Nasze sprawy
Duszpasterska Rada Parafialna
W niedzielę 31 sierpnia, wśród wielu spraw, które omawiała Duszpasterska Rada Parafialna po raz kolejny z wielką
troską omawiano sprawę wielkiego ruchu samochodowego wokół bazyliki. W tej sprawie po raz kolejny Rada Duszpasterska zwróciła
się do Urzędu Miasta z następującym pismem:
Urząd Miasta w Wadowicach, Pani Burmistrz
W nawiązaniu do naszych pism z dnia 11 września 2002r i z dnia 16 stycznia br. oraz
zobligowani wnioskiem Rady Duszpasterskiej z dnia 31 sierpnia 2003I. ponawiamy prośbę
o wstrzymanie ruchu drogowego na Pl. Jana Pawła II na odcinku od ul. Lwowskiej do
Bazyliki ofiarowania N.M.P.
Porównując rozwiązania ruchu drogowego w kraju i na świecie w rejonie Sanktuariów i
ośrodków kultu religijnego-a do takich naszą Bazylikę zaliczyć należy–stwierdzamy, że wstrzymanie ruchu pojazdów drogowych przed bazyliką jest nieodzowne pod wieloma względami.
Ruch pojazdów w tym rejonie niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu pieszych, utrudnia
w dojście do Bazyliki i przeszkadza uczestnictwie w obrządkach religijnych.
Ponadto ruch pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki powoduje niszczenie elewacji
w postaci osadzających się pyłów i spalin.
Ufamy, że przy odrobinie dobrej woli wszystkich zainteresowanych komórek organizacyjnych naszego miasta uda się doprowadzić rozwiązania tego problemu a dla odwiedzających
nasze miasto i naszą Bazylikę damy wzór godny naśladowania, dobrej współpracy terenowych Organów Państwowych z parafią i jej mieszkańcami.
A. Dziedzic - sekcja ekonom. DRP

Kto katechizuje w naszej parafii?
W Liceum Ogólnokształcącym ks. Jan
Jarco oraz o.Grzegorz Buda – Karmelita
Bosy. W Zespole Szkół Zawodowych im.
ks. Tischnera ks. Janusz Żmuda, ks. Krzysztof Główka, o. Grzegorz Buda, P. Rafał
Bzowski. W Zespole Szkół Budowlanych
ks. Mieszko Pabiś. W Gimnazjum nr 2 ks.
Artur Chrostek oraz P. katechetka Bożena
Chmura. W Szkole Podstawowej nr 4: siostra Rafaela, Gabriela i P. Bożena Chmura.
W Szkole Podstawowej nr 2 s. Bogumiła
oraz P. katechetka Iwona Bzowska.
W przedszkolach s. Bogumiła i s. Gabriela.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Strażackie orkiestry
Wczoraj, 6 września z rejonu wadowickiego wyjechało do Watykanu 5 autokarów z strażackimi orkiestrami, aby uczcić
srebrny jubileusz Papieża. Z innych zakątków Małopolski wyjechało w tym czasie
przeszło 10 orkiestr. Ponieważ wyjazd ten
ma charakter pielgrzymkowy, dlatego wraz
z uczestnikami pojechało 12 kapłanów. Pragnieniem strażackich orkiestr dętych jest
zagrać w najbliższą środę w auli Pawła VI
naszemu ukochanemu Rodakowi Janowi
Pawłowi II.
Do użytku parafialnego
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Matko Różańcowa
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Życzy się dzieciom i nauczycielom
sukcesów w nauce i wychowaniu.
Chce się widzieć widoczne
efekty pracy.
Świat, w którym żyjemy,
to fascynacja człowiekiem sukcesu
i zachwytu nad efektownym życiem.
Różaniec posiada
także tajemnice bolesne:
biczowania i drogi krzyżowej,
a także ukrzyżowania.
Być podobnym do Matki Bożej
to zaakceptować bolesne
tajemnice swego życia.

Słowo na niedzielę
PIERWSZECZYTANIEZ KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PROROKA IZAJASZA
Iz 35, 4-7a
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych
się otworzą

Czwartek 11 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
6.30 Śp. Józef Dębski
Śp. Roman Gwizdała
7.00 Śp. Edward Wilk
7.30 Śp. Adela Ficek
8.00 Śp. Irena Brańka
12.00 Śp. Michał Nowak i Stanisław syn
18.00 W int. Ireny i Romana Żurek od
przyjaciół o potrzebne łaski

JAKUBA APOSTOŁA
Jk 2, 1-5

Bóg wybrał ubogich

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie
choroby wśród ludu.

EWANGELIA: Mk 7, 1-37

Intencje mszalne:

Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na
bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy
w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się
jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca
Oto słowo Pańskie
i niemym mowę».
osobiście: „Otwórz się! Nie bądź głuchy na
moje słowo, weź je na serio, czytaj, rozważaj, żyj nim! Wówczas rozwiąże się twój
język, będziesz mówił o Mnie, dzieląc się
radością uzdrawiającego spotkania. Usłyszysz głos człowieka potrzebującego, nie
pozostaniesz na niego obojętny”.
I my także możemy stawać się podobni
do naszego Mistrza. Trzeba nam jednak
usłyszeć Jego wołanie: „Otwórz się! Przestań być niedzielnym wierzącym, którego
poznaje się jedynie po uczestnictwie w świątecznej Eucharystii. Żyj Mną w codzienności - w pracy, szkole, na ulicy...”
Odwagi! Nie bój się być człowiekiem
zdrowym! ks. Bogusław Laskowski - paulista

Otwórz się na Chrystusa
Jezus zauważa tego, którego nikt nie
dostrzega, który jest na marginesie życia
przez swoją ułomność, słabość, chorobę,
brak pieniędzy, pracy... Głosi Radosną Nowinę - Ewangelię przede wszystkim tym,
którzy się źle mają. Nasz Mistrz to nie tylko nauczyciel, to Ten, który głosząc uzdrawia, daje radość i prawdziwą wolność.
Ewangelia, którą dziś rozważamy, ukazuje Jezusa jako najlepszego lekarza, który
kieruje do każdego z nas swoje słowo. On
ma moc uzdrowić swoim słowem, dotknięciem w sakramentach, przede wszystkim
w Eucharystii. Pan do każdego nas mówi

Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu od 15 do 23 października
szczegóły w gablotach oraz w kancelarii
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Poniedziałek 8 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
6.30 Śp. Józef Dębski
Śp. Roman Gwizdała
7.00 Śp. Antoni Woźniak
7.30 Śp. Franciszek Gurdek
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.00 Śp. Jan Choczyński - 8 r.śm.
18.00 Śp. Maria Żak

Piątek 12 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
6.30 Śp. Jerzy Czuba
Śp. Roman Gwizdała
00
7. Śp. Edward Wilk
7.30 Śp. Adela Ficek
8.00 Śp. Helena i Kazimierz
12.00 Śp. Stanisław, Joanna Nowak
Śp. Ludwik, Felicja Nicieja
00
18. Śp. Józef Dębski

Wtorek 9 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
6.30 Śp. Józef Dębski
Śp. Roman Gwizdała
Sobota 13 września
7.00 Śp. Edward Wilk
6.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Zofia Karoń - 15 r.śm. i m.Franciszek 30
6. Śp. Józef Dębski
8.00 Śp. Aniela i Franciszek Ramenda
Śp. Roman Gwizdała
12.00 Śp. Stanisław Skoczylas - 5 r.śm.
00
7.
Śp. Edward Wilk
18.00 Śp. Urszula Palarczyk
Śp. Helena Flasza
7.30 Śp. Adela Ficek
Środa 10 września
8.00 Śp. Stefan, Wiktoria
6.00 Śp. Salomea Paleczny
12.00 O zdrowie dla Marii Roszkowiak
6.30 Śp. Adela Ficek
18.00 Śp. Teresa Żeglińska
Śp. Roman Gwizdała
7.00 Śp. Józef Dębski
Niedziela 14 września
7.30 Śp. Jerzy Czuba
6.00 Śp. Salomea Paleczny
8.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodzin z bl.9 i 9a
7.30 Śp. Józef Dębski
z Os. Wadowity, które przyjęły różaniec
Od Różańcowych Róż o zdrowie i bł. Boże
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
9.00 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
12.00 Śp. Władysław Garus
10.30 Śp. Antoni Woźniak
30
17. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 12.00 Śp. Rozalia Rączkiewicz i zm.z rodziny
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
13.15 Roczek
w intencjach składanych próśb i podziękowań
18.00 Śp. Anna i Jakub Madej
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(ciąg dalszy ze str. 3)

Maryjo wychowawczyni naszego narodu
proszę Cię obdarz wszystkich tych, którzy
wychowują większą wielkodusznością.
Wpatruje się w Twoje Maryjo mądre oczy,
bo Ty nimi mnie przenikasz. Widzę w nich
wielkie rozmodlenie. Myślę na ile rodzice,
nauczyciele i wychowawcy powierzają Bogu
różnorakie swoje problemy. Radości i niepokoje. Zwycięstwa i klęski. Często gorzkie rozczarowania związane z uczniem, czy
też ze swoim dzieckiem.
Mądrość życiowa mówi, że sztuką nad sztukami jest kształcenie
drugiego człowieka. Podkreśla
się, że trzeba mieć wielką iskrę
Bożą aby być dobrym nauczycielem i wychowawcą. Ktoś
skarży się, że jemu Bóg tej łaski nie udzielił. Na ile na kolanach o nią codziennie prosi. Nauczyciel i wychowawca to ten, który przyjmuje Komunię Św. w intencji swoich wychowanków. Ofiaruje swą obecność na
Mszy Św. za wychowanków. To zawsze
ten, który dużo słucha, rozważnie mówi,
stara się być jak najwięcej ze swymi podopiecznymi. Często powierza ich losy Bożej Opatrzności.

Być z dzieckiem, trwać przy wychowanku – jakże to trudne zadanie nauczyciela
i wychowawcy. Bolesnym wyrzutem wychowanków jest częste stwierdzenie, że oni,
czyli nauczyciele, katecheci i rodzice nie mają
dla nas czasu. Niezwykle deficytowym towarem jest dar obecności. Najczęstszym
słowem padającym z ust nauczycieli i wychowawców i rodziców na brak kontaktu
z wychowankiem i uczniem - jest brak czasu. Kupujemy w domach dla dziecka
komputery, telewizory, różne gry itd.
- niech ono tym się zajmie. Niech one
go zajmą. Ma swoje środowisko –
ono go zajmuje. Często mam wrażenie, że wielkim grzechem zaniedbania współczesnych nauczycieli
i wychowawców jest mała ich obecność przy dzieciach i młodzieży.
Nasze czasy są często niemym, ale tym
bardziej bolesnym wołaniem o obecność. Nie
trzeba zostawiać dzieci i młodzieży w pokojach nawet najlepiej wyposażonych, czy
też grupach rówieśniczych. Zauważam ile
kosztuje trudu nauczyciela i wychowawcy
bycie z podopiecznym. Często boli mnie, że
za mało rodzice są zainteresowani tym czym
ich dziecko na co dzień żyje.

Ks. Proboszcz

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

102 pielgrzymka Ojca Świętego

We wrześniu swój Roczek obchodzą:

Od najbliższego czwartku
do przyszłej niedzieli Ojciec
Święty odbywa 102 pielgrzymkę po Słowacji. Od
nas ks. Janusz Żmuda wraz
grupą 50 parafian - będą
z Ojcem Świętym w piątek
w Bańskiej Bystrzycy.
Chciejmy w tych dniach jeszcze bardziej być
z Papieżem z naszą modlitwą i ofiarą.
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Jakub Tomasz Wójcik
Olaf Kajetan Gawęda
Nikola Weronika Garb
Szymon Wiktor Szostek
Natalia Salepa
Julita Małgorzata Wądolny
Julia Iwona Bzowska
Dawid Piotr Kowalówka
Karolina Maria Kruszecka
Konrad Karol Lasek
Katarzyna Sylwia Ćwiertka
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniejdo Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.09.2003
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. 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.
3. Przyjmujemy chłopców na kandydatów
do ministrantury. Służba ministranta jest
wielkim zaszczytem dla chłopców i ich rodzin. Prosimy rodziców, aby zgłaszali ks.
Januszowi Żmudzie swoich synów do służby ministranckiej.

Czym wychowujemy?
W święto Matki Bożej Częstochowskiej
klęczę przed Jej obrazem w Cudownej Kaplicy na Jasnej Górze. Jest późne popołudnie. Ludzie w większości już powyjeżdżali. Nie ma wielkiego tłoku. W tym czasie
nie ma ani Mszy Św. – nie ma też pobożnych śpiewów i głośnych modlitw, tym razem jest wyjątkowa cisza. W ułatwiającym
nastroju modlitewnym otwieram się na
wnikliwe oczy Matki. Nasze spojrzenia się
krzyżują. U progu nowego roku szkolnego
klęczę przed Nią z wielkim problemem uczenia i wychowania – wciąż aktualnej Ewangelizacji. Ona: Matka Jedynego Nauczyciela i Sama wyjątkowa Nauczycielka i Wychowawczyni. Wciąż wpatruje się w Jej
przenikliwe oczy i rozważam Jej drogę
-3nauczycielstwa i wychowawstwa.

4. We wtorek 16 września pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz.
16.00. Koszt przejazdu 20 zł. Natomiast
w piątek 19 września pojedziemy do Łagiewnik. Koszt przejazdu 10 zł. Można się
na te pielgrzymki zapisywać.
5. W sobotę, 20 września pojedziemy do
Kałkowa Godowa oraz na Święty Krzyż.
Wyjazd o godz. 6.00. Koszt przejazdu wynosi 25 zł.
6. Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły pragnie jak najszybciej otworzyć Dom
Pielęgnacyjny na ul. Barskiej. Ma on służyć
opieką medyczną dla ludzi przewlekle chorych. W przyszłą niedzielę członkowie tego
Stowarzyszenia będą na ten cel kwestowali przy kościele.
7. Święci tego tygodnia: w poniedziałek –
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, we wtorek – wspomnienie bł. Anieli
Salawy, dziewicy, w sobotę – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz
Ewangelia podkreśla, że Maryja rozważała słowa usłyszane i te które miała wypowiedzieć. Kilka zdań maryjnych są zanotowane w Dobrej Nowinie. Najdłuższe były
słowami wdzięczności wypowiedzianymi
w nawiedzeniu, w pieśni „Magnificat”.
Ostatnie jej zdanie zapisane w Ewangelii
mieści w sobie niezwykły wymiar testamentalny: „Czyńcie cokolwiek wam Syn mój
powie”. Wyjątkowość jej posługi nauczycielskiej i wychowawczej leży w darze Jej
obecności i modlitwy. Stale towarzyszyła
swemu Synowi. Była z Bożym Dziecięciem
ale i z dwunastoletnim młodzieńcem. Szła
po drogach nauczającego Jezusa podczas
Jego publicznej działalności. Nie opuściła
swego Syna w Jego Drodze Krzyżowej.
(ciąg dalszy na str. 4)
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