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Pożegnanie wakacji
25 sierpnia odbyło się

ostatnie wakacyjne spotka-
nie dzieci. O godz. 9.00, 52
osoby, w tym 44 dzieci pod
przewodnictwem ks. Jana
Jarco i opieką Pań z Rady

Parafialnej /M. Bandoły, Z. Bochenek, M.
Talagi, J. Wesołowskiej, M. Zadory/ wy-
ruszyło na autokarową wycieczkę do Kal-
warii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Zakrzo-
wa.

Najpierw pojechaliśmy do Kalwarii, dzieci
poznały historię powstania klasztoru
OO.Bernardynów, Dróżek, zwiedziły bazy-
likę i otoczenie klasztoru, modliły się przed
cudownym obrazem Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej. Obejrzały także makietę dróżek kal-
waryjskich i wyszły do pierwszej kaplicy
wybudowanej w latach 1600-1601, obec-
nie kościoła Ukrzyżowania. Kolejnym miej-
scem na naszej trasie była Lanckorona,
gdzie na rynku podziwialiśmy zabytkowe
domy, potem poszliśmy do kościoła pw.
Jana Chrzciciela i dalej na Górę Lancko-
rońską, aby zobaczyć ruiny zamku. Dzieci
poznały historię tego miejsca, wysłuchały
legend z nim związanych, obejrzały pano-

Maria Zadora

ramę roztaczającą się ze
wzgórza.

Ostatni etap wędrów-
ki to Zakrzów, tam w
Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym
Caritas czekało na nas przygotowane ogni-
sko. Najpierw pieczenie kiełbasek, niektó-
rzy podpiekali na ognisku chleb, bułeczki
i ze smakiem wszystko pałaszowali popija-
jąc herbatą z cytryną, napojami.

Tradycyjnie odbył się konkurs wiedzy,
w którym brało udział 30 dzieci, ci którzy
najlepiej odpowiadali, a było ich 20, otrzy-
mali nagrody – przybory szkolne i słody-
cze.

Każde dziecko na pożegnanie wakacji
dostało czekoladowy pieniążek, wafelki,
zeszyt, ołówek, długopis.

Ten radosny dzień, który był bardzo „ob-
fity” to zasługa między innymi P. Leszka
Hojnica, który znalazł sponsorów, a byli
nimi: P. G. Kłobuch – kiełbaski, P. M. Lem-
part – bułeczki i chleb, PP. G. Hojnic, A.
Banaś, J. Bębenek, W. Drabczyk przeka-
zali kwotę 300 zł, za którą mogliśmy kupić
nagrody, słodycze, napoje, przybory szkol-
ne. Serdeczne Bóg zapłać.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie

POGRZEB

Śp. Amalia Maria Dudzik, ur. 1926 r., zam. ul. Monte Cassino

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszła do wieczności
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILEMONA

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
MĄDROŚCI
Mdr 9, 13-18b
Prawdziwa mądrość

EWANGELIA:  Łk 14, 25-33
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi

-7-

Oto słowo Pańskie

(ciąg dalszy ze str. 5)

ks. Bogusław Zeman – paulista

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwró-
cił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie może być moim
uczniem.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za
Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę,
nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydat-
ków, czy ma na wykończenie? Inaczej,
gdyby założył fundament, a nie zdołałby
wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczę-

liby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął
budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo który król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usią-
dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, któ-
ry z dwudziestu tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo,
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o wa-
runki pokoju.

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być mo-
im uczniem».

Kto myśli, że bycie uczniem Jezusa nie
będzie go nic kosztowało, jest w błędzie
i tworzy sobie własną wizję wiary. Być
uczniem Jezusa oznacza bowiem ponosić
poważne koszty! Uczeń Jezusa musi umieć
stracić wszystko, co nie pozwala mu ca-
łym sercem kochać Boga. Wiele kosztuje
miłowanie bliźnich i budowanie własnej
świętości. Wiele kosztuje danie pierwszeń-
stwa Bogu we własnym życiu, walka
o czyste serce, walka ze złem. Trzeba to
dobrze zrozumieć, aby nie paść ofiarą wła-
snych nierealnych wyobrażeń, że iść za
Jezusem oznacza tylko chwałę, pokój i do-
brobyt.

Jezus nie chce, abyśmy żyli w niewie-
dzy. Jego obietnice dotyczą nie tylko nieba.
On zapowiada także walkę, prześladowa-
nia, krzyż i trud. W tym wszystkim jednak
nie zostawia nas samych, lecz jest z nami
i daje nam łaskę konieczną do pokonania
czekającej nas drogi.

Może po stronie kosztów kroczenia za Je-
zusem trzeba wpisać cierpienie, stratę ko-
chanej osoby, chorobę, zakręty losu? A po
stronie zysków? - samego Boga, Jezusa,
który bez reszty oddaje się człowiekowi.

W każdej Mszy św. wspominamy, jakie
koszty poniósł dla nas Bóg: Ojciec ofiaro-
wał na zabicie swojego Syna, Jezus zaś za-
płacił za nas cenę własnego życia. Trzeba,
abyśmy mieli swój udział w kosztach zba-
wienia.

polichromia Bazyliki namalowana w latach
2002 – 2003 przez artystki z Krakowa PP
Aleksandrę Grochal i Katarzynę Dobrzyń-
ską. Nadzór nad pracami sprawował ks.
dr Józef Nowobilski. Unikalna polichromia
- poprzez obrazy biblijne wyraża papieskie
nauczanie.

Prezbiterium
W prezbiterium uwagę przyciąga odno-

wiony i ozdobiony polichromią ołtarz
główny z wizerunkiem patronki świątyni
– Maryi Panny z Dzieciątkiem, której po-
stać zdobi srebrna szata. Interesujące są
malowidła polskich świętych, którzy przy-
pominają Ewangelię ośmiu błogosła-
wieństw.

Kaplice
Od strony północnej znajduje się kaplica

Świętej Rodziny Charakterystyczne jest, iż
w miejsce Joachima jest figurka św. Jan
Kantego – prof. Akademii Krakowskiej.

W kaplicy tej jest kamienna, barokowa
chrzcielnica ze złotą pokrywą, zwieńczo-
na krzyżem. Przy niej 20 czerwca 1920
roku został ochrzczony Karol Wojtyła,
przez ks. Franciszka Żaka - kapelana woj-
skowego.

W lewej nawie bazyliki od strony plebanii
znajduje się kaplica, w której umieszczony
jest cudowny obraz Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, ukoronowany przez Ojca Świę-
tego – Wadowiczanina – w dniu 16 czerw-
ca 1999 roku podczas trzeciej wizyty
w rodzinnym mieście. Od świątyni kaplica
oddzielona jest czarną kratą, na której
umieszczony jest herb papieski i napis
Totus Tuus oraz liczne wota składane przez
wiernych w dowód wdzięczności za otrzy-
mane łaski. Cudowny obraz znajduje się na
środku neogotyckiego ołtarza zbudowane-
go w 1903 r. W rogu obrazu umieszczony
jest złoty, papieski różaniec. Łaciński napis
na obrazie S. Maria de Perpetuo Succursu-
Matka Boża Nieustającej Pomocy.

Obraz od stu lat otaczany jest wielką
czcią. Szczególnym kultem cieszy się wśród
dzieci i młodzieży. Codziennie przed wyj-
ściem do szkoły modlił się przed nim Karol
Wojtyła.

Od strony południowej na uwagę zasłu-
guje kaplica Świętego Krzyża z wizerunkiem
Ukrzyżowanego Chrystusa.

Obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Trud kroczenia za Jezusem

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęła:
Chrzest św.

Laura Zuzanna DROŻDŻ, córka Krzysztofa i Anny

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN We wrześniu swój Roczek obchodzą:
Małgorzata Zofia Woźniak
Natalia Maria Ciepły
Sara Anna Jurek
Bartłomiej Jan Filek
Sebastian Dominik Dębski

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóź-
niej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Anna Maria Suwaj
Aleksandra Książek
Emilia Popiel
Mateusz Knapik
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/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.09.2004

Intencje mszalne Czwartek  9 września
  6.00

  6.30

  7.00 Dziękczynna za życie z prośbą
o zdrowie dla Adama Józefowskiego

  7.30

  8.00 Śp. Anna Józefowska
 12.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
 18.00 Śp. Tadeusz Popowicz

Śp. Roman i Regina Adamczyk
Śp. Maria i Jan Majtyka

Piątek  10 września
   6.00

   6.30

   7.00

   7.30

   8.00 Śp. Anna Józefowska
 12.00

 18.00    Śp. Sylwester Gliwa

Sobota  11 września
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30    O szczęśliwy powrót Pawła i Jerzego
  8.00 Śp. Anna Józefowska
 12.00 O błog. Boże dla Ignacego Boguckiego
 18.00 Śp. Ryszard Kanik  -  r.śm.

Niedziela  12 września
 6.00 Śp. Anna Józefowska
 7.30 Śp. Michał Nowak - 8 r. śm.

W intencji Róż Różańcowych o błog.
Boże i w intencji ks. Proboszcza

  9.00 Śp. Rozalia Pączkiewicz i zmarli z rodziny
10.30 Śp. Jóżef i Piotr Gołąb
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże

dla Sabiny i Sebastiana w 1 r. ślubu
13.15 Roczki
18.00 O błog. Boże w podziękowaniu za otrzymane

łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
Władysława i Barbary w r. ślubu i córki
Ewy w 18 r. urodzin

 Poniedziałek   6 września
  6.00 Śp. Irena Mikołajczyk
  6.30

  7.00 Śp. Maria Szymańska - 4 r. śm.
  7.30 Śp. Józef i Karolina Gał
  8.00 Śp. Anna Józefowska
 12.00 Śp. Tadeusz Westwalewicz - 32 r. sm.
 18.00 Śp. Edward Chrapkiewicz

Wtorek  7 września
  6.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
  6.30

  7.00 O zdrowie i Boże bł. dla Wiesława
  7.30 Śp. Anna Józefowska
  8.00 Śp. Irena Mikołajczyk
 12.00

 18.00  Śp. Sylwester Gliwa

Środa   8 września
   6.00 Śp. Irena Mikołajczyk
   6.30

   7.00 Śp. Anna Józefowska
   7.30 Śp. Jan Gał
  8.00 Śp. Maria Ziaja
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 O wytrwanie w powołaniu nowicjuszy pijarskich
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

1. W naszej parafii istnieją grupy dusz-
pasterskie. Serdecznie zapraszamy dzieci
i młodzież do włączenia się w pracę for-
macyjną w wybranej z następujących grup:
Żywy Różaniec, oaza dzieci i młodzieży,
grupa Służby Liturgicznej – ministrantów
i lektorów, grupa misyjna, KSM, Wspól-
nota Wiara i Światło – opiekująca się dzieć-
mi niepełnosprawnymi.

2. Przyjmujemy chłopców na kandy-
datów do ministrantury. Służba ministran-
ta jest wielkim zaszczytem dla chłopców
i ich rodzin. Prosimy rodziców, aby zgła-
szali ks. Januszowi Żmudzie swoich synów
do służby ministranckiej.

3. Radę Duszpasterską zapraszamy
w przyszłą niedzielę na godz. 16.00.

4. W sobotę, 11 września pojedziemy
do Kałkowa Godowa oraz na Święty
Krzyż. Wyjazd o godz. 5.00. Koszt prze-
jazdu wynosi 30 zł.

5. W środę 15 września o godz. 16.00,
w wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej, w sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, nowomianowani ks.
Biskupi – Jan Zając oraz Józef Guzdek –
przyjmą konsekrację biskupią. Nasza ła-
giewnicka, comiesięczna pielgrzymka, od-
będzie się wyjątkowo w tym dniu. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 10 zł.

6. W czwartek 16 września pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 16.00. Koszt przejazdu 25 zł.

7. W przyszłą niedzielę, rodziny naszej
archidiecezji, pielgrzymują do Kalwarii.
Wyjazd o godz. 7.30. Koszt przejazdu 5 zł.
W naszym kościele w tym dniu po każdej
mszy św. udzielamy zebranym rodzinom
specjalnego błogosławieństwa. Prosimy
o obecność całymi rodzinami na poszcze-
gólnych mszach św.

8. Dzisiaj rozpoczyna się w naszej pa-
rafii kurs przedmałżeński o godz. 15.00
w domu katolickim.

9. Stowarzyszenie im. dr Edmunda
Wojtyły otwarło Dom Pielęgnacyjny na ul.
Barskiej. Służy opieką medyczną dla ludzi
przewlekle chorych. W przyszłą niedzielę
członkowie tego Stowarzyszenia będą na
ten cel kwestowali przy kościele. We wto-
rek 14 września o godz. 15.00 będzie po-
święcenie tego Domu.

10. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Melchiora Grodzieckie-
go, kapłana i męczennika, w środę  – Święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
w czwartek – wspomnienie bł. Anieli Sala-
wy, dziewicy.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 7)

Szkoło, nasza szkoło!
Celem szkoły jest edukacja człowieka.

Różnego poziomu. Począwszy od tej, któ-
ra nazywa się przedszkole, a skończywszy
na uczelni. Łacińskie są korzenie słowa edu-
kacja. Składa się ono z rdzenia „duco”-pro-
wadzę, kieruję, wraz z przedrostkiem
„e”- co tłumaczymy: wyprowadzam, wy-
ciągam, wydobywam. Jakież bogactwo
kryje to słowo łacińskie, które łączymy ze
szkołą. Dawniej było Ministerstwa Eduka-
cji. Po dziś dzień – 14 października obcho-
dzimy Święto Edukacji Narodowej.

Zadaniem szkoły jest wydobyć z nauczy-
ciela zdobytą mądrość i wiedzę, którą
w sposób umiejętny ma przekazać wycho-
wankom. Dla ucznia szkoła ma być mobili-
zacją do wydobywania i rozbudowania swo-
jej inteligencji.

Jak górnik wydobywa z kopalni węgiel,
czy też sól. Jak rolnik z ziemi pozyskuje
plon –  tak  nauczyciel zawsze będzie pełnił
rolę rolnika użyźniającego glebę duszy ludz-
kiej, by ona w odpowiednim czasie zaowo-
cowała. Zdarzyć się może, że jest to mo-
zolny trud górnika, w pocie czoła wydoby-
wającego z ukrytych złóż bogactwa natu-
ralne.

Nade wszystko jednak trzeba porównać
zadanie nauczyciela do roli ogrodnika –
z miłością pielęgnującego swój ogród, drze-
wa, krzewy i różne piękne kwiaty. Niestru-
dzenie pochylającego się i z miłością mó-
wiącego do drzewek i krzewów, by się roz-
wijały, kwitły i owocowały.

Nauczyciel to Boży ogrodnik. Czasami
doświadczający gorzkości przypowieści
Jezusa o nieurodzajnym krzewie, które ma
ochotę zniszczyć. Jednak ogrodnik nie
wytnie, ale jeszcze w kolejnym roku obło-
ży nawozem i będzie się spodziewał, że

może tym razem drzewo zazielenieje, roz-
kwitnie i wyda owoc.

Cierpliwi Boży Ogrodnicy wadowickich
szkół – hołd wam dzisiaj składam za wasz
trud, który z miłością podejmujecie w wa-
dowickich różnego typu „ogrodach”. Mo-
dlę się byście w cierpliwych wysiłkach nie
ustawali. Z miłością patrzę na spokojne
rysy wymalowane na obrazie Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i wciąż do Niej mó-
wię: „Pospiesz im z pomocą, gdyż każdy
człowiek ma granice wytrzymałości”.

Cóż mam u początku roku powiedzieć
do uczniów wadowickich szkół, którzy
chcą się edukować, czyli wydobywać
z siebie nowy zapał i nowe energie? Nie
zrażajcie się, ani sobą, ani otoczeniem.
Wciąż od nowa. Często pod prąd. Nic nie
ma za darmo oprócz Bożej łaski, na którą
trzeba się wciąż otwierać.

U początku nowego roku szkolnego
modlę się z was kochane uczennice
i uczniowie, byście w tym roku jeszcze
bardzie otworzyli się na Boga i na ludzi.
Niech znakiem tej postawy będzie codzien-
ne wasza modlitwa poranna i wieczorna.
Przez całe lata bazylika wadowicka, z jej
ukoronowanym obrazem Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, szczyciła się z tego, że
dzieci szkolne, a zwłaszcza młodzież, przed
lekcjami przychodziła przed obraz i modli-
ła się do Tej, która spieszy z nieustanną
pomocą.

Serdecznie was proszę, byście ten wa-
dowicki zwyczaj rozwijali i pogłębiali. Nasz
kościół, który jest specjalnym znakiem Ojca
Świętego, chce być dla was otwarty i ko-
cha was jak Papież. Przez tyle lat Ojciec
Święty był bliski młodzieży, a młodzież szła
za Nim. Proszę was byście nawiedzając
naszą świątynię, w modlitwach waszych
wyrażali swoją bliskość wobec Papieża.

Ma to być specjalny rok otwartości wa-
szej na człowieka. Tego, do którego zwra-
cacie się jako do waszej matki, czy ojca,
lub pani w szkole , czy profesora w li-
ceum, czy technikum. Otwarci na piękno

człowieka. Również wrażliwi na różnorakie
biedy ludzkie. Niech ten rok szkolny pomo-
że wam w kształtowaniu waszego pięknego
człowieczeństwa ubogaconego wiarą, na-
dzieją i miłością.

Historia Papieskiej Bazyliki w Wadowicach
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny

 

Najstarsza wzmianka
o kościele w Wadowicach

pochodzi z roku 1325.
Wadowice były filią

parafii Mucharz. De-
cyzją biskupa

z 1335 roku włą-
czono wado-
wicki kościół do

parafii Woźniki.
Początkowo był on mały i drewniany.

W 1440 roku doszło do wielkiego pożaru
miasta w którym spłonął również kościół.
Budowę świątyni murowanej rozpoczęto
w połowie XV wieku. Z tego okresu po-
chodzi obecne prezbiterium.

18 maja 1726 roku kościół zostaje znisz-
czony przez drugi pożar miasta. W latach
1792 – 1798 wybudowano nowy, przez
majstra murarskiego Franciszka Sosnę -
w stylu późnobarokowym, z wieżową
fasadą frontową. 29 września 1808 roku
konsekracji odbudowanej świątyni doko-
nał ks. bp Andrzej Rawa-Gawroński.

Prawdopodobnie od początku swojego
istnienia kościół był pw Wszystkich Świę-
tych. Staraniem proboszcza ks. Mikołaja
Zamoyskiego papież Grzegorz XVI zamie-
nił w 1836 roku tytuł na Ofiarowania Naj-
świętszej Marii Panny.

W 1857 roku dobudowano od wscho-
du zakrystię ze skarbcem na piętrze. Pod
koniec XIX wieku Tomasz Pryliński, ar-
chitekt krakowski, dokonał restauracji fa-

sady frontowej w stylu neobarokowym.
Upiększył ją bogatą ornamentyką i rzeźbami
kamiennymi. Wykonał je artysta krakowski
Zygmunt Langman. Przedstawiają Matkę
Bożą w otoczeniu dwóch patronów Polski:
św. Stanisława i św. Wojciecha. Z tego okre-
su pochodzi także portyk z balkonem oraz
częściowa modyfikacja hełmu wieży. Rów-
nież w tym czasie wymalował stacje drogi
krzyżowej wadowiczanin, Jan Nepomucen
Bizański (1804–1878), malarz i rysownik,
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie.

W roku 1922 zakupiono nowe dzwony.
W roku 1931 założono oświetlenie elektrycz-
ne. W styczniu 1945 roku bomba uszkodzi-
ła kościół. Był on przez cały rok nieczynny
– nabożeństwa odprawiano w Domu Kato-
lickim zbudowanym w latach 1933 - 1935.

W latach 1945 – 1947 dobudowano przed-
sionki z obu stron korpusu, oraz dwa anek-
sy po bokach zakrystii. W 1986 roku połą-
czono kaplice boczne z prezbiterium duży-
mi przejściami, które powstały w miejscach
okien. Tak powstała świątynia trójnawowa
z lekko wydłużonym prezbiterium.

W dniu 25 marca 1992 roku Ojciec Św.
Jan Paweł II podniósł kościół Ofiarowania
N.M.P. do godności Bazyliki Mniejszej.

W 2000 roku w bazylice ułożono nową,
marmurową posadzkę.

Wyrazem hołdu z okazji 25–lecia pontyfi-
katu Wadowiczanina na Stolicy Piotrowej jest


