Nasze
<> Znak naszej bazyliki
W wadowickim kościele
jest wiele szczegółów przypominającym związki z Papieżem. Najważniejszym
jest chrzcielnica. Również ukoronowany
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Marmurowe napisy na tablicach. Wykonywana polichromia przypominająca o nauczaniu Papieża. W ostatnich tygodniach
postawiliśmy przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia tron z ostatniej Jego pielgrzymki
do Wadowic w 1999 roku, a nad nim piękny portret naszego Najczcigodniejszego
Ziomka. Portret ten wisiał się przez wiele
lat na ścianie jadalni na plebani. Na przyjazd Ojca Świętego w 1999 roku zmodernizowaliśmy plebanię. W tym czasie powiesiliśmy tę miłą pamiątkę obok chrzcielnicy. Kaplica chrzcielna w ramach odnowienia uległa przeobrażeniu. Historyczna
chrzcielnica stanęła w centrum kaplicy św.
Rodziny. Znów z portretem Papieża musieliśmy wędrować na inne miejsce.
W ostatnim czasie znaleźliśmy najwłaściw-

sprawy
sze miejsce: nad tronem, którego używał
Ojciec Święty. W najbliższym sąsiedztwie ołtarza miłosierdzia
Bożego. Zauważyliśmy, jak na tle odnowionego prezbiterium piękne ramy tego obrazu wymagają renowacji. Przekazaliśmy
w ostatnim tygodniu drogi nam portret do
odnowienia i większego wyzłocenia pracowni artystycznej Pana Krystyna Kozioła
w Krakowie.
Przekazując do pracowni obraz usłyszałem pytanie jednego z pracowników: Czy
ksiądz zapytał Parafian, bo może któraś
z rodzin, czy też zakładów pracy chce zafundować koszt renowacji.
Przesyłam to pytanie do naszych Parafian.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKAEZECHIELA:
Ez 34, 11-12.15-17
Chrystus zna swoje owce

LISTU ŚW.PAWŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 15, 20-26.28
Królestwo Boże

EWANGELIA:
Mt 25, 31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

<> Zbiórka
W ostatnią niedzielę Zespół Charytatywny przy kościele zebrał kwotę 2.326,- zł.
Pieniądze te przeznaczone będą na pomoc
dla biednych rodzin na opał. Bóg zapłać za
złożoną ofiarę.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Ap 14, 1-3. 4b-5 * Łk 21, 1-4
Wtorek: Ap 14, 14-20 * Łk 21, 5-11
Środa: Ap 15, 1-4 * Łk 21, 12-19
Czwartek: Ap 18, 1-2.21-23 * Łk 21, 20-28
Piątek: Ap 20, 1-4. 11-21, 2 * Łk 21, 29-33
Sobota: Rz 10, 9-18 * Mt 4, 18-22

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
tel. 873-21-10, 873-20-96, E-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl, WWW.bazylika.wadowice.pl

Oto słowo Pańskie.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:

Czwartek 5 grudnia
6.00 Sp. Ryszard Święch
Śp. Wojciech Baran
7.00 Śp. Jadwiga i Marian Iciek
7.30 Śp. Franciszek Gał
8.00 Śp. Maria Kwarciak
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
18.00 Śp. Stanisław Knapek - 3 r. śm.

Intencje
mszalne:
Poniedziałek 2 grudnia
W
6.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.00 Śp. Teodor Żak
7.30 Śp. Stanisław Trzópek
8.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
18.00 Śp. Józefa i Jakub Bogacki - 2 r. śm.

Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
I NIEDZIELA ADWENTU 01.12.2002 r.

Piątek 6 grudnia
W
6.00
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30 Śp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka
Śp. Herbert Myśliwicz
8.00 Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
18.00 Śp. Maria Zięba

Wtorek 3 grudnia
W
6.00 Śp. Stanisława i Józef Kryś
Sp. Jadwiga Iciek
7.00 Śp. Oz dr. dla ? i Ireny, Pauliny
i Stefanii
7.30 Śp. Teodor Żak
8.00 Śp. O zdr. i błog. Boże dla Zdzisławy
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
18.00 Śp. Barbara i Kazimierz Tobiasiewicz

Sobota 7 grudnia
W
6.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
7.00 Śp. Honorata, Jan, Franciszek, Józef
7.30 Śp. Kazimierz Kasperek - 11 r. śm.
8.00 Śp. Stanisław Kłaput - 1 r. śm.
O bł. Boże dla Rycerstwa
Niepokalanej i opiekuna ks. Prałata
12.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
18.00 Śp. Maria, Antoni, Stanisława Rajda

Środa 4 grudnia
W
6.00 O zdr. i błog. Boże dla Barbary
Śp.Franciszek,Władysław,Barbara Owcarz,Bronisława
i Czesław Owcarz
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30
8.00 Śp. Waldemar, Barbara, Eleonora,
Józef i zmarli z rodziny Pływacz
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Niedziela 8 grudnia
6.00 W intencji Bogu wiadomej za żywych
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
7.30 Śp. Adam i Maria Krzyżecki
9.00 Śp. Józegf i Barbara Drabik - 4 r. śm.
10.30 O zdr. i bł. Boże dla Heleny w rocznicę urodzin
11.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
12.00 Śp. Bronisława Grad i Stanisław
13.15 Roczki
Śp. Aniela
18.00 Śp. Józef Wastek - 25 r. śm.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz
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Rok Różańca
Matka Boska w Roku Różańcu św. nawiedziła następujące rodziny:

18 listopada - Tadeusz i Anna GROBELNY , Os. XX-lecia bl. 5/18
19 listopada - Lucjan i Barbara KMITA, ul. Sienkiewicza 3
20 listopada - Czesław i Anna GRUSZECZKA, Os. XX-lecia 5/30
21 listopada - Małgorzata KUGLIN, Os. M.Wadowity 30/1
22 listopada - Tomasz i Beata KWARCIAK, Os. M.Wadowity 7/10
23 listopada - Tadeusz i Władysława MROWIEC, ul. Lwowska 61

Chrzty:

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

Konrad Andrzej CZAJKA, syn Andrzeja i Dominiki
Patryk GURDEK, syn Pawła i Katarzyny
Damian Michał MIGDAŁEK, syn Pawła i Jolanty
Krzysztof KOCZUR, syn Krzysztofa i Beaty
Bartłomiej Jarosław ROKOWSKI, syn Sławomira i Anety
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Rafał Tadeusz PALICHLEB Syn Tadeusza i Marty z d. Dereń,
zam. Wadowice, Os. XX-lecia 10/26 Anna Agnieszka
MIKOŁAJEK Zam. Kraków, ul. Brożka 26/101
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Grzegorz Paweł RAJDA, zam. Wadowice, Podstawie 39
Georgina Anna WARCHAŁ, zam. Wadowice, ul. Wojska Polskiego 51
Błogosławiony mąż, który ma dobrą żonę.
Szczęśliwa małżonka, która posiada roztropnego męża.
Oby to się zrealizowało w Waszym życiu

Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Jadwiga ICIEK, ur. 1930 Kraków, zam. Wadowice, ul. Łazówka
Urszula PASTERNAK-PALECZNA, ur. 1959 r., zam. Roków
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Jestem Obywatelem Rzymu
Jan Paweł II przyjął 31 października honorowe obywatelstwo Wiecznego Miasta
przyznane Mu jednomyślnie przez Radę
Miejską Rzymu w dniu 17 października. To
wyraz „miłości, szacunku i wdzięczności za
wszystko, co Papież zrobił dla naszego miasta, dla najbiedniejszych, dla pokoju, braterstwa i dialogu” – powiedział burmistrz
Rzymu Walter Veltroni.
Pomysł przyznania Ojcu Świętemu honorowego obywatelstwa Rzymu przyszedł
do głowy burmistrzowi, gdy przeczytał
w prasie, że Papież uważa Rzym za swoje
„drugie miasto”. W styczniu tego roku, podczas tradycyjnej noworocznej audiencji
w Watykanie, burmistrz zwierzył się Ojcu
Świętemu ze swego zamiaru obdarzenia Go
honorowym obywatelstwem. „Niech się
Pan stara!” – zachęcił go Papież.
Przyznanie Ojcu Świętemu honorowego
obywatelstwa Rzymu było wyrazem miłości, szacunku i wdzięczności. Stało się okazją do okazania hołdu Namiestnikowi Chrystusa także i za to, co zrobił dla Wiecznego
Miasta: dla jego najbiedniejszych mieszkańców, dla pojednania w mieście, a także braterstwa i zgody. Te wielkie wartości Papież
– Obcokrajowiec realizuje w Rzymie, które
jest dla Niego drugim miastem.
Gdy czytam te słowa przekazane naszemu Najwspanialszemu Wadowiczaninowi
przez burmistrza miasta Rzymu uświadamiam sobie, co powinni czynić mieszkańcy
Wadowic dla swego miasta. To przecież jest
ich dom rodzinny. Jak bardzo powinni troszczyć się o najbiedniejszych – wciąż należy
odwoływać się do wyobraźni miłosierdzia.
Ile powinni włożyć wysiłku by nasze miasto stało się miejscem pokoju, braterstwa
i dialogu. To jest zadanie, które powinien
rozwiązywać każdy mieszkaniec tego mia-
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sta – rządzący i rządzeni. Wykształceni
i ludzie prości. Czerwoni, zieloni i innych
kolorów. Honorem każdego z nas, niezależnie od tego jaki piastujemy urząd czy stanowisko - lub też całkowicie zwolnieni
z tych uzależnień – winno być dążenie, by
Wadowice stawały się miastem, w którym
obserwując życie jego mieszkańców – można powiedzieć, że jest to miasto papieskie.
W czasie uroczystości Ojciec Święty przypomniał, że uczył się tego miasta i miłości
do niego już w listopadzie 1946 roku, gdy
przybył tu jako student. „Przez 24 lata wciąż
się uczę tego miasta i miłości do niego”.
Powyższe zdania wyczytałem z ilustrowanego dodatku „Życie Kościoła” z Tygodnika KAI. Uderzyło mnie wypowiedziane
zdanie Ojca Świętego: „Ja tego miasta i miłości do jego mieszkańców wciąż się uczę”.
Przyszedł mi do głowy wiersz Jerzego
Liberta:
Uczę się ciebie człowieku
Powoli się uczę, powoli,
Od tego uczenia serce i głowa mnie boli
Myślę jak wielką zachętą dla mnie jako
Proboszcza jest uczenie się tego miasta –
Wadowice, uczenie się miłości do niego
i do jego mieszkańców. Do moich Parafian.
Z wielkim szacunkiem myślę o nauczycielach, którzy uczą się swojej klasy i miłości do uczniów. Zdaję sobie sprawę ile musi
kosztować nieustanne uczenie się służby
różnego rodzaju urzędników. Uczenia się
swego urzędu i wielkiej miłości do petentów.
Pewno wciąż trzeba na nowo odkrywać
piękno swojej rodziny i bogactwo współmałżonka.
Trzeba do tego dużej pokory. Niewątpliwie ten, kto się modli łatwiej osiąga taką
postawę.
Ks. Proboszcz

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza –
Apostołka rodzin
Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY
Rodzina pochodzi od Boga, powstała
w odwiecznym zamyśle Boga Stwórcy. To
Bóg wezwał ludzi do przymierza miłości
i pragnie, aby w rodzinie było ono kształtowanie rozwijane.
Syn Boży przyszedł na świat i przez 30
lat w rodzinie przygotowywał się do mesjańskiego posłannictwa. Chciał w ten sposób pokazać, że w rodzinie dojrzewała
Ewangelia zbawienia.
Kościół zawsze wiele uwagi poświęcał
i poświęca rodzinie. Często zabiera głos na
temat zadań, tożsamości i roli rodzin
w świecie. Przychodzi też z konkretną pomocą rodzinom borykającym się z wieloma
trudnościami.
Sprawa rodzin leży tak bardzo na sercu
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Swoje
zatroskanie o rodziny wyraził dobitnie w
adhortacji ,,Familiaris Consortio”. A 24 rocznicę swojego Pontyfikatu, ogłaszając Rok
Różańca Świętego prosił, aby na różańcu
modlić się o pokój na świecie i za rodziny!
W dobie ogromnego kryzysu rodzin Ojciec Święty Jan Paweł II często powtarza,
że ,,przyszłość Kościoła i świata idzie przez
rodzinę”. ,,Nie ma innej instytucji, innego środowiska, innej społeczności, od której przyszłość człowieka na ziemi zależy bardziej
niż od rodziny- twierdzi Jan Paweł II. Według Ojca Świętego: ,,Rodzina jest pierwszym sanktuarium, gdzie człowiek uczy się
kochać Boga, poznawać Chrystusa, jest kuźnią cnót i szkołą mądrości”. Ile razy w historii wartość rodziny ulegała zagrożeniu,
tyle razy Bóg pomagał jej i ocalał ją szczególną posługą swojego Kościoła. Wymownym tego świadectwem jest życie i działalność bł. Franciszki Siedliskiej, która zało- -4-

ŚMIERCI (1902 – 2002) cz.I
żyła Zgromadzenie Sióstr Najświętsze Rodziny z Nazaretu.
W setną rocznicę Jej śmierci, która przypada 21 listopada 2002r. zastanówmy się,
co sama uczyniła wobec problemu rodzin
w XIX wieku, i jak kontynuują Jej dziełoduchowe córki- Siostry Nazaretanki. Franciszka Siedliska urodziła się 12.XI.1842r.
w Roszkowej Woli na Mazowszu, niedaleko Nowego Miasta, w archidiecezji warszawskiej. Ochrzczona 20. XI. – w przeddzień święta Ofiarowania NMP. I właśnie
to święto zamyka niby klamrą całe Jej życie – bo odchodzi do Pana 60 lat później –
21.XI.1902r. w samo święto Ofiarowania
Najświętszej Maryii Panny.
Franciszka pochodziła z ziemiańskiej rodziny, rdzennie polskiej i zamożnej. Znała
kilka języków. Pobierała lekcje tańca i gry
na fortepianie. Cała troska rodziców – Adolfa Siedliskiego i Cecylii z domu Morawskiej - szła w kierunku, aby swoją jedyną
córkę (miała tylko brata – Adama) przygotować do życia salonowego i kultywowania tradycji polskich dworów.
Państwo Siedliscy, jak większość ówczesnej szlachty polskiej, byli religijnie obojętni. Wprawdzie szlachta utożsamiała katolicyzm z polskością, ale go nie znała, nie rozumiała i nie dawała mu świadectwa swoim życiem. ,,Rodzice nie byli pobożni – czytamy w Jej Autobiografii – Bóg nie był
Panem w naszym domu” a dalej powie
z bólem: ,,wszystko (u nas) było ludzkie,
ziemskie i naturalne”. Ciepły i wykwintny
dom mógł ofiarować Franciszce wszystko, prócz Boga, lecz Ona tęskni za większym Dobrem.
SS. Nazaretanki - cdn

Parafia Of. N.M.P. w Wadowicach
ilość mieszkańców około 10.000

Sprawozdanie
z działalności Zespołu Charytatywnego
przy Parafii Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach
za okres od I.IX.2001 r. do 31.VIII.2002 r.
Rok sprawozdawczy jest już 17-tym
rokiem działalności naszego Zespołu.
Stan liczebny Zespołu wynosi obecnie
13 osób, same kobiety. Oprócz w/w korzystamy czasem z usług wolontariuszy
3-ch mężczyzn, którzy służą nam pomocą w sytuacjach, kiedy pomoc ich jest
nieodzowna.
W roku sprawozdawczym zmarli nasi
trzej współpracownicy - p, Mirosław Sediwy, p. Maria Kwaśniewska i S. Gemma.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań Zespołu w obecności Ks. Prałata,
w każdy drugi czwartek miesiąca.
Na spotkaniach tych omawialiśmy przede wszystkim sprawy bieżące i zastanawialiśmy się jak rozszerzyć naszą działalność, żeby otoczyć opieką zwłaszcza osoby starsze i
chore. Obecnie mamy pod stałą opieką ponad 50 takich osób.
Współpracujemy w tych wypadkach z Urzędem Miasta Wydział Opieki Społecznej.
I. Spotkania Zespołów Charytatywnych
1. W październiku 2001 r. w spotkaniu Zespołów Charytatywnych w Kalwarii Zebrzydowskiej na tradycyjnych „Dróżkach Kalwaryjskich” wzięły udział 4-ry członkinie naszego Zespołu.
2. W październiku również Zespół nasz spotkał się z grupą Niemców około 40 osób.
Tematem spotkania była wymiana zdań na temat pracy charytatywnej gości i naszej.
Zebranie zakończyliśmy wspólną herbatką, oczywiście z „kremówką papieską.”
3. Następnie gościliśmy chóry z Podhala, które już tradycyjnie co roku koncertują w
naszej Bazylice. Po koncercie ugościliśmy wszystkich uczestników w Domu Katolickim.
4. W maju zaś spotkaliśmy się z dziećmi ze szkół noszących imię Jana Pawła II-go,
które odwiedziły nasze miasto. Wszystkie dzieci zostały również ugoszczone przez nasz
Zespół.
5. Wieczorem w Wigilię Zesłania Ducha Św. Zespół nasz uczestniczył w spotkaniu
wszystkich grup działających przy naszej Parafii zgromadzonych na uroczystej Mszy Św.
w naszym Kościele.
Przewodnicząca Zespołu
Teresa Nogala
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