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26 Niedziela Zwyk³a

Towarzyszenie

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Kazimierz Ryœ, ur. 1923r., zam. ul. Batorego
Œp. Krzysztof Aleksandrowicz, ur. 1951r., zam. Os. Wadowity

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Wincentego
a Paulo, prezbitera, w œrodê – uroczystoœæ œw. Wac³awa, mêczennika, w czwartek Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów: Micha³a, Gabriela
i Rafa³a, w pi¹tek – wspomnienie œw. Hieronima, prezbitera i doktora
Koœcio³a, w sobotê – wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
dziewicy i doktora Koœcio³a.
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

Ju¿ prawie miesi¹c trwa nowy rok szkolny. Za tydzieñ wy¿sze uczelnie podejm¹
kszta³cenie studentów. Ró¿nego rodzaju szko³y pomagaj¹ swoim adeptom
zdobywaæ wiedzê i ni¹ siê pos³ugiwaæ.
Staraj¹ siê kszta³ciæ cz³owieka duchowo i cieleœnie. S³u¿¹ pomoc¹ w osobowym rozwoju. Wiele elementów
sk³ada siê na pe³ne ukszta³towanie
cz³owieka. Podstawow¹ kategori¹
wychowawcz¹ jest towarzyszenie. To
jest s³owo klucz w procesie skutecznego wychowania. Taka jest pedagogia Bo¿a. Pan Jezus do koñca nas umi³owa³: „Jestem z wami po wszystkie
dni a¿ do skoñczenia œwiata.” Uczestnicz¹c we mszy œw. kilka razy s³yszymy s³owa: „Pan z wami!” Jezus jest
Towarzyszem naszych tajemnic radosnych i bolesnych. Choæbyœmy Go
przekreœlali i opuszczali – On tym
bardziej nam towarzyszy. Wielokrotnie mo¿emy byæ synami marnotrawnymi, ale On zawsze pozostaje Ojcem
mi³osiernym.
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Od soboty rozpoczynamy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Zachêcamy doros³ych, m³odzie¿ i dzieci
do odmawiania w tym miesi¹cu
ró¿añca w domu lub w koœciele.
Nabo¿eñstwo ró¿añcowe odprawiamy o 17.30 oraz po Mszy œw.
o godz. 8.00.
2. W paŸdzierniku odprawiamy
nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê rano o godz.
8.30 i wieczorem o godz. 17.15.
3. Uczniów klas pierwszych
gimnazjum chc¹cych rozpocz¹æ
przygotowanie do bierzmowania
zapraszamy na Mszê œw. we wtorek o godz. 18.00. Po Mszy œw.
spotkanie organizacyjne w Bazylice. Natomiast kandydaci do
bierzmowania z kl. III gimnazjum
maj¹ swoje pierwsze spotkanie
w najbli¿szy pi¹tek na mszy œw.
o godz. 18.00.
4. Spotkanie Honorowej Stra¿y
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
we wtorek o godz. 16.00.
5. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II. Po wieczor-

nej mszy œw. spotkanie Szko³y Modlitwy Jana Paw³a II.
6. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê Mszê œw. zapraszamy
zw³aszcza tych, którzy podjêli siê
duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê odwiedzamy
chorych z sakramentami œwiêtymi.
O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.
7. W przysz³¹ niedzielê chrzty na
mszy œw. o godz. 13.30, pouczenie
dla rodziców i chrzestnych w pi¹tek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.
8. We wtorek 11 paŸdziernika pielgrzymowaæ bêdziemy do trzech polskich miejsc nawiedzonych przez
Ojca Œwiêtego Franciszka: Campus
Misericordiea w Brzegach, Sanktuarium Mi³osierdzia oraz Centrum
Jana Paw³a II w £agiewnikach. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt 30 z³.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Redakcji Tygodnika Carolus i Bazylika, a tak¿e
Wszystkim, którzy pamiêtali o moich imieninach
– serdecznie dziêkujê!
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Ks. Stanis³aw Jaœkowiec
Proboszcz parafii Of.NMP

Niedziela 2 paŸdziernika
6.00 Œp. Franciszek Bies
7.30 Œp. Franciszek i rodzice
Œp. Zbigniew Bochenek - 20 r.œm.
9.00 Œp. Jerzy Godek
Roków: Œp. Janina Nicieja - 20 r.œm., m¹¿
Stanis³aw

10.30 Dziêkczynna w 40 r.œlubu Anny
i Jana z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
dla ca³ej rodziny
00
12.
Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Teresa i Franciszek Nogala

Sierpniowa pielgrzymka do £agiewnik cz. I
W przedostatni dzieñ sierpnia
– wtorek, grupa 35 osób wraz
z ks. Infu³atem spotka³a siê
o godz.13.00 przed
blokiem Nr 1 na
osiedlu XX-lecia.
Pielgrzymkê rozpoczynamy w kolejnym punkcie dzie³a
mi³osierdzia w naszym mieœcie – Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepe³nosprawnych „Daæ
szansê” w Wadowicach.
W œwietlicy wita nas bardzo
serdecznie Pani Prezes Stowarzyszenia Bogumi³a Joñczyk –
a zarazem mama niepe³nosprawnego dziecka. Szczegó³owo i fachowo przedstawia historiê powstania Stowarzyszenia, cele,
zadania i plany na dalsz¹ przysz³oœæ. Inicjatywa wysz³a od rodziców niepe³nosprawnych
dzieci w 2002 roku, którzy po-

mocy w swoich problemach musieli szukaæ daleko poza miejscem zamieszkania. To grupa zaledwie 15 osób. Ju¿
w 2003 roku Stowarzyszenie zostaje zarejestrowane w KRS
i uzyskuje osobowoœæ
prawn¹. Obecnie Stowarzyszenie obejmuje bezp³atn¹ opiek¹
oko³o 230 dzieci, nie
tylko z powiatu Wadowice, ale i spoza
tego terenu. Jest to
jedno z najwiêkszych
Stowarzyszeñ tego
typu w Ma³opolsce po Krakowie.
Relacje s³owne wsparte s¹ ilustracjami wyœwietlanymi na ekranie
z poszczególnych punktów, jak:
Specjalny Punkt Przedszkolny,
Œwietlica Terapeutyczna, Sala
Doœwiadczeñ Œwiat³a, sale pedagogiczne, rehabilitacyjne i inne
okolicznoœciowe wystêpy dzieci.
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Stanis³awa Bando³a

Poniedzia³ek 26 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Wójcik
Œp. Ma³gorzata Rauch
45
6.
Œp. Franciszek Bies
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Piotr Dzikowski - r.œm.
12.00 Œp. Anna Palus
18.00 Œp. Jacek Pawlik
Œp. Rafa³ Spyrka
Wtorek 27 wrzeœnia
6.00 Œp. Tadeusz Jamrozik
6.45 Œp. Marian Piwowarczyk
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Rafa³ Spyrka
O b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej
dla Paw³a Homel w 18 r.urodzin
Œroda 28 wrzeœnia
6.00 Œp. Wincenty i Helena Malinowscy z dzieæmi
6.45 Œp. Jadwiga Tatara
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II dla
Stanis³awy
00
12.
Œp. Marian Nizio
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
Matki Bo¿ej dla Agnieszki w 50 r. urodzin
- O ³askê zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy dla Moniki Wajdzik
Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. Stanis³aw Budzowski - 15 r.œm.
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz

Œp. Bronis³awa ¯arów
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Talaga
Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Marian Korpa³a
Œp. Kazimierz i Janina Ryœ
Czwartek 29 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Krupnik
6.45 Œp. Helena Bojêœ
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Œp. Jacek Pawlik
12.00 Œp. Stanis³aw K³obuch
18.00 Œp. Adam Gawlik - 8 r.œm., ¿ona Teresa
Œp. Maria Wójcik
Pi¹tek 30 wrzeœnia
6.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. Marian Korpa³a
6.45 Œp. Franciszek Bies
7.30 Œp. Edward Maœlanka
8.00 Œp. Helena i Stanis³aw Madyda, córka
Jadwiga
12.00 Œp. Marian Nizio
18.00 Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Agata Lasek
Sobota 1 paŸdziernika
6.00 Œp. Marian Nizio
6.45 Œp. Maria Wójcik
Œp. Franciszek Bies
7.30 Œp. Aleksander Wajdzik
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
18.00 Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Franciszek i rodzice
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

W Karagandzie, w Kazachstanie w po³owie wrzeœnia by³ beatyfikowany polski kap³an –
ks. W³adys³aw Bukowiñski.

Równie¿ Najœwiêtsza Maryja,
Bo¿a Rodzicielka, towarzyszy³a
Swemu Synowi. Tak w dzieciñstwie, jak i w m³odoœci oraz dojrza³oœci. Wiernie sta³a pod krzy¿em. By³a z naszym Zbawc¹ równie¿ i po zmartwychwstaniu.
Na pocz¹tku wrzeœnia prze¿ywaliœmy kanonizacjê Matki Teresy z Kalkuty. Ca³e jej ¿ycie

by³o s³u¿b¹ cz³owiekowi.
Opuszczonemu i zmarginalizowanemu. Pomaga³a nawet godnie umieraæ tym, których nie
mo¿na by³o ju¿ uratowaæ. Upomina³a siê o najbardziej bezbronnego cz³owieka, który
w ³onie matki skazany jest na
aborcjê. Œwiêta z Kalkuty by³a
przy tych, których œwiat przekreœla³. Oni byli jej towarzyszami. Opuszczeni, zaniedbani.
Jakby ju¿ zu¿yci i nieprzydatni
do niczego. Ona przypomina³a
œwiatu o godnoœci ka¿dego
cz³owieka.

Odznacza³ siê heroiczn¹ wiernoœci¹ duszpasterskiemu powo³aniu. Uwa¿a³, ¿e nie mo¿e siê
zwalniaæ z kap³añskiej pos³ugi
ludziom, o których jakby Koœció³
zapomnia³. Choæ jego zdrowie po
przesz³o 13 latach w gu³agach
by³o zdewastowane, to na ¿yczliw¹ propozycjê ks. kard. Karola
Wojty³y by w polskich szpitalach podreperowa³ siebie –
z uœmiechem odpowiada³: „Le¿¹cy kap³an w Karagandzie tez jest
duszpasterzem, a ewangelizuje
równie¿ jego grób.” Jego heroiczne towarzyszenie zes³añcom
polskim i niemieckim nie mia³o
granic. Nie myœla³ o sobie, ale
o opuszczonych wygnañcach.
Do koñca ich umi³owa³!
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(ci¹g dalszy na str. 4)

wierali ma³¿eñstwo i gdyœmy
umierali. Towarzyszy³eœ nam od
urodzin do grobowej deski. Myœmy równie¿ starali siê byæ
z Tob¹. W latach Twego proboszczowania, jak i ¿ycia emeryckiego. Starza³eœ siê na naszych
oczach. Przez ca³e lata by³eœ dla
nas latarni¹ morsk¹, która oœwieca³a nas p³yn¹cych wielokrotnie
po rozszala³ych falach naszego
¿ycia. Dziêkujemy Ci dzisiaj za
wierne towarzyszenie!”
Najskuteczniejsz¹ pomoc¹ do
dobrego wychowania jest zwyczajne bycie z wychowankiem.
Dzieñ po dniu. Miesi¹c po miesi¹cu. Rok po roku.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Kilka dni temu bra³em udzia³
w pogrzebie w Por¹bce ks. pra³ata Józefa Str¹czka. By³ najstarszym kap³anem naszej diecezji. Mia³ prawie 102 lata.
W Por¹bce prze¿y³ 50 lat ¿ycia
kap³añskiego. Piêkne œwiadectwo o jego ¿yciu przekaza³ w kazaniu ks. pra³at Tadeusz Kasperek – pochodz¹cy z parafii
Zmar³ego. Wzruszaj¹ce by³o
przemówienie Pana Starosty
przed wyprowadzeniem trumny
z koœcio³a parafialnego. Mówi³:
„Ksiê¿e Pra³acie, przez przesz³o
50 lat wychowywa³eœ nas. By³eœ
z nami gdyœmy siê rodzili,
przyjmowali komuniê œw., za-

Goœæ w dom…. czyli

ŒDM od domowej kuchni

Wtorek. Ranek zwyczajny,
œniadanie typowo polskie z wêdlinami, mas³em, pomidorami,
chocia¿ by³o te¿ mleko, p³atki,
d¿emy. Doskonale „schodzi³a”
Nutella. Grupa by³a bardzo zdyscyplinowana. O uzgodnionej
godzinie na zewn¹trz, wspólnie
odmówili modlitwê porann¹
(Jutrzniê) i wyruszyli do Rynku.
Chcieliœmy ich wesprzeæ transportem, ale Ksi¹dz Andrzej –
szef grupy powiedzia³, ¿e bêd¹
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cz.III

chodzili piechot¹. By³ to wtorek,
dzieñ rozpoczêcia ŒDM w Krakowie. Nasi m³odzi przyjaciele
wyruszyli do Krakowa. „Przyjad¹ raczej póŸno, kolacjê zjedz¹
w Krakowie. Nie przygotowujcie
¿¹dnego posi³ku”. To s³owa Szefa. My, Nadzwyczajni Szafarze
te¿ uczestniczyliœmy w rozpoczêciu, spe³niaj¹c pos³ug¹ rozdzielania Komunii Œw. Mieliœmy
du¿o szczêœcia, bo naszym autobusem dojechaliœmy bardzo bli-

sko Krakowskich B³oñ i z tamtego miejsca zostaliœmy te¿
odebrani. W Wadowicach byliœmy ju¿ ok. 21.00.
Nasi amerykañscy
przyjaciele mieli go
du¿o mniej. Gdy dotarli na przystanek
kolejowy Kraków
£agiewniki, nie uda³o siê im wejœæ do poci¹gu do Wadowic,
nastêpny z uwagi na
awariê nie jecha³. Z Krakowa
wyjechali po godz. 24.00 poci¹giem, który jecha³ do Zakopanego. Ksi¹dz Andrzej mia³
telefon komórkowy, wiêc na
szczêœcie, mieliœmy sta³¹
³¹cznoœæ z grup¹. Zastanawialiœmy siê jak te 46 osób odebraæ z Kalwarii. Na szczêœcie
w internecie znaleŸliœmy informacjê, ¿e o tej porze jest
poci¹g do Wadowic (w ramach ŒDM). W Wadowicach
zameldowali siê o godz.
02.30. Zorganizowaliœmy
szybki transport i do trzeciej
mieliœmy wszystkich na miejscu. Tak póŸny przyjazd sk³oni³ moj¹ ma³¿onkê do przygotowania na szybko ciep³ej
zupy jarzynowej. By³ to hit ich
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pobytu na naszej ziemi. Mimo bardzo póŸnej lub jak kto woli bardzo
wczesnej godziny, zupa rozchodzi³a siê w mig, dobrze, ¿e
by³o jej na tyle, i¿ ka¿dy
móg³ wzi¹æ repetê. A to
ju¿ by³a œroda, kolejny
dzieñ pobytu.
Œroda.Z racji nocnego
powrotu goœcie wstali
póŸniej, póŸniej te¿ by³o
œniadanie i ko³o po³udnia
wyruszyli do Rynku. Pozosta³¹ czêœæ dnia spêdzili w Wadowicach. Byli na Karmelu uczestnicz¹c w Adoracji, uczestniczyli
w wieczornym koncercie na Rynku i indywidualnie wracali do naszych domów. PóŸnym wieczorem
zebraliœmy siê na wspólnej kolacji,
któr¹ zakoñczyli modlitw¹ wieczorn¹. Jak ju¿ pisa³em wczeœniej,
cz³onkowie grupy, mimo zró¿nicowanych temperamentów i wieku,
byli bardzo zgrani i zdyscyplinowani. Nie sprawiali ¿adnych problemów, nie nadu¿ywali goœcinnoœci, byli bardzo mili i serdeczni. Nie
byli to cz³onkowie bogatych rodzin, wrêcz odwrotnie, a na ich
wyjazd do Polski sk³ada³a siê ca³a
diecezja, zbieraj¹c na ten cel pieni¹dze, przez dwa, poprzedzaj¹ce
ŒDM lata. cdn Tadeusz WoŸniak

