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16 Niedziela Zwyk³a

Odszed³ nagle

Ka¿da œmieræ nape³nia nas smut-
kiem. Czym bli¿sza by³a nam oso-
ba zmar³a, tym jej odejœcie bar-
dziej rani serce nasze.

Wielk¹ wyrw¹ w ¿yciu naszej
parafii by³a, w po³owie czerwca,
œmieræ œp. Stefana M¿yka. By³ bar-
dzo czynnym katolikiem. Ogrom-

(ci¹g dalszy na str. 2)

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Kingi,

dziewicy, we wtorek – Œwiêto œw. Jakuba, aposto³a, patrona ks. infu³a-

ta Jakuba Gila, w sobotê – wspomnienie œw. Marty.

Odeszli do wiecznoœci: W ostatnim czasie z naszej wspólnoty ode-

szli do wiecznoœci œp. Kazimierz Przysta³, œp. Mieczys³aw Hodur,

œp. Józefa Gieruszczak. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie,

a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ralom za dar modlitwy, za dar ser-
ca i ofiarnej pracy, nazywaj¹c to
miejsce w najszczególniejszy
sposób sobie bliskim i drogim…

Jak zatem dziwiæ siê, ¿e to w³a-
œnie tutaj, biskupi polscy, pod
przewodnictwem abp Stanis³awa
G¹deckiego, w obecnoœci przed-
stawicieli rz¹du, z panem prezy-
dentem Andrzejem Dud¹ i pani¹
premier Beat¹ Szyd³o na czele,
oddali ponownie kraj pod opie-
kê Niepokalanego Serca Maryi?

Fatima, kardyna³ Hlond i ja-
snogórskie zawierzenie narodu
polskiego, prymas Wyszyñski,
biskup Wojty³a, cudowne ocale-
nie maryjnego Papie¿a, Krzep-
tówki z ks. Miros³awem Drozd-
kiem – w tej maryjnej uk³adance
nie mog³o zabrakn¹æ przedstawi-
cieli papieskiego grodu z ks. Ja-
kubem Gilem (dla Papie¿a –
Kub¹) z Wadowic.

Przybyliœmy, by podziêkowaæ
Pani Fatimskiej za Jej wspania³¹
opiekê nad nami i nasz¹ umi³o-
wan¹ Ojczyzn¹. Za Jej misternie
prowadzony plan naszego zba-
wienia, ¿e jest nasz¹ Pani¹ i Kró-
low¹, za Fatimskiego Papie¿a ro-

dem z Wadowic, za Jej nieusta-
j¹ce czuwanie i troskê o zbawie-
nie ka¿dego cz³owieka i równo-
czeœnie prosiæ o dalsze otaczanie
naszego kraju p³aszczem swej
matczynej opieki. Ze swej stro-
ny i my mo¿emy z³o¿yæ w Jej
rêce dar ofiarny, wype³niaj¹c go-
r¹c¹ proœbê Maryi, p³yn¹c¹ z Fa-
timy, o nawrócenie serca, pokutê
i odmawianie ró¿añca œwiêtego.
Matka Bo¿a prosi³a swe dzieci,
by zaanga¿owa³y siê w podejmo-
wanie i rozpowszechnianie na
œwiecie Nabo¿eñstwa Pierw-
szych Sobót Miesi¹ca. Czy mo-
¿emy dzisiaj w piêkniejszy spo-
sób podziêkowaæ naszej Matce,
ni¿ anga¿uj¹c siê w nabo¿eñstwo,
które wed³ug Jej s³ów usuwa
ciernie z Jej Niepokalanego Ser-
ca, zadane przez zatwardzia³ych
grzeszników? Matko naszego
nawrócenia, dopomó¿ nam w tym
dziele! Totus Tuus Maryjo!

Monika Pe³ka-Skowronek
(ci¹g dalszy ze str. 1)

nie pomocny w za³atwianiu ró¿-
nych spraw – zw³aszcza gospo-
darczych. Jego postawa s³u¿eb-
na dla parafii by³a wyj¹tkowa.
Fotografowaniem i pisaniem
utrwala³ jej ¿ycie. Jego pasj¹

by³o ustawianie kurantów, które
z wie¿y naszej bazyliki wygry-
waj¹ religijne melodie. Bardzo
nam Go brakuje. Puste jest Jego
miejsce w Bazylice. Modlimy siê
o wieczn¹ radoœæ dla Niego!

      Redakcja Bazyliki

1. Jutro grupa z Libanu zapra-
sza na mszê œw. o godz. 14.00
z b³ogos³awieñstwem relikwia-
mi œw. Charbela.

2. Msza œw. z poœwiêceniem
pojazdów w dzieñ œw. Krzyszto-
fa we wtorek o godz. 18.00. Z tej
okazji bêdzie mo¿na z³o¿yæ ofia-
rê do puszek na rzecz misyjnych
œrodków transportu.

3. W œrodê 26 lipca wspomnie-
nie œwiêtych Joachima i Anny –
rodziców Najœwiêtszej Maryi
Panny i dziadków naszego Zba-
wiciela. Wyrazem naszej chrze-
œcijañskiej kultury jest czeœæ
i szacunek oraz pomoc ludziom
starszym. Matce Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy polecamy ludzi
starszych.

4. W ramach radosnego
czwartku wycieczka do Konia-
kowa, Istebnej i Wis³y.

5. Zapraszamy na pielgrzymki:
Na Turbacz w niedzielê

13 sierpnia. Wyjazd godz. 6.00.
Koszt 30 z³.

Do Harmê¿ i Oœwiêcimia w po-
niedzia³ek 14 sierpnia. Wyjazd
godz. 6.45. Koszt 20 z³.

Na Apel Jasnogórski w œrodê
16 sierpnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt 35 z³.

Do Kalwarii Zebrzydowskiej na
uroczystoœci Zaœniêcia Matki
Bo¿ej w pi¹tek 18 sierpnia. Wy-
jazd godz. 13.00. Koszt 10 z³.

Na Litwê przez Kodeñ i Sokó³-
kê w dniach od 19 do 23 sierp-
nia. Koszt 815 z³. plus 30 euro.

6. Dziêki opiece Patrona nasze-
go miasta, œw. Jana Paw³a II,
w ostatnim tygodniu ks. Adam
wraz z odpowiedzialnymi, szczê-
œliwie doprowadzi³ 300 naszych
pielgrzymów na Jasn¹ Górê, a z
ks. Januszem zdrowi i szczêœliwi
powrócili z kolonii parafialnej
w Sopocie.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 24 lipca

  6.00 Œp. Teresa El¿bieciak

 8.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

18.00 Œp. Zofia Gregorarz

Œp. Zofia Hucisko

Wtorek 25 lipca

 6.00 Œp. Irena Kolber

 8.00 Œp. Irena Korzeniowska

18.00 Œp. Piotr Jucha

Œp. Zofia Hucisko

Œroda  26 lipca

6.00 Œp. Anna Leñ

8.00 Œp. Anna Kurowska i zmarli

Pracownicy Oœrodka Kultury

w Kalwarii Zebrzydowskiej

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny Grobelny

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Zofia Hucisko

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Krzysztof Chrz¹szcz

Œp. Edward Chrapkiewicz

Œp. Maria Ko³odziejczyk

Œp. Helena Bernat

Œp. Adam Barcik

Œp. Bogus³aw Sarach, Marianna, Tadeusz,

     Czes³aw i Krystyna Œlusarczyk

Œp. Joanna Pytlowska - 2 r.œm.

Œp. Pawe³ Erelis

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Œp. Kornelia, Jan, Janina Bando³a

Œp. Zofia Rokowska - 6 r.œm.

Czwartek 27 lipca

6.00 Œp. Bogdan Wiœniewski

8.00 Œp. Stefan i Anna Adamczyk,

syn Józef, córki Maria i Zofia

18.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak

Œp. Zofia Hucisko

Pi¹tek 28 lipca

6.00 Œp. Bogdan Wiœniewski

8.00 Œp. Piotr Jucha

18.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak

Œp. Anna Pêkala

Sobota  29 lipca

6.00 Œp. Bogdan Wiœniewski

8.00 Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz

18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marty

Œp. Tadeusz, Jadwiga Bucha³a

Niedziela 30 lipca

6.00 Œp. Robert Iwañski - 4 r.œm.

7.00 Roków: Œp. Maria Bziukiewicz

 7.30 Œp. Antoni Zawi³a

Œp. Helena Krzystoñ

 9.00 Œp. Anna Leñ

10.30 Œp. Tadeusz W¹sek - 3 r.œm.

12.00 Œp. Piotr Byrski - 15 r.œm., ¿ona

Stanis³awa

19.00 Œp. Ryszard Bukowski - 6 r.œm.

Czas krytyki
Obecne czasy w Polsce s¹

okresem niezwyk³ej krytyki,
wielkich oskar¿eñ. Wszyscy do
wszystkich maj¹ pretensje. Przy-
wódcy pañstwowi oskar¿aj¹ po-
przedni rz¹d. Przeciwnicy nie
pozostaj¹ d³u¿ni i nie pozosta-
wiaj¹ na swych adwersarzach
suchej nitki. Na naszych oczach
jedni drugich wci¹¿ obk³adaj¹.
Przedstawiaj¹ ich jako niezwy-
k³ych nieudaczników. Wci¹¿
s³yszymy, ¿e ta druga strona do
niczego siê nie nadaje. Echa tej
polskiej krytyki s³yszê równie¿
na wadowickim rynku. Równie¿
w tym ma³ym, wadowickim graj-
do³ku czêsto s³yszê s³owa, ¿e
poprzednia ekipa z Pani¹ Bur-
mistrz Ew¹ Filipiak robi³a wiele
przekrêtów. Nie dba³a o spo³ecz-
noœæ Wadowic. S³yszê skargi, ¿e
na skutek beztroskiej poprzed-
niej ekipy – teraz trudno nadro-
biæ zaleg³oœci. By uwiarygodniæ
nowy kierunek w sposób wyra-
finowany przekszta³caj¹ s³owa
Œwiêtego Papie¿a z Wadowic „Tu
w tym mieœcie wszystko dla
mnie siê zaczê³o” na now¹ for-

mu³ê „W Wadowicach wszystko
siê zaczyna”. Wygl¹da na to, ¿e
dopiero nowy samorz¹d, dziêki
kierownictwu bieg³ego Burmi-
strza, zaczyna tworzyæ  dla
mieszkañców Wadowic dobro-
byt. Dostrzegam, i¿ we wspó³cze-
snej polskiej rzeczywistoœci bar-
dzo dalecy jesteœmy od wspó³-
pracy i próby porozumienia.

Krytyka nie omija tak¿e Ko-
œcio³a. Wci¹¿ z prawa i lewa
p³yn¹ s³owa oskar¿eñ pod adre-
sem Koœcio³a. Oskar¿aj¹ Go ci,
co s¹ z dala od Chrystusa, ale
niejednokrotnie maj¹ du¿e pre-
tensje równie¿ chrzeœcijanie.

Obiektywnie trzeba przyznaæ,
¿e ka¿dy ma prawo do wypowia-
dania swoich s¹dów. Totalita-
ryzm zamyka usta ludziom. Wol-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

noœæ daje mo¿liwoœci wypowia-
dania siê na ró¿ne tematy. Pod-
kreœla siê czêsto, ¿e dojrza³oœæ
cz³owieka wyra¿ona jest w twór-
czej krytyce. Staæ z boku i wy-
brzydzaæ z³o jest ³atwo. Nato-
miast zakasaæ rêkawy i wspól-
nie wykorzeniaæ ró¿ne zagro¿e-
nia – to jest œwiadectwo dojrza-
³oœci cz³owieka.

Na koniec chcê przytoczyæ
treœæ bajki Ignacego Krasickie-
go pt. „M³ynarz, syn i jego
osie³.” Bajka jest d³uga, wiêc j¹
streszczê. Opowiada o pewnym
m³ynarzu, który tak zmêczy³
prac¹ swego os³a, ¿e nie bardzo
widzia³, co z wycieñczonym
zwierzêciem zrobiæ – sprzedaæ,
czy zabiæ na miêso. Po namyœle
postanowi³ os³a sprzedaæ, a po-
niewa¿ ten ledwie zipa³, m³ynarz
razem z synem nieœli go na targ.
Wywo³a³o to z³oœliwe docinki
przechodniów, którzy œmiali siê,
¿e oto dwóch os³ów niesie trze-
ciego. Zawstydzony m³ynarz po-
sadzi³ wiêc na oœle syna – ale
wtedy ludzie oburzyli siê, ¿e
m³ody jedzie, a czcigodny sta-

rzec idzie piechot¹. M³ynarz
wiêc sam wsiad³ na os³a, lecz
przechodnie wytykali, ¿e wstrêt-
ny stary dziad siê wozi, a m³ode
dzieciê musi siê mêczyæ. Coraz
bardziej zdesperowany m³ynarz
próbowa³ jeszcze innych kombi-
nacji, ale zawsze spotyka³ siê
z krytyk¹. A¿ na koniec rzek³:
Doœæ przymówek znios³em,
chcia³em wszystkim dogodziæ
i w tym by³em os³em. Odt¹d czy
kto pochwali, czy mnie bêdzie
wini³ – nie bêdê dba³ nic o to –
co chcê, bêdê czyni³.

Byæ Tw¹ w³asnoœci¹, Maryjo cz. II

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pod¹¿aj¹c pielgrzymim szla-

kiem zastanawialiœmy siê, dla-
czego ponowienie jasnogór-
skiego aktu dokonuje siê w³a-

œnie w sanktuarium na Krzep-
tówkach. OdpowiedŸ na to py-

tanie zawarta jest zapewne
w niezwykle piêknej historii tego

miejsca. W 1950 roku na Krzep-
tówki przybyli Pallotyni i od po-
cz¹tku swej s³u¿by gorliwie

przypominali i rozpowszechniali
treœæ orêdzia fatimskiego.

W 1961 roku prymas Stefan
Wyszyñski podarowa³ Palloty-
nom figurkê Matki Bo¿ej Fa-

timskiej, któr¹ otrzyma³ od bi-
skupa Fatimy. Znamiennym

faktem jest, ¿e figurkê poœwiê-
ci³ …biskup Karol Wojty³a, po

czym ta ruszy³a w 25 letni¹

pielgrzymkê po polskiej ziemi.

Czy krakowski Biskup móg³ wte-
dy przypuszczaæ, jak wielk¹ rolê

Matka Bo¿a Fatimska odegra
w Jego ¿yciu, kiedy to za Jej

przyczyn¹ ¿ycie zostaje Mu po-
nownie darowane…?

W ten to w³aœnie dzieñ, 13 maja
1981 r, w kaplicy na Krzeptów-
kach, nabo¿eñstwo majowe od-
prawia³ ks. Miros³aw Drozdek,
który na wieœæ o zamachu na
¿ycie Papie¿a, zwróci³ siê do
Matki Bo¿ej Fatimskiej z b³aga-
niem o ocalenie Ojca Œwiêtego.
Ze ³zami w oczach, w imieniu
swoim jak i zgromadzonych na
nabo¿eñstwie wiernych, z³o¿y³
obietnicê, ¿e jeœli nastêpca Pio-
tra prze¿yje, to na Krzeptówkach
powstanie œwi¹tynia jako wotum
dziêkczynne za ocalenie papie¿a.
Tak te¿ siê sta³o, a w dniu konse-
kracji œwi¹tyni, która mia³a miej-
sce 7 czerwca 1997 roku, wzru-
szony papie¿ Jan Pawe³ II wyra-
zi³ sw¹ ogromn¹ wdziêcznoœæ
Matce Bo¿ej Fatimskiej oraz gó-


