(ci¹g dalszy ze str. 7)

prawie co 200 lat przechodzi³a do arystokratycznych rodów wêgierskich, austriackich, niemieckich. Dopiero po
I wojnie œwiatowej znalaz³a siê w Polsce.
Piêkny pa³ac Hochbergów, gdzie podczas
I wojny œwiatowej
urzêdowa³ niemiecki
sztab generalny przetrwa³ zawieruchê wojenn¹. Dziêki temu
ogl¹damy oryginalne
meble, obrazy oraz nowinki techniczne zwi¹zane z wyposa¿eniem komnat, ³azienek. Bardzo du¿y zbiór trofeów myœliwskich. Z zamkiem w Pszczynie zwi¹zana jest ¿ona ksiêcia pszczyñskiego Mary Theresa Olivia Cornwallis-West nazwana. Daisy. Jej syn w Anglii wst¹pi³ do Polskich Si³
Zbrojnych.
Mieliœmy mo¿liwoœæ zapoznania siê z histori¹ osób zwi¹zanych
z rezydencj¹ pszczyñsk¹. Tak szybko p³ynie czas i nikt zatrzymaæ
go nie mo¿e, trzeba wracaæ.
Uczestnicy Klubu pod Plebani¹

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

20 Niedziela Zwyk³a

ISSN 1640-0607

20 sierpnia 2017r. Nr 34 (909) Rok 18

Do¿ynki
Plon niesiemy plon,
urodziwy plon,
S³oñce siê uœmiecha
z nieba,
¿e nie zbraknie
u nas chleba
Plon niesiemy plon,
urodziwy plon.
Plon niesiemy plon
w nasz rodzinny
dom
Plon sk³adaj¹ nasze
rêce,
szczery plon
i szczere serce,
Plon niesiemy plon
w nasz rodzinny
dom.

20 Niedziela Zwyk³a 20 sierpnia 2017
1. W sobotê 26 sierpnia pielgrzymka S³u¿by Liturgicznej
i Ruchu Œwiat³o ¯ycie do Kalwarii Zebrzydowskiej.
2. W niedzielê 27 sierpnia
o godz. 12.00 w kaplicy na Groniu Jana Paw³a II zostanie odprawiona tradycyjna Msza œw.
dziêkczynna za dar tegorocznej
pieszej pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Zapraszamy uczestników
oraz przyjació³ wadowickiej
wspólnoty pielgrzymkowej.

4. Organizujemy dwie pielgrzymki do W³och: jedn¹, której
celem jest nawiedzenia relikwii
œw. Jana Paw³a II w bazylice
œw. Piotra w dniach od 8 do 14
wrzeœnia br.; drug¹, która bierze
pod uwagê nie tylko bazylikê
œw. Piotra, ale i inne s³awne w³oskie miasta, w dniach od 17 do
24 wrzeœnia br.

Klub pod Plebani¹ – wêdruje
Dnia 13 lipca 2017 roku jedziemy do Turzy Œl¹skiej, aby
pok³oniæ siê Matce Bo¿ej Fatimskiej. Jest to œl¹ska wieœ
nad czesk¹ granic¹, gdzie powsta³o pierwsze w Polsce
sanktuarium poœwiêcone Matce Bo¿ej Fatimskiej.
Œwi¹tynia zosta³a wybudowana i poœwiêcona w latach 1947/
48. 13 paŸdziernika 1948 roku
parafia powita³a w nowym koœciele wizerunek Matki Bo¿ej
Fatimskiej namalowany przez
Franciszka Worka z Ropienki.
Obraz umieszczono w g³ównym o³tarzu.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Turza szybko sta³a siê s³awna
i przybywa³y tu liczne pielgrzymki, na 40-lecie objawieñ
fatimskich przybyli pielgrzymi
z 223 parafii, a liczne notatki
o doznanych w Turzy ³askach
pochodz¹ ju¿ z 1952r. Koronacja obrazu koronami papieskimi by³a 13 czerwca 2004 roku.
Uczestniczymy w nabo¿eñstwie, które odbywa siê 13 dnia
ka¿dego miesi¹ca. To Dzieñ
Chorych z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu i b³ogos³awieñstwem. Najpierw uroczyste ods³oniêcie obrazu Matki
Bo¿ej Fatimskiej. Uroczystoœæ
ta ma bardzo bogat¹ oprawê li(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

œmy dobrze poznaæ dziêki naszej wspania³ej pani przewodnik
Halinie, która w perfekcyjny
sposób, a zarazem prostym jêzykiem, docieraj¹cym do ka¿dego, przedstawia³a zwiedzane
miejsca. Doœwiadczeni i profesjonalni kierowcy - pan Rysiek
i Zenek bezpiecznie i wytrwale
przemierzali codziennie setki
kilometrów, by odkryæ przed
nami kolejne skarby naszej pielgrzymki. Dobrze, ¿e mogliœmy
wzi¹æ udzia³ w tej pielgrzymce.

refleksjom ks. Infu³ata, modlitwom i s³owu Bo¿emu g³oszonemu przez ks. Mariana, czy
niestrudzonemu w modlitwie
i œpiewie ks. Ryszardowi. Wróciliœmy zmêczeni, ale bogactwo
duchowe jakie zdobyliœmy - na
d³ugo pozostanie w naszych sercach.Wszyscy zgodni, uœmiechniêci, prze¿ywaliœmy tê pielgrzymkê. Ka¿dy mia³ zapewne
inne proœby, podziêkowania
z jakimi pielgrzymowa³, ale duchowe wsparcie naszych Ksiê¿y pomog³o w zg³êbieniu wiary. Odwiedzane miejsca mogli-

Barbara Krystian Józef Tyra³a

(ci¹g dalszy ze str. 5)

turgiczn¹: to msza œw. z kazaniem. Modlitwa ró¿añcowa,
œpiew pieœni maryjnych, b³ogos³awieñstwo monstrancj¹ otrzymuje ka¿dy osobiœcie. Nabo¿eñstwo prowadzi tutejszy proboszcz i kilku ksiê¿y z ogromnym zaanga¿owaniem w skupieniu modlitewnym, za co jesteœmy bardzo wdziêczni. Matka
Bo¿a domaga³a siê w Fatimie
równie¿ pokuty, szczególn¹ odpowiedzi¹ turzañskiego sanktuarium na to wezwanie s¹ „Noce

pokuty i wynagrodzenia” co
miesi¹c, z 29 na 30 od godz.
20.00 do rana. Ze smutkiem
opuszczamy sanktuarium w Turzy, ale wierzymy, ¿e Madonna
Fatimska jest ¿ywym Ÿród³em
³aski dla ufaj¹cych Jej Niepokalanemu Sercu.
Nastêpnie udajemy siê do Pszczyny, zwiedzamy Muzeum
Zamkowe. Miasto Pszczyna jest
przyk³adem wielokulturowoœci.
W œredniowieczu nale¿a³a do
ksi¹¿¹t piastowskich, a potem
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 21 sierpnia
6.00 Œp. Jadwiga Kubarska
8.00 Œp. Anna Pêkala
18. 00 Œp. W³adys³awa, Józef Kleszcz
Œp. Aleksander Malczyk
Wtorek 22 sierpnia
6.00 Œp. Amalia Szatan
8.00 Œp. Zofia Zem³a
18. 00 Œp. Ludwik Golec
Œp. Aleksander Malczyk
Œroda 23 sierpnia
6.00 Œp. Jadwiga Kubarska
8.00 Œp. Zbigniew Lorkowski
18. 00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Marian Boda - 11 r.œm.
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Jerzy Moska³a
Œp. Andrzej ¯arnowski - r.œm.
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska

Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Halina DroŸdziewicz
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Irena Korus
Czwartek 24 sierpnia
6.00 Œp. Jadwiga Kubarska
8.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
18. 00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Aleksander Malczyk
Pi¹tek 25 sierpnia
6.00 Œp. Józefa Ludwik Zembroñ
8.00 Œp. Micha³ Maœlana
18. 00 Œp. Piotr Jucha
Œp. Amalia Szatan
Sobota 26 sierpnia
6.00 Œp. El¿bieta Biernat
8.00 Œp. Edward Tomczyk
18.00 Œp. Anna Leñ
Œp. Bronis³awa i Edward Madyda
i zmarli z rodziny
Niedziela 27 sierpnia
6.00 Œp. Stanis³aw Panek
7.00 Roków:
7.30 Dziêkczynna w 29 r. œlubu Marii
i Grzegorza z proœb¹ o ³aski i dalsze
b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
W int. Marii i Feliksa Kowalczyk
w 57 r. ma³¿eñstwa oraz w 80 r.
urodzin Marii
9.00 Œp. Jan B¹k - 22 r.œm., ¿ona Janina
10. 30 Œp. Anna Leñ
12. 00 Œp. Micha³ Jakóbik - 23 r.œm.
19. 00 Œp. Katarzyna i Antoni oraz Julian

„

Podczas d³ugiej pielgrzymki
do sanktuariów europejskich
mia³em czas na poruszenie ró¿nych tematów religijnych z naszymi parafianami. W okreœlonym dniu pyta³em moich znajomych z autokaru pielgrzymkowego, z czego najbardziej
zapamiêtali ks. Adama Garlacza. Niektórzy zdziwieni zastanawiali siê, czemu pytam o tego
kap³ana. Odpowiada³em im, ¿e
ks. Arcybiskup odwo³uje go
z parafii i mianuje wikariuszem
parafii œw. Klemensa w Wieliczce. Byli zaskoczeni. Przecie¿
krótko by³ u nas – odpowiadali. Kiedy wyjaœnia³em, ¿e piêcioletni okres pobytu w Wadowicach to czas du¿ej mo¿liwoœci pozostawienia œladów swej
pracy duszpasterskiej. Po tych
wstêpnych wyjaœnieniach bardzo czêsto s³ysza³em, jak moi
interlokutorzy mówili: „Wiemy,
¿e katechizowa³ w Liceum
im. M. Wadowity. To bardzo wa¿na szko³a w Wadowicach. Do niej przychodzi
m³odzie¿ zdolna, która ma
œwiadomoœæ pójœcia na wy-

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Piusa X,
papie¿a, we wtorek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej, w czwartek – Œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a, w sobotê – uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej.
W ostatnim czasie odszed³ do wiecznoœci œp. Krzysztof Pietras. Wieczny
odpoczynek racz mu daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj mu œwieci.

Posy³am Ciê!”
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¿sze studia. To przyszli lekarze,
profesorowie, in¿ynierowie. To
ludzie nauki, kultury i kierowniczych stanowisk. Kszta³towanie religijne m³odzie¿y w liceum to przysz³oœæ polskiej, katolickiej inteligencji. Tym bardziej, ¿e szko³a ta cieszy³a siê
w przesz³oœci wybitnymi katechetami. Wyliczali ich nazwiska. Ks. dr Edward Zacher czêsto siê powtarza. Z tej szko³y
wyszed³ œwiêty arcybiskup Józef Bilczewski oraz Wielki Papie¿ Jan Pawe³ II.
Ks. Adam Garlacz by³ usatysfakcjonowany, ¿e móg³ religijnie kszta³towaæ m³odzie¿ tej
znanej szko³y. Nieraz mówi³
o dobrej atmosferze panuj¹cej
w murach tej szko³y. Wiadomo,
¿e kszta³tuje j¹ Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie.
(ci¹g dalszy na str. 4)

wi¹zkowych zajêæ i wy³¹czeniu
siê z duszpasterstwa. Szuka³
nowych metod ewangelizacji
i chêtnie podejmowa³ te tematy
w rozmowach. Niepokoi³ go
zastój i œwiêty spokój. Bardzo
pragn¹³ by parafia by³a jeziorem
Genezaret, w którym têtni ¿ycie,
a nie Morzem Martwym. Jego
piêkn¹ cech¹ by³a s³u¿ba w konfesjonale, a tak¿e prywatne modlitwy przed Najœwiêtszym Sakramentem.
Wdziêczni jesteœmy odchodz¹cemu na now¹ parafiê
ks. Adamowi, za czytelny œlad
swej pracy w naszej wadowickiej parafii.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Z czego pamiêtaj¹ ks. Adama? By³ g³ównym organizatorem pieszej pielgrzymki na
Jasn¹ Górê oraz do Kalwarii
Zebrzydowskiej. To on bêd¹c
z pielgrzymk¹ w meksykañskiej Gwadelupie przywióz³
obraz tamtejszej Madonny, a z
Fatimy przyjecha³ wraz z tamtejsz¹ figurk¹. Obydwie pami¹tki s¹ w kaplicy œw. Papie¿a
w naszej bazylice.
Du¿o trudu kosztowa³o przygotowanie m³odzie¿y wadowickiej na Œwiatowe Dni, a tak¿e
zorganizowanie ich w naszym
mieœcie.
W obecnych czasach ludzie
informuj¹ siê coraz czêœciej
przez wirtualne œrodki,
a zw³aszcza internet. Dziêki
ks. Adamowi strona internetowa naszej parafii by³a zawsze
aktualna. Troszczy³ siê o rozwój kultu œw. Jana Paw³a II
w naszej parafii. Dba³, by by³y
czytelne znaki mi³oœci do Ojca
Œwiêtego w bazylice.
Stykaj¹c siê blisko z ks. Adamem nabra³em przekonania, ¿e
obca by³a mu postawa, która
wyra¿a siê w odrobieniu obo-
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Europejskie rekolekcje w drodze zakoñczenie
Ostatnim miejscem, które mogliœmy zwiedziæ podczas naszej
pielgrzymki, jest Sanktuarium
Maryjne Matki Bo¿ej Królowej
Bawarii w Altoting w Niemczech. Nazywana jest Czarn¹
Madonn¹, bo dym z p³on¹cych
œwiec i up³yw czasu wp³ynê³y
na poczernienie rzeŸby. Otaczana jest wielk¹ czci¹, bowiem
hojnie udziela licznych ³ask,
wyjednuj¹c wiernym cuda
i uzdrowienia. W 1489 r. odnotowano dwa cudowne zdarzenia; oba dotyczy³y ch³opców, z których jeden zgin¹³ pod
ko³ami wozu, a drugi uton¹³
w rzece. I obaj powrócili do
¿ycia, po ¿arliwych mod³ach
matek... Oprócz sanktuarium s¹
jeszcze inne œwi¹tyniê, które
przyci¹gaj¹ rzesze pielgrzymów. Z Altoting zwi¹zana jest
tak¿e postaæ œw. Brata Konrada - zakonnika, który przez 43
lata pe³ni³ funkcjê furtiana
w klasztorze kapucynów w Altotting, przy którym znajduje
siê sanktuarium Patronki Bawarii. Nie by³ zbyt rozmowny,
ale jego s³owa nape³nia³y

wiar¹. Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³ na modlitwê. Zmar³
w opinii œwiêtoœci w 1894 roku.
Wkrótce do jego grobu zaczêli
przychodziæ pielgrzymi, podobnie jak do dawnej furty, modl¹c
siê o wstawiennictwo u Boga.
Pius XI beatyfikowa³ go
15 czerwca 1930 roku, a kanonizowa³ 20 maja 1934 roku.
Ka¿de odwiedzane miejsce
sk³ania³o do g³êbszej modlitwy,
zadumy, refleksji. Najczêœciej, to
biedne dzieci wybierane s¹ przez
Maryjê by staæ siê poœrednikami w modlitwie do Matki Bo¿ej
i Boga prosz¹c o opiekê i b³ogos³awieñstwo. D³uga trasa naszej pielgrzymki ukaza³a niezliczone piêkno natury, jako daru
od Boga. Codziennie, podczas
d³ugiego przejazdu prze¿ywaliœmy rekolekcje w drodze dziêki
(ci¹g dalszy na str. 7)
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