
15 paŸdziernika 2017r. Nr 42 (917) Rok 18
ISSN 1640-0607

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

28 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy
ze str. 2)

Stanis³awa Bando³a

Nieudolna pieœñ

„Chcê zaœpiewaæ memu przyja-
cielowi pieœñ o jego mi³oœci ku
swojej winnicy.” (Iz 5/1). Taki by³
wstêp do czytañ mszalnych
w ubieg³a niedzielê, która w naszej
OjczyŸnie by³a poœwiêcona pa-
miêci naszego Rodaka, œw. Jana
Paw³a II.

39 lat minê³o od owego histo-
rycznego dnia 16 paŸdziernika
1978 roku. Dwanaœcie lat –
2 kwietnia 2005 rok od Jego odej-
œcia do Pana. Obydwie daty – tak
wyboru jak i œmierci – by³y dnia-
mi, w których nasze oczy pe³ne
by³y ³ez. Pamiêtnego, paŸdzierni-
kowego wieczoru p³akaliœmy z ra-

blisko 800

lat. Wizeru-

nek ten ople-

ciony jest nie

tylko legen-

d¹, ale zw³a-

szcza modli-

twami. Po-

mocy, wspar-

cia, pocie-

chy, opieki

szukali tu

mo¿ni, ksi¹-

¿êta, królo-

wie, biskupi,

kardy na ³o-

wie, przyby³

tu  w czerwcu

1979 roku papie¿, œw. Jan Pawe³ II.

Oko³o godz. 14.30 jesteœmy przed sanktuarium œw. Krzy¿a. Udaje-

my siê do œwi¹tyni pw Matki Bo¿ej Wniebowziêtej i œw. Wac³awa. Mo-

gilska œwi¹tynia posiada tytu³ bazyliki mniejszej nadanej przez pa-

pie¿a Paw³a VI – 9 marca 1970 r. gdy biskupem ordynariuszem by³

ks. kard. Karol Wojty³a. cdn
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

W ka¿d¹ sobotê o godz. 20.00
na Jasnej Górze odprawiane
jest nabo¿eñstwo ku czci Bogu-
rodzicy, Akatyst, po³¹czony
z modlitw¹ ró¿añcow¹ o pokój
dla œwiata. Z radoœci¹ uczest-
niczymy w tym piêknym nabo-
¿eñstwie œpiewaj¹c hymn rado-
œci: „Witaj, przez któr¹ istnie-
je radoœæ, witaj Oblubienico
Dziewicza…”.

W kaplicy pozostajemy na
Apel, na który przyby³o mnóstwo
ludzi z ca³ej Polski, m.in. Do-

roczna Pielgrzymka Ludzi Pracy.
Ks. bp Roman Pindel wskaza³ na
Maryjê jako Tê, od której uczy-
my siê jak byæ mi³osiernym
i œwiadczyæ mi³osierdzie.

Ka¿dy nasz Apel jest inny, ina-
czej prze¿ywamy.  Kto tylko pra-
gnie spotkaæ siê z Maryj¹ na Ja-
snej Górze – mo¿e pojechaæ.
Trzeba siê tylko wczeœniej zapi-
saæ w kancelarii. Do zobaczenia
16 paŸdziernika, dniu najwa¿-
niejszym w historii Wadowic
i naszej Ojczyzny.

Rozalia Borkowska

Pi¹tek 20 paŸdziernika

6.00 Œp. Irena Radomska

Œp. Kazimierz, Julia Jarzynka, córka Irena

6.45 Œp.  Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Józef Warcha³

8.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

12.00 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw

18.00 Œp. Wies³aw Ficek

Œp. Helena, Julian i Edward Stêpniak,

Anna i Marian Dêbiñscy, Stefan Jamróz
Sobota  21 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka
 6.45 Œp. Irena Korzeniowska
7.30 Œp. Bogus³awa Sabuda
8.00 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena
12.00 Œp. Piotr Jucha

W 35 r. ma³¿eñstwa Ma³gorzaty i Marka
Dudzik o b³. Bo¿e

18.00 Œp. Franciszek Zadora - 20 r.œm.
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Niedziela 22 paŸdziernika

6.00 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Piotr Jucha

Œp. Wanda Ma³yszek

 9.00 Œp. Czes³awa Muniak

9.00 Roków: W intencji Bogu wiadomej

10.30 Œp. Zofia i Jakub Paj¹k, syn

Tadeusz, syn Zygmunt

12.00 W 50 r.œlubu Anny i Jerzego

Wiktor - dziêkczynna z proœb¹

o dalsze ³aski i opiekê Bo¿¹ dla rodziny

Œp. Stanis³aw P³onka - 8 r.œm.,

Antoni, Maria i Jadwiga P³onka

13.30 Œp. Alicja Wyka, Jerzy,

Wojciech, Józefa, Brunon P³oszczyca

18.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

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

(ci¹g dalszy na str. 8)

Obecnie cudowny Krzy¿
znajduje siê w bocznej kaplicy
otoczonej bogato zdobion¹ ba-
rokow¹ krat¹ ufundowan¹
przez Stefana ¯ó³towskiego.
Jest to swoiste wotum wdziêcz-

noœci za ocalenie wojsk polskich
w bitwie z Turkami pod Cecor¹
w 1620 roku.

Do cudownego ³askawego
Pana Jezusa Mogilskiego piel-
grzymuj¹ i modl¹ siê ludzie ju¿

1. Jutro 39. rocznica wybo-
ru na Stolicê œw. Piotra kardy-
na³a  Karola Wojty³y.
W przysz³¹ niedzielê bêdziemy
prze¿ywaæ liturgiczne wspo-
mnienie œw. Jana Paw³a II.
W naszej parafii dzieñ ten ob-
chodzony jest jako uroczystoœæ
œw. Jana Paw³a II, patrona mia-
sta. Zapraszamy na uroczyst¹
mszê œw. o godz. 18.00.

Równie¿ w przysz³¹ niedzielê
rozpocznie siê Tydzieñ Misyjny.

2. Zapraszamy na ró¿aniec,
który odmawiamy codziennie
o godz. 17.30.

3. W czwartek 19 paŸdzierni-
ka spotkanie Akcji Katolickiej
o godz. 16.30.

4. W pi¹tek 20 paŸdziernika
pielgrzymujemy do Sanktu-
arium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach oraz Centrum

œw. Jana Paw³a II. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt 20 z³. Natomiast
w sobotê 21 paŸdziernika piel-
grzymujemy nad Morskie Oko
w Tatrach. Wyjazd godz. 7.00.
Koszt 30 z³.

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 – wspomnienie
œw. Jadwigi Œl¹skiej, we wtorek
– wspomnienie œw. Ignacego An-
tiocheñskiego, biskupa i mê-
czennika, w œrodê – œwiêto
œw. £ukasza, ewangelisty, w pi¹-
tek – uroczystoœæ œw. Jana Kan-
tego, prezbitera, w sobotê –
wspomnienie b³. Jakuba Strze-
miê, biskupa.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 16 paŸdziernika

 6.00 Œp. Józef Warcha³

Œp. Jan Dyrcz - 1 r.œm.

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Jerzy Moska³a

12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk

18.00 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena

Œp. Michalina Baran - 3 r.œm., m¹¿

Wojciech

Wtorek 17 paŸdziernika

6.00 Œp. Józef Warcha³

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

Œp. Walenty i Maria Œwiêtek,

Œp. Zofia, Teresa, Piotr Bylicowie

7.30 Œp. Janina i Stanis³aw Gnojek,

Œp. Stanis³awa Krupa

8.00 Œp. Piotr Jucha

12.00 Œp. El¿bieta Biernat

18.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Aniela Zolik

Œroda  18 paŸdziernika

6.00 Œp.  Józef Warcha³

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw

18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:

Dziêkczynno-b³agalna w 30 r. œlubu dla
Genowefy i Stanis³awa
O dary Ducha œw. i wytrwanie w

dobrym przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
dla Gra¿yny
Dziêkczynno-b³agalna dla Felicji
i Andrzeja Dziugie³
Za zmar³ych:

Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Tadeusz Miarka - 23 r.œm.
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Stanis³aw, Jan i Wanda
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniew Filek
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
Œp. Aleksandra Kozak
Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Œp. Anna Wiêckiewicz
Œp. Edward Flaga
Œp. Krzysztof Krause

Œp. Maria Kasperek

Czwartek 19 paŸdziernika

6.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

8.00 Œp. Janusz Popiel

12.00 Œp. Jerzy Moska³a

18.00 Œp. Andrzej Byrski - 5 r.œm.

Œp. Piotr Rataj - 13 r.œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)Intencje
mszalne:

doœci. Duma rozpiera³a nasze
serca. Padaliœmy sobie w ramio-
na. Wieczór, w pierwsz¹ kwiet-
niow¹ sobotê 2005 roku by³ wy-
pe³niony p³aczem – gdy¿ umie-
ra³ nasz Ukochany Ojciec.

Lata, które minê³y od histo-
rycznego dla Polaków konkla-
we, jak i bolesnego odejœcia wy-
ciszy³y emocje, uspokoi³y nasze
umys³y. Tym bardziej z perspek-
tywy lat dok³adniej oceniamy
wyj¹tkowoœæ tego pontyfikatu.
Jedna cecha czyni Œwiêtego Pa-
pie¿a pochodz¹cego z Polski
niezwyk³ym – by³ bliski. Nasza
œwiadomoœæ mówi nam, ¿e On
by³ Przyjacielem. By³ Bratem
naszego Boga. By³ Bratem i Oj-
cem dla ludzi. Czuliœmy tê bli-
skoœæ. Dotykaliœmy jej. Nasze
wizyty na Watykanie, a tak¿e
wyj¹tkowo liczne pielgrzymki
do Polski – by³o ich a¿ dziewiêæ,
a tak¿e potrójna wizyta w Wado-
wicach – bardzo nas zbli¿y³y do
naszego Rodaka. Bliskoœæ spra-
wi³a, ¿e sta³ siê Przyjacielem, tak
ma³ych, jak i wielkich, uczonych
i prostaczków. Dzieci, m³odzie-
¿y, doros³ych i starszych. Zdro-
wych i chorych. Tê litaniê mo¿-

na rozszerzaæ przez dalsze roz-
liczne grupy, obejmuj¹ce ró¿ne
krêgi. Z wielk¹ pokor¹ uczy³ nas
zbli¿aæ siê do Boga. Szanowa³
ka¿dego cz³owieka. Wci¹¿ pod-
kreœla³ jego godnoœæ. Tak tego,
który rozpoczyna ¿ycie i jest
w ³onie matki, jak i konaj¹cego.
Dla Œwiêtego Papie¿a ka¿dy
cz³owiek zas³uguje na szacunek.
Ka¿dego trzeba broniæ. Niejed-
nokrotnie powtarza³: „Chcê byæ
g³osem dla tych, którzy g³osu nie
maj¹.”

„Chcê zaœpiewaæ memu przy-
jacielowi pieœñ o jego mi³oœci ku
swojej winnicy.” Jego mi³oœæ do
winnicy. Któ¿ to nie by³ dla na-
szego Rodaka wybran¹ winnic¹.
Czy¿ na tym miejscu nie trzeba
wspomnieæ Jego nieustann¹ tro-
skê o rodzinê i ma³¿eñstwo.
S³usznie modlimy siê do Niego
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

jako Patrona rodzin. Ile¿ to do
naszej bazyliki przybywa piel-
grzymów, którzy prosz¹ i dziê-
kuj¹ za swoje rodziny i ma³¿eñ-
stwa. Niejednokrotnie na klêcz-
kach, ze ³zami w oczach wpatruj¹
siê w zaduman¹ twarz Œwiêtego
Ojca wymalowan¹ na Jego por-
trecie i powierzaj¹ problemy
swych rodzin.

Chcê œpiewaæ pieœñ o Jego mi-
³oœci do swojej winnicy jak¹ by³a
dla Niego Ojczyzna, a tym bar-
dziej ukochane miasto dzieciñ-
stwa i m³odoœci – Wadowice.

W wigiliê dnia 16 paŸdzierni-
ka, gdy Bogu dziêkujê, ¿e po-
zwoli³ mi ¿yæ w tak niezwyk³ym
czasie i da³ mi wyj¹tkow¹ ³askê

– bliskoœci Papie¿a, œpiewam
pieœñ mojemu wyj¹tkowemu
Przyjacielowi, ¿e od roku 1955,
gdy jako rabczañski gimnazjali-
sta uczestniczy³em w rekolek-
cjach wielkopostnych g³oszo-
nych dla m³odzie¿y przez
ks. prof. Karola Wojty³ê, a¿ do roku
2005 ¿y³em w blasku wspania³ej
Osoby. Ile¿ to lat ¿ycia up³ynê³o
w tej serdecznej bliskoœci.

Dzisiaj czujê siê szczególnie
zobowi¹zany, aby choæ nieudol-
nie zaœpiewaæ pieœñ mojemu
Przyjacielowi. Pieœñ bez s³ów.
Pieœñ przez ³zy. Tak jak przed
laty œpiewa³ o matce Mieczys³aw
Fogg – tak ja o moim Œwiêtym
Ojcu œpiewam tak¹ pieœñ.

Apel Jasnogórski gromadzi wielu

(ci¹g dalszy na str. 7)

Wrzeœniowy wyjazd na comie-
siêczny Apel Jasnogórski gro-
madzi wielu pielgrzymów. Tym
razem jad¹ dwa autokary. W jed-
nym s¹ pielgrzymi z Rokowa,
w drugim 50 osób reszty. Ka¿dy
ma w g³owie tyle spraw, ciê¿kie
i smutne ¿ycie, choroby, troskê
o dzieci, wnuki, dom czy pracê.
Jest nas oko³o 100 osób. I wszy-
scy, choæ przez parê chwil, chce-

my pobyæ z Maryj¹ przy Jej Ja-
snogórskim Wizerunku, patrzyæ
w oczy i to wejrzenie zabraæ ze
sob¹ w naszym sercu do domu.

W drodze do Czêstochowy roz-
wa¿ania radosnych tajemnic ró-
¿añcowych prowadzi ks. infu³at
Jakub Gil. Maryja, objawiaj¹c
siê pastuszkom w Fatimie, pro-
si³a by ludzie odmawiali ró¿a-
niec. To z ró¿añca, prostej, po-

wtarzaj¹cej siê modlitwy, bije
ogromna moc. Chciejmy tê mo-
dlitwê mocy odmawiaæ jak naj-
piêkniej i najg³êbiej.

I – Zwiastowanie. Bóg zasko-
czy³ Maryjê, powo³uj¹c J¹ do
niezwyk³ych zadañ. Odpowie-
dzi¹ jest pokorna postawa – Oto
Ja, S³u¿ebnica Pañska! Bóg nas
te¿ zaskakuje. Jeszcze kilka-
dziesi¹t lat temu trudno by³o
wy¿yæ w biednych i licznych
rodzinach. Teraz nie ma wojen,
g³odu. Bóg obdarza nas wielkim
bogactwem. Kobieta jest nieza-
le¿na. Mo¿e siê kszta³ciæ i pra-
cowaæ. Nasze czasy pod wzglê-
dem materialnym s¹ dobre. Ale
ludzie w swoim dobrobycie za-
pominaj¹ o Bogu. W tej dziesi¹t-
ce modlimy siê o to, byœmy ni-
gdy nie zapominali o Bogu,
wszak to co mamy, Jemu za-
wdziêczamy. Jak byæ wra¿li-
wym na drugiego cz³owieka
uczy nas Maryja spiesz¹ca
z pomoc¹ do El¿biety. Dzielmy
siê radoœci¹ z drugim, tak jak
Maryja, dzielmy siê tym, co
mamy, b¹dŸmy pomocni dru-
giemu. Cechy wra¿liwoœci i de-
likatnoœci przybli¿a tajemnica
Bo¿ego Narodzenia. To tajem-
nica ukrytego Boga. Ukrytego

w stajni betlejemskiej i ukryte-
go na Golgocie, ukrytego w Naj-
œwiêtszym Sakramencie. My
wierzymy w Boga ukrytego. Kie-
dy dotyka nas nieszczêœcie, cho-
roba, czêsto pytamy: gdzie jest
Bóg, ¿e na to pozwala. Jest to
trudna sprawa, ale to tajemnica
naszej wiary. Tajemnica ukryte-
go Boga, która wci¹¿ nas do-
œwiadcza. Maryjo, uproœ nam
³askê ¿ywej wiary.

W tajemnicy ofiarowania Ma-
ryja s³yszy s³owa: „Twoje serce
przeniknie miecz boleœci.” Bê-
dzie wiele cierpia³a z powodu
Syna. Czêsto serca rodziców
z powodu dzieci przenika miecz.
Wstydz¹ siê za dzieci. W tej ta-
jemnicy polecamy nasze dzieci
i wnuki, byœmy potrafili je dobrze
wychowaæ i byæ z nich dumni.
W ¿yciu czêsto bywa, ¿e dziecko
czy m³ody cz³owiek nie znajdu-
j¹c w swoim otoczeniu zrozumie-
nia i wsparcia, gdzieœ siê zagubi.
Szczerze omadlamy tê tajemnicê
znalezienia, byœmy mieli otwar-
te oczy, dostrzegali w porê nie-
bezpieczeñstwo i przeciwstawiali
siê. Niech nas nie opuszcza do-
bry Bóg, nie zagubmy siê w na-
szym ¿yciu.


