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19 Niedziela Zwyk³a 7 sierpnia 2016 (ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Parafialny Komitet Organi-
zacyjny Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y sk³ada serdeczne podziê-
kowanie wszystkim rodzinom za
otwarte domy dla m³odych piel-
grzymów. Dziêkujemy Dyrekto-
rom szkó³ za przygotowanie
miejsc noclegowych w placów-
kach oœwiatowych. Dziêkujemy
pracownikom Urzêdu Miasta, Sta-
rostwa Powiatowego, Komedy
Powiatowej Policji oraz Stra¿y
Po¿arnej za wszelk¹ fachow¹ po-
moc w przygotowaniu tych dni
w naszym mieœcie. Dziêkujemy Wo-
lontariuszom z trud i poœwiêcenie.

Wyrazy podziêkowania sk³adamy
tak¿e wobec wszystkich, którzy
wsparli materialnie przygotowanie
ŒDM w Wadowicach oraz wyjazd
m³odzie¿y na spotkanie z Ojcem
Œwiêtym. Wierzymy mocno, i¿ te dni
nape³ni³y nas radoœci¹ i g³êbok¹
wiar¹ m³odych z ca³ego œwiata.

2. W ramach radosnego czwart-
ku zapraszamy dzieci na wyjazd
do Ciê¿kowic. 

3. Wczoraj wyruszy³a z naszej
parafii piesza pielgrzymka do
Czêstochowy. Wejœcie na Jasn¹
Górê bêdzie mia³o miejsce
w czwartek w godzinach popo-
³udniowych. O godz. 19.00 cele-
browana bêdzie Eucharystia na
Wa³ach Jasnogórskich na zakoñ-
czenie pielgrzymki. Powrót piel-
grzymów z Czêstochowy bêdzie
w godzinach nocnych.

proœby o zdrowie, rozwi¹zanie
trudnych problemów i spraw
oraz inne intencje wiadome
Panu Bogu. Wadowice i okoli-
ce miasta stanowi³o tylko czêœæ
uczestników, pielgrzymowali
wraz z nami parafianie Zdzie-
szowic, mieszkañcy niedu¿e-
go miasta z okolic œl¹ska
opolskiego, które znajduje siê
u podnó¿a Góry œw. Anny. To-
warzyszy³ im proboszcz,
ks. Ryszard, nasz¹ parafiê re-
prezentowa³ ks. inf. Jakub Gil.

W Zdzieszowicach rozpo-
czêliœmy pielgrzymkê msz¹ œw.,
b³ogos³awieñstwem na drogê
oraz ka¿dy z nas otrzyma³
œpiewnik, który s³u¿y³ nam
przez ca³y czas. Okolice Œl¹ska
opolskiego znane s¹ z piêkne-
go œpiewu na czeœæ Boga i Ma-
ryi i nie zawiedliœmy siê, bo ten
œpiew towarzyszy³ nam nie tyl-

ko we mszy œw., a równie¿
w modlitwie podczas jazdy au-
tokarem.

Pierwszym punktem naszego
pielgrzymowania by³o zwiedza-
nie Mariazell, miejscowoœci
w Austrii, w Alpach otoczonego
piêknymi górami i lasami, jest to

miejsce nawiedzane nie tylko
przez Austriaków, ale równie¿
z ca³ej Europ. Jest to miejsce
szczególne, gdzie Matka Bo¿a
wys³uchuje próœb cz³owieka
i zanosi je do swojego Syna Je-
zusa Chrystusa. Miejsce to szcze-
gólnie nas ujê³o.   cdn

Ania i Krzysztof Góralczykowie

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. 

e. Do Warszawy 4 i 5 wrzeœnia (niedziela i poniedzia³ek). Koszt 260z³. 

W d z i ê c z n a  o b e c n o œ æ
W ostatni pi¹tek delegacja naszej parafii

uczestniczy³a w pogrzebie na Wawelu œp. kard.
Franciszka Macharskiego. Nasza obecnoœæ przy
trumnie naszego by³ego Metropolity by³a wyra-

zem serdecznej pamiêci za Jego czêst¹ obecnoœæ w Wadowicach.
Ks. Kardyna³ Franciszek Macharski wyj¹tkowo troszczy³ siê o nasz¹
parafiê. W przysz³ym numerze Bazyliki przypomnê kilka punktów ser-
decznej troski œp. kard. Macharskiego o Wadowice.        Ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 8 sierpnia
 6.00 Œp. Kazimierz Dudziak - 6 r.œm.
 8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne ³aski

dla Anny w r. urodzin
18.00 Œp. Marianna Kacorzyk i zmarli

rodzice, Franciszek i Helena
Œp. Amalia i Józef Kowalczyk

Wtorek 9 sierpnia

  6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
 8.00 Œp. Maria Bando³a - 24 r.œm., m¹¿

Boles³aw
18.00 Œp.Amalia i Józef Kowalczyk

Œp. Zofia Talaga - 25 r.œm.
Œroda  10 sierpnia

 6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
 8.00 Œp. Zofia Sordyl

O zdrowie, b³. Bo¿e dla Darczyñców,
którzy z³o¿yli ofiary do puszek PKPS

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O dar dziecka dla Ewy i £ukasza
Dziêkczynna z proœba o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej dla Marii w 60 r. urodzin
i 37 r. urodzin córki Beaty
Za zmar³ych:

Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Maria Lelek
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Józefa Sikora
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz

Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Anna Jarczak
Czwartek 11 sierpnia
 6.00 Œp. Maria Lelek
 8.00 Œp. Maria Wójcik
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk

Œp. Marian Ksi¹¿ek - 1 r.œm.
Pi¹tek 12 sierpnia
 6.00 Œp. Edward Maœlanka
  8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, potrzebne ³aski

na dalsze lata pos³ugi kap³añskiej
dla ks. inf. Jakuba Gila

18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Wac³aw Becker - 16 r.œm.

Sobota  13 sierpnia
 6.00 Œp. Maria Lelek
 8.00 Œp. Marian Piwowarczyk
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk

Œp. Jan, Irena, Anna
Niedziela 14 sierpnia
  6.00 Œp. Maria Wójcik
  7.00 Roków: Œp. W³adys³aw El¿bieciak -

25 r.œm., ¿ona Stefania
  7.30 Œp. Ewa Karamañska - 4 r.œm.

O zdrowie, wytrwa³oœæ w modlitwie
ró¿añcowej oraz b³. Bo¿e dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
10.30 W 18 r. urodzin Marzeny, o zdrowie,

b³. Bo¿e na dalsze lata ¿ycia
12.00 Roczki

19.00 Œp. Kamil Suknarowski

(ci¹g dalszy na str. 4)

Na ró¿ny sposób prze¿yliœmy
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Mniej
czy bardziej braliœmy w nich
udzia³. Jedni w³¹czyli siê w spo-
sób pe³ny. Przyjêli do swych
mieszkañ m³odych z bliska czy
z daleka. S³u¿yli im swym cza-
sem i dyspozycyjnoœci¹. Brali
udzia³ w pielgrzymowaniu do
Krakowa, czy te¿ do Brzegów.
Choæ nie by³o takich zbyt wielu
w naszej parafii, to tym wiêksza
nale¿y siê im wdziêcznoœæ. Inni
z ró¿nych wzglêdów obserwo-
wali spotkania m³odych jakby
z boku.  Przygl¹dali siê im po-
przez przekazy telewizyjne.
Z wielk¹ satysfakcj¹ stwierdzam,
¿e w tych dniach media publicz-
ne przekazywa³y nam bardzo
treœciwe katechezy o naszej wie-
rze i Koœciele katolickim. Obec-
ny rz¹d sprzyja³ pog³êbionemu
przekazowi spotkañ m³odych.
Przedstawiciele naszych naj-

Razem m³odzi przyjaciele
wy¿szych w³adz brali
udzia³ w spotkaniach m³o-
dych. By³em usatysfakcjo-
nowany licznym udzia³em
w Œwiatowych Dniach ka-
p³anów i sióstr zakonnych,
tak z Polski jak i z zagra-
nicy. Patrzy³em na ich in-
spiruj¹c¹ pracê w swych

grupach. Potrafili wspó³brzmieæ
z m³odymi. Na pe³ny zegar byli
do ich dyspozycji. Zauwa¿a³em,
¿e czym lepiej byli m³odzi przy-
gotowani przed wyjazdem – tym
doskonalej prze¿ywali spotkania
w Krakowie oraz w Brzegach.
M³odzi z „³apanki” tak ze œwiata
jak i z Polski, traktowali te dni
jako ¿yciow¹ przygodê – bez
g³êbszych prze¿yæ religijnych.
Choæ tak naprawdê to trudno do
koñca tê postawê os¹dziæ.

Na kilkanaœcie dni przed koñ-
cow¹ msz¹ œw. w Brzegach prze-
¿y³em g³êbokie poruszenie, ¿e
kto jak kto, ale tak¿e doroœli
przedstawiciele Wadowic powin-
ni wzi¹æ udzia³ w mszy œw.
w Brzegach. Poniewa¿ tym ra-
zem Papie¿ nie odwiedzi Wado-
wic – to obowi¹zkiem wadowi-
czan jest, by oni bezpoœrednio
spotkali siê z Ojcem Œwiêtym
Franciszkiem.

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek –
wspomnienie œw. Dominika, prezbitera,
we wtorek – Œwiêto œw. Teresy od Krzy¿a
/Edyty Stein/, dziewicy i mêczennicy, patron-
ki Europy, w œrodê – Œwiêto œw. Wawrzyñca,
diakona i mêczennika, w czwartek – wspo-
mnienie œw. Klary, dziewicy, w sobotê – Œwiê-
to Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

ks. Infu³at

Og³osiliœmy pielgrzymkê,
któr¹ nazwa³em „ekstremaln¹”.
Doda³em ten przymiotnik, bo
nie wiedzieliœmy dok¹d doje-
dziemy. Jak d³ugo trzeba pieszo
iœæ do celu. Œwiadomoœci¹ nie-
których targa³ niepokój, czy tam

w Brzegach nie bêdzie jakiegoœ
aktu terrorystycznego. Po og³o-
szeniu tej pielgrzymki przez kil-
ka pierwszych dni by³y spora-
dyczne zg³oszenia. Pomyœla³em
wtedy, ¿e i dla 10 sprawiedli-
wych warto urz¹dziæ tê piel-
grzymkê. Z przykroœci¹ duma-
³em, jak Abraham targuj¹cy siê
z Bogiem o ocalenie Sodomy
i Gomory, ¿e nie ma wœród para-
fian 50 chêtnych. Nast¹pi³ jed-
nak piêkny zwrot. Gdy zbli¿a³a
siê ostatnia niedziela lipca – za-
pisów by³o coraz wiêcej. Z busa
przeszed³em na autobus. Naj-
pierw 40-osobowy, a póŸniej
56-osobowy. W ostatnich dniach
przed wyjazdem lista gwa³tow-

nie zaczê³a puchn¹æ. Poprosi³em
o drugi autokar 35-osobowy.
W wigiliê pielgrzymowania ode-
bra³em wiele telefonów, w któ-
rych pytano mnie, czy s¹ jeszcze
wolne miejsca w autobusie. Za-
uwa¿y³em, jak wzros³a gor¹czka
pielgrzymkowa. Chêtnych do

w³¹czenia siê w mszê œw.
w Brzegach by³o wiêcej.

Z ks. Januszem Korbel
wyjechaliœmy z Wadowic
dwoma autokarami o godz.
3.00 nad ranem. Ka¿dy
z nas do Brzegów jecha³
inn¹ tras¹, bo gdzie indziej
otrzymaliœmy miejsce par-

kowania. Dziêki ogromnej zarad-
noœci naszego Pana Kierowcy
dojechaliœmy do koœcio³a w Sta-
rym Bie¿anowie. Stamt¹d o godz.
4.00 wyruszyliœmy na Campus
Misericordiae w Brzegach. Mie-
liœmy przejœæ trasê 5 km. Nie bar-
dzo wiedzieliœmy, w jakim kie-
runku trzeba iœæ, ale inteligentni
uczestnicy pielgrzymki, dziêki
posiadanym komórkom ustalili
kierunek, który doprowadzi³ nas
do sektora H3. Na miejsce piel-
grzymowania dotarliœmy przed
godz. 6.00. Przy wejœciu na Pole
Mi³osierdzia nikt nas nie kontro-
lowa³. W odleg³ych od o³tarza
sektorach, do których otrzyma-
liœmy bilety, z biegiem czasu za-

czê³o przybywaæ coraz wiêcej
pielgrzymów. Spotkaliœmy tam
liczn¹ gromadê, która bra³a
udzia³ w nocnym czuwaniu,
a teraz  pokotem spali, otuleni
œpiworami. O godz. 7.00 po-
przez telebim z³¹czyliœmy siê
z o³tarzem g³ównym, którego
zarys ledwoœmy w oddali do-
strzegali. Zaczêliœmy œpiew go-
dzinek do Niepokalanego Po-
czêcia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny. Choæ tyle razy t¹ pieœni¹ siê
modli³em, to jednak tu, w Brze-

gach, s³owa: „Zacznijcie wargi
nasze chwaliæ Pannê Œwiêt¹” –
wstrz¹snê³y mn¹. Pomyœla³em, ¿e
¿ycie moje, choæ tak ju¿ d³ugo
trwa, to jednak wci¹¿ zaczynam
od nowa. Ka¿dy nowy dzieñ, ka¿-
da nowa godzina jest wielkim
darem Bo¿ym. Dziêki ³asce mogê
doœwiadczaæ wartoœci i piêkna
tych zdarzeñ, w których uczest-
niczê. Wszystko jest ³ask¹.

Dalszy ci¹g moich wra¿eñ piel-
grzymkowych opiszê w nastêp-
nym numerze Bazyliki.

P i e l g r z y m k a

¿ y c i a  cz. I

W dniu 27 maja 2016 roku
wraz z moim mê¿em wyruszyli-
œmy na pielgrzymkê nazwan¹
„Œladami Œwiêtych i nie tylko”
do Austrii i W³och. Intencj¹ na-
szego pielgrzymowania by³o
umocnienie wiary, podziêkowa-
nie Panu Bogu za otrzymane

³aski, proœba o dalsze b³ogos³a-
wieñstwo. Ten rok jest rokiem
mi³osierdzia, wiêc jest szczegól-

ny, gdy¿ jest
m o ¿ l i w o œ æ
przejœcia przez
drzwi mi³osier-
dzia, które znaj-
duj¹ siê w du-
¿ych Bazyli-
kach, pod pew-
nymi warunka-

mi mo¿na uzyskaæ odpust zupe³-
ny, jest to ogromna ³aska dla nas.

Ju¿ w autokarze okaza³o siê, ¿e
ka¿dy pielgrzym mia³ swoj¹ in-
tencjê, by³o to dziêkczynienie
Panu Bogu i Maryi za lata ma³-
¿eñstwa, kap³añstwa, by³y to


