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30 Niedziela Zwyk³a

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Ryszard Urbaniec, ur. 1945r., zam. ul. Mickiewicza

Œp. Anna Leñ, ur. 1940r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Zbigniew Kwiatkowski, ur. 1933r., zam. £azówka

Œp. Miros³aw Nowak, ur. 1959 r.,

Œp. Helena Krzystoñ, ur. 1949 r., zam. ul. Graniczna

Œp. Genowefa Kanik, ur. 1931 r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Jan Dyrcz, ur. 1950 r., zam. ul. Nadbrze¿na

Przedziwna wymiana

Gdy czytacie ten numer Bazyliki ja prze-
bywam na 10-dniowej wizycie w Chica-
go, w USA. Jeden z tamtejszych Polo-
nijnych Klubów zaprosi³ mnie przez
Pana dr Jaworskiego, abym wyg³osi³
podczas bankietu przemówienie na
temat zwi¹zków Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II z Wadowicami. Przy okazji
tego spotkania odbêdzie siê zbiórka
pieniê¿na na Centrum Jana Paw³a II
w Krakowie. Przygotowuj¹c siê na
spotkanie chicagowskie po raz kolej-
ny uœwiadomi³em sobie, jak bardzo
Bóg ukocha³ nasze miasto. Jego
opatrznoœciowy plan sprawi³, ¿e do
grodu nad Skaw¹ przyby³ w roku 1919
Karol Wojty³a wraz z ¿on¹ i synkiem
Edmundem. W³adze odradzaj¹cego
siê wojska polskiego zatrudni³y pod-
oficera w s³u¿bie stacjonuj¹cego
w naszym mieœcie XII Pu³ku Piecho-
ty. Zapragn¹³ Bóg, by tu³acze ¿ycie
Wojty³y zatrzyma³o siê na d³u¿ej
w Wadowicach. Po roku pobytu

(ci¹g dalszy na str. 2)
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota  29 paŸdziernika
6.00 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga

6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Stanis³aw Panek
 8.00 Œp. Marian Piwowarczyk
12.00 Œp. Teresa El¿bieciak
18.00 Œp. Kazimierz Matlak

Œp. Maria Wójcik

Niedziela 30 paŸdziernika
6.00 Anna i Ludwik Szczurek i œp. ich rodzice
 7.30 Œp. Tadeusz Jamrozik

Œp. Jacek Pawlik
 9.00 Œp. ks. Stanis³awM¿yk
Roków: Œp. Kazimierz Górowski
10.30 Œp. Franciszek i rodzice
12.00 Œp. Jan Buraczek
13.30 Œp. Julian, Marta, Artur, W³adys³aw

18.00 Œp. Stanis³awa Piesko

(ci¹g dalszy ze str. 5)1. We wtorek o godz. 16.00
spotkanie Stra¿y Honorowej
NSPJ.

2. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II.

3. W przysz³y wtorek Uroczy-
stoœæ Wszystkich Œwiêtych.
W naszej bazylice nie bêdzie
Mszy œw. o godz. 13.30. Na
cmentarzu komunalnym odpra-
wimy w tym dniu Msze œw.
o godz.9.00, 11.00 oraz o 13.00
– po niej procesja. Na cmenta-
rzu parafialnym Msza œw.
o godz. 9.00.

4. W œrodê 2 listopada Dzieñ
Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
W naszej Bazylice msze œw. jak
w dni powszednie. Dodatkowo
msza œw. na cmentarzu parafial-
nym o godz. 9.00, a na komunal-
nym o godz. 11.00.

5. Na wypominki roczne i msze
œw. zbiorowe przyjmujemy
w kancelarii lub zakrystii, a na
wypominki listopadowe mo¿na
sk³adaæ do skarbony za chrzciel-
nic¹. W tym roku w wypomin-
kach rocznych modlimy siê
przed msz¹ œw. o 7.30, 9.00,
10.30, 12.00 i 18.00, a w wypo-
minkach jednorazowych przez
ca³y miesi¹c o godz. 17.00.

6. Œwiêci tego tygodnia: w pi¹-
tek – Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

18 maja 1920 urodzi³ mu siê dru-
gi syn, którego ochrzci³ w tutej-
szym koœciele kapelan wojsko-
wy, ks. Franciszek ¯ak. I sta³o
siê, i¿ z niezbadanych wyroków
Opatrznoœci Bo¿ej przysz³y Pa-
pie¿ bêdzie zwi¹zany na ca³e
¿ycie z naszym miastem. Dzie-
ciñstwo i m³odoœæ spêdzi w tym

grodzie. W tutejszym koœciele
bêdzie ochrzczony, przyjmie
I Komuniê œw. oraz Bierzmowa-
nie. Gimnazjum im. M. Wadowi-
ty, które w tym roku obchodzi
chwalebne 150 lat istnienia bê-
dzie siê szczyci³o, ¿e w jego mu-
rach zdobywa³ wiedzê i zda³ ma-
turê. Historia Wielkiego Polaka,
œw. Jana Paw³a II jest przedziw- Tadeusz WoŸniak

i bogata w treœæ charakterystyka
zmar³ego. Taki by³ Kardyna³
Franciszek, skromny i zarazem
wielki.

Bogat¹ w treœæ dotycz¹c¹ du-
chowoœci Ks. Kardyna³a Fran-
ciszka by³a Homilia Ks. bp Grze-
gorza Rysia, wyg³oszona wieczo-
rem, 2 sierpnia, w dniu œmierci
Ks. Kardyna³a. Warto do niej siê-
gn¹æ, aby bli¿ej poznaæ jaki
w swym wnêtrzu by³ Ks. Kardy-
na³ Franciszek. Ks. bp. Grzegorz
podkreœli³, ¿e godzina i dzieñ
odejœcia kard. Macharskiego s¹
symboliczne. „Ca³e ¿ycie szed³
za Janem Paw³em II. 9:37 tak jak
21:37. Zawsze po jego œladach,
ale na swój sposób, wiêc akurat
poranna 9:37”. Zaznaczy³ –
dzieñ œmierci Metropolity Senio-
ra – Porcjunkula, czyli wspo-
mnienie œw. Franciszka z Asy¿u.

Wyjaœni³, ¿e Porcjunkula to
miejsce, dla którego œw. Franci-
szek otrzyma³ od papie¿a Hono-
riusza III mo¿liwoœæ uzyskania
odpustu zupe³nego. „Przed tym,
jak Franciszek uzyska³ tê ³askê,
odpust zupe³ny uzyskiwali tylko
ludzie, którzy mogli siê wybraæ
do Ziemi Œwiêtej”, a wiec ludzie
bogaci. Do Porcjunkuli móg³
wejœæ ka¿dy. I zapewne wiêk-
szoœæ pielgrzymów do Asy¿u to
czyni. „Porcjunkula objaœnia nie
tylko nadziejê ¿ycia wiecznego,
ale tak¿e ¿ycie œw. Franciszka,
jak i kard. Franciszka. Odpust
Porcjunkuli jest znakiem wybo-
ru ubogich. Taki by³ te¿ wybór
kard. Franciszka i nie chodzi mi
tu o ostatnie 10 lat mieszkania
u sióstr albertynek. Wybór ubo-
gich to by³ dla niego wybór jego
stylu ¿ycia” – kontynuowa³
ks. Biskup. cdn
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 24 paŸdziernika
 6.00 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga
Œp. Marian Talaga

6.45 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
7.30 Œp. Stanis³aw Joñczyk
 8.00 Œp. Teresa Kwiatek
12.00 Œp. Zofia Szymañska
18.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Cecylia Marcinkowska
Wtorek 25 paŸdziernika
 6.00 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga

6.45 Œp. Maria Wójcik
7.30 Œp. Jan i Anna - r. œm.
8.00 Œp. Marian Bukowski
12.00 Œp. Kazimierz Matlak
18.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Tadeusz Jamrozik
Œroda  26 paŸdziernika
 6.00 Œp. Franciszek i rodzice
 6.45 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga
Dziêkczynna za 20 lat ¿ycia
ma³¿eñskiego Moniki i Piotra
z proœb¹ o dalsze ³aski i b³ogos³awieñstwo

 7.30 Œp. Tadeusz Jamrozik
 8.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
12.00 Œp. Karol Kuœmiercyzk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O ³askê zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy dla Tadeusza
Grobelnego
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. pra³ata Zdzis³awa
Za zmar³ych:
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Piotr Grochowski
Œp. Jacek Pawlik

Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Maria Krupnik
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Józefa Karelus
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Talaga
Œp. Marianna Kwaœny - 3 r.œm.
Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Marian Korpa³a
Czwartek 27 paŸdziernika
 6.00 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga

6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Marian Bukowski
 8.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
12.00 Œp. Józef Œwiat³oñ - 20 r.œm., ¿ona

Dominika, syn Jan, wnuk S³awomir
18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

Œp. Franciszek i rodzice
Pi¹tek 28 paŸdziernika
 6.00 O pojednanie w rodzinie za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
prosi opuszczona matka Jadwiga
Œp. Ma³gorzata Rauch

6.45 Œp. Marian Theresa Turczyk
7.30 Œp. Tadeusz Seweryn - 4 r.œm.
 8.00 Œp. Franciszek i Aniela Burzyñscy
12.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Œwiêcickich

i Skowronów
18.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Tadeusz Warcho³, syn Jacek

nym splotem nieoczekiwanych
zdarzeñ. Tylko m¹droœæ Bo¿a
mog³a przeprowadziæ przysz³e-
go Papie¿a z nad Skawy, Wi-
s³y… a¿ nad Tybr. Któ¿by to
wyj¹tkowe wezwanie móg³ prze-
widzieæ. Z ma³ych Beskidów
polskich Bóg poprowadzi³ Go na
niebosiê¿ne, duchowe szczyty.

Sam Papie¿ niejednokrotnie
potwierdza³, i¿ Wadowice bar-
dzo Go ubogaci³y wiedz¹ i do-
œwiadczeniem. To s³ynne powie-
dzenie: „Tu wszystko siê zaczê-
³o” mia³o potwierdzenie w Jego
¿yciowej drodze.

A co Wadowice zawdziêczaj¹
Ojcu Œwiêtemu? Gdy myœlê
o tym wyj¹tkowym obdarowaniu
– to na czo³o wysuwa siê zdoby-
ty, œwiatowy rozg³os. Bez Papie-
¿a – kto by siê interesowa³ tym
miasteczkiem? By³oby takim,
jak inne ¿yj¹ce  swoimi ma³o-

miasteczkowymi problemami. Ze

s³aw¹ wi¹¿e siê ruch pielgrzym-
kowo-turystyczny. Przyby³ te¿

wiêkszy rozkwit gospodarczy.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ ubo-

gacaj¹ce prze¿ycie trzech papie-
skich pielgrzymek oraz naszych,

wielorakich podró¿y do Rzymu,
a zw³aszcza Watykanu. Œwiêty

Papie¿ daje nam silne motywy do
Bo¿ego ¿ycia. Wci¹¿ nas uskrzy-

dla. Dodaje chêci, by ¿yæ lepiej
i piêkniej. By nasze ¿ycie by³o

bardziej ludzkie i Bo¿e. Jestem
przekonany równie¿ o wielkich

dobrach, które uzyskujemy dziê-
ki naszej modlitwie do Œwiêtego

Patrona. Dziêki Ci, Panie za tê
niezwyk³¹ wymianê. Niech ona

wci¹¿ trwa. Niech nie obumiera,
lecz wci¹¿ têtni ¿yciem.

Radosne czwartki 2016

Radosne czwartki podczas wa-
kacji organizowane s¹ dla dzie-
ci przez parafiê Of.NMP w Wa-
dowicach ju¿ od 14 lat. Od 2007
roku otrzymujemy na ich orga-
nizacjê dotacjê z Urzêdu Miasta,
w tym roku 14 tys. z³, za co ser-
decznie dziêkujemy. Przez
9 wakacyjnych czwartków orga- (ci¹g dalszy na str. 4)

nizowane by³y wycieczki pod ha-
s³em: „Parki narodowe, krajobra-
zowe, rezerwaty przyrody”. Pro-
wadzone by³y te¿ dzia³ania pro-
filaktyczne dotycz¹ce uzale¿-
nieñ. Wyjazdy cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem, wziê³o
w nich udzia³ 400 dzieci.



-5--4-
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S³uga ubogich
(ci¹g dalszy ze str. 3)

W Ojcowskim Parku Narodo-

wym zwiedzi³y jaskiniê Ciemn¹,

Muzeum Przyrodnicze. Wêdro-

wa³y po piaskach Pustyni B³ê-

dowskiej. W Pieniñskim parku

Narodowym obejrza³y wystawê

i film, podziwia³y osobliwoœci

rezerwatu przyrody w W¹wozie

Homole. Piêkna pogoda towa-

rzyszy³a nam podczas wêdrów-

ki po Gorczañ-

skim parku Na-

rodowym, gdzie

zw iedz i l i œ my

„Orkanówkê”.

Zakopane –

spacer do KuŸ-

nic. W Szczy-

rzycu bawiliœmy siê w Wiosce

Indiañskiej. Rezerwat przyrody

„Skamienia³e Miasto” w Ciê¿-

kowicach, gdzie wêdrowaliœmy

wœród ska³ o ró¿nych kszta³-

tach. Piêkno Beskidu Wyspowe-

go ogl¹daliœmy id¹c na Œnie¿ni-

cê. W Babiogórskim Parku Na-

rodowym zachwyci³a nas wy-

stawa „Korona Gór”.

Na ka¿dej wycieczce dzieci
mia³y zapewniony ciep³y posi³ek,
fachow¹ opiekê. Gor¹co pragnê
podziêkowaæ grupie nauczycie-
li, którzy jako wolontariusze jeŸ-
dzili z nami. Nale¿¹ do nich: PP
M. Dudoñ, R. Piotrowska, J. Ko-
z³owska, J. Moska³a, R. Marek,
D. Kowalska, PP. Poterek, Kwa-
œniak, Wcis³o. Opiekê duchow¹
i nie tylko pe³ni³ ks. inf. J. Gil,
ks. A Stawasz.

2 sierpnia ule-
g³am powa¿nej
kontuzji, co nie
pozwoli³o mi na
dalszy udzia³
w wycieczkach.
Dziêki wsparciu
ks. Infu³ata, któ-
ry powiedzia³ –

„wszystko zale¿y od Pani, posta-
nowi³em, ¿e wyjazdy bêd¹.” Przy
du¿ej pomocy, zw³aszcza
P. J. Wêgrzyna, jego ¿ony, P. Ur-
szuli, mojej siostry odby³y siê
wszystkie zaplanowane wyciecz-
ki. Podczas 9 wycieczek ani raz
nie by³a potrzebna apteczka. Czu-
wa³ nad nami œw. Jan Pawe³ II,
który tak kocha³ wêdrówki
i piêkno ojczystej przyrody.

Maria Zadora

W pi¹tek, 5 sierpnia, po¿egna-
liœmy na Wawelu Ks. Kardyna³a
Franciszka Macharskiego. I cho-
cia¿ Ks. Kardyna³ by³ Honoro-
wym Obywatelem Wadowic, de-
legacja ludzi œwieckich naszej
parafii by³a bardzo skromna –
szeœcioosobowa.

Uroczystoœci ¿a³obne zgroma-
dzi³y wiele delegacji oficjalnych
z Panem Prezydentem i Pani¹
Premier na czele, nie mog³o za-
brakn¹æ przedstawicieli Episko-
patu, byli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych wszystkich
szczebli. Wielu by³o tez „nie-
zrzeszonych” pragn¹cych od-
daæ ho³d wieloletniemu Metro-
policie. Wielu, lecz  trudno by-
³oby ich okreœliæ jako nieprze-
liczone t³umy. Pozosta³ pewien

niedosyt i konkluzja: nie pe³ni¹-
cy ju¿ swoich funkcji s¹ mniej
zauwa¿ani, mniej siê o nich pa-
miêta, zas³ugi zapomina. Ale
„Stary Zygmunt” nie zapo-
mnia³, bi³ jak zawsze, dostojnie,
a „odzywa siê tylko w nadzwy-
czajnych sytuacjach”. Bo i sytu-
acja by³a nadzwyczajna i ¿egna-
ny Metropolita Senior by³ nad-
zwyczajny.

„Wpisa³ siê g³êboko w kra-
kowsk¹ historiê i to nie dlatego,
¿e tu siê urodzi³ przed dziewiêæ-
dziesiêcioma niemal laty i nie
dlatego, ¿e tu umar³, ale ¿e s³u-
¿y³ Koœcio³owi krakowskiemu
i ludziom, ¿e zostawi³ g³êboki
œlad na tej ziemi i w ludzkich ser-
cach… w wielu wypowiedziach
podkreœlano jego prostotê, ubó-
stwo, inteligencjê, oddanie Ko-
œcio³owi, patriotyzm, zakorze-
nienie w tradycji historycznej,
otwarcie na znaki czasu wspó³-
czesnoœci i perspektywiczne,
prorocze wrêcz wychylenie
w przysz³oœæ.” To fragment
z kazania Ks. Kardyna³a Dziwi-
sza, g³ównego celebransa uro-
czystoœci pogrzebowych. Krótka


