek Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Wadowicach by³a zmia(ci¹g dalszy na str. 4)

Nastêpcê œw. Piotra we wspó³czesnych czasach. Wierzymy, ¿e to
Duch Œwiêty jest Ÿród³em nowego stylu w kierowaniu Koœcio³em, a nawet widzialnego przewrotu kopernikañskiego. Otaczaj¹c wdziêczn¹ pamiêci¹ naszego Œwiêtego Rodaka winniœmy siê staraæ, a¿eby z ca³ym
zaufaniem przyjmowaæ styl i nauczanie wspó³czesnego papie¿a
Franciszka. Myœleæ i mówiæ
o Nim jako o „naszym Papie¿u”.
Nieoczekiwanie dla mnie –
przesz³o 50 pielgrzymów z Wadowic wyrusza ze mn¹ autokarem do Brzegów na mszê œw.,
któr¹ bêdzie sprawowa³ w niedzielê 31 lipca Ojciec Œwiêty
Franciszek.
W nastêpnym numerze Bazyliki, jak Bóg pozwoli, podzielê siê
prze¿yciami zwi¹zanymi z naszej ekstremalnej pielgrzymki.
„Ekstremalnej” – bo dok³adnie
nie wiemy dok¹d dojedziemy i ile
kilometrów trzeba iœæ na nogach
oraz w jakim sektorze przypadnie nam prze¿ywaæ papiesk¹
mszê œw.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

na nazwy rynku – zgodnie
z prawd¹ – na Plac Œwiêtego Jana
Paw³a II. Oby ci, od których to
zale¿y zrealizowali to s³uszne
pragnienie
Lata mijaj¹ – zmieniaj¹ siê czasy. Œwiêty Jan Pawe³ jest wci¹¿
¿ywym wspomnieniem. Koœcio³em obecnie kieruje papie¿
z Argentyny – Franciszek. Jest
Jego Sternikiem. Mówi¹ o nim,
¿e jest nieprzewidywalny i zaskakuj¹cy. Du¿o w ci¹gu trzech
lat pontyfikatu zmieni³ w Koœciele. Wprowadza nowy styl
kierowania wspólnot¹ wierz¹cych w Chrystusa. Wci¹¿ nas
zaskakuje tak wypowiedziami,
jak równie¿ sposobem ¿ycia.
Czujemy, ¿e idzie nowe. Nie zawsze za tym nowym potrafimy
nad¹¿yæ. Nie wszystko zrozumieæ. Wierzymy jednak, ¿e to
Duch Œwiêty, który jest Dusz¹
Koœcio³a, natchn¹³ purpuratów,
i¿ na konklawe wybrali Kardyna³a z Argentyny. Mieli œwiadomoœæ, ¿e to On jest w³aœciwym
Kandydatem na kolejnego

Serdeczna wdziêcznoœæ
Bardzo licznym – ¿yczliwym mi Parafianom, a tak¿e innym bliskim – za
wyrazy ¿yczliwoœci w dniu moich imienin sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ.
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ks. Infu³at

Pielgrzymka do Strachociny, Markowej i £añcuta cz. I

11 czerwca 2016 roku 35-osobowa grupa pielgrzymów wyruszy³a na pielgrzymkê do woj.
podkarpackiego.
Przed nami daleka droga.
Pierwsz¹ miejscowoœci¹, do której pielgrzymujemy jest Strachocina. Jest w niej 300 domów. Na
skraju wioski stoi neogotycki
koœció³ pw Katarzyny Aleksandryjskiej. Koœció³ stanowi sanktuarium œw. Andrzeja Boboli
(1591-1657), który urodzi³ siê
w Strachocinie. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1622 roku.
W pracy kap³añskiej da³ siê poznaæ jako kaznodzieja, spowiednik, prefekt m³odzie¿y oraz
misjonarz ludowy. Œw. Andrzeja zalicza siê do grona œwiadków Jezusa, którzy z powodu
wiary ponieœli najwiêksze cierpienia. Kozacy, którzy z³apali
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Andrzeja podczas pracy
misyjnej w okolicach Janowa Podlaskiego starali siê zmusiæ ksiêdza, by
wypar³ siê wiary katolickiej. Kiedy stanowczo
odmówi³, oprawcy zaczêli go w okrutny sposób torturowaæ. Katusze
i straszne tortury trwa³y
oko³o dwóch godzin, po
których uderzeniem szabli w szyjê dowódca oddzia³u zakoñczy³
jego nieludzkie mêczarnie, powoduj¹c œmieræ. Cia³o mêczennika z³o¿ono w podziemiach koœcio³a w Piñsku i w³aœciwie o nim
zapomniano.
Jego kult rozpocz¹³ siê od 1702
roku. Do beatyfikacji Boboli dosz³o dopiero 30 paŸdziernika
1853 roku, a kanonizowany zosta³ 17 kwietnia 1938 roku. Papie¿ Pius XII w encyklice
o œw. Andrzeju pisa³: „Pragniemy
byœcie… nie tylko spogl¹dali na
niego z podziwem, ale z podobn¹
wiernoœci¹ starali siê naœladowaæ
czystoœæ jego nauki katolickiej,
niez³omn¹ jego wiarê i mêstwo,
z jakim a¿ do mêczeñskiego koñca walczy³ o czeœæ i chwa³ê Chrystusow¹.”
(ci¹g dalszy na str. 7)

