(ci¹g dalszy ze str. 7)

Ukazuje siê tym, którzy uwierzyli. Pomo¿e nam odbudowaæ
swoj¹ mi³oœæ, wiarê w piêkno
i godnoœæ. Warto poprosiæ Jezusa, by pomóg³ nam uratowaæ to,
co w nas umar³o. Na drodze
¿ycia nie jesteœmy sami. Jasnogórska Maryja jest nam Przewodniczk¹ prowadz¹c¹ po œladach Jezusa z ¿ycia ziemskiego
do ¿ycia chwalebnego w niebie.
Bardzo ciekawe s¹ œwiadectwa
sk³adane przez pielgrzymów
w drodze powrotnej. Jak w naszych domach przebiegaj¹ dni
Wielkiego Tygodnia, zachowanie postu, udzia³ w Triduum Paschalnym, Mszy rezurekcyjnej. Dowiadujemy siê te¿ o tradycji rodzin
katolickich w Niemczech. Smutkiem napawa nas œwiadectwo pielêgniarki pracuj¹cej w jednym z krakowskich szpitali, która mówi o samotnych, cierpi¹cych chorych, których nikt nie odwiedza, lub nie odbiera ze szpitala. Staraj¹ siê one wraz z wolontariuszami sprawiæ, by
te Œwiêta by³y dla tych le¿¹cych trochê radoœniejsze, staraj¹ siê by nie
odczuwali tak bardzo osamotnienia.
Rozalia Borkowska

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odszed³ do wiecznoœci:

Œp. Stanis³aw ¯abiñski, zam. ul. Matejki

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

5. Niedziela Wielkanocna ISSN 1640-0607

14 maja 2017r. Nr 20 (895) Rok 18

Niezwyk³a uroczystoœæ
Pierwsza Komunia œw.
i zwi¹zana z ni¹ Pierwsza
SpowiedŸ s¹ wyj¹tkow¹
uroczystoœci¹ koœcieln¹
i rodzinna. W naszej parafii w ubieg³¹ niedzielê
7 maja po raz pierwszy
przyjê³o Cia³o Pañskie 137
dzieci. Dwie szko³y podstawowe, które znajduj¹ siê na
naszym terenie: „czwórka”
przy ul. S³owackiego –
stamt¹d by³o 77 dzieci
i „dwójka” przy ul. Sienkiewicza. Z tej szko³y przyst¹pi³o do Eucharystii 60 dzieci. Dwoje dzieci mieszkaj¹cych z rodzicami na emigracji, a wywodz¹cych siê
z Wadowic, równie¿ w tym
dniu przyjê³o u nas
Pierwsz¹ Komuniê œw.
(ci¹g dalszy ze str. 3)

5. Niedziela Wielkanocna 14 maja 2017
1. Dziœ rocznica I Komunii œw.
w naszej parafii na Mszy œw.
o godz. 10.30.
2. Jutro goœcimy Nuncjusza
Apostolskiego Arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Ksi¹dz Arcybiskup pragnie uczciæ œw. Jana
Paw³a II w parafialnej œwi¹tyni
i poznaæ Jego rodzinny dom oraz
miasto, w którym dojrzewa³ do
œwiêtoœci. Po zwiedzeniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II ks. Arcybiskup Nuncjusz odprawi w Bazylice Mszê œw. o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian do wspólnej modlitwy
z przedstawicielem Papie¿a
Franciszka w naszej OjczyŸnie.
3. W czwartek 18 maja, z okazji 97. rocznicy urodzin Ojca
Œwiêtego zjazd szkó³ nosz¹cych
Jego imiê. Z tej okazji Msza œw.
koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego
o godz. 15.30. Zapraszamy.
4. W pi¹tek spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30.
5. W najbli¿sz¹ sobotê o godz.
6.00 spod naszej Bazyliki wyruszy tradycyjna piesza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zapraszamy wszystkich do

wspólnej wêdrówki. O godz.
12.00 zostanie odprawiona Msza
œw. w Bazylice kalwaryjskiej.
O godz. 13.30 wyruszymy na Drogê Krzy¿ow¹. Pielgrzymkê zakoñczymy wspóln¹ majówk¹. Planowany powrót ok. godz. 17.00.
6. W przysz³¹ niedzielê o godz.
13.30 Chrzest œw., pouczenie
w pi¹tek o godz. 19.00.
7. W poniedzia³ek 22 maja pielgrzymujemy na Rusinow¹ Polanê do Królowej Tatr. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 30 z³.
8. Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w Wadowicach
przy ulicy Sienkiewicza og³asza
nabór do klas sportowych w roku
szkolnym 2017/2018. Planujemy
klasê VII oraz klasê IV na poziomie szko³y podstawowej – profile pi³ka siatkowa i pi³ka no¿na dla
dziewcz¹t i ch³opców. Szczegó³owe informacje na stronie internetowej placówki. Przypominamy równie¿, ¿e trwa rekrutacja do
Oddzia³u Przedszkolnego i I klasy Szko³y Podstawowej.
9. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – Œwiêto œw. Andrzeja
Boboli, prezbitera i mêczennika.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota 20 maja
6.00 Œp. Sylwester Pacut
6.45 Œp. Jan Ceremuga
7.30 Œp. Maria Mika - 8 r.œm.
8.00 Œp. Genowefa Kanik
12.00 Œp. Joanna i Feliks P³aza
18.00 Œp. Maria Rzycka, m¹¿ Józef
Œp. Pawe³ Warcha³ - 3 r.œm.
Niedziela 21 maja
6.00 Œp. Helena Garbieñ, m¹¿ Julian,
syn Ryszard

7.30

9.00

Œp. Andrzej Leñ - 5 r.œm.
Œp. Kazimierz Ryœ

Roków: Œp. Teresa El¿bieciak
10.30 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz
12.00 Œp. Krystyna Leœniak
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Anna Leñ

(ci¹g dalszy ze str. 5)

chwilach naszego ¿ycia i przez
Ducha Œwiêtego nape³nia nas
swoj¹ moc¹. Prosimy, by nasza
wiara by³a wiar¹ ¿yw¹, wiar¹
mobilizuj¹c¹ nas.
Ludzie odchodz¹ od Boga. Maryja mówi: Módlcie siê! Jest T¹,
która zawsze bêdzie wspó³brzmia³a ze swoim Synem. Wzywa
do nawrócenia. Europa coraz
bardziej odchodzi od Koœcio³a.
Unia wspomaga gospodarczo,
ale od strony religijnej zaprzepaszcza chrzeœcijañstwo. Nie
wierzy siê w moc Chrystusa, który ¿yje. Czasy, w których ¿yjemy, s¹ wielk¹ prób¹ naszej wiary. Maj¹c wielk¹ czeœæ do Matki
Bo¿ej wierzymy, ¿e to Ona tworzy dom polskiej wiary. Jasna
Góra jest dla nas czymœ wyj¹tkowym. W tej tajemnicy modlimy siê o jeszcze wiêksz¹ mi³oœæ

Œp. Maria Krupnik
Œp. Sabina Kasperkiewicz - 7 r.œm.

do Matki Jezusa. Maryja chce, by
Jej dzieci by³y oddane Bogu.
Chce mieæ poddanych, którzy zawierz¹ wszystko Chrystusowi.
We wszystkim Mu ufaj¹. Jezus
¿yje w nas przez modlitwê, Komunie œw., mi³osiern¹ mi³oœæ.
W tym dopomaga nam Maryja, Jego
Matka, Królowa Polski. Staj¹c do
Apelu, z wielk¹ ufnoœci¹, mówimy:
Jestem, pamiêtam, czuwam!
O. Szymon Stefanowicz w rozwa¿aniu apelowym mówi, i¿ ten
dzieñ - to dzieñ zwyciêstwa
Chrystusa nad szatanem, ¿ycia
nad œmierci¹. Na krzy¿u Pan Jezus dokonuje odkupienia ludzkoœci. Na osobie Zmartwychwsta³ego Chrystusa zabudowany jest
Koœció³ i chrzeœcijañstwo.
Chrzeœcijanin to cz³owiek, który
wierzy w zmartwychwstanie.
Chrystus nie zmusza do wiary.
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Poniedzia³ek 15 maja
6.00 Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz
Œp. Zofia Forystek
6.45 Œp. Zofia Drewniak i zmarli z rodziny
7.30 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
8.00 Œp. Marek Talaga
12.00 Œp. Zofia i Jan
18.00 Œp. Zofia Gaczo³, Zofia i Maria Olech
Œp. Zofia i W³adys³aw Karelus,
Œp. Eugeniusz Spisak
Wtorek 16 maja
6.00 Œp. Micha³ Maœlana
6.45 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
7.30 Œp. Edward Figlewicz
8.00 Œp. Jan Dyrcz
12.00 Œp. Julia Szymczak
18.00 Œp. Antoni i Józef Siwek
Œp. Anna, W³adys³aw, Stanis³aw
i zmarli z rodziny WoŸniaków
Œroda 17 maja
6.00 Œp. Piotr Chmura
6.45

Œp. Jan Kolasa

7.30

Œp. Zofia Grzywa

8.00

Œp. Stanis³aw Joñczyk

12.00 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
18.00 W intencjach nowenny
- Dziêkczynno-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska

Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Zofia Æwiertnia
Œp. Zofia Hucisko
Œp. Stanis³awa i Kazimierz Witczak
Œp. Barbara Tomicka
Œp. Wac³aw Lehn
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Jerzy Moska³a
Œp. Janina Oczkowska-Sabuda

(ci¹g dalszy ze str. 1)

dzice i katecheci s¹ razem.
Wspólnie trwaj¹ w rozmodleniu
wci¹gu ca³ego roku. To daje wizualny efekt. Do innych Sakramentów dotychczas Koœció³ nie
wypracowa³ wzorca do tak intensywnego przygotowania.

Zastanawiam siê nad przyczynami tak niezwyk³ej, komunijnej
uroczystoœci. Jestem przekonany, ¿e du¿y wp³yw na to prze¿ycie ma pog³êbione przygotowanie – ca³y rok. Du¿o spotkañ
w szkole i w koœciele. Dzieci, ro-

ks. Infu³at

Najœwiêtsza Maryja Panna Królow¹ Polski

pielgrzymami zanurzam siê
w potê¿n¹ rzekê modlitewn¹,
która przez to sanktuarium przep³ywa. Powierzam Matce Bo¿ej
sprawy radosne i bolesne. Problemy, które niejednokrotnie
budz¹ niepokój mojego serca
kap³añskiego. Moje oczy z ufnoœci¹ wpatruj¹ siê w przenikliwe
oczy Matki Zbawiciela. Wci¹¿
siê uczê bogatej historii naszego narodowego sanktuarium.
¯ywo staje mi przed oczyma
król Jan Kazimierz, który
1 kwietnia 1656 roku w katedrze
lwowskiej Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê na Królow¹ narodu polskiego obra³. Wiem te¿, ¿e biskupi polscy po odzyskaniu niepodleg³oœci prosili Ojca Œwiêtego
Benedykta XV by pozwoli³ czciæ
Królow¹ Polski osobnym œwiêtem – 3 maja. Papie¿ zatwierdzi³
to Œwiêto - od roku 1920 prze-

Œp. El¿bieta Biernat
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
Œp. W³adys³aw WoŸniak
Œp. Stanis³aw ¯abiñski
Œp. Krzysztof Czapik
Œp. Ludwik Golec
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Czwartek 18 maja
6.00 Œp. Adam Œwiderga³
6.45 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
7.30 Œp. Zofia ¯elazny, Maria Bando³a
8.00 Œp. Teresa Jankowska
12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
18.00 O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹
dla córki Sarii Maryi
Œp. Bronis³awa i W³adys³aw WoŸniak
Pi¹tek 19 maja
6.00 Œp. Zbigniew Miœ
6.45 Œp. Irena Kolber
7.30 Œp. Czes³awa Filek
8.00 Œp. Rozalia G³uszczak - 9 r.œm.
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Ma³gorzaty
z mê¿em i Gra¿yny z mê¿em
18.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Ludwika, Jan Tatar i syn Stanis³aw
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Dziêki niepojêtej dla mnie
³asce Bo¿ej mogê z pielgrzymami wadowickimi ka¿dego 16-go
dnia miesi¹ca stawaæ przed Cudownym Obrazem Jasnogórskim. Tam z wielk¹ wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ œwiadomie wyœpiewujê „Maryjo – jestem, pamiêtam, czuwam!” I tak to ju¿
trwa od wrzeœnia 2010 roku. Comiesiêczne pielgrzymowanie na
Jasn¹ Górê zapocz¹tkowa³
ks. Krzysztof G³ówka w 2001
roku. Dziêki Bogu ju¿ siódmy
rok, co miesi¹c z wadowickimi
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(ci¹g dalszy na str. 4)

i zasady. Chcemy, by Bo¿e przykazania prawem by³y w rodzinach naszych, w szko³ach, gdzie
siê wychowuj¹ nasze dzieci,
w Sejmie i Senacie, gdzie obmyœlaj¹ ustawy, w urzêdach – gdzie
ustawy siê stosuje. Strzec bêdziemy œwiêtoœci rodziny
chrzeœcijañskiej na nierozerwalnoœci Sakramentu Ma³¿eñstwa opartej.”
Z³ote ber³o zwieñczone jest
trzema postaciami. Jest kap³an
z krzy¿em w rêku – oznacza wiarê. Dziecko oparte o kotwice –
wyra¿a nadzieje i niewiasta
œw. Jadwiga w koronie na g³owie
i sercem w rêku. Ciekawy jest
tak¿e napis na berle: „Matko,
Królowo Korony Polskiej, my
kobiety polskie sk³adamy Ci to
ber³o jako symbol w³adzy.
Rz¹dŸ nami. Niech trzy cnoty
ewangeliczne prowadz¹ Twój
naród do chwa³y.” Na z³otym

(ci¹g dalszy ze str. 3)

¿ywamy je jako Œwiêto Narodowe. Ostatnio wpatrzy³em siê
w ber³o i jab³ko jako symbole
w³adzy królewskiej, które znajduj¹ siê obok obrazu jasnogórskiego. Jedno i drugie, szczególnie ber³o ma g³êbok¹ wymowê
ze wzglêdu na umieszczone na
nich postacie i napisy. W roku
1921 og³oszono zbiórkê wœród
niewiast polskich. W powojennej biedzie sk³adano ró¿ne dary.
Zebrano w sumie 3 kg z³ota,
8 kg srebra oraz du¿o drogocennych kamieni. Suma ofiarowanych 28 tys. z³otych by³a niezwyk³ym zaskoczeniem. Nie
spodziewano siê tak du¿ych darów, owoców 5-letniej zbiórki.
Na uroczystoœæ wrêczenia wotum przyby³o 3 maja 1926 roku
50 tys. ludzi, w wiêkszoœci polskie kobiety. W tym dniu z³o¿y³y œlubowania: „Zebrane u stóp
Jasnogórskiej Królowej dla z³o¿enia wotum wdziêcznoœci za
zmartwychwstanie Polski œlubujemy w duszy staæ wiernie
i czujnie na stra¿y œwiêtej wiary
katolickiej i czystoœci ducha narodowego – zarówno przy ognisku domowym jak i w ¿yciu publicznym. Chcemy by w Polsce
panowa³ Chrystus, nauka Jego
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Przybywaj¹c co miesi¹c na
Jasn¹ Górê Matka Bo¿a jawi siê
jako Ta, która us³ysza³a z wysokoœci krzy¿a: „Matko, oto
Twój Syn!”
ks. Infu³at

jab³ku ozdobionym drogimi kamieniami szlachetnymi widnieje napis: „Królowo Korony Polskiej – Królestwa Twego
strze¿!”

Raduj siê Królowo Mi³a!
16 kwietnia to dzieñ wyj¹tkowy. Nasz apel jasnogórski przypada w radosny dzieñ Zmartwychwstania. Zza okien autokaru widzimy jak wszystko zaczyna siê zieleniæ, pojawiaj¹ siê
kwiaty na ³¹kach i piêknie
kwitn¹ magnolie. Wielkanoc to
radosny dzieñ rodziny. Wielka
Sobota, kiedy t³umy wiernych
przychodz¹ do koœcio³a, by poœwiêciæ pokarmy. Ta tradycja
jest bardzo mobilizuj¹ca. Ró¿nie
jest w naszych domach. W niektórych, po œwiêceniu spo¿ywa
siê ju¿ pokarmy, w innych dopiero po rezurekcji. Rozpoczynaj¹
od dzielenia siê jajkiem i sk³adaj¹ sobie wzajemnie ¿yczenia.
Odmawiamy czêœæ chwalebn¹
ró¿añca œwiêtego, mówi¹c¹
o historii Jezusa, który przeszed³
do nieba. Chrystus ¿yje. Œmieræ
Go nie pokona³a. W liturgii
Wielkiego Pi¹tku w Wadowicach bra³o udzia³ bardzo du¿o
ludzi. Na zachodzie Europy koœció³ pozostaje pusty. Ludzie nie

wierz¹, ¿e Chrystus ¿yje. Chrystus jest im niepotrzebny. Ludzie
wyzbyli siê wiary. Czêsto to dobrobyt sprawia, ¿e wiara zamiera. Myœl¹, ¿e maj¹c wszystko, nic
nie potrzebuj¹, wiêc nie musz¹
iœæ do koœcio³a.
Koœció³ niszcz¹ ró¿ne zwi¹zki,
ludzie chc¹ go oœmieszyæ. Zewnêtrzni wrogowie, ale s¹ te¿
wewnêtrzni wrogowie, którzy
przez swe ¿ycie, które przeczy
Ewangelii, burz¹ Koœcio³y.
Modlimy siê za Rodaków przebywaj¹cych za granic¹, by nie
tracili kontaktu z Bogiem, lecz
wrêcz go rozwijali. Chrystus jest
z nami w ka¿dy czas, jest wœród
nas, w ró¿nych zdarzeniach,
(ci¹g dalszy na str. 7)
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