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Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata

Kocha³ ludzi i Boga

(ci¹g dalszy na str. 7)

z Punktem Wymiany Ciep³a zosta³a w Wadowicach otwarta
pierwsza w regionie Jad³odzielnia. Jest to ogólnie dostêpna lodówka, gdzie ka¿dy mo¿e przynieœæ ¿ywnoœæ, która mu zbywa.
Mo¿e tak¿e poczêstowaæ siê jedzeniem.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Jad³odzielnia oraz Punkt Wymiany Ciep³a s¹ dostêpne w godzinach 6.00 – 20.00 i znajduj¹
siê przy poczekalni w budynku
na dworcu autobusowym w Wadowicach.
Karolina Buchholz-Martyniak

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

W pierwsz¹ sobotê listopada, z grup¹ parafian, nawiedzi³em na Cmentarzu Rakowickim grób œp. ks. inf. Kazimierza Sudera. Po raz kolejny pytano mnie dlaczego na cokole grobowca przy jego nazwisku jest krótki napis „penitencjarz mariacki”, a przecie¿ on
by³ przez 14 lat proboszczem wadowickim.
Ktoœ dopowiedzia³, ¿e
nale¿a³o te¿ odnotowaæ, ¿e przez lata by³
duszpasterzem s³u¿by
zdrowia. Przypomnia³em, ¿e to nie wadowicka parafia urz¹dza³a
pogrzeb 1 grudnia
2012 roku – lecz koœció³ mariacki, w którym przez ostatnie
14 lat spowiada³.
Myœlê, ¿e uzupe³nianie informacji, w pe³ni
mija³o by siê z prawd¹.
Œp. ks. inf. Suder zanim
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Dzisiejsza uroczystoœæ Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechœwiata
koñczy rok liturgiczny.
Po wszystkich Mszach
Œwiêtych wystawiamy
Najœwiêtszy Sakrament.
3. Jutro 5. rocznica
œmierci ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
4. W tym tygodniu
przypada I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30 oraz
po po³udniu od godz. 16.00 do
18.30. O godz. 8.00 msza œw.
w intencji Stra¿y Honorowej
NSPJ, adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
i
spotkanie
w Domu Parafialnym. Dodatkowa Msza œw. popo³udniu
o godz. 16.30, na któr¹ zapraszamy szczególnie dzieci.
5. W pierwsz¹ sobotê na mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê
potomstwa. Na tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji
dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa
Niepokalanej.
O 18.00 msza œw. ku czci œw.
Jana Paw³a II. Po mszy œw. pro-
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cesja przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy
przynieœæ œwiece.
6. W pierwszy pi¹tek
i sobotê odwiedzamy
chorych z sakramentami œwiêtymi. Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹tek nieczynna.
7. Czas przygotowaæ
siê do Adwentu – okresu radosnego i pobo¿nego oczekiwania na
przyjœcie Pana Jezusa.
WejdŸmy w ten piêkny, choæ
krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.
W okresie Adwentu msze œw. roratnie odprawiamy w dni powszednie o godz. 6.00 oraz dla
dzieci o godz. 18.00.
8. W przysz³¹ niedzielê chrzty
na Mszy œw. o godz. 13.30, pouczenie dla rodziców i chrzestnych w pi¹tek o godz. 19.00
w Domu Parafialnym.
9. Œwiêci tego tygodnia:
w czwartek – œwiêto œw. Andrzeja, aposto³a.
10. Bóg powo³a³ do wiecznoœci
œp. Andrzeja Kwarciaka oraz
œp. Izydora P³awnego. Wieczny
odpoczynek racz im daæ Panie!
ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 3 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka
7.30 Œp. Janina, Franciszek Kwacza³a,
Zdzis³aw Sikora
Œp. Jaros³aw Seremet - 5 r.œm.
9.00 Œp. Andrzej Czarny, Zbigniew
K³obuch - 1 r.œm.

9.00

Roków: Œp. Micha³ Gracjasz

10.

30

Œp. Andrzej Grabysz, ¿ona Maria

12.

00

Œp. Wypominani

13.

30

Chrzty

18.

00

Œp. Ludwik Golec

Tak ¿yli pierwsi chrzeœcijanie
W odpowiedzi na og³oszony
przez Papie¿a Franciszka dzieñ
19 listopada Œwiatowym Dniem
Ubogich. równie¿ w Wadowicach zosta³o zorganizowane
spotkanie, którego ide¹ by³o
dzielenie siê ciep³em s³ów, ciep³em ubrañ i ciep³em posi³ku
przy wspólnym stole. W niedzielne popo³udnie przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej,
usiedli razem, by wspólnie spêdziæ czas. Bo ka¿dy z nas najbardziej potrzebuje ciep³a drugiego cz³owieka.
Obecni czêstowali siê gor¹cym bigosem i fasolk¹ po bretoñsku przygotowanymi przez
siostry pracuj¹ce w Kuchni
Œw. Brata Alberta, wolontariusze
rozdawali ciep³¹ herbatê i s³odkie wypieki ofiarowane przez
licznych darczyñców, a na
osobnym stoisku ka¿dy móg³
znaleŸæ dla siebie i zabraæ ciep³e ubrania, rêkawiczki czy
buty zostawione przez ¿yczliwe
osoby. Spotkanie cieszy³o siê

du¿ym powodzeniem i by³o doskona³¹ okazj¹ do spotkania siê
z Drugim Cz³owiekiem.
Po zakoñczonym spotkaniu
wieszak z dostêpnymi ubraniami
zosta³ przewieziony do Punktu
Wymiany Ciep³a na dworcu autobusowym, gdzie bêdzie sta³ do
koñca okresu zimowego i sk¹d
w ka¿dej chwili osoby potrzebuj¹ce bêd¹ mog³y zabraæ przydatne dla nich rzeczy zostawione
przez darczyñców. Inicjatorami
wydarzenia by³y osoby prywatne, zaœ wspó³organizatorami wydarzenia Urz¹d Miejski w Wadowicach, MOPS w Wadowicach,
Kuchnia Œw. Brata Alberta przy
Parafii Ofiarowania Najœwiêtszej
Maryi Panny w Wadowicach,
Wspólnota Dom Maryi / Pallotyni Wadowice, Bless code – Dobre S³owa, darczyñcy prywatni
i osoby zaanga¿owane spo³ecznie.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim wspó³organizatorom za w³¹czenie siê w akcjê, a przyby³ym
za wspólnie spêdzony czas. Wraz
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 27 listopada
6.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Ity Geogham
6.45 Œp. Pawe³ Erelis
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder - 5 r.œm.
7.30 Œp. Helena Bernat
8.00 Œp. Wanda Mihilewicz
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Wtorek 28 listopada
6.00 O b³. Bo¿e dla Adama, Mateusza,
Wiktora oraz ich rodziców
6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b - z okazji imienin
7.30 Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Janina Klarecka
8.00 Œp. Florentyna Kojzar
12.00 Œp. Maria Kolodziejczyk
18.00 Œp. Pawe³ Erelis
W int. uczestników majówek i ich
rodzin przy ul. Podstawie
Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie,
b³. Bo¿e, ³aski dla Przemys³awa
w 25 r. urodzin
Œroda 29 listopada
6.00 O b³. Bo¿e dla Eleonory w dniu 85 r. ur.
6.45 Œp. Kazimierz Przysta³
7.30 Œp. Józef Skolarczyk
8.00 Œp. Edward Pytlowski
12.00 Œp. Pawe³ Erelis
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Agaty i Wojciecha
oraz synów Kasperka i Marcusa
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary
Za zmar³ych:
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
Œp. Anna Wiêckiewicz
Œp. Edward Flaga
Œp. Krzysztof Krause
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
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Œp. Anna Szczur
Œp. Tadeusz Grobelny
Œp. Marian Mogi³a
Œp. Sylwia Œlusarczyk
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Stanis³aw Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Czwartek 30 listopada
6.00 Œp. Pawe³ Erelis
6.45 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw
7.30 Œp. Wanda Mihilewicz
8.00 Œp. Maciej Tomicki
12.00 Œp. Janusz Popiel
18.00 Œp. Andrzej Byrski - z okazji imienin
Œp. Leokadia Sowa
Pi¹tek 1 grudnia
6.00 Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Helena Maria z Kowalskich
6.45 Œp. Adam Barcik
7.30 Œp. Bogus³aw Sarach
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla ks. Opiekuna
i Wwspólnoty Strazy Honorowej NSPJ
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i za
wszystkich zmar³ych ksiê¿y
16.30 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
Œp. Leokadia Sowa
Sobota 2 grudnia
6.00 O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej,
zdrowie dla Piotra i Madzi
6.45 Œp. Maria Ko³odziejczyk
7.30 Œp. Stanis³aw Trzópek i ¿ona Stefania
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna
12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM
16.30 Roków Œp. Kazimierz Mikolajczyk
18.00 Œp. Stefan Harmata
Œp. Wanda Mihilewicz

(ci¹g dalszy ze str. 1)

szego Sakramentu i Matki Bo¿ej
zbli¿a³ naszych parafian do najœwiêtszych tajemnic naszej wiary. Swoj¹ g³êbok¹ duchowoœci¹
i wielk¹ wra¿liwoœci¹ na cz³owieka rozwija³ ¿yw¹
religijnoœæ w duszach
swej owczarni. Prastara parafia wadowicka,
która podczas proboszczowania œp. ks.
inf. Sudera dzieli³a siê
i budowa³a nowe koœcio³y w Tomicach,
a zw³aszcza œw. Piotra
– znalaz³a w proboszczu najlepszego ojca,
który wk³ada³ ogromny wysi³ek
w jak najbogatsze wyposa¿enie
powstaj¹cych nowych duszpasterstw.
Znaj¹c bli¿ej œp. ks. Infu³ata
jestem przekonany, ¿e w swym
d¹¿eniu do œwiêtoœci w niczym
nie ustêpowa³ wspó³czesnemu
mu zakonnikowi Na Górce,
o. Rudolfowi Warzecha. Tymczasem dziêki zapobiegliwoœci
karmelitów bosych z Górki, którzy postarali siê by osobê swego
œwi¹tobliwego zakonnika nag³oœniæ – proces beatyfikacyjny pod¹¿a w w³aœciwym kierunku.
Tymczasem pamiêæ o ks. Infu³acie na skutek lat coraz bardziej

przyszed³ na proboszcza do Wadowic przez kilka lat kierowa³
parafi¹ œw. Anny w Krakowie.
Jeszcze wczeœniej by³ proboszczem w Wilkowicach
ko³o Bielska-Bia³ej.
Jestem przekonany,
¿e tytu³ „penitencjarz” umieszczony
przy nazwisku ks.
inf. Kazimierza Sudera najcelniej okreœla jego ¿yciow¹ pos³ugê. Bóg go w tej
dziedzinie obdarzy³
charyzm¹. Wystarczy
wspomnieæ jego osobistych penitentów tu w Wadowicach,
a jeszcze wczeœniej w parafiach,
w których duszpasterzowa³. Dla
wielu z nich by³ niezast¹pionym
ojcem duchownym. By³ osobistym spowiednikiem. Choæ lata
mija³y to jednak penitenci
z miejscowoœci, gdzie duszpasterzowa³, czêsto umawiali siê
z nim na okreœlone dni, w których przybywa³ do tych koœcio³ów, aby ich wyspowiadaæ. Dla
Wadowic okres duszpasterzowania ks. inf. Kazimierza Sudera
by³ wielkim b³ogos³awieñstwem.
Swoim rozmodleniem, a zw³aszcza niezwyk³¹ czci¹ do Najœwiêt-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

jêty aktualnymi pracami. Z pola
widzenia znik³ mi ks. Infu³at. Teraz tego ¿a³ujê. Pewnych zaniedbañ nie da siê odrobiæ.
Mam tym wiêksz¹ wdziêcznoœæ
wobec obecnego proboszcza
ks. pra³ata Stanis³awa Jaœkowca,
¿e obejmuj¹c swym kap³añskim
sercem ró¿norakie sprawy parafii wadowickiej ma du¿¹ wra¿liwoœæ na tych, którzy przy jego
boku siê starzej¹. Wraz z ks. pra³atem Zdzis³awem Ka³w¹ oraz
emerytowanymi œwieckimi pracownikami wyra¿amy tym
wiêksz¹ wdziêcznoœæ. Bóg zap³aæ ks. Pra³acie za szacunek jaks. Infu³at
kim nas obdarzasz.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

blednie. Bêd¹c jego nastêpc¹
w Wadowicach zaci¹gn¹³em
wobec ks. Infu³ata du¿y d³ug
wdziêcznoœci. Na ka¿dym kroku doœwiadcza³em ogromu jego
pracy duszpasterskiej zainwestowanej w nasze œrodowisko.
Zabrak³o mi odwagi, by po objêciu stanowiska proboszcza
w 1998 roku – gdy ju¿ tutaj
ks. Infu³ata nie zasta³em, by go
poprosiæ na dawn¹ plebaniê. Nie
mia³em wtedy wyobraŸni wieku
emerytalnego, jak¹ obecnie siê
odznaczam. Równie¿ nie postara³em siê o cz³owieka, któryby
Ÿród³owo opracowa³ bogate
dzieje ks. inf. Sudera. By³em za-

Polska opasana ró¿añcem
W sobotê 7 paŸdziernika 2017
roku, w Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, wierni spotkali siê
w 319 koœcio³ach stacyjnych
po³o¿onych wzd³u¿ ca³ej granicy Polski. W Archidiecezji Krakowskiej by³y 24 koœcio³y stacyjne. Jednym z nich by³ zabytkowy koœció³ œw. ap. Piotra
i Paw³a w Lachowicach.
Do tego miejsca pojecha³a 15osobowa grupa z ks. inf. Jakubem Gilem. O godz. 10.30 rozpoczê³o siê spotkanie w koœcie-
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le. Ks. Infu³at wprowadzi³ pielgrzymów w to wa¿ne wydarzenie dnia dzisiejszego. Nawi¹za³
do wydarzeñ w Fatimie, gdzie
Matka Bo¿a powiedzia³a: „Odmawiajcie ró¿aniec codziennie,
aby wprosiæ pokój dla œwiata.”
Siostra £ucja z Fatimy powtarza³a wielokrotnie: „Nie ma w ¿yciu
problemu, którego nie mo¿na
rozwi¹zaæ za pomoc¹ Ró¿añca.”
Te s³owa mocno przemówi³y do
dwóch re¿yserów: Lecha Dokowicza i Macieja Bodasiñskiego
z Fundacji Solo Dios Basta.

Stali siê oni organizatorami
ogólnopolskiej akcji pt: „Ró¿aniec do granic.” Celem nabo¿eñstwa jest pokorna proœba
o mi³osierdzie i b³ogos³awieñstwo dla naszej Ojczyzny.
Ksi¹dz przypomnia³, ¿e w 1571
roku do Europy p³ynê³y okrêty
tureckie su³tana Selima II.
„Z bazyliki Piotrowej uczyniê
stajniê dla moich koni” – odgra¿a³ siê w³adca. Przeciwko nim
ruszy³a flota chrzeœcijan, wielokrotnie mniejsza. Papie¿ Pius V
wezwa³ wtedy katolików do odmawiania ró¿añca. Modlono siê
wszêdzie w koœcio³ach i na ulicach. Rankiem 7 paŸdziernika
chrzeœcijañskie wojska odnios³y zwyciêstwo, a Pius V og³osi³ ten dzieñ Œwiêtem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
O godz. 11.00 uczestniczyliœmy we mszy œw. koncelebrowanej. Ks. inf. Jakub Gil w homilii
nawi¹za³ do roli ró¿añca
w ¿yciu œw. Jana Paw³a II. „Ró¿aniec to modlitwa, któr¹ bardzo ukocha³em, przedziwna
modlitwa. Przedziwna w swej
prostocie i g³êbi zarazem” –
mówi³ Jan Pawe³ II zaledwie
dwa tygodnie po wyborze na
Stolicê Piotrow¹. „Od mych lat
m³odzieñczych modlitwa ta

-5-

mia³a wa¿ne miejsce w moim
¿yciu duchowym. Ró¿aniec towarzyszy³ mi w chwilach radoœci
i doœwiadczenia. Zawierzy³em
mu wiele ³ask.”
Jan Pawe³ II by³ cz³owiekiem
ró¿añca. Zwyczajem Papie¿a Polaka by³o równie¿ obdarowywanie wiernych ró¿añcem. W ci¹gu
ca³ego pontyfikatu rozda³ tysi¹ce ró¿añców. Jan Pawe³ II jest
autorem Listu Apostolskiego –
Rosarium Virginis Mariae, w którym do trzech czêœci ró¿añca
doda³ now¹ – czêœæ œwiat³a.
O godz. 12.00 bierzemy udzia³
w specjalnie przygotowanym nabo¿eñstwie eucharystycznym.
O godz. 13.00 wyruszyliœmy do
wyznaczonych stref, w Lachowicach wyznaczono cztery miejsca,
gdzie gromadzili siê wierni. Nasza grupa uda³a siê do najdalej
po³o¿onego miejsca, oko³o 4 km.
Tam przy kapliczce zebra³o siê
oko³o 80 osób. Przed nami roztacza³ siê piêkny widok lasów
w barwach jesieni. O godz. 14.00
rozpoczêliœmy odmawianie ró¿añca – wszystkich czterech czêœci. By³o to niezwyk³e prze¿ycie.
Dziêkowaliœmy Bogu, ¿e pozwoli³ nam wzi¹æ udzia³ w zainicjowanym nabo¿eñstwie – ró¿aniec
do granic.
Maria Zadora

