(ci¹g dalszy ze str. 7)

wymagaj¹ca si³ i cierpliwoœci.
Podczas tego wêdrowania nie
mogliœmy siê nadziwiæ twórcy
rozg³oœni toruñskiej, o. Tadeuszowi Rydzykowi, a tak¿e budowniczemu sanktuarium licheñskiego, ks. Eugeniuszowi
Makulskiemu, ¿e potrafili zapaliæ rzesze ludzi, aby im pomagali w tych budowlach. Dzie³a
te od strony gospodarczej kosztowa³y miliony z³otych. Tysi¹ce Polaków ofiarowa³o swoje
ja³mu¿ny na ten zbo¿ny cel. Zachwyci³y nas prokatedry w Ko³obrzegu i Kamieniu Pomorskim. Koœcio³y te s¹ czyteln¹
histori¹ wiary, któr¹ ¿yli mieszkañcy Pomorza. Szczecin – miasto nadgraniczne. Tam us³yszeliœmy
historiê, jak ziemie nadgraniczne przechodz¹ z r¹k do r¹k. Trzebnica
ze œw. Jadwig¹ uczy³a nas, jak bardzo ofiarna mi³oœæ jest wci¹¿ aktualna. Nisko siê k³aniam wszystkim uczestnikom naszej kwietniowomajowej pielgrzymki. Bêdziemy przez kilka numerów Bazyliki czytali wspomnienia uczestników.
ks. Infu³at
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Z naszej wspólnoty odszeli do wiecznoœci:

Œp. W³adys³aw WoŸniak, ur. 1942 r., zam. Os. XX-lecia
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Œwiatowy Dzieñ
Modlitw o Powo³ania
Dzisiejsza niedziela jest
szczególnym dniem modlitw o powo³ania kap³añskie i zakonne. W parafii,
z której niektórzy maturzyœci id¹ do Seminarium,
a dziewczêta do Zakonu
musi têtniæ g³êbokie ¿ycie
religijne. Rodz¹ce siê powo³ania s¹ œwiadectwem
¿ywej wiary parafii. Tylko
m³ode kobiety rodz¹. Babcie nie mog¹ byæ ju¿ matkami. M³ode, prê¿ne parafie rodz¹ powo³ania kap³añskie i zakonne. Tam, gdzie
nie ma prê¿nej religijnoœci
– nie ma powo³añ. Obyœmy
w naszej wadowickiej parafii rozwijali nasze serdeczne
relacje z Bogiem oraz kszta³towali w sobie wyobraŸnie
mi³osiernej mi³oœci.
ks. Infu³at

4. Niedziela Wielkanocna 7 maja 2017
1. Zachêcamy do udzia³u w nabo¿eñstwach majowych. W naszej bazylice odprawiamy je codziennie o godz. 18.30.
2. Dziœ Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw
w tej intencji. Na mszach œw.
o godz. 10.30 i 12.00 uroczystoœæ I Komunii œwiêtej. Natomiast rocznica I Komunii Œw.
w naszej parafii w przysz³¹ niedzielê na mszy œw. o godz. 10.30.
3. W sobotê 13 maja 100. rocznica objawieñ fatimskich.

4. W nastêpn¹ niedzielê o godz.
7.30 zmianka ró¿añcowa, natomiast na Mszy œw. o godz. 9.00
spotkanie m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do bierzmowania ze
wszystkich klas gimnazjalnych.
5. Jutro Uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika,
g³ównego patrona Polski i archidiecezji. Tradycyjna procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na
Ska³kê w przysz³¹ niedzielê
o godz. 9.00. ks. S. Jaœkowiec, prob

Niewykorzystana uroczystoœæ
Jaka jest nasza wadowicka religijnoœæ? Jest czêsto jednostronna i niekonsekwentna. Co
te okreœlenia w rzeczywistoœci
znacz¹? Religijnoœæ jednostronna wyra¿a siê miêdzy innymi
tym, ¿e w ¿yciu moralnym zwa¿amy na nasz stosunek do Boga.
Relacje z cz³owiekiem czêsto
pozostaj¹ w cieniu. A przecie¿
dwa przykazania mi³oœci Boga
i bliŸniego s¹ ze sob¹ sprzê¿o-
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ne. „Bêdziesz mi³owa³ Boga z ca³ego serca i z ca³ej duszy i ze
wszystkich si³, a bliŸniego swego, jak siebie samego.” W naszym
rachunku sumienia, który robimy
przed spowiedzi¹ czêsto oskar¿amy siê z tego, ¿e opuszczamy
mszê œw., ¿e siê nie modlimy.
Cz³owieka, z którym przebywamy na co dzieñ – nie bierzemy
pod uwagê. Œwiêty Jan Pawe³ II
czêsto podkreœla³, ¿e cz³owiek

Sobota 13 maja
6.00 Œp. Genowefa Kanik
6.45 Œp. Maria Mika
7.30 Œp. Edward Figlewicz
8.00 18. r. urodzin Katarzyny - o b³. Bo¿e,
³aski, pomoc w nauce i zdanie matury
Dziêkczynno-b³agalna w 35 r. œwiêceñ
kap³añskich ks. Stanis³awa Miki
12.00 Œp. Anna Nidecka - 35 r.œm., W³adys³aw
Nidecki - 30 r.œm., Tadeusz Nidecki 40 r.œm., W³adys³aw Nidecki - 33 r.œm.
00
18.
Œp. Anna Kurowska - 5 r.œm., m¹¿ Henryk
Œp. Stanis³awa Korzeniowska

Niedziela 14 maja
6.00 Œp. Emil i Zofia Polak i ich rodzice
7.30 O zdrowie dla Cz³onków Ró¿y
i ks. Opiekuna
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
i zdrowie dla Anny i Bart³omieja
w 1 r. œlubu
00
9.
Œp. Zofia i Edward Skiba
Roków: Œp. Józef Mrowiec - 16 r.œm., córka
Monika
10.30 Rocznica I Komunii œw.
12.00 Œp. Anna Leñ
13.30 Roczki
19.00 Œp. Stanis³aw Kwarciak, ¿ona
Stanis³awa, syn Wies³aw

ni nadziei, ¿e wierz¹c i ufaj¹c –
dost¹pimy ³aski Bo¿ego Mi³osierdzia.
Wróciliœmy do naszych domów,
aby na nowo widzieæ Bo¿¹ Mi³oœæ wokó³ nas, byæ aposto³em
i zauwa¿yæ tych, którzy potrzebuj¹ naszego mi³osierdzia.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Najœwiêtszym Sakramentem
rozwa¿aliœmy pragnienia Serca
Jezusowego, jakie chce ci¹gle
darzyæ cz³owieka – odmawiaj¹c
Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Trochê zmêczeni, ale jak bogaci i umocnieni na duchu, pe³-

Zofia Matlak

Wyj¹tkowe pielgrzymowanie
Bardzo pragn¹³em, aby moje
pielgrzymkowe duszpasterstwo
w Wadowicach objê³o ca³y zarys
naszej Ojczyzny. Odby³em pielgrzymkê po³udniow¹ œcian¹ Polski, wschodni¹ i pó³nocn¹. Zosta³o mi nawiedzenie pó³nocnozachodnich sanktuariów Polski.
Poderwa³em do tego pielgrzymowania grupê prawie 50-osobow¹
i odprawiliœmy autokarow¹ piel-

grzymkê od 29 kwietnia do
1 maja. Trasa by³a bardzo urokliwa: Licheñ, Toruñ, Ko³obrzeg,
Kamieñ Pomorski, Szczecin
i Trzebnica. Mia³a ogromne walory krajowo-poznawcze, a tak¿e zag³êbienie siê w ¿yciorysy
Œwiêtych, którzy tworzyli historiê naszego narodu. By³a jednak
na skutek ogromnych odleg³oœci
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Poniedzia³ek 8 maja
6.00 Œp. Zbigniew Filek
Œp. Czes³awa Œliwa
6.45 Œp. Piotr Jucha
7.30 Œp. Teresa Jankowska
8.00 Œp. Jan Dyrcz
12.00 Dziêkczynna w 94 r. urodzin dla
Justyny z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
dla niej i jej rodziny
18.00 Œp. Jan Adamczyk - 11 r.œm, o b³. dla
Ewy i Adama Jêdrocha
Dziêkczynna dla Stanis³awy z okazji
85 r. urodzin oraz imienin - o zdrowie
i potrzebne ³aski
Wtorek 9 maja
6.00 Œp. Antonina Pacut
6.45 Œp. Józef Zawi³a
7.30 Œp. Edward Figlewicz
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy
12.00 Œp. Stanis³aw Drewniak i zmarli
z rodziny Drewniaków
18.00 Œp. Józef Rajda - 4 r.œm.
Œp. Jan Ceremuga
Œroda 10 maja
6.00 Œp. Irena Kolber
Œp. Wies³aw Dudoñ
6.45

Œp. Józef Radwan

7.30

Œp. Czes³awa Œliwa

8.00

Œp. Marek Talaga

12.

00

Œp. Czes³awa Filek

18.

00

W intencjach nowenny

- Dziêkczynno-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e
- O zdanie matury dla Mateusza Grzyb i
egzaminów dla Dawida Grzyb
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Maria Peszel
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Zofia Æwiertnia
Œp. Stanis³awa i Kazimierz Witczak
Œp. Barbara Tomicka
Œp. Józefa Domaszewicz
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Jerzy Moska³a
Œp. Janina Oczkowska-Sabuda
Œp. El¿bieta Biernat
Œp. Krzysztof Czapik
Œp. Ludwik Golec
Œp. Micha³ Leœniak - 14 r.œm.
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Zofia Bukowska
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Janina Witek - 2 r.œm., m¹¿ Leonard

Czwartek 11 maja
6.00 Œp. Maria Pyrzyk
6.45 Œp. Micha³ Maœlana
7.30 Œp. Zofia Gregorarz
8.00 Œp. Czes³awa Œliwa
12.00 Œp. Kazimiera Zadora
18.00 Œp. Marek Talaga
Œp. Stanis³aw Curzyd³o
Pi¹tek 12 maja
6.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
Œp. Alina Kie³bowska
6.45 Œp. Edward Tomczyk
7.30 Œp. Julianna Szymczak
8.00 Œp. Zofia Gregorarz
12.00 Œp. Czes³awa Muniak
18.00 Œp. Marek Talaga
-6Œp. Stanis³aw Curzyd³o

jest drog¹ do Boga. Uczy³ te¿, ¿e
rodzina jest drog¹ do Boga. Nasze ¿ycie chrzeœcijañskie wymaga, abyœmy w ¿yciu codziennym
zauwa¿ali Boga i cz³owieka. Potrzebna jest równowaga w realizacji dwóch przykazañ mi³oœci.
Branie pod uwagê tylko Boga,
a zaniedbywanie cz³owieka nazywa siê dewotyzmem. Pos³ugiwanie siê pogardliwym okreœleniem „ty dewotko” jest wtedy
s³uszne, gdy mê¿czyzna, czy
zw³aszcza kobieta, „modli siê
pod figur¹, a ma diab³a za skór¹”.
Drugi mankament naszej religijnoœci to brak konsekwencji
wiary w ¿yciu codziennym.
Przypatrzmy siê praktyce przyjmowania sakramentów œwiêtych. Z uznaniem trzeba podkreœliæ, ¿e na ziemi wadowickiej
przyjmowanie sakramentów jest
czymœ oczywistym. Dziêki
Bogu, prawie wszystkie dzieci
s¹ ochrzczone. Do pierwszej
Spowiedzi i Komunii œw. id¹ te¿
przewa¿nie wszyscy. Bierzmowanie równie¿ przyjmuje przewa¿aj¹ca iloœæ m³odzie¿y. Natomiast w przyjmowaniu Sakramentu Ma³¿eñstwa nie jest ju¿
najlepiej.
Widzê jednak wielk¹ lukê,
a niejednokrotnie przepaœæ pomiêdzy przyjêtym Sakramentem,

a dalsz¹ realizacj¹ daru otrzymanego w tym Sakramencie. WeŸmy pod uwagê przyjêcie pierwszego Sakramentu jakim jest
Chrzest. Nasi rodzie chc¹, aby
ich dziecko zosta³o ochrzczone.
Niejednokrotnie jednak zupe³nie
nie rozumiej¹ dlaczego ksi¹dz
wobec nich stawia pewne trudnoœci – wypomina im, ¿e nie
maj¹ jeszcze œlubu koœcielnego.
Przy tej okazji wypowiadaj¹ tacy
rodzice s¹dy, ¿e co ma nasze
¿ycie do chrztu naszego dziecka. Nie rozumiej¹ podstawowej
prawdy, ¿e chrzest jest zapocz¹tkowaniem w duszy dziecka ¿ycia
wiary, nadziei i mi³oœci. Nie
przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e
oni s¹ odpowiedzialni za tworzenie œrodowiska, w którym te Boskie dary mog¹ siê rozwijaæ. Czêsto spotykamy religijn¹ obojêtnoœæ w rodzinie, która nie sprzyja rozwojowi zapocz¹tkowanego Bo¿ego ¿ycia w dziecku, któ-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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œciele w zwi¹zku z tym dniem
æwiczebnych zajêæ. Ile¿ to kosztuje wysi³ku, tak duchowego, jak
i materialnego. Odpowiedni strój
dla dziecka, wystrój wnêtrza koœcio³a, przygotowanie przyjêcia.
To tylko niektóre elementy tego
niezwyk³ego dnia. Czêsto powtarzamy, ¿e jest to piêkna, niepowtarzalna uroczystoœæ. Nie ¿al
nam w³o¿onego trudu i poniesionych kosztów.
Dalsze postêpowanie dziecka,
jego rodziców i katechetów powinna rozwijaæ pobo¿noœæ eucharystyczn¹. Czêsta spowiedŸ
i komunia œw. powinna byæ
czymœ normalnym. Zdarza siê
jednak, ¿e w naszym wadowickim œrodowisku religijne zaniedbanie w jego rozwoju jest ra¿¹ce. Rodzice nie dbaj¹, by
dziecko prowadziæ na pierwsze
pi¹tki. Nie troszcz¹ siê równie¿, by systematycznie, co
niedzielê uczestniczyæ we

(ci¹g dalszy ze str. 3)

re otrzyma³o chrzest. Przypominamy sobie tegoroczn¹ aurê –
wci¹¿ zimno, deszczowo
i wietrznie. Trudno siaæ i sadziæ.
Ziemia jest nieprzygotowana by
stworzy³a warunki potrzebne do
kie³kowania i dalszej wegetacji.
Jeœli w danym domu prawie nikt
siê nie modli i z niego rzadko kto
chodzi na mszê œw. – taka postawa uniemo¿liwia normalny rozwój religijny ma³ego dziecka.
Dziecko musi dostrzec Boga
w praktyce swoich rodziców.
Piêkn¹ postaw¹ rodziców jest
pragnienie, by swoje dziecko jak
najszybciej ochrzciæ. Jednak ta
zbo¿na myœl musi skutkowaæ
w ¿yciu codziennym praktyk¹
religijn¹ rodziców.
Dzisiaj w naszej parafii jest
Pierwsza Komunia œw. Wczoraj
by³a Pierwsza SpowiedŸ.
W przygotowaniu dzieci do tych
uroczystoœci obserwujê du¿y
trud, tak katechetów, rodziców,
jak i samego dziecka. Wszyscy
oni uwa¿aj¹, ¿e I Komunia œw.
powinna byæ bardzo piêkna, tak
w koœciele, jak i na przyjêciach,
które najczêœciej robi siê w ró¿nych lokalach. Jestem pe³en
uznania za wk³adany wysi³ek
w godne prze¿ycie tego œwiêta.
Obserwujê, jak wiele jest w ko-
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mszy œw. Zauwa¿am, ¿e ju¿
w tzw. Bia³ym Tygodniu niektóre dzieci absentuj¹ siê
z przyjmowania Komunii œw.
Z uznaniem dostrzegam, ¿e
wiêkszoœæ wadowickich rodziców wci¹¿ dba, by swoje dziecko jak najlepiej przygotowaæ do

Pierwszej Spowiedzi i Komunii
oraz by w dalszym ¿yciu nauczyæ go systematycznego
uczestnictwa w coniedzielnej
mszy œw. wraz z czêstym przystêpowaniem do Sakramentu Pokuty i do Eucharystii.
ks. Infu³at

Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia

Jak co roku udaliœmy siê do
£agiewnik na Œwiêto, które ci¹gle wlewa zdroje ³ask. Wybraliœmy siê pomimo nie rokuj¹cej
dobrej pogody – ale dla wytrwa³ych nie ma przeszkód.
Gdy dotarliœmy – wszêdzie pe³no rozmodlonych pielgrzymów
z ró¿nych krajów. Widaæ ju¿ od
razu sp³ywaj¹ce z nieba obfitoœci ³ask w postaci œniegu, deszczu i silnego wiatru.
Ka¿dy odnalaz³ dogodne miejsce, aby owocnie prze¿yæ mszê
œw. Kazanie wyg³osi³ nasz Arcy-

biskup Marek Jêdraszewski. Rozpocz¹³ od daty 1934 roku, ¿e ju¿
wtedy s. Faustyna pragnê³a, aby
pierwsza niedziela po Wielkanocy by³a Œwiêtem Mi³osierdzia,
a w 1936 r., aby to Œwiêto by³o
ucieczk¹ i schronieniem dla
wszystkich dusz. I te pragnienia
siê spe³ni³y w Roku Jubileuszu
2000 przez œw. Jana Paw³a II, który dokona³ zawierzenia œwiata
Bo¿emu Mi³osierdziu.
Wspomnia³ równie¿, ¿e
w Dzienniczku odnajdujemy,
jak s. Faustyna ³¹czy³a siê z duszami, które by³y w agonii, prosz¹c dla nich o nadziejê w Bo¿e
Mi³osierdzie.
Godzina 15.00 to czas szczególnych ³ask dla dusz, które
zwróc¹ siê do niezg³êbionych
pok³adów Mi³osierdzia. Przed
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