Plany działalności AK
W dniu 15 września br. odbyło się kolejne zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z udziałem asystenta Akcji ks. Proboszcza Jakuba Gila.
Po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa Akcji P. Władysława Brańki z zebrania Diecezjalnego Instytutu
AK, które odbyło się 8 września br. w Krakowie, zebrani przystąpili do ustalenia planu działania Akcji w IV kwartale br.
Znalazło się w nim:
- stałe uczestniczenie członków Akcji
w mszach poświęconych modlitwom za Ojca
Świętego, które odbywają się 16-każdego miesiąca o godz. 20.00 i są zakończeniem apelu
o godz. 21.00.
- czynny udział członków Akcji w uroczystościach związanych z 25 rocznicą pontyfikatu Ojca Świętego.
- Udział w pielgrzymkach organizowanych
przez Instytut AK w Krakowie.
- Prowadzenie działalności formacyjnej dla
wszystkich chcących wziąć w niej udział /tematy i terminy będą podawane w „Bazylice”/
Barbara Płuska

Prośba do MB Nieustającej Pomocy
Matko Najświętsza proszę Cię dopomóż mi.
Jestem dziewczyną w ciąży, narzeczony zostawił mnie. Chodziliśmy ze sobą 2 lata, pragnęliśmy kiedyś założyć własną rodzinę. Teraz jak jestem w ciąży to mnie zostawił i mnie
nie chce znać, to jego mama go szpuntuje przeciwko mnie. Nie chce żeby jej syn założył własną rodzinę, a on słucha teraz mamy i woli
całe życie spędzić z rodzicami. Matko Najświętsza wiem, że współżycie przed zawarciem
związku małżeńskiego jest grzechem, ale jeżeli dwie osoby się kochają i chcą być razem to do tego dążą.
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Matko, proszę Cię,
pomóż mi. Bardzo Cię
proszę o to, żeby on
mnie nie zostawił, bo ja
go bardzo kocham i bez
niego nie dam sobie
rady. On jest bardzo dobrym chłopakiem
tylko go mama przestawia. Zostałam teraz
całkiem sama, nie mam dokąd iść i jak
przyjdzie dzieciątko na świat to będziemy
całkiem sami. Pragnę żeby był ze mną
i z naszym wspólnym dzieciątkiem.
Pragnę też, żeby przyszedł do mnie
i powiedział, że bierzemy ślub. Ja mogę
cierpieć, tylko żeby dzieciątko było szczęśliwe wiedząc, że ma oboje rodziców.
Matko Nieustającej Pomocy bardzo Cię
o to proszę. Modlę się o to codziennie i bardzo często uczestniczę we Mszach
i wszystkich modlitwach. Oboje jesteśmy
dorośli, ja mam 23 lata, a mój chłopak
26 lat. Najwyższa pora by założyć własną
rodzinę. Matko Boża Nieustające Pomocyproszę o Twoją pomoc, bo nie wiem czy
dam sobie radę.
Porzucona
Refleksja księdza
Czytając tę bardzo smutną prośbę do
Matki Bożej – ja mam wielką prośbę do
dziewcząt i chłopców, panienek i kawalerów: zechciejcie uwierzyć, że Bóg dla dobra człowieka dał przykazania. Również
i to: „nie cudzołóż”. Kościół dla dobra narzeczonych poucza, że do ślubu trzeba iść
w czystości. Porzuconej dziewczynie bardzo współczuję, że powiązała się z nieodpowiedzialnym chłopcem. Chcę jej jednak
przypomnieć, że sama jest też niewierna
wobec Boga. Życie według własnej recepty – w konsekwencji niszczy tego, który
szukał szczęścia na własną rękę.
Ks. Proboszcz
Do użytku parafialnego
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Królowo Różańca Świętego
Już niepełny miesiąc dzieli nas od
zakończenia Roku Różańcowego.
Przed rokiem
- 16 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
- wyjątkowy Twój Czciciel poszerzył rozważania różańcowe
o nowe Tajemnice Światła.
Maryjny Papież
wielkiej czci do Ciebie
nauczył się przed Twoim
cudownym obrazem
w Wadowicach i w Kalwarii.
Zapragnął Swój srebrny jubileusz
obchodzić w Twoich
macierzyńskich ramionach.
W Liście o wartości różańca
podkreślił, że dzięki Tobie
Matko Najświętsza
możemy w pełni kontemplować
oblicze Twojego Syna
Jezusa Chrystusa.
Maryjo!
Twojemu Synowi
nieustannie nas polecaj!

Słowo na niedzielę
PIERWSZECZYTANIEZ KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
Mdr 2, 12.17-20
MĄDROŚCI.
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg
ujmie się za nim

Intencje mszalne:

Czwartek 25 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Józef Kwiatek
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 W intencji Ojca Świętego
12.00 Śp. Rozalia Saferna - 3 r.śm.
Śp. Konstanty
18.00 Śp. Janina Banaś - 2 r.śm.
Śp. Adolf Kraus

Poniedziałek 22 września
6.00 Śp. Józef Kwiatek
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Rozalia Jeż
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 Śp. Karolina i Józef Gał
12.00 Śp. Roman Gwizdała
18.00 Śp. Agata Jurczak-Kordek - 1 r.śm.
Śp. Karol Dutkiewicz

Piątek 26 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Maria, Michał z dziećmi
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 Śp. Józefa
12.00 O bł. Boże i zdrowie dla Kazimiery
18.00 Śp. Jerzy Czuba
Śp. Karol Dutkiewicz

Jk 3, 16 - 4, 3
JAKUBA APOSTOŁA .
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA: Mk 9, 30-37

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Jezus i Jego uczniowie podróżowali
przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby
kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją,
lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych
słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w drodze?».
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem po-

sprzeczali się między sobą o to, kto z nich
jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich».
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi
i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Jezus przez trzy lata uczył swoich
uczniów, że nie przyszedł,
aby Mu służono, ale żeby
statni będą
służyć innym bezinteresownie. Tłumaczył, że w Jego winnicy
wszyscy traktowani są równo. Upominał,
żeby przy stole zajmować ostatnie miejsce.
Powtarzał, że ostatni u Niego nie są ostatnimi, a pierwsi nie zawsze pierwszymi.
Zanim przyszedł czas zrozumienia nauki,
Apostołowie, będąc w drodze, posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Ale im dłużej przebywali z Chry-

stusem, tym więcej rozumieli i nie żałowali
ofiary życia za Niego.
pierwszymi Gdzie bowiem zazdrość i
żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek... Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, jak z waszych żądz
Niech każdy z nas postara się uczynić
wszystko, by świat wpatrując się w krzyż
Chrystusa nie zabiegał o pierwsze miejsca,
ale dostrzegł tych, którzy czekają, aby świat
płonął pożarem miłości, dobra, uczciwości,
ludzkiej solidarności. ks. E. Pleń - salezjanin

O

Oto słowo Pańskie

Srebrny jubileusz Ojca Św. w miesiącu różańcowym
W tym roku pragniemy w modlitwę różańcową wpleść 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II.
Dwadzieścia pięć dni października chcemy połączyć z 25-leciem pontyfikatu Jana Pawła II.
Każdy poszczególny dzień październikowy, z wyjątkiem niedziel, poświęcimy poszczególnemu rokowi tego niezwykłego pontyfikatu. Z poszczególnego roku pontyfikatu wybierzemy
pięć najważniejszych zdarzeń i połączymy je z pięcioma tajemnicami różańcowymi przypadającymi na określony dzień.
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Sobota 27 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Kwiatek
7.00 Dziękczynna dla Jana i Stanisławy
w 45 r.ślubu
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 Dziękczynno-błagalna dla rodzin, które
nawiedził Różaniec z Os. XX-lecia bl. 12
12.00 Śp. Andrzej i Krystyna Machniak
18.00 Za zmarłych z rodziny Beckerów

Wtorek 23 września
6.00 Śp. Józef Kwiatek
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Rozalia Jeż
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 Śp. Tekla i Stanisław
12.00 Śp. Roman Gwizdała
18.00 Śp. Jerzy Czuba
Śp. Karol Dutkiewicz
Środa 24 września
6.00 Śp. Józef Dębski
6.30 Śp. Roman Gwizdała
7.00 Śp. Stanisław Kazimierczak - 2 r.śm.
7.30 Śp. Salomea Paleczny
8.00 Śp. Janina Dębska - 4 r.śm.
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Józef i Anna i zm. dzieci
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 28 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Andrzej, Michalina i Roman
Śp. Roman Gwizdała
00
9. Śp. Czesław Gracjasz
10.30 Śp. Anna i Józef Adamczykowie
12.00 Śp. Czesław 6 r.śm. zmarli z rodziny
Wysockich i Pietkiewiczów
13.15 Śp. Helena Kajdas, zmarli rodzice
i brat ks. Stefan
00
18. Śp. Zbigniew Bochenek - 7 r.śm.
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zorność. Wszystko było pozorne. Począwszy od bytu państwowego, a skończywszy
na indywidualnym życiu poszczególnego
Polaka.
Wielki przełom roku ’89. Przyszła prawdziwa wolność. Tyle się pozmieniało. Wciąż
się jednak zastanawiam, co na lepsze,
a co na gorsze.
Wielkie zmiany dokonywały się również
w Kościele, do którego od chrztu przynależę. II Sobór watykański rozpoczęty w 1961,
a zakończony w 1964 przyniósł Kościołowi ogromne przeobrażenia. W każdej jego
dziedzinie. Uczestniczyłem w tym dziele od
zarania mego kapłaństwa.
Wybór Polaka na Papieża, ukochanego
Kardynała Wojtyły niezwykle zbliżył Polskę do Watykanu. Przez 25 lat była wielka
wymiana pomiędzy Stolica Świętą, a naszą
Ojczyzną. Stamtąd było aż 8 pielgrzymek
na ziemię nad Wisłą. Któż może przeliczyć,
ile w tym czasie było pielgrzymek z Polski
do Rzymu?
Byłaby to niezwykle ciekawa statystyka
wykazująca ilość polskich pielgrzymek
i osób w nich uczestniczących za pontyfikatu Jana Pawła II z Polski do Papieża.
Papieskie miasto. Papieska parafia. Gdy
Papież, urodzony w Wadowicach w tych
dniach wyśpiewuje Te Deum laudamus, to
my mamy święty obowiązek włączyć się
w ten śpiew.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

z Ojcem Św., które fotograf papieski Arturo Marii wykonał. Widać na nich stopniowe zmiany zewnętrzne i Papieża i moje.
Z niepokojem myślę, na ile we mnie, przez
te lata nastąpiły wewnętrzne zmiany, zmierzające ku lepszemu.
Bóg dał mi niespotykaną łaskę, że moje
lata seminaryjne, a także kapłańskie przeżywałem w blaskach tego niezwykłego
Człowieka, którego coraz częściej określa
się: Wielki i Święty. Czterdzieści sześć lat
upłynęło mi w blasku nieprzeciętnej osobowości Profesora, Biskupa, Kardynała
i Papieża Wojtyły. Niezwykła rocznica Jana
Pawła II zmusza mnie do refleksji nad sobą.
Mobilizuje do rachunku sumienia: w czem
się sprzeniewierzyłem, a co rozwinąłem.
Dał mi Pan łaskę życia w czasach nieustannych przełomów. Ileż ich było? Ten
pierwszy, który nie pamiętam, bo miałem
zaledwie półtora miesiąca – gdy traciliśmy
ciężko wywalczoną wolność II Rzeczypospolitej. Ten następny – już pamiętam, bo
byłem dziecięciem pięcioletnim. Radowano
się wtedy, że straszna wojna dobiegła końca. Przyszła wolność. Okazała się jednak
pozorna. Był to czas ogromnego zniewolenia. To nie tylko zniewolony umysł, ale cały
człowiek miał być ślepo oddany nowej władzy. W tych przeszło 45 latach nieustannie
doświadczałem tego, co nazywało się poWyjątkowy jubileusz
Nasz informator parafialny nosi tytuł „Bazylika”. Ojciec Święty w 1992 roku odznaczył tą godnością kościół swego dzieciństwa
i młodości.
W srebrny jubileusz naszego Papieża ogłaszamy ankietę, w której jest tylko jedno pytanie: „Co zawdzięczam Ojcu Świętemu?”

Odpowiedzi należy przekazać na ręce ks.
Proboszcza do 9 listopada 2003 roku. Przewidziane są trzy główne nagrody:
a) wyjazd na pielgrzymkę zagraniczną,
b) wyjazd na pielgrzymkę krajową,
c) wyjazd do Łagiewnik lub Częstochowy,
d) dla pozostałych nagrody książkowe
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.09.2003
1. Dzisiaj przy kościele jest kwesta na
Monikę i Annę Bąbacz – dzieci z porażeniem mózgowym z Osieka k/Oświęcimia.
2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowanie naszej młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.
3. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie członków
Honorowej Straży Serca Bożego.
4. W sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach modlą się kapłani naszej archidiecezji za Ojca Św.
w XXV-lecie Jego pontyfikatu. W tym dniu
jest także pielgrzymka członków Akcji Katolickiej na Skałkę, Wawel i Łagiewniki.
5. W pierwszą niedziele października, tzw.
Różańcową, zapraszamy parafian na procesję różańcową, która rozpocznie się

o godz. 17.00 i odbędzie się po placu Jana
Pawła II.
6. W naszej papieskiej parafii pragniemy
w roku srebrnego jubileuszu Jana Pawła II
przeżyć w sposób wyjątkowy tydzień od
12 – 19 października. W Niedzielę Papieską
12 października kazania na mszach św.
wygłosi ks. Biskup Tadeusz Pieronek.
W ciągu Tygodnia Papieskiego skupimy
się na mszy św. o godz. 12.00, różańcu św.
o godz. 17.30, oraz wieczornym apelu
o godz. 21.00.
7. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy, w czwartek – wspomnienie
bł. Władysława z Gielniowa, kapłana,
w piątek – wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, w sobotę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Jak Papież wpłynął na moje życie ?
Pod takim tytułem ogłosił ankietę Tygodnik Powszechny, nr 36 z 7 września 2003.
W wprowadzeniu do tego tematu Redakcja
tego pisma wyjaśnia: „Czy to prawda, że
Polacy kochają Papieża? Czy jego oczekiwania wobec nas są za trudne? W związku
ze zbliżającą się 25. rocznicą wyboru Jana
Pawła II, chcemy zapytać Czytelniczki
i Czytelników „TP”, a także wszystkich zainteresowanych: jak Papież wpłynął na
moje życie? Czy Jego nauczanie, słowa
i gesty lub osobiste z nim spotkanie
zainspirowały mnie do działania, wpłynęły
na decyzje, na zmianę postawy lub pog1ądu
na jakąś sprawę? Czy pod wpływem Papieża zmieniła się moja religijność? Czy Jego
wezwania przyczyniły do tego, że - na przykład - komuś przebaczyłem, naprawiłem

wyrządzone zło, albo zaangażowałem się
w działanie na rzecz innych? Które słowa
lub gesty Papieża szczególnie do mnie przemówiły i co z tego wynikło w moim życiu?
Oczekujemy wypowiedzi, które będą opisem konkretnych zdarzeń.”
Do żywego poruszyła mnie ta ankieta.
Tym bardziej, wyjaśnienia tyczące powyższego tematu. Nie ogólniki. Nie och, ach.
Same konkrety. Wpływ osoby Ojca Św. na
moją osobę. Ćwierćwiecze kierowania przez
Jana Pawła II Kościołem, do którego należę. Przez 25 lat chodzę do szkoły Jana Pawła
II. Dwie i pół dekady uczę się w tej szkole.
Zastanawiam się, czego nauczyłem się
w tej szkole, chodząc do niej przez tyle lat.
Przeglądam dziesiątki moich zdjęć
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(ciąg dalszy na str. 4)
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