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Nasze sprawy

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.

Zaproszenie wadowic-
kich rolników

Biuro Powiatowe ARiMR
serdecznie zaprasza na spo-
tkanie informacyjno-promo-

cyjne dla rolników zamieszkałych na tere-
nie miasta Wadowic i posiadających gospo-
darstwa rolne powyżej 1 ha z wypełnienia
wniosków:

1. Wniosek o wpis do ewidencji produ-
centów

2. Wniosek o przyznanie płatności obsza-
rowych w 2004 roku ze środków Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 listopada
2003 tj. środa o godz. 15.00 w Wadowic-
kim Centrum Kultury

Poświęcenie sztandaru Szkoły Podst.
im. Jana Pawła II

Dnia 4 listopada o godz. 9.00
w kościele św. Piotra Apostoła
odbędzie się uroczystość po-
święcenia i nadania sztandaru
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II. Na uroczystość
zaprasza Rada Rodziców, oraz Dy-
rekcja Szkoły.

Niebywała pielgrzymka
W dniu 28 października nawiedziła naszą

bazylikę diecezjalna pielgrzymka opawsko-
ostrawska z Czech. Około 1 tys. pielgrzy-
mów wraz z ks. Biskupem przybyło do

Wadowic 28 autokara-
mi. Po drodze nawiedzili
Skoczów, jako miejsce
urodzenia św. Jana Sarkandra – patrona ich
diecezji. Pragnęli swą obecnością w naszej
bazylice dać świadectwo miłości do Ojca
Świętego. Trzeba zauważyć, że wielu piel-
grzymów przybywa do Wadowic,
a zwłaszcza do bazyliki i domu papieskie-
go, aby duchowo przeżyć spotkanie z Oj-
cem Świętym.

Egzotyczna msza św.
W niedzielę 26 października w cudownej

kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy
wadowiccy Romowie w liczbie prawie 40,
swoiście przeżyli mszę św. Śpiewali
w własnym języku. Czytania pisma św.

były przez nich zrealizowane. Ich obec-
ność oraz zachowanie przeszło moje

najśmielsze oczekiwanie.

Konkurs
Ogłoszony w Bazylice na po-
czątku października konkurs

na temat: „Co zawdzięczam
Ojcu Świętemu.” Okazał

się zbyt trudnym dla na-
szych czytelników. Do-

tychczas odpowiedzi nadesłały tylko dwie
osoby. Przypominamy, że do 9 listopada na-
leży składać odpowiedzi na ręce ks. Pro-
boszcza.

Podczas inauguracji pontyfikatu prosiłem:
 „Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, a mocą Jego władzy

- służyć człowiekowi i całej ludzkości”. Dziś, gdy wraz z wami dziękuję Bogu za te dwadzie-
ścia pięć lat działania Jego łaski, odczuwam szczególną potrzebę wyrażenia wdzięczności
wam, drodzy bracia i siostry w Rzymie i na całym świecie, którzy na różne sposoby od-
powiadaliście i odpowiadacie na tę prośbę. Jeden Pan Bóg potrafi zliczyć, ile modlitw, ile
cierpień i ofiar poświęcano, aby wesprzeć moją posługę Kościołowi; ile życzliwości, dobrych
słów i oznak jedności podtrzymywało mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg obficie
wam to wynagrodzi! Proszę was, nie ustawajcie w tym wielkim dziele miłości dla Następcy św.
Piotra. Raz jeszcze proszę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystuso-
wi, służyć człowiekowi i całej ludzkości.”
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI DA-
NIELA: Dn 12, 1-3

EWANGELIA:  J 11, 32-45
Wskrzeszenie Łazarza

Rz 6, 3-9

 Oto słowo Pańskie.

-7-

Powszechne zmartwychwstanie Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również
żyć będziemy

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do
miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go
upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Pa-
nie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona
i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzru-
szył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
«Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli
Mu: «Panie, chodź i zobacz». Jezus zapła-
kał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go kochał!».
Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie
mógł sprawić, by on nie umarł?». A Jezus
ponownie okazując głębokie wzruszenie,
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na
niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuń-
cie kamień!». Siostra zmarłego, Marta, rze-
kła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży

bowiem od czterech dni w grobie». Jezus
rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?».

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy
do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie
wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczają-
cy Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzy-
li, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy
zawołał donośnym głosem: «Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł zmarły,
mając nogi i ręce powiązane opaskami,
a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł
do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie
mu chodzić!». Wielu więc spośród Żydów
przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Ból i tragizm śmierci istnieją - wiedział o tym Jezus,
gdy pochylał się nad grobem Łazarza.

Ten ból nie będzie nam oszczędzony, ale i nad grobem naszych bliskich -
a kiedyś nad naszym pochyli się Chrystus, wezwie po imieniu

i nakaże opuścić mroki śmierci.
Nie bójmy się płakać nad grobem, ale nie pogrążajmy się w rozpaczy.

Spójrzmy na Jezusa, który płacze razem z nam;
i wyciąga rękę, by pociągnąć nas ku życiu.

Zapomogi na żywność 42225,37
Zapomogi na leki 8538,90
Odpłatność za obiady 608,20
Zapomogi na opał 2100,00
Opieka nad chorą 300,00
Spotkania Apostolstwa Świeckich 477,00
Muminki na kolonie letnie 1000,00
Owoce dla chorych 136,42
Leczenie dziecka niepełnosprawnego 500,00
Przygotowania na zjazd szkół 57,00
RAZEM 55942,89

ROZCHÓD

Przychód w roku sprawozdawczym 56471,42
+Saldo z roku ubiegłego 801,40
Przychód razem 57272,82
- Rozchód w roku sprawozdawczym 55942,89
Saldo 31.VIII.2003r. 1329,93

W roku sprawozdawczym przekazano naszemu Zespołowi
następujące dary żywnościowe:

1. Zakłady cukiernicze „Skawa” słodycze za sumę 12546,00 zł
2. Firma „Maspex” różne artykuły żywnościowe 1659,70 zł
3. Bank Żywności różną żywność zebraną w sklepach, łącznie 1346,427 kg
4. Artykuły żywnościowe różne złożone w Wielką Sobotę przez parafian Zespół rozdzielił
miedzy 61 rodzin ubogich

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci
najpóźniejdo Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN Konrad Andrzej Czajka
Patryk Gurdek
Damian Michał Migdałek
Krzysztof Koczur
Bartłomiej Jarosław Rokowski

W listopadzie swój Roczek obchodzą:

Teresa Nogala

(ciąg dalszy ze str.5)
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Ogłoszenia parafialne

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)
1. Wszystkim, którzy w Roku Różańco-

wym pozostawali na odmówienie dziesiąt-
ka różańca po Mszy Św. wyrażamy podzię-
kowanie. Jako jeden z owoców Roku Ró-
żańcowego będziemy w naszej bazylice po
Mszy Św. o godz. 7.30 odmawiać dziesią-
tek różańca w intencji Ojca Św., świętości
rodzin oraz pokoju na świecie.

2. W listopadzie o godz. 17.30 odmawia-
my różaniec połączony z wypominkami.

3. We wtorek jest św. Karola Borome-
usza, patrona Ojca Świętego. W tym dniu
o godz. 11.00 ks. Kardynał Franciszek Ma-
charski odprawi w naszej bazylice mszę św.
na otwarcie ogólnopolskiej konferencji sa-
morządowej: 25-lecie pontyfikatu Ojca Św.

4. Wdzięczni jesteśmy rodzicom naszych
kapłanów, którzy rano prowadzili nabożeń-
stwo różańcowe. Licznym uczestnikom tego
nabożeństwa, tak rano jak i wieczorem,
wyrażamy podziękowanie.

5. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,

modlimy się za zmarłych uczestników na-
szej nowenny.

6. Zachęcamy wiernych do przyjmowa-
nia w pierwszy piątek Komunii Św. wyna-
gradzającej. Większość kapłanów spowia-
da od 6.00 do 8.30 i od 16.00 do 17.30. Dla
dzieci jest Msza Św. o godz. 16.30.

7. W sobotę odwiedzamy chorych i star-
szych z sakramentami św. W tym dniu pro-
simy młodzież z klas I gimnazjalnych na
godzinę 10.00, z klas II na godzinę 11.00.

Jest to ich przygotowanie do sakramen-
tu bierzmowania.

8. W najbliższych dniach, Panowie Ko-
ścielny i Organista roznosić będą opłatki do
rodzin naszej parafii. Prosimy o życzliwe
ich przyjęcie - mając świadomość ich ofiar-
nej pracy w naszej parafii.

9. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Marcina de Porres, za-
konnika, we wtorek – wspomnienie św.
Karola Boromeusza, biskupa.

Obecność Karmelu na terenie naszej Parafii
Oczekiwania Proboszcza

Krakowska Prowincja Karmelitów Bo-
sych, co roku organizuje Forum Duszpa-
sterskie. W październiku tego roku Ojciec
Prowincjał Szczepan Praśkiewicz wyzna-
czył temat VII Forum: „Duszpasterstwo
parafialne w Karmelu Terezjańskim”. Przez
dwa dni ojcowie i klerycy tego zakonu słu-
chali referatów na powyższy temat, a także
dzielili się swoją refleksją.

Zostałem poproszony przez Przewieleb-
nego Ojca Prowincjała, abym podzielił się
swymi proboszczowskimi spostrzeżeniami
na temat współpracy z Domem Zakonnym
Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wie-
my, że klasztor karmelitów zapoczątkowa-
ny w Wadowicach przez św. Rafała Kali-

(ciąg dalszy na str.4)

Intencje mszalne

 Poniedziałek    3 listopada
  6.00 Śp. Stefan Dąbrowski
  6.30 Sp. Feliksa Wawro
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Śp. Kazimierz i zmarli z rodziny
  8.00 Sp. Rozalia Front i jej rodzina
 12.00 Zmarli z rodziny Pawlików i Wajdów
 18.00 Śp. Tadeusz Adamek

Sp. Cecylia  - 18 r. śm.

Wtorek   4 listopada
  6.00 Za zmarłych mieszkańców z bl. nr 7

os. M. Wadowity
  6.30 Śp. Feliksa Wawro
  7.00 Sp. Adolf Kraus
  7.30 Sp. Stefan Dąbrowski
  8.00 Sp. Rozalia

Śp. Grażyna Zacna
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ojaca

Świętego Jana Pawła II od kolegów
Podziekowanie rodzin za nawiedzenie
różańcowe  z ulicy Ady Sari i Nikliborca

 18.00 Śp. Tadeusz Adamek
O zdrowie i błog. Boże dla rodzin
przyjmujących różaniec z os XX bl. 6

 Środa  5 listopada
  6.00 W intencji dusz czyścowych
  6.30 Śp. Feliksa Wawro
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Śp. Jan Gał -
  8.00 Śp. Tadeusz Adamek
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Podziekowanie rodzin za nawiedzenie różańcowe

z ulicy Ady Sari i Nikliborca
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

Czwartek  6 listopada
  6.00 Sp. Tadeusz Adamek
  6.30 Śp. Feliksa Wawro
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Podziękowanie za nawiedzenie

różańca z bl. 9 os. XX-lecia
  8.00 Śp. Cecylia, Władysław, Bronisław,

Józef, Imgarda i Henryk Dyduch
 12.00 Podziekowanie rodzin za nawiedzenie różańcowe

z ulicy Ady Sari i Nikliborca
 18.00 Śp. Tadeusz Pająk

Śp. Mieczysław Dubel
O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla
mieszkanćów ul. Nadbrzeżnej, którzy przyjeli
różaniec do numeru 37

Piątek  7 listopada
  6.00 Sp. Tadeusz Adamek
  6.30 Sp. Teodor Żak - 1 r. śm.
  7.00 Sp. Adolf Kraus
  7.30 Sp. Julia, Tomasz, Andrzej, Lech Widlarz

Sp. Maria Wojas
  8.00 W intencji wynagradzającej N.S.P.J

W intencji Bogu wiadomej
12.00 Śp. Feliksa Wawro
18.00 Śp. Janina i Stanisław Galas

O zrdrowie i  błog. Boże  dla Darii w18 r. ur.
Sobota  8 listopada
  6.00 Sp. Tadeusz Adamek
  6.30 W intencji dusz czyścowych
  7.00 Śp. Jan Baca i zmarli rodzice
  7.30 Podziękowanie za nawiedzenie

różańca z bl. 9 os. XX-lecia
  8.00 Śp. Stefan Dąbrowski
 12.00 Śp. Feliksa Wawro
 18.00 Śp. Stanisław Rodziński

Za żywych i zmarłych z rodzin 8 róży
Niedziela 9 listopada
  6.00 Śp. Władysława Dudziak - 3 r. śm.
  7.30 Śp. Tadeusz Góra - 3 r. śm. i jego rodzice

O bło. Boże dla członkiń żywego
różańca i wieczne zbawienie

9.00 Sp. Tadeusz Adamek
10.30 Śp. Rozalia i Jan Gibas

O bł. Boże dla Leokadii w 60 r. ur.
12.00 Śp. Aleksander, Honorata,

Tadeusz Miarka
13.15 Roczki
18.00 O błog. Boże dla Marcina w 18 r. ur.
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nowskiego ma przeszło stuletnią historię.
Powstał, aby kandydaci na karmelitów
mogli się kształcić w gimnazjum wadowic-
kim. W tamtych czasach szkół średnich
w zaborze galicyjskim nie było zbyt wiele.
Szkoła wadowicka cieszyła się bardzo do-
brą opinią. Tym bardziej, że niektórzy chłop-
cy z tych terenów wyrażali chęć wstąpienia
do karmelu. Wychowawcą małego semina-
rium karmelitańskiego był między innymi
błogosławiony Alfons Maria Mazurek.

Przed wojną kościół klasztorny był miej-
scem Mszy Św. dla pułku wadowickiego.
Kapelanami tego pułku byli również ojco-
wie z tego zakonu. Tak podczas I jak i II
wojny światowej w pomieszczeniach klasz-
toru dużo przebywało chorych i zdrowych
żołnierzy.

W czasach komunistycznych w dużej czę-
ści mieścił się szpital. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1989 oddano kon-
wentowi ich pomieszczenia. Były bardzo
zdewastowane. Małe seminarium prze-
kształcono w prywatną szkołę średnią.
W nowej rzeczywistości szkoła ta posiada-
ła prawa państwowe. Obecnie istnienie tej
szkoły dobiega końca. Zakon karmelitański
uznał, że ich szkoła nie jest kopalnią powo-
łań karmelitańskich. Do zakonu coraz czę-
ściej zgłaszają się kandydaci dojrzali, któ-
rzy przeszli publiczne szkoły. Ojcowie kar-
melici uważają, że pomieszczenie szkolne
należy przekształcić na szkołę ćwiczeń du-
chownych: rekolekcji, różnego rodzaju dni

skupień. Ma to być dom formacji zakonnej
oraz chrześcijańskiej.

Przez całe lata konwent karmelitów
w Wadowicach był wielkim dobrem dla pa-
rafii. Jeśli parafia to rodzina rodzin – to czym
są lepsze rodziny tym lepsza parafia. Ro-
dzina karmelitańska na Górce pragnęła re-
alizować ideały zakonne. Chciała być wier-
na potrójnym ślubom: czystości, posłu-
szeństwa i ubóstwa. Dobrze przysłużyła
się zwłaszcza służbie konfesjonałowi oraz
szpitalowi. Dawniej jeszcze więziennictwu
wadowickiemu, a także wojsku stacjonu-
jącemu w naszym mieście. Iluż ludzi do-
tychczas wspomina ojca kapelana wojsko-
wego o. Augustyna Kozłowskiego.
Z ogromnym ciepłem rodziny, które miały
kogoś w szpitalu mówią o obecnym kape-
lanie o. Stanisławie, a tym bardziej o zmar-
łym cztery lata temu o. Rudolfie Warzecha.

Doświadczam, iż wielkim bogactwem dla
naszej wspólnoty parafialnej jest dar życia
konsekrowanego „na Górce”.

Jestem przekonany, że czym bardziej kar-
melici z Górki starają się być wierni swe-
mu powołaniu zakonnemu tym są jaśniej-
szym światłem na naszej podbeskidzkiej
ziemi. Są również ożywczym fermentem
naszego życia religijnego i społecznego.

Jestem im wdzięczny, że potrafią na co
dzień rozgraniczyć pomiędzy tym, co po-
winna robić parafia, a tym, do czego powo-
łany jest konwent zakonny, który osiedlił się
w wadowickiej wspólnocie parafialnej.

ks. Proboszcz

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

Śp. Jan Radwan, ur. 1922 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Śp. Bogdan Kocon, ur. 1939 r., zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

SPRAWOZDANIE cz.II
z działalności Zespołu charytatywnego przy Parafii Of.N.M.P w Wadowicach

za okres od 1.IX.2002r. do 31.VIII.2003r.

VI.Sprawy organizacyjne

Nie uległy zmianie, działamy na tych sa-
mych zasadach, co w latach ubiegłych.
Jedyna różnica to ilość potrzebujących
stałej pomocy, która zwiększa się z roku
na rok.

ROZLICZENIE FINANSOWE OD 1.IX.2002 DO 31.VIII.2003

Dokumentacja
Prowadzona jest na bieżąco, tak jak w latach
ubiegłych. Po przygotowaniu sprawozdania
rocznego i odczytaniu na zebraniu Zespołu
– po zaakceptowaniu przez ks. Prałata jeden
egzemplarz przesyłamy do kurii krakowskiej,
a drugi pozostaje w aktach Zespołu w Kan-
celarii Parafialnej.

PRZYCHÓD

PRZYCHÓD RAZEM                                   57272,82

IX -                2911,77           250,00            -     3161,77
X                3000,00             3406,85           200,00            -     6606,85
XI                 660,00            1379,92             50,00        2326,00     4415,92
XII              1150,00             2099,12          100,00        2626,00     5975,12
I                  1400,00            2451,59           100,00           -     3951,59
II                 1400,00              778,49          100,00        3177,05     5455,54
II                   600,00             1806,8           100,00           -     2506,80
IV                2500,00            2747,15          740,00           -     5987,15
V                 1020,00            1537,53            20,00        2598,70     5176,23
VI                1440,00            1765,42          100,00           -     3305,42
VII              1000,00             2786,68          100,00           -     3886,68
VIII             1000                 1720,61          100,00           -     2820,61
                  15170,00          25391,93          1960        13949,49    56471,42

+ saldo z ubiegłego roku  801,40

M-c Kasa
parafialna

Puszka
św. Antoniego

Ofiary
prywatne Kwesty

(ciąg dalszy ze str.3)

(ciąg dalszy na str.7)


