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27 Niedziela Zwyk³a

Niezra¿ona

(ci¹g dalszy na str. 3)

W ostatnim czasie na stronach
naszego biuletyny parafialnego
Bazylika ju¿ po raz czwarty przed-
stawiam sylwetki osób, które ode-
sz³y z zajmowanych stanowisk
duszpasterskich. Dwóch kap³a-
nów: ks. Adam Garlacz i ks. Janusz
Korbel, wol¹ ks. Arcybiskupa zo-

stali przeniesieni na inne parafie.
Ich miejsca zajêli nowi kap³ani:
ks. Piotr Sa³aciak i ks. Kazimierz
Kró¿el, których ogarniamy ser-
deczn¹ modlitw¹. Natomiast dwóch
pracowników bardzo œciœle wspó³-
pracuj¹cych z parafi¹: p. koœciel-
ny Józef Graca oraz p. Ma³gorzata
Radoñ – odeszli na emeryturê.

(ci¹g dalszy
ze str. 7)

sprowadza ze
Œl¹ska z Lu-
bi¹¿a Cyster-
sów „bia³ych
m n i c h ó w ”
funduj¹c im
k l a s z t o r -
opactwo. Naj-
cenniejszym
z a b y t k i e m
mogilskiego
opactwa jest
d r e w n i a n y
krucyfiks –
wg historycz-
nych Ÿróde³
p r a w d o p o -
dobnie ufun-
dowany przez
Kazimierza Wielkiego. Umiesz-
czony w koœciele wizerunek
Chrystusa Ukrzy¿owanego
w krótkim czasie zas³yn¹³ licz-
nymi ³askami, o czym œwiadcz¹
liczne wota, metalowe tabliczki

z podziêkowaniami umocowane
przy klêczniku – a ³agodny wy-
raz twarzy Ukrzy¿owanego bez
widocznego cierpienia sprawi³,
¿e wizerunek od lat nazywa siê
£askawym.                       cdn

Stanis³awa Bando³a
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Pi¹tek 13 paŸdziernika

6.00 Œp. Maria Pasterniak

Œp. Zbigniew Bochenek - 21 r.œm.

6.45 Œp.  Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Józef Warcha³

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Za zmar³ych nauczycieli i pracowników

Szko³y Podst. Nr 4 w Wadowicach

18.00 Œp. Edward Wiercimak w imieniny

Œp. Jacek Warcho³
Sobota  14 paŸdziernika
6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon,

siotra Matylda, brat Stanis³aw
 6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
8.00 Œp. Piotr Jucha
12.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
18.00 Œp. Jan, Irena i Anna

Œp. Stanis³aw Tatar - 27 r. œm.
W int. nauczycieli i katechetów

Niedziela 15 paŸdziernika

6.00 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Jadwiga Sikora

Œp. Zofia i Edward Skiba

 9.00 Œp. Karol Piekarczyk - 11 r.œm.

9.00 Roków: Œp. Stanis³awa

Korzeniowska i zmarli z rodziny

10.30 Œp. Czes³awa Muniak

O b³. Bo¿e dla Ireny i Jerzego

w 50 r. œlubu oraz Aleksandry

i Aleksandra w 20 r. œlubu

12.00 Œp. Stefan Piwowarczyk - 30 r.œm.

W 30 r.œlubu Renaty i Wies³awa -

dziêkczynna z proœb¹ o dalsze

³aski i opiekê Bo¿¹ dla rodziny

13.30 Chrzty

18.00 Œp. Piotr Jucha

Pielgrzymka do sanktuarium œw. Krzy¿a w Mogile cz.I

(ci¹g dalszy na str. 8)

Jest prawie tradycj¹, ze we
wrzeœniu, po œwiêcie Podwy¿-
szenia Krzy¿a – 14 wrzeœnia –
liczna grupa pielgrzymów z pa-
rafii udaje siê do Mogi³y na uro-
czystoœci odpustowe zwi¹zane
z tym œwiêtem.

W œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej
– 15 wrzeœnia – 50-osobowa gru-
pa wraz z ks. Infu³atem odje¿d¿a
o godz. 13.00 do Mogi³y. Uro-
czystoœci odpustowe w Mogile
trwaj¹ ca³y tydzieñ od 14 do 21

wrzeœnia. Zawsze ciesz¹ siê du¿¹
frekwencj¹ i zainteresowaniem.
W czasie przejazdu ks. Infu³at
zapoznaje z histori¹ tego miejsca
od zamierzch³ych czasów, a¿ po
okres budowy Nowej Huty na po-
lach zabranych klasztorowi. Resz-
tê informacji uzupe³nia pilot na-
szej pielgrzymki p. M. Zadora.

Pocz¹tki Mogi³y siêgaj¹ XIII
wieku, kiedy to w 1226 roku bi-
skup krakowski Iwo Odrow¹¿

ks. S. Jaœkowiec, prob

Og³oszenia parafialne

1. Dziœ obchodzimy XVII
Dzieñ Papieski „IdŸmy naprzód
z nadziej¹!”. Przy koœciele
zbiórka do puszek na rzecz
Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹cle-
cia. Dziêkujemy
za z³o¿one ofiary.

2. W sobotê
Dzieñ Edukacji
Narodowej. Pole-
camy Bogu na-
szych Czcigodnych Wychowaw-
ców, Nauczycieli i Katechetów.
Z tej racji o godz. 18.00 bêdzie
odprawiona msza œw. w intencji
sióstr katechetek i katechetów
œwieckich, jako podziêkowanie
za wychowawczy trud, wskazy-
wanie dzieciom i m³odzie¿y Bo-
¿ych dróg prowadz¹cych do
zbawienia i ich ogromne zaan-
ga¿owanie w prace duszpa-
stersk¹.

3. W pi¹tek 20 paŸdziernika
pielgrzymujemy do Mi³osier-
dzia Bo¿ego w £agiewnikach
oraz sanktuarium œw. Jana Paw-
³a II. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 20 z³.

4. W niedzielê 22 paŸdziernika

bêdziemy prze¿ywaæ liturgiczne

wspomnienie œw. Jana Paw³a II.

W naszej parafii dzieñ ten obcho-

dzony jest jako uroczystoœæ

œw. Jana Paw³a II, patrona miasta.

5. Na wypominki roczne oraz

Msze œw. zbiorowe na cmentarzu

przyjmujemy w kancelarii para-

fialnej lub w zakrystii. Wypomin-

ki jednorazowe mo¿na sk³adaæ

do skrzyni ko³o chrzcielnicy.

6. Œwiêci tego tygodnia: w po-

niedzia³ek – œwiêto b³. Wincen-

tego Kad³ubka, biskupa, w pi¹tek

– wspomnienie b³. Honorata KoŸ-

miñskiego, prezbitera.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 9 paŸdziernika
 6.00 Œp. Janusz Popiel

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Józef Warcha³

8.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Stanis³awy

18.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

W 50 r. urodzin syna Jacka -

dziêkczynna za dar ¿ycia z proœb¹

o b³. Bo¿e i zdrowie

Wtorek 10 paŸdziernika
6.00 Œp. Józef Warcha³

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

Dziêkczynno-b³agalna w 80 r.

urodzin Marii Widlarz o opiekê

Matki Bo¿ej

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Irena Korzeniowska

12.00 Œp. Krzysztof Czapik

18.00 Œp. Wies³aw Ficek

Œp. Zofia i Ludwik Walas

Œroda  11 paŸdziernika
6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
Dziêkczynno-b³agalna w 50 r. urodzin
dla Marzeny z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej

O zdrowie i b³. Bo¿e dla mamy Jadwigi
Za zmar³ych:

Œp. Helena Bernat
Œp. Aniela Zolik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Czes³awa i Aleksander Sikora - r.œm.
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Marian Cieœlik
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zmarli z rodzin Pawlik i Królik
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
Œp. Aleksandra Kozak
Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Œp. Stanis³aw Chruszcz

Czwartek 12 paŸdziernika
6.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Barbary,

Bart³omieja i Zuzi

8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kingi

i £ukasza

12.00 Œp. Maria Krêcioch

18.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Urszuli w 55r.

urodzin

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Pani Ma³gorzata Radoñ prze-
pracowa³a jako sekretarka  12
lat. By³a przez piêæ dni od godz.
10.00 do 14.00 do dyspozycji
interesantów. Oni wci¹¿ przy-
chodzili: po metryki chrztu,
œlubu. Po zaœwiadczenia do wy-
pe³nienia funkcji koœcielnych.
Zapisywa³a: intencje mszalne,
chêtnych na kolonie, radosne
czwartki, pielgrzymki. Skrzêt-
nie wys³uchiwa³a rozmówców –
tych telefonicznych, jak i bez-
poœrednio za³atwiaj¹cych po-
trzebne dokumenty. Jej piêkn¹
cech¹ jako kancelistki by³o
cierpliwe s³uchanie i bardzo
przejrzyste odpowiadanie. Da-
lekie od niej by³o zniecierpli-
wienie, a tym bardziej sarka-
styczne odpowiadanie.

Odznacza³a siê wielk¹ kultur¹
osobist¹, tak œwieck¹, jak i reli-
gijn¹. Niejednokrotnie w rozmo-

wie wraca³a do radosnego okre-
su w jej ¿yciu, jakim by³o pro-
wadzenie przez 25 lat Oœrodka
Kultury w Kalwarii. Jestem prze-
konany, ¿e jako Dyrektor tego
Oœrodka umia³a bardzo kultural-
nie rozwi¹zywaæ ró¿ne sprawy
kultury kalwaryjskiej. Czu³a siê
w tej pracy bardzo spe³niona.
Pani Ma³gorzata emanuje kul-
tur¹, wielkim taktem i niezwyk³¹
delikatnoœci¹ oraz wra¿liwoœci¹
na ludzkie cierpienia. Sama, cho-
cia¿ za du¿o grosza nie mia³a, to
jednak potrzebuj¹cych bez
wsparcia nie pozostawia³a. Mia-
³a mo¿liwoœæ wyjazdów na za-
graniczne pielgrzymki, bo byli
chêtni sponsorzy, ale ona z god-
noœci¹ odmawia³a. Mawia³a:
„Jak bêdê mia³a swoje, to wtedy
pojadê. Nie mogê ¿erowaæ na
dobroci drugiego.”

Intencje
mszalne:
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

By³a chêtna do ka¿dej przyko-
œcielnej pomocy. Czêsto oprowa-
dza³a pielgrzymkowe grupy po
naszej bazylice. By³a do ich dys-
pozycji – nie licz¹c na ¿adne
wynagrodzenie. Bezskutecznie
przejmowa³a siê formowaniem
asysty kalwaryjskiej na pogrzeb
Matki Bo¿ej. Spêdza³o jej to sen
z oczu, jak równie¿ rozwój kul-
tu Niepokalanego Serca Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w Roko-
wie. W tych sprawach by³a nie-
przejednana. Na tym miejscu
przypominam sobie, jak po ob-
jêciu tutejszej parafii w lutym
1998 roku nawiedzi³em w Roko-
wie w okolicy Wszystkich Œwi¹t
dom pañstwa Niciejów. Wtedy

jeszcze ¿y³ p. Stanis³aw Nicieja,
ojciec p. Ma³gorzaty. Wdaliœmy
siê  w dyskusjê na temat miejsca
kultu w Rokowie. Zauwa¿y³em,
jak w czasie tej rozmowy, za-
œwieci³y siê oczy p. Niciei.
Wspomnia³, ¿e z Rokowa ludzie
pomagali przy budowie koœcio-
³a œw. Piotra w Wadowicach.
Wtedy wtr¹ci³ zdanie, ¿e i nam
ludzie pomog¹ w powstaniu ka-
plicy w naszej wsi. Po latach
wspominam to zdanie: „I nam
ludzie pomog¹” – bo to, ¿e jest
kaplica w Rokowie, to jest zas³u-
ga wielu jej mieszkañców,
a wœród nich niew¹tpliwie po-
czesne miejsce zajmuje p. Ma³-
gorzata Radoñ. I za to Bogu
niech bêd¹ dziêki! ks. Infu³at

Radosne spotkanie z Kalwaryjsk¹ Matk¹ – homilia

Tadeusz WoŸniak

Rozpoczynaj¹c homiliê, na
XLV Pielgrzymce S³u¿by Litur-
gicznej i Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
ks. bp Jan Szkodoñ przekaza³
m³odzie¿y pozdrowienia od
ks. abp Marka Jêdraszewskiego,
metropolity krakowskiego,
kard. Stanis³awa Dziwisza i in-
nych biskupów krakowskich,
którzy uczestniczyli w tym cza-
sie w jubileuszu koronacji ob-

razu Matki Bo¿ej na Jasnej Gó-
rze i zapewni³ o wzajemnej
³¹cznoœci w modlitwie.

W homilii ks. bp Szkodoñ, na-
wi¹zuj¹c do wesela w Kanie Ga-
lilejskiej podkreœli³, ¿e w tym
wa¿nym dla kobiety i mê¿czyzny
oraz ich rodzin momencie obec-
ny by³ Pan Jezus. – „Jest to nie-
zwykle wa¿ne teraz, kiedy wielu
m³odych mówi, ¿e na razie nie

bierzemy œlubu, bo nie czujemy
potrzeby, nie mamy warunków,
jeszcze nie jesteœmy pewni czy
bêdziemy razem” – mówi³ Bi-
skup. Jak podkreœli³, tak¿e Ma-
ryja pe³ni wa¿n¹ rolê w ¿yciu
cz³owieka. – Mówi Jezusowi
czego nam brak i jakie s¹ nasze
prawdziwe potrzeby. – „Kiedy
cz³owiek staje wobec trudnych
spraw w swoim ¿yciu, rodzin-
nym czy parafialnym i narodo-
wym, chcia³by byæ w sytuacji
Pana Jezusa, czyli chcia³by tak¹
sytuacjê cudownie uzdrowiæ” –
wyjaœnia³ biskup. – Pan Jezus
wtedy mówi noœ wodê, b¹dŸ
cierpliwy, módl siê, pokutuj,
uczyñ, co wtedy jest mo¿liwe,
ofiaruj cierpienie i post – doda³.
Zdaniem bp. Szkodonia przyjê-
cie takiej postawy nie nale¿y do
³atwych, niezale¿nie od powo-
³ania – „W pewnym momencie
cz³owiek siê pyta w ¿yciu ro-
dzinnym, ma³¿eñskim, samot-
nym, zakonnym, czy kap³añ-
skim, czy mam dalej nosiæ wodê,
kiedy wydaje siê, ¿e moje rêce
ju¿ os³ab³y?” - powiedzia³ -
Apostolstwo przynosi wiele ra-
doœci.  Gdy innym przekazuje-

my wiarê, wtedy sami siê umac-
niamy. Jan Pawe³ II kiedyœ napi-
sa³, ¿e wiara umacnia siê, kiedy
jest przekazywana – mówi³ Bi-
skup. – Nam niekiedy grozi zbyt-
nie przejêcie siê s³owem wiele
razy powtarzanym, czyli s³owem
tolerancja. „Nie mogê z tym czy
tamtym cz³owiekiem rozmawiaæ
o religii, poniewa¿ ma inne prze-
konania, to nic nie da, mogê us³y-
szeæ przykre s³owo” – t³umaczy³
Biskup. – „A Pan Jezus mówi idŸ-
cie, nawet je¿eli odniosê wra¿e-
nie, ¿e moje œwiadectwo i rozmo-
wy nic nie daj¹, nie zmieni¹ my-
œlenia mojego bliŸniego to prze-
cie¿ moja modlitwa i œwiadectwo
nie pozostanie bezowocna” –
mówi³ do zebranych ks. Biskup .

Ta bardzo wyrazista homilia
spotka³a siê z du¿ym odzewem
zebranych, oklaskom nie by³o
koñca. A nawet krople deszczu,
jakie nawiedzi³y zgromadzenie,
nie przeszkadza³y, ale sta³y siê
dope³nieniem œwiêtowania. Bo,
jak powiedzia³ ks. bp Jan, by³ tyl-
ko pokropieniem, dope³nieniem
liturgii, prze¿ywanej w tym œwiê-
tym zgromadzeniu.


