Nasze sprawy
Ofiara na polichromię
W ubiegłą niedzielę złożono 10.750,- zł. na malowanie kościoła. Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.
Pomoce szkolne
W niedzielę 11 sierpnia Zespół Chary(ciąg dalszy ze str. 5)

Na krótką modlitwę udajemy się do Kościoła Dominikanów i Franciszkanów. Tu
radość ze spotkania przy relikwiach błogosławionej Anieli Salawy, gdzie przyszły
mi na myśl jej słowa: „Żyję bo Chcesz,
umrę bo Każesz. Zbaw mnie bo Możesz”,
które są bardzo głębokie i zastanawiające.
Opuszczamy centrum Krakowa, podjeżdżamy do Balic i oczyma wyobraźni żegnamy Ojca Świętego i nucimy „Do Wadowic wróć...”.
Nawiedzamy Tyniec. W skupieniu
uczestniczymy w Liturgii godzin odmawianej przez Ojców.
Dzień chyli się ku zachodowi, zbliżamy
się do Kalwarii.
Kalwaria, jej 400 lecie, wielkie i trwałe
dzieło przeszłości, również do wykorzystania przez nas.
19.08.2002 był tu Jan Paweł II. Jeszcze w uszach brzmią kalwaryjskie pieśni,

tatywny zebrał przy
kościele 2.311,- zł. Zakupiono pomoce szkolne za kwotę 1.385,- zł.
Pomoce te otrzymało 240 uczniów. Pozostałe 926 zł. Zespół Charytatywny
przeznaczył na wsparcie finansowe dla
rodzin wielodzietnych.
dźwięki orkiestry, która grała niebiańsko.
Mimo wieku każdy czuł się odmłodzony.
Jesteśmy u Matki Bożej Kalwaryjskiej
, która uzdrawia , pociesza i króluje. Ks.
Prałat odczytał ułożony przez papieża Akt
Zawierzenia Matce Bożej, którym oddał
w opiekę Maryi Kościół w Polsce i cały
naród.
Ten akt ma charakter wzruszający i kieruje do refleksji.
Ojciec Święty kończył pobyt w Polsce
nabożeństwem w Kalwarii i my tę niezapomnianą pielgrzymkę kończymy w Kalwarii.
Była to pielgrzymka śladami Ojca
Świętego, który pozostawił nam wiele
cennych wskazówek zwłaszcza o źródle
Miłosierdzia Bożego, z którego należy
czerpać łaski i zawierzać swoje troski.
Dziękujemy ks. Prałatowi za organizację pielgrzymek, ta miała szczególny charakter.
Krystyna Kęcka

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

PROROKA EZECHIELA:
Ez 33, 7-9
Obowiązek upominania

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 13, 8-10
Miłość jest wypełnieniem Prawa

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania..

EWANGELIA:

Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków
opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Oto Słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Tematem dzisiejszej liturgii słowa jest z
pewnością wielki problem braterskiego
upomnienia. Nie jest łatwo powiedzieć
bliźniemu, który błądzi lub czyni zło, aby
się zmienił. Najczęściej wyrzucamy z siebie takie treści w czasie kłótni. Ale kłótnia nie jest upomnieniem. Przede wszystkim Słowo Boże, przypomina nam, że upomnienie jest obowiązkiem moralnym każdego wierzącego. Ten obowiązek jest
związany z nadzieją życia wiecznego, na

które wszyscy mamy nadzieję. Z uwagi
na przyszłe życie powinniśmy upominać
a nie dlatego tylko, że nam doskwiera jakaś wada bliźniego.
Jeśli chcemy aby nasze upomnienie odniosło skutek powinniśmy podjąć je jako
obowiązek przed Bogiem i bliźnim z całą
pokorą na jaką nas stać. I być może ta
pokora upominającego jest kluczem do
skuteczności chrześcijańskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego upomnienia.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.09.2002 r.
1. Dzisiaj, rodziny naszej archidiecezji, pielgrzymują do Kalwarii. W przyszłą
niedzielę, po każdej mszy św. udzielamy
rodzinom zebranym w naszym kościele
specjalnego błogosławieństwa. Prosimy
o obecność całymi rodzinami na poszczególnych mszach św.
2. Z okazji Święta Podwyższenia
Krzyża Świętego w nadchodzącym tygodniu przed ołtarzem będzie ustawiony
znak Krzyża Świętego. Będzie on wzywał do społecznego pojednania.
3. W naszej parafii istnieją grupy
duszpasterskie. Serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież do włączenia się w pracę formacyjną w wybranej z następujących grup: Żywy Różaniec, oaza dzieci i
młodzieży, grupa Służby Liturgicznej ministrantów i lektorów, grupa misyjna,
KSM, Wspólnota Wiara i Światło – opiekująca się dziećmi niepełnosprawnymi.

Chrzest Św.:

4. Przyjmujemy chłopców na kandydatów do ministrantury. Służba ministranta jest wielkim zaszczytem dla chłopców i
ich rodzin. Prosimy rodziców, aby zgłaszali
ks. Krzysztofowi Główce swoich synów
do służby ministranckiej.
5. W sobotę, 21 września pojedziemy
do Królowej Tatr – na Rusinową Polanę
oraz na Bachledówkę. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt przejazdu wynosi 20 zł.
6. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, w piątek – wspomnienie św. Jana
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,
w sobotę – Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Zuzanna Katarzyna JĘDROCHA, córka Łukasza i Katarzyny
Jakub Tomasz WÓJCIK, syn Andrzeja i Bernadetty
Olaf Kajetan GAWĘDA, syn Adama i Joanny
Nikola Weronika GARB, córka Roberta i Doroty
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: 1 Kor 5, 1-8 * Łk 6, 6-11
Wtorek: 1 Kor 6, 1-11 * Łk 6, 12-19
Środa: 1 Kor 7, 25-31 * Łk 6, 20-26
Czwartek: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13 * Łk 6, 27-38
Piątek: 1 Kor 9, 16-19. 22-27 * Łk 6, 39-42
Sobota: Lb 21, 4b-9 (lub) Flp 2, 6-11 * J 3, 13-17
-2-

Relacja z zebrania Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
W niedzielę 1 września pod przewodnictwem Ks. Proboszcza odbyło się kolejne zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej . Po wakacyjnej przerwie skład
Rady wzbogacił się o trzech przedstawicieli młodzieży z naszej parafii .

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą po czym Ks. Janusz Żmuda przypomniał zebranym najważniejsze
problemy z przesłania jakie skierował do
nas Ojciec Święty w czasie ostatniej pielgrzymki . Ks. Janusz podzielił się z zebranymi swymi refleksjami na temat
wdrażania nauki Jana Pawła II w nasze
życie , a w szczególności potrzebie oparcia o nią programu działania DRP. Ze
szczególną mocą zaakcentował potrzebę czynienia miłosierdzia na co dzień w
naszych rodzinach i w najbliższym otoczeniu a nie tylko sporadycznie przy okazji akcji pomocy organizowanych w obliczu klęsk żywiołowych , pomocy biednym i.t.p.
W podsumowaniu tej części spotkania
Ks. Proboszcz przywołał wypowiedź
Ks. Bp Gocłowskiego o konieczności realizacji przesłania Ojca Świętego na każdym poziomie życia a w szczególności na
poziomie parafii .

Następnym punktem zebrania były relacje przewodniczących z pracy poszczególnych sekcji .
Pomimo , że czas który minął od ostatniego czerwcowego zebrania DRP to
czas wypoczynku i urlopów członkowie
poszczególnych sekcji starali się spotykać by wypracować plan działania na
dłuższy okres. Sekcja d.s. Wychowania
zrealizowała ciekawy pomysł wakacyjnych wędrówek krajoznawczo - religijnych
dla dzieci . Zorganizowano trzy takie wędrówki po najbliższej okolicy - cieszyły się
one wielkim powodzeniem.
Na wniosek poszczególnych sekcji oraz
indywidualnych osób przyjęto do natychmiastowej realizacji następujące zadania :
- podjęcie starań mających na celu
ograniczenie ruchu kołowego w rejonie
Bazyliki .
- nawiązanie współpracy z innymi grupami działającymi na terenie parafii i miasta w celu rozeznania możliwości wsparcia ich działania przez DRP.
- ciągła aktualizacja strony internetowej Bazyliki .
- opublikowanie na łamach „Bazyliki”
informacji o wzmożonym działaniu sekt na
terenie Wadowic.
Na zakończenie spotkania po krótkim
wprowadzeniu wygłoszonym przez p.
Emila Rzyckiego podjęto dyskusję na temat zbliżających się wyborów samorządowych w wyniku której postanowiono
dla przypomnienia przedstawić w „Bazylice” właściwą postawę chrześcijanina
wobec powyższego problemu w świetle
Praw Bożych, Społecznej Nauki Kościoła oraz nauczania Ojca Świętego.
Bogdan Pamuła
-7-

Intencje mszalne:

Czwartek 12 września Marii, Gwidona
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Janusz Wojtas
7.00 Śp. Zofia Kowalczyk
7.30 Śp. Magdalena Marek
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.00 Dziękczynna za szczęśliwy przebieg
operacji, z prośbą o zdrowie dla Jana
18.00 Śp. Julian Frączek w 27 rocz. śm
Śp. Ryszard i Józefa

Poniedziałek 9 września Jacka, Piotra
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Magdalena Marek
7.00 Śp. Władysław, Franciszka, Barbara
Śp. Helena Flasza
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
8.00 Śp. Helena Jajeśnica w 10 rocz. śm.
i Szczepan Jajeśnica w 18 rocz. śm.
12.00 Śp. Janusz Wojtas
18.00 Śp. Jan Bucki

Piątek 13 września Eugenii, Jana
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Jadwiga Stanaszek
7.00 Śp. Janusz Wojtas
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
8.00 Śp. Zdzisław i Eugenia Garusowie
12.00 Śp. Magdalena Marek
18.00 Śp. Ryszard Konik w rocz. śm.
Sobota 14 września Roksany, Bernarda
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Antoni Porzycki
7.00 Śp. Helena Góral
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
8.00 Śp. Janusz Wojtas
12.00 Śp. Lucyna Mamcarczyk
18. 00 Śp. Ludwik i Apolonia Pawlik

Wtorek 10 września Mikołaja, Łukasza
6.00 Śp. Stanisława
6.30 O błog. Boże i dalszą opiekę w 20 rocz.
ślubu dla Stanisława i Jolanty
7.00 Śp. Janusz Wojtas
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
8.00 Śp. Jan Bucki
12.00 Śp. Daniel
18.00 Śp. Marianna Malczyk w rocz. śm.

Niedziela 15 września Nikodema, Rolanda
6.00 Śp. Stanisława
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
9.00 Śp. Zuzanna w 7 rocz. śm.
10.30 Śp. Helena i Czesław Bednardzyk
12.00 Śp. Eugenia Łojek
13.15 chrzty
19.00 Śp. Franciszek Dąbrowski

Środa 11 września Dagny, Hiacynta
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Magdalena Marek
7.00 Śp. Janusz Wojtas
7.30 Śp. Zofia Kowalczyk
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Michał Nowak w 6 rocz. śm.
i Stanisław Nowak
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań
-6-

Pielgrzymujemy
W naszej parafii dajemy wiernym możliwość do licznych pielgrzymek, tak zagranicznych, a zwłaszcza krajowych. Dużą
popularnością cieszą się jednodniowe nawiedzanie miejsc świętych. Zdaję sobie
sprawę, że tylko ok. 15% naszych parafian bierze udział w pielgrzymowaniu.
Uczestnikami są przeważnie
renciści, emeryci. Jedynie piesza pielgrzymka do Częstochowy jest zdominowana
przez ludzi młodych. W dzisiejszą niedzielę pragnę zachęcić wszystkich do najtańszej, najłatwiejszej, a jednak
czasami najtrudniejszej pielgrzymki – do własnej rodziny. Każda rodzina jest domowym sanktuarium. Jest miejscem świętym. Wśród różnych sanktuariów polskich i światowych
jest ona największym.
W naszych czasach skarżymy
się, że rodzina wymyka się spod naszej
kontroli. Coraz rzadziej jest miejscem
wspólnego przebywania. Domownicy z
różnych przyczyn nie mają dla siebie czasu. Dom rodzinny jest często dla małżonków hotelem, a dla dzieci smutną przechowalnią. Obserwujemy jak bardzo sanktuarium domowe ulega desakralizacji. To,
co się stało za granicą z budowlami sakralnymi, które już nie służą ludziom do
wyrażania swojej religijności, to zaczyna
dotykać domy polskie. Za mało służą rozbudzaniu religijności rodziny. Rodzice skarżą się, że posiadanie pracy okupione jest
ogromnym zaangażowaniem i czasu i sił.
Często jest nieokreślony czas pracy. Pracuje się na cały zegar. Wtedy nie mogą -3-

być małżonkowie z dziećmi. Młode latorośle są zarzucane przez rodziców różnymi formami zapełnienia czasu. Rodzice z
ambicjami chcą by ich dzieci uczęszczały
na różne dodatkowe lekcje języków lub
też inne formy kształcenia czyniące z ich
dzieci mniejsze czy większe gwiazdki.
Jest też zło bezrobocia, które dotyka rodziny. W takim
domu obecność
ojca i matki jest źródłem wielkiej frustracji. Bieda jest
złym doradcą. Niedostatki materialne
często rzutują na
braki moralne.
Wielki jest trud
budowania sanktuarium rodzinnego. Do pracy tej powołani
są i rodzice i dzieci. Oni razem tworzą
bogactwo duchowe i materialne domu
rodzinnego. Dlatego tak ważne jest, aby
korzenie, z których wyrasta drzewo rodziny były zdrowe. Stąd tak usilny nacisk
kładziemy na sakramentalność związków
małżeńskich, a także na przyjmowanie
pozostałych sakramentów świętych. Drzewo rodzinne będzie rozwijać się zdrowo,
gdy będzie czerpać soki z Bożych mocy.
Codzienna modlitwa, wspólne uczestnictwo we mszy św. niedzielnej i częsta spowiedź - są niewątpliwie fundamentem
sanktuarium rodziny. Ogromnie ważnym
elementem scalającym rodzinę jest komfort czasu, dzięki któremu możemy przebywać z najbliższymi. Dużej inteligencji
(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

wymaga od rodziców takie rozplanowanie tygodnia by w nim znalazło się miejsce i czas na rozmowy z dziećmi. Nie zastąpione są wspólne przeżywanie uroczystości domowych jak również wspólne
spędzanie czasu wolnego. Rozmowy z
domownikami ukazują jak wielkim nieznanym jest ten, który ze mną mieszka.
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Dzieci i młodzież rozpoczęły kolejną klasę - nową, wyższą. Oby Bóg udzielił nam
mocy, byśmy z nowym zapałem podejmowali trud kształtowania naszej rodziny
według myśli Chrystusowej. Niech to będzie już nowa klasa. Starych błędów już
nie powtarzajmy. Miłosierna miłość niech
będzie naczelnym hasłem domowników
w nowym roku szkolnym.
Ks. Proboszcz

„Młodzieżowe wiosłowanie”
W dniach 20 – 30 sierpnia br. grupa młodzieży, głównie z wadowickiego LO, pod
przewodnictwem ks. Jana Jarco wzięła
udział w spływie kajakowym rzeką Drawą. Rzeka Drawa jest dopływem Noteci,
ma miejscami charakter rzeki górskiej o
wartkim prądzie, a niekiedy nie można rozpoznać w
którą stronę jest prąd – jest
tak leniwa. Przepływa
przez województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie. Naszą przygodę z
rzeką zaczęliśmy prawie u
jej źródeł, nad jeziorem
Drawsko w miejscowości
Czaplinek. Łącznie płynęliśmy 8 dni z jednym dniem
przerwy, średnio po 15 – 20 km dziennie
pokonują trasę o długości 150 km. Płynęliśmy przez jeziora: Drawsko, Rzepowskie,
Krosino, Lubie, Wielkie i Małe Dębno i
takie znane miejscowości jak Drawsko
Pomorskie czy Drawno, gdzie zaczyna się
Drawieński Park Narodowy, gdzie park
narodowy stanowi rzeka. Był to dla niektórych najtrudniejszy odcinek spływu –
50 km rzeki o wartkim prądzie. Tu kilka
kajaków zostało obróconych, zmoczone -4-

zostały ubrania i pozostały ekwipunek
wioślarzy. Dla mnie był to najciekawszy,
po poligonie odcinek spływu, bo coś się
działo. Na pozostałych odcinkach, płynąc
leniwym nurtem podziwialiśmy uroki pojezierza drawskiego. Każdy dzień wyglądał bardzo
podobnie, ale
nie nudno. Pobudka ok. 8.00,
msza św. o
9.00, później
śniadanie i płynęliśmy
od
godz. 11.00 do
godz. 17.00.
Wie c z or em
była kolacja, a
po niej siedzieliśmy do późnego wieczora
przy ognisku dzieląc się wrażeniami oraz
planując następny dzień. Codziennie w
innym miejscu rozbijaliśmy obozowisko.
Był z nami także, ksiądz neoprezbiter z
Witanowic ks. Adam. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Św. z naukami wygłaszanymi przez naszych przewodników
na temat ewangelii lub wspominanego
świętego. Przez cały okres spływu była
piękna pogoda, za co dziękowaliśmy

Bogu. Spływ zakończyliśmy 29 VIII w
Krzyżu Wielkopolskim. Wiele osób
chciało wcześniej wracać do domu bo
koniec wakacji, inni chcieli je przedłużyć dalszym pobytem na spływie. Rzeka Drawa uważana jest za dość trudną
rzekę jeżeli chodzi o spływy kajakowe,
jednak wszyscy przepłynęli bez szwanku i wszystkim się podobało. Dzięki wy-

prawie wielu z nas mogło sprawdzić się w
nowych warunkach: bez wygód, pomocy
rodziców licząc tylko na siebie i współuczestników spływu. Spływ można uznać
za bardzo udany. Wszyscy czekamy na to
czy w przyszłym roku ks. Jan Jarco też
zorganizuje wyjazd na kajaki bo już wielu
jest chętnych, a i rzek jeszcze dużo do przepłynięcia.
Maciek Lehrfeld

Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II
30 sierpnia o godz. 7.00 grupa 55 osób
pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila wyruszyła na pielgrzymkę do
Krakowa.
Wspólną modlitwą i śpiewem pragnęliśmy Bogu podziękować za
odwiedziny
Ojca Świętego
w Polsce.
Najpierw udaliśmy się do Łagiewnik, do sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, w którym Ojciec
Święty Jan Paweł II dnia 17.08.2002
dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
Po wejściu do wnętrza świątyni podziwialiśmy jej piękno. Przepiękne tabernakulum, po obu jego stronach krzew, który symbolizuje niepokój człowieka targanego przeciwnymi wichrami (krzew z
brązu). Ołtarz wykonany z pięknego
marmuru włoskiego. Oryginalny strop z
drewna klejonego.
Następnie przy relikwiach św. Fausty- -5-

ny uczestniczyliśmy we Mszy św., którą
odprawił ks. Prałat Jakub Gil i w ciszy
przedstawiliśmy modlitwy w intencji Ojca
Świętego i nasze osobiste. Przy ołtarzu
polowym ksiądz przewodnik przypomniał
historię Kultu Miłosierdzia Bożego przekazaną przez Apostołkę św. Faustynę Kowalską.
Kierujemy się na Cmentarz Rakowicki i
zatrzymujemy się przy grobowcu rodziców
i rodzeństwa Ojca Świętego. Chwila zadumy, wspólna głośna modlitwa.
Bogu niech będą dzięki za rodziców najwspanialszego z rodu Polaków.
Stamtąd jedziemy na Błonia, które
18.08.2002 zachwycały nas obecnością
Ojca Świętego i ogromem ludu bożego.
Dzisiaj w cichej modlitwie wyrażamy
wdzięczność papieżowi za beatyfikację 4
nowych błogosławionych.
Każdy szuka swojego miejsca, w którym
uczestniczył przy obecności papieża.
Kroczymy dalszymi śladami Ojca Świętego do Pałacu Arcybiskupów w Krakowie. Pod oknem „czekamy” na papieża i z
głębi duszy chce się krzyczeć: „Przyjedź
znów do domu”.
(ciąg dalszy na str. 8)

