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Nasze sprawy

W sobotę 19 lipca o godz. 20.30
w naszej bazylice nastąpiło ser-
deczne dziękczynienie za XVIII pie-
szą pielgrzymkę z Wadowic do Czę-
stochowy. Brało w niej udział 623
osoby. W 90% byli to ludzie mło-
dzi. Płeć męską reprezentowało
lekko powyżej 200 osób, resztę to
reprezentantki świata niewieściego.
Ponad sześćsetosobowa pielgrzy-
mia grupa była podzielona na trzy
oddziały, w których ster duchowy
trzymali: ks. Jan Jarco, ks. Krzysz-
tof Główka i ks. Jan Dohnalik. Kie-
rownikiem służb pielgrzymich był P.
Jan Glanowski. Pielgrzymka ta była
wotum dziękczynnym za 25-lecie
pontyfikatu Wadowiczanina Jana
Pawła II.

Królowej Różańca wielka
wdzięczność za troskliwą opiekę
nad wadowickimi pielgrzymami.

Drogami światła

Wielce Czcigodny
Ksiądz Prałat Jakub Gil
Uprzejmie zapraszam na

Walne Zgromadzenie Stowa-
rzyszenia imienia Doktora
Edmunda Wojtyły w Wado-
wicach, które odbędzie się

dnia  1 sierpnia 2003 roku
o godz.16.00 w siedzibie Stowarzyszenia
przy ul.Barskiej 17.

Jednocześnie pragnę wyrazić głęboką
wdzięczność za Mszę Świętą, którą Czcigod-
ny Ksiądz Prałat odprawi w Bazylice p.w.
Ofiarowania NMP przed rozpoczęciem Zgro-
madzenia jako dziękczynienie za pierwszą 3-
letnią kadencję Stowarzyszenia z prośbą
o dalsze Błogosławieństwo Boże dla Domu
Pielęgnacyjnego.

Przewodnicząca Stowarzyszeni
Stanisława Wodyńska
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Woj-
tyły w.Wadowicach w dniu 1 sierpnia 2003
roku
1. Powitanie, otwarcie i stwierdzenie prawo-
mocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgroma-
dzenia Stowarzyszenia w dniu
27.06.2003 r.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
E3. Wybór komisji kasacyjnej i komisji inwen-
taryzacyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Stowarzyszenie im. Doktora Edmun
Wojtyły w Wadowicach zajmuje się działal-
ność charytatywną na rzecz osób niepełno-
sprawnych, chory. będących w ciężkiej sy-

tuacji materialnej i zdro-
wotnej. Skupia wolonta-
riuszy z różnych środo-
wisk zawodowych mło-
dzież z klubów „ośmiu
wspaniałych”, solidaryzujący się z ludźmi
p o t r z e b u j ą c y m i ,
w myśl słów św. Pawła: „jeden drugiego cię-
żary noście”.

Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia przy ul.
Barskiej 17 w Wadowicach prowadzi wypo-
życzalnię sprzętu rehabilitacyjno-medyczne-
go, opiekę domową nad chorymi, profilakty-
kę zdrowotną (mierzenie ciśnienia, poziomu
cukru i cholesterolu w krwi).

Stowarzyszenie na swoją działalność po-
zyskuje środki finansowe i rzeczowe wyłącz-
nie ze skład członkowskich i darowizn.

W roku 25 - lecia Pontyfikatu Ojca Święte-
go  Jana Pawła II Stowarzyszenie pragnie
przyjąć w Domu Pielęgnacyjnym pierwszych
chorych. Będzie to możliwe po adaptacji bu-
dynku, na którą przeznaczane są wszystkie
środki finansowe.

Każda wpłacona złotówka przyczyni się do
realizacji tego dzieła miłosierdzia.

WYPOŻYCZALNIA
Sprzętu rehabilitacyjno - medycznego
czynna w poniedziałki, środy i piątki w go-
dzinach: 10.00 - 16.00
wypożycza: wózki inwalidzkie, balkoniki
trzy- i czterokołowe, kule ortopedyczne, łóż-
ka szpitalne zwykłe i specjalistyczne, szatki
przyłóżkowe, materace zwykłe i przeciwo-
dleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny
Podstawą do wypożyczenia  jest dowód osobi-
sty. Wpłat na rzecz Stowarzyszenia można
dokonywać na rachunek:

PKO BP SA OI Wadowice
Nr 10201433-541268-270-1
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ

EWANGELIA:  J 6, 1-15

Ef 4, 1-6

Oto słowo Pańskie

Elizeusz romnaża chleb Usiłujcie zachować jedność

Jezus rozmnaża chleb

2 Krl 4, 42-44

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój

Potem Jezus udał się za Jezioro Galilej-
skie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki
tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych,
którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze
i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd ku-
pimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił
to wystawiając go na próbę. Wiedział bo-
wiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Fi-
lip: „Za dwieście denarów nie wystarczy
chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę
otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej,
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest

dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie
ludziom usiąść!” A w miejscu tym było wiele
trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich
dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, roz-
dał siedzącym; podobnie uczynił z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasy-
cili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc, i
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych,
które zostały po spożywających, napełnili
dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spo-
strzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten
prawdziwie jest prorokiem, który miał
przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał,
że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwo-
łać królem, sam usunął się znów na górę.

Jezus zna ludzkie głody. Spogląda na tłu-
my z tą przenikliwością miłości, która roz-
budza w Nim poryw Bożego współczucia:
dam wam chleba i dam wam o wiele więcej,
Ja sam jestem chlebem na wasz wielki głód.

Ewangelista dyskretnie nawiązuje do Eu-
charystii: „Wziął chleby, spojrzał w niebo,
odmówił błogosławieństwo i połamawszy
chleby, dał je”. Dziś w naszym rozważaniu
zadamy sobie pytanie: czy przystępujemy do
komunii, ponieważ czujemy głód, który je-
den tylko Jezus może zaspokoić? Co nas
przynagla do przychodzenia na Mszę świętą
w każdą niedzielę, a może nawet codzien-
nie?

Z pewnością powodem nie jest ani przy-
mus, ani względy ludzkie. Czy jesteśmy rów-
nież wolni od rutyny? Jeśli przychodzimy
bez wielkiego głodu uwielbienia, włączenia
się w ofiarę Chrystusa i niemal podświado-

mego pragnienia, aby kochać innych tak jak
sam Jezus, nasze uczestnictwo we Mszy
świętej będzie nierzeczywiste - Chrystus
będzie w nas nieobecny.

Wszystko to wiemy, ale szybko zapomi-
namy i Chleb życia nie ma za bardzo czego
karmić. Jeśli w tym momencie czujemy brak
apetytu, spróbujmy wskrzesić swoją wiarę,
a wówczas odnajdziemy prawdziwy głód
rzeczywistości Boga i będziemy wiedzieli,
dlaczego idziemy na Mszę świętą. Naszym
głodem rządzi zawsze rzeczywistość. Tyl-
ko, że rzeczywistość życia jest zawsze obec-
na, namacalna, wzbudzająca tysiące głodów,
podczas gdy rzeczywistość Bożą stale trze-
ba przyzywać wiarą. Jedynie wiara może
nam powiedzieć, do jakiego stopnia Bóg jest
bardziej rzeczywisty niż wszystko inne - i
kiedy nam to mówi, wtedy dopiero wzrasta
w nas wielki głód . ANDRÉ SEVE

7(12 elektorów); Afrykę -16 (10 elektorów),
Azję-15 (10 elektorów); Oceanię - 4 (wszy-
scy są elektorami). Najliczniejszą grupę kar-
dynałów stanowią Włosi - jest ich 35 (17 elek-
torów), a następnie Amerykanie, których jest
13 (10 elektorów). Z Niemiec pochodzi
8 kardynałów (6 elektorów), z Hiszpanii - 7
(4 elektorów), z Brazylii - 7 (5 elektorów),
a z Polski - 6 (wśród nich jedynie kard. Adam
Kozłowiecki ma więcej niż 80 lat).

Warto dodać, że najmłodszym kardynałem
jest arcybiskup Sarajewa Vinko Puljić, który
8 września skończy 58 lat. Natomiast 22
stycznia ukończył 58 lat kard. Christoph
Schonborn Op, metropolita Wiednia. Niedaw- -7-

Kolegium Kardynalskie

13 mln euro deficytu
Bilans finansowy Stolicy Apostolskiej za

rok 2002
Drugi rok z rzędu bilans Stolicy Apostolskiej

zamknął się niedoborem, tym razem w wy-
sokości 13,5 miliona euro. Informuje o tym
komunikat z posiedzenia Rady Kardynałów
ds. Problemów Organizacyjnych i Gospodar-
czych Stolicy Apostolskiej. Jest to pierwszy
bilans sporządzony we wspólnej walucie eu-
ropejskiej.

Na posiedzeniu, któremu przewodniczył
watykański sekretarz stanu kardynał Angelo
Sodano, przyjęto bilans skonsolidowany za
ubiegły rok, w którym wpływy wyniosły 216
575 034 i euro, wydatki zaś 230 081 756 euro.
W kasach brakuje więc 13 506 722 euro
(w 2001 roku niedobór wyniósł zaledwie 3
mln 474 tys. euro). W komunikacie zwraca
się uwagę, że duża część wydatków związa-
na jest z kosztami zarządzania Kurią Rzym-
ską. Zatrudnia ona obecnie 2659 osób, w tym
744 duchownych, 351 zakonników i zakon-
nic oraz 1564 świeckich. „Również w roku
2002 należało pokryć wydatki budowy i za-
kupu nowych siedzib dla przedstawicielstw
papieskich. Prócz tego Stolica Apostolska
nabyła w Rzymie kompleks budowlany,
w któ rym znajdą siedzibę jej instytucje”
czytamy w komunikacie.

Informuje on również, że Państwo Miasto
Watykańskie - które ma oddzielną rachunko-
wość i administrację - odnotowało w ub. roku
niedobór w wysokości 16 048 508 euro, co
jest rzadkością. „Spowodowane to jest reduk-
cją przychodów z różnych sektorów jego
działalności oraz kontrybucją, jaką należało
wyłożyć na pokrycie części niedoborów Ra-
dia Watykańskiego” - wyjaśniają kardynało-
wie. Państwo Watykańskie zatrudnia obecnie
1511 osób, w tym 75 duchownych.

Podano również dane dotyczące tzw. świę-
topietrza - funduszu, który wspiera działal-
ność charytatywną Papieża. W 2002 roku
zebrano na ten fundusz 52 836 693 dolarów.

(dokończenie na str. 5)

Za pontyfikatu Jana Pawła II liczba ka-
tolików na świecie wzrosła o 300 mln

O 300 milionów wzrosła liczba katolików
na świecie za pontyfikatu Jana Pawła II.

Dane te zawiera przygotowywany w Wa-
tykanie nowy rocznik statystyczny. W 2001
roku na świecie było 1 060 mln katolików.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba
katolików w Europie wzrosła o ponad 5 pro-
cent. Największy wzrost - sięgający prawie
150 proc. - odnotowano w Afryce. Znaczny
był on też w Azji, Ameryce i Oceanii.

W Polsce, podobnie jak w Hiszpanii, licz-
ba katolików wynosi okolo 37 mln. Krajem
europejskim, gdzie w okresie pontyfikatu
Jana Pawła II najbardziej zmalała liczba ka-
tolików - o 1 mln - są Niemcy.

Kościelny rocznik statystyczny odnotowu-
je również inny znaczący fakt: wzrost licz-
by powołań kapłańskich, a więc odwróce-
nie tendencji spadkowej, notowanej
w dwudziestoletnim okresie po Soborze Wa-
tykańskim II.

 Obecnie 57 kardynałów, którzy ze wzglę-
du na wiek (granicę ustalono do 80 lat)  nie
może już wybierać papieża. Wszystkich
kardynałów jest 166, a więc kardynałów elek-
torów jest 109 (Paweł VI ustalił maksymalną
liczbę uczestników konklawe na 120).

Najwięcej kardynałów pochodzi z Europy
- 84, spośród nich 52 kardynałów elektorów;
Amerykę Łacińską reprezentuje 30 kardyna-
łów (21 elektorów); Amerykę Północną -

no, 6 lipca, zmarł arcybiskup Caracas w We-
nezueli kard. Ignacio Antonio Velasco Gar-
cia.



Intencje mszalne:
Poniedziałek  28 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.00 Śp. Julian Woźniak - 12 r. śm.

Śp. Andrzej Sordyl
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Za zmarłych z rodzin II róży kobiet
 18.00 Śp. Stanisław Paleczny
 Wtorek  29 lipca
  6.00 Śp. Stanisław Paleczny
  7.00 Śp. Józef Szczygieł

Śp. Andrzej Sordyl
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Śp. Stanisława Kryjak - 4 r. śm.
 18.00 Śp. Wanda Suska
Środa  30 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.00 Śp. Marek Wiktor - 16 r. śm.
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Aniela Stuglik - 1 r. śm.
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań
 Czwartek  31 lipca
  6.00 Śp. Andrzej Srodyl
  7.00 O zdr. i Błog Boże dla rodziny Rułów
  7.30 Śp. Irena Brańka
  8.00 Śp. Antoni i Maria Płonka
 12.00 Śp. Antoni Woźniak
 18.00 Śp. Stanisław Paleczny

Piątek 1 sierpnia
  6.00 Śp. Stanisław Wojtas
  7.00 Śp. Marek Wądolny
  8.00        Od Honorowej Starży N.S.B
12.00 Śp. Andrzej Sordyl

Za poległych żołnierzy 12 Płuku
Piechoty i AK Ziemi Wadowickiej

18.00 Śp. Stanisław Paleczny
Sobota  2 sierpnia
  6.00 Diękczynno - błagalna dla Władysława

i Genowefy w 39 r. ślubu
  7.00 Śp. Marek Wądlony

Śp. Anna Siłkowska
  8.00 W int. Rycerstwa Niepokalanej

i opiekuna ks. Prałata Jakuba Gila
 12.00 Śp. Andrzej Sordyl
 15.00 W int. Ojca Świętego, duchowieństwa,

Kościoła, Ojczyzny i Radia Maryja
 18.00 O błog. Boże dla Joanny i Marka w 4 r. ślubu
Niedziela 3 sierpnia
  6.00 Śp. Marek Wądolny
  7.30 Śp. Irena i Jan Curzydło
  9.00 Śp. O zdrowie i błog. Boże dla uczestników

majóki przy kapliczce na podstawiu
10.30 Śp. Wiktoria i Stafa Rokowscy
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety

i Katarzyny w rocznicę urodzin
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodziców i ks. Stefana
19.00 Śp. Andrzej Sordyl

Ogłoszenia parafialne
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 lipca 2003 r.

/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz
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Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła Powszechnego.

Chrzest św. Łucja WĄGIEL, córka Krzysztofa i Doroty
Weronika WĄGIEL, córka Krzysztofa i Doroty
Jakub Franciszek KOŁODZIEJCZYK, syn Piotra i Elżbiety
Sebastian Jarosław GRYGA, syn Jarosława i Magdaleny

Poniedziałek - Wj 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35
Wtorek - Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28;Mt 13, 36-43
Środa - Wj 34, 29-35; Mt 13, 44-46
Czwartek - Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53
Piątek - Kapł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Sobota - Kapł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12

1. Dzisiaj, po każdej Mszy Św. - modląc
się o szczęśliwą jazdę – w kościele poświęci-
my kluczyki od samochodów, a na zewnątrz
chętnym święcić będziemy samochody. Mi-
nistranci przy kościele kwestują na pomoc
w zakupie samochodu dla misjonarzy. Kultu-
ra na jezdni, która wyraża się także w prze-
strzeganiu znaków drogowych, jest obowiąz-
kiem moralnym każdego chrześcijanina. Grze-
szy ten, kto używając napojów alkoholowych
kieruje pojazdem oraz, kto świadomie łamie
przepisy drogowe.

2. W sierpniu Biskupi zwracają się z ape-
lem o trzeźwość, a nawet ofiarę abstynencji
od napojów alkoholowych. Jest to miesiąc
licznych pielgrzymek i wyjątkowych wyda-
rzeń w naszej historii. Podjęta abstynencja
w tym miesiącu będzie znakiem wrażliwości
na potrzeby moralne narodu.

3. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy modlimy się o dobry
wybór stanu życiowego.

4. W czwartek 31 lipca będziemy pielgrzy-
mować na Rusinową Polanę do Królowej Tatr
i na Kalatówki. Wyjazd godz. 7.00, koszt prze-
jazdu 20 zł. Nie odbędzie się, z braku chęt-
nych, pielgrzymka do Wambierzyc.

5. W pierwszy piątek miesiąca większa
ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
i po południu od 16.00 do 18.30. Zapraszamy

członków Honorowej Straży Serca Bożego
do udziału w Godzinie Świętej od 8.30.
Na mszy św. o godz. 12.00 modlimy się za
poległych żołnierzy i partyzantów 12 Pułku
Piechoty Ziemi Wadowickiej.

6. W pierwszą sobotę jest Matki Bożej
Anielskiej. Jest to uprzywilejowany francisz-
kański dzień, w którym można uzyskać od-
pust Porcjunkuli. Na mszy św. o godz. 8.00
modlimy się za rodziny, które spodziewają się
potomstwa. Na tę mszę św. zapraszamy
zwłaszcza tych, którzy podjęli się duchowej
adopcji dzieci, jak również Wspólnotę Rycer-
stwa Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy
chorych z świętymi sakramentami.

7. W przyszła niedzielę składka przezna-
czona jest na pokrycie długów związanych
z wykonaniem polichromii naszej bazyliki. Bóg
zapłać dla ofiarnych parafian za niesioną po-
moc w upiększaniu naszej bazyliki.

8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Marty, w środę – wspo-
mnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i dok-
tora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św.
Ignacego z Loyoli, kapłana; w piatek – wspo-
mnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bisku-
pa i doktora Kościoła; w sobotę – wspomnie-
nie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa.

Rok upływa od niezapomnianej pielgrzymki
Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Przygnie-
ciony latami i chorobami Papież wzywał nas
do miłosierdzia. Te słowa Papieża o czynnej
miłości były echem słów Jana apostoła: „Bóg
jest miłością. Kto czyni miłość realizuje całą
Ewangelię.”

Tradycja mówi, że ze wszystkich aposto-
łów Jan żył najdłużej. Umierał śmiercią na-
turalną na wyspie Patmos jako prawie stu-
letni starzec. Pod koniec swego życia Jego
kazania ograniczały się do kilku zdań, w któ-
rych wciąż powtarzał słowa: „Synaczkowie
moi, miłujcie się”. Podobno niektórzy zwró-
cili Mu uwagę, że się powtarza, a wtedy apo-

Jak parafia pomaga?
stoł Jan miał powiedzieć: „Ten, kto zacho-
wuje przykazanie miłości wypełnia całą
ewangelię. Kroczy drogami Jezusa”.

Jan Paweł II, który przez 25 lat
swego pontyfikatu nauczał wyznawców
Kościoła, a także współczesną ludzkość
o różnych aktualnych problemach, tyczących
Boga i człowieka coraz bardziej kładzie na-
cisk na miłosierdzie. Czym słabszy jest Jego
głos, tym donośniej woła w obronie czło-
wieka słabego, opuszczonego. Człowieka,
którego najłatwiej skrzywdzić, bo nikt się za
nim nie ujmuje. Tego, który się ledwie po-
czął, jak i tego, który mieszka  w slamsach

Pismo Święte
 na codzień:
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wielkomiejskich czy buszu afrykańskim.
Każda z sześciu pielgrzymek, którą Papież
przeżył w Polsce miała swój określony te-
mat. Ta ostatnia, która zgromadziła na Bło-
niach krakowskich przeszło dwa miliony
ludzi była serdeczną prośbą do Polaków
o nową formę wyobraźni miłosierdzia. Ze-
wnętrznym znakiem tego przesłania do Po-
laków, była konsekracja świątyni Łagiew-
nickiej i ogłoszenie jej jako Światowego
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

         Gdy na wiosnę zwróciłem się do
ks. Kardynała Macharskiego z propozycją od-
nowienia elewacji naszej Bazyliki – to wtedy
z ust naszego Księdza Metropolity usłysza-
łem słowa: „Księże Jakubie, trzeba więcej
wysiłku włożyć w inwestowanie żywego
człowieka, niżeli w martwe mury kościoła”.
Pochwalił mnie nasz Ks. Kardynał za dzieło
odnowienia wnętrza kościoła, lecz wytyczył
szlak papieskiej parafii by czyniła jeszcze
większe znaki miłosierdzia.

Jestem przekonany, że w naszej
parafii jest duża wrażliwość na ludzkie po-
trzeby. Wdzięczny jestem, że w rodzinach
niesiona jest pomoc ludziom chorym, star-
szym, niepełnosprawnym i niedołężnym.
Rodzina zawsze jest najbardziej podstawo-
wym miejscem czynienia miłosierdzia. Wiem
również, że w naszej wierzącej wspólnocie
los biednego sąsiada nie jest obojętny. Są-
siad zauważa biedę sąsiada i jak może tak
mu pomaga. Podkreślam to, gdyż jest to
właściwa, choć częściowa odpowiedź na
pytanie: „Jak parafia pomaga biednym?”

 W kościele mamy tyle, ile nam pa-
rafianie złożą na niedzielną tacę. Zauważam
po składkach, że na przestrzeni ostatnich
miesięcy społeczeństwo wadowickie ubożeje.
W pierwsze niedziele przeznaczone na re-
monty świątyni zbiórka wynosi 8 tys. 150
zł. Natomiast w pozostałe niedziele w gra-
nicach 5 tys. zł. Z tych pieniędzy muszę opła-
cać: P. Organistę, P. Kościelnego, Siostrę
ubierającą ołtarze, Panią sprzątająca kościół,
a także Siostrę pracującą w kuchni św. brata
Alberta. Ze składek odsyłam w każdym mie-
siącu prawie 2 tys. zł. na potrzeby diecezjal-
ne. Potrzeby diecezjalne, które wspierają

parafie, są następujące: Seminarium Du-
chowne, Papieska Akademia Teologiczna,
Kuria Metropolitalna, sprawy duszpasterstwa
diecezji. Również z tych składek muszę po-
kryć bieżące wydatki funkcjonowania ko-
ścioła parafialnego oraz domu katolickiego.
Trzeba zakupić środki czyszczenia, zwłasz-
cza teraz, gdy mamy posadzkę marmuro-
wą, która wymaga większej pielęgnacji.
Co miesiąc przeszło tysiąc złotych opłacam
za energię elektryczną. Także trzeba dać pie-
niądze na kwiaty, na komunikanty i różne
naprawy, które nieustannie trzeba wykony-
wać. Niezauważalna konserwacja kościoła
wciąż wymaga środków finansowych.
Z ofiar zebranych w kościele trzeba bardzo
oszczędnie wydawać, by nie wejść w dziu-
rę budżetową. Myli się ten, kto głosi, że ko-
ściół jest potentatem finansowym. Z mego
gospodarowania składkami mogę powie-
dzieć, że kościołowi w Wadowicach się nie
przelewa. Jeśli daję, co miesiąc na kuchnię
brata Alberta tysiąc złotych i na zespół cha-
rytatywny tysiąc złotych to myślę , że daję
to bardziej z własnej kieszeni, niż z kieszeni
parafian. Inna sprawa, że moja kieszeń też
jest finansowana z ofiar składanych z okazji
kolędy i sprawowania sakramentów świę-
tych: Mszy Świętej, ślubu, chrztu i pogrze-
bu. Księżom naszym należy się duże uzna-
nie, ze znaleźli środki finansowe na wzmoc-
nienie budżetu prowadzenia koloni w dwóch
turnusach po 180 dzieci oraz prowadzenie
30 osobowej oazy dziecięcej jak również
spływu kajakowej dla grupy młodzieży li-
cealnej. Nie pozostaję głuchy na pomoc
wspólnotom, które działają w naszym mie-
ście, tak wspólnoty Wiara i Światło, jak
i gościnnie przebywającego „Emmanuela”.

Niesiemy pomoc finansową poszczegól-
nym osobom i rodzinom. Nie chcę tej spra-
wy nagłaśniać. Raczej realizuje ją w duchu
ewangelicznej zasady: „Niech nie wie lewi-
ca, co czyni prawica”.

Dziwię się często skąd jest tyle pie-
niędzy na wydanie, skoro przychody nie są,
aż tak obfite i wtedy doświadczam praw-
dziwości pobożnego aforyzmu, który mówi,
że Bóg ma bardzo wiele, tylko trzeba go
bardzo żarliwie prosić. Ks. Proboszcz -5-

Pielgrzymka do Kalwari Pacławskiej, Lwowa
i na Kresy Wschodnie

Maria Zadora
cdn

W pobliżu katedry znajduje się pałac me-
tropolitów (XVIII w.), będący rezydencją
Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Piel-
grzymki Apostolskiej do Lwowa w 2001
roku – Teatr Opery i Baletu im. I Franki,
czyli dawny Teatr Wielki. Budynek ten to
jedyna z najbardziej charakterystycznych
budowli w krajobrazie Lwowa. Powstał
w latach 1897 – 1900, był to jeden z naj-
wspanialszych gmachów teatralno - opero-
wych w Europie.

Fasada bogato dekorowana, zwień-
czona jest brązowymi, uskrzydlonymi, rzeź-
bionymi postaciami: Dramatu i Muzyki z Ge-
niuszem pośrodku. Wnętrze teatru zachwy-
cić może każdego. Wchodząc w mury ope-
ry widz zarzucany jest dekoracjami zdobie-
niami i masą symboli, pozłacanymi elemen-
tami architektonicznymi, wspaniałą klatką
schodową, bogato dekorowanym foyer.

Najwspanialszym zabytkiem opery
lwowskiej jest wspaniała kurtyna – dzieło
Henryka Siemieradzkiego.

Swoistym muzeum pod gołym nie-
bem jest Cmentarz Łaczakowski, powstał
w 1786 roku. Powierzchnia nekropolii wy-
nosi ponad 42 ha, około 300 tys. mogił. Zbu-
dowano tutaj ponad 2 tys. grobowców, na
mogiłach znajduje się około 500 posągói pła-
skorzeźb. Cmentarz położony jest w malow-

niczym pagórkowatym terenie z tarasami
w otoczeniu ogromnej ilości zieleni.

Na cmentarzu pochowano wielu
przedstawicieli nauki, sztuki, polityki, uczest-
ników powstań narodowych, bojowników
o wolność i niepodległość Polski i Ukrainy.

Przechodząc alejkami cmentarza zatrzymu-
jemy się przy grobach, nagrobkach kamien-
nych, kamienno żeliwnych, reprezentujących
różne style, kształty i formy, często o wy-
sokiej wartości artystycznej.

Cmentarz Łyczakowski tym się wyróżnia
pośród nekropolii, że ma bardzo piękne epi-
tafia, osobliwe zharmonizowane z rzeźbą na-
grobną. Pełno tu poezji i skrzydlatych słów,
które współgrają przedziwnie z otaczającą
nas aurą tego miejsca.

Stajemy przy grobach: Marii Konopnickiej,
Gabrieli Zapolskiej, Seweryna Goszczyńskie-
go, Artura Grottgera, Władysława Bełzy, Ju-
liana Konstantego Ordona, przy grobach
uczestników powstań listopadowego i stycz-
niowego i wielu innych.

Zapalamy znicze i w cichej modlitwie po-
lecamy ich dusze Panu Bogu.

Cmentarzowi Łyczankowskiemu należy
się trwała pamięć, grobom, pomnikom oraz
epitafiom staranna i ciągła konserwacja.

Sumy tę, czytamy w komunikacie, „Ojciec
Święty przeznaczył na pomoc charytatywną
dla wspólnot kościelnych w Trzecim Świecie
oraz na zaspokojenie potrzeb związanych
z wojnami i katastrofami naturalnymi” .

Radę Kardynałów ds. Problemów Or-
ganizacyjnych i Gospodarczych Stolicy Apo-
stolskiej powołał papież Jan Paweł II w la-
tach 80., po bankructwie włoskiego Banco
Ambrosiano, w które zamieszany był Insty-
tut Dzieł Religijnych, uważany powszechnie
za bank watykański.                    mi (KAI Rzym)
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    Modlitwa kierowcy
Boże, daj mi pewną rękę
i bystre oko, abym na dro-
gach nikomu nie wyrządził
żadnej szkody. Ni pozwól
Dawco życia, bym stał się
przyczyną śmierci lub ka-
lectwa, a także zachowaj od
nieszczęścia i wypadku. Na-

ucz używać pojazdu w sposób należyty
i dla dobra bliźnich oraz pohamuj pokusą
nadmiernej szybkości. Aby piękno stwo-
rzonego przez Ciebie świata i radość Two-
jej łaski towarzyszyła mi na zawsze. Amen.


