Nasze sprawy
Bóg zapłać
Wieża naszej bazyliki
w blaskach wrześniowego
słońca z dnia na dzień jaskrawiej świeci. Wyrażam pełne czci Bóg zapłać, wszystkim tym, dzięki którym to wielkie dzieło
posuwa się naprzód.
Zwłaszcza pochylam się z wdzięcznością
P. inż. Halinie Jarosz oraz P. inż. Stanisławowi Pena. Pani inż. Jarosz – projektant,
społecznie wykonała plany przebudowy
pokrycia wieży, potrzebne Starostwu do
wydania pozwolenia na remont. Natomiast
Pan inż. Pena – konstruktor, również gratisowo czuwa nad właściwym wykonaniem pracy remontowej.
Dzień Papieski
Już po raz czwarty w niedzielę 10 października będziemy uroczyście obchodzić
w Polsce dzień wyboru Kardynała polskiego na Papieża. Wadowice są szczególnie
zobowiązane do wielkiego uwielbienia Boga
za 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II.
W dniu papieskim, 10 października przeżyjemy niezwykły celebracyjny tryptyk.
W jego centrum o godz. 10.30 będzie odprawiał Mszę Św. i wygłosi kazanie ks. Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie - ks. prof. Jan Dyduch. Natomiast Mszę Św. i kazanie o godz. 9.00 będzie odprawiał Proboszcz z Radoczy - ks.
kanonik Henryk Młynarczyk – naczelny redaktor Carolusa. Obchodzi On w tym roku
25-lecie kapłaństwa. Jest srebrnym jubilatem. W południe, na godz. 12.00 zaprosi-
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łem ojca Melchiora Wróbla, Karmelitę Bosego
z Górki. Przez całe lata
był Dyrektorem najpierw gimnazjum, a następnie liceum prowadzonego przez Ojców Karmelitów. W
klasztorze karmelitańskim w Wadowicach
jest już 30 lat. W tym czasie pełnił różnorakie obowiązki kapłańskie i zakonne.
Magnificencjo! Księże Rektorze - w tym
roku senat krakowskiej uczelni teologicznej wybrał Cię do kierowania papieską Alma
Mater. My zwykli zjadacze chleba nawet
nie wiemy jakie zadania masz do zrealizowania. Niech Duch Święty uskrzydla Cię
do wielkich lotów. Przez przeszło 20 lat
byłeś kanclerzem Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Ks. Kardynał bardzo Ci ufał.
Oby Bóg pozwolił Ci, byś nowe zadania
wypełnił jak najlepiej.
Drogi Sąsiedzie, księże kanoniku Henryku – kapłanie nieustannie poszukujący!
Srebrny jubileusz kapłański jest rokiem
wielkiej łaski. Niech Chrystus - Jedyny
Nauczyciel i Pasterz - napełnia Cię nieustanną satysfakcją i ciągłym niepokojem.
Czcigodny Ojcze Dyrektorze – posiadasz
niezwykły charyzmat łączenia powołania
zakonnego, duszpasterskiego oraz pracy
pedagogicznej. Dotychczas zawsze podołałeś tym wielkim obowiązkom. Cztery
dekady wiernego życia kapłańskiego to
wielka satysfakcja. Niech ten rok będzie
dla Ciebie Ojcze jubilacie wspaniałym dziękczynieniem.
Ks. Proboszcz
Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIE CZYTANIE ZPIERWSZEGO LISTU
ROKA AMOSA

ŚW. PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

Am 8, 4-7
Bóg ukarze gnębicieli ubogich

1 Tm 2, 1-8
Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

EWANGELIA: Łk 16, 1-13
Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Bóg obdarzył nas dobrami doczesnymi i nadprzyrodzonymi i oczekuje od nas
mądrości w obchodzeniu się z nimi. Winniśmy umiejętnie zarządzać dobrami
ziemskimi, a jednocześnie być wierni Bogu i służyć Mu niepodzielnym sercem.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pewien bogaty człowiek miał rządcę,
którego oskarżono przed nim, że trwoni
jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę
z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł
być rządcą”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „ Co ja
pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie
przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.
Przywołał więc do siebie każdego
z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”
Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On
mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?”
Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi
mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz:

osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy
wszystko się skończy, przyjęto was do
wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej
rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?
Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego miłował; albo z tamtym będzie
trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”».

Remont wieży
W ostatnich tygodniach dość często padają i z naszej ambony, a także w tym biuletynie,
wysokie kwoty, jakie pochłonie remont wieży. Te pieniądze liczą się już na setki tysięcy. Dla
niejednego z nas już 10 zł ma duży wymiar. Co powiedzieć o 100zł., a nawet 1 tys. zł. To
przecież dobra pensja, która dla niektórych rodzin musi starczyć na cały miesiąc. Remont
pochłania niebagatelne sumy. Wyczuwają to nasi parafianie i spieszą z finansową pomocą.
Bardzo im za to dziękuję.
Szukam także pomocy u innych podmiotów. Na początku sierpnia obecnego roku zwróciłem się z prośbą o pomoc do Marszałka Sejmika Wojewódzkiego. Projekt złożony przez naszą
parafie pod względem formalnym był właściwie zredagowany. W odpowiedzi otrzymałem
następujące pismo:
Kraków, dn. 6 września 2004 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY

Ksiądz Prałat
Jakub Gil
Proboszcz Parafii
p.w. św. Ofiarowania N.M.P.
w Wadowicach

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56,
tel.lfax (012) 63-03-402
Adres do korespondencji:
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Czcigodny Księże Proboszczu,
Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że oferta zgłoszona w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ochrony zabytków w 2004 roku pn. „Wymiana pokrycia dachowego na Bazylice Wniebowzięcia N.M.P. w Wadowicach” została rozpatrzona zgodnie z zasadami i kryteriami ocen
przyjętymi Uchwałą nr 479/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 24 czerwca
2004 r.
Na mocy Uchwały nr 720/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 23 sierpnia 2004 r. na realizację w/w zadania nie przyznano środków finansowych.
Jednocześnie informujemy, że w 2004 r. w budżecie Województwa Małopolskiego
na wsparcie finansowe zadań z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym, zaplanowano kwotę 450 000 zł. Kwota ta została rozdysponowana
na realizację 27 zadań na mocy Uchwały nr 720/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 23 sierpnia 2004 r. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej
www.malopolskie.pl
Dyrektor
Departamentu Edukacji i Kultury
mgr Krzysztof Markiel

Oto słowo Pańskie
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Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne:

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2004
Czwartek 23 września
6.00 Śp. Stanisław Malec
6.30 O zdrowie i błog. Boże w 18 r.
urodzin Elżbiety
7.00 Śp. Jan i Anna Zając
7.30 Śp. Anna Józefowska
8.00 Śp. Dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 Śp. Feliksa Wawro - 1 r. śm. oraz
mąż Eugeniusz
18.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
Śp. Lucjan Cibor

Poniedziałek 20 września
6.00 Śp. Stanisław Malec
6.30
7.00 Śp. Anna Józefowska
7.30 Śp. Zmarli z rodziny Oczkowskich
8.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
12.00
18.00 Śp. Otylia, Andrzej i Marian Gabor
Wtorek 21 września
6.00 Śp. Stanisław Malec
6.30
7.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
7.30 Śp. Aniela Skubiś
8.00 Śp. Anna Józefowska
12.00 O Boże bł. dla ludzi związanych z remontem Bazyliki
18.00 Śp. Stanisław Kazimierczak - 3 r. śm.
Śp. Joanna i Antoni Mirek
Środa 22 września
6.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
6.30 Śp. Stanisłąw Gał
7.00 Śp. Lucjan Cibor
7.30 Śp. Anna Józefowska
8.00 Śp. Agata Jurczak-Kodek
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Stanisław Malec
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Piątek 24 września
6.00
6.30
7.00 Śp. Stanisław Malec
7.30
8.00 Śp. Tekla i Stanisław
12.00 Śp. Amalia Dudzik
18.00 Śp. Anna Józefowska
Śp. Anna i Józef Twaróg
Sobota 25 września
6.00
6.30 Śp. Stanisław Malec
7.00 Śp. Lucjan Cibor
7.30 Śp. Michalina i Andrzej Szczerbowski,
synRoman
8.00 O błog. Boże i zdrowie dla Zdzisława
i Rozalii Mędel w 50 r. ślubu
12.00 Śp. Anna Józefowska
18.00 Śp. Janina Banaś - 3 r. śm.
Śp. Janina Dębska
Niedziela 26 września
6.00 Śp. Stanisław Malec
7.30 Śp. Anna Józefowska
Śp. Lucjan Cibor
9.00 Śp. Jerzy Brańka - 8 r. śm.
10.30 Śp. Sylwester Gliwa
12.00 Śp. Rozalia i Ludwik Skowronek z dziećmi
13.15 Śp. Helena Kajdas,rodzice i ks. Stefan
18.00 Śp. Anna i Barbara Zając

-6-

1. 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.
2. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie członków
Honorowej Straży Serca Bożego.
3. 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.
4. W Niedzielę Papieską 10 października kazanie na mszy św. o godz. 10.30 wygłosi Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Jan Dyduch.
5. Dla młodzieży z klas III gimnazjum
oraz dla tych, którzy dotychczas nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania będą katechezy przygotowawcze w następujące dni

o godz. 18.30: w poniedziałek – ks. Krzysztof Główka, we wtorek – ks. A. Chrostek,
w środę – ks. J.Jarco, w czwartek – ks.
J.Żmuda, w piątek – ks. M.Pabiś. Katechezy dla młodzieży z klas I i II gimnazjum
będą ogłoszone w terminie późniejszym.
6. W sobotę 9 października pielgrzymujemy do Zakopanego, na Kalatówki i Krzeptówki przez Ludźmierz. Koszt 20 zł. Wyjazd godz. 7.00.
7. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy, we wtorek
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, w środę – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy, w czwartek – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika, w sobotę – wspomnienie
bł. Władysława z Gielniowa, kapłana.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Katecheci

i fizycznego. Dobra szkoła pragnie uczyć
i wychowywać. Poszerzać horyzonty i pomagać patrzyć głębiej i dalej.
Wojna jest wrogiem szkoły. Dobra szkoła jest nieprzyjacielem wojny.
W naszej Ojczyźnie już od 58 lat dzień
pierwszego września łączy się radość szkoły z bolesnym wspomnieniem pożogi
II wojny światowej.
Dramat wojny wypełniają krwawe bitwy.
W naszych czasach coraz częściej używa się słowa bitwa do podkreślenia różnych, trudnych zadań. Są książki zatytułowane: „Bitwa o prawdę”. „Bitwa o człowieka”, itd.

W naszej kronice parafialnej, którą staram się dość skrupulatnie prowadzić, napisałem pod datą 01 września 2004 roku
dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to 65
rocznica wybuchu II wojny światowej.
Drugie rozpoczęcie roku szkolnego. Fakty
te są bardzo odległe od siebie. Na pierwszy
rzut brak ich spójności. Wojna zawsze niesie zniszczenia, śmierć, biedę materialną
i moralną. W suplikacjach modlimy się: „Od
powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw
nas Panie!” Wojna jest zawsze nieszczęściem.
Zadaniem szkoły jest rozwój człowieka:
ubogacenie jego życia, tak duchowego jak

(ciąg dalszy na str. 4)
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(ciąg dalszy ze str. 3)

tygodnia przeważnie katechizuje po ok. 20
godzin. W sumie daje to 240 godzin tygodniowo przepowiadania ewangelicznego.
Jakież to bogactwo.
Prawda jednak jest o wiele boleśniejsza.
Często młodzi nie odczuwają głodu ewangelii. Ona ich nuży i męczy. Szkoła ich męczy. Odbierają ją jak nieprzyjaciela. Wśród
przedmiotów szkolnych często dostrzegają religię jako kolejny przedmiot – czasami
nudny i nieżyciowy. Kusi, aby ją niepoważnie potraktować.
Stają katecheci przed bardzo poważnym
wyzwaniem: czy być ewangelizatorem, czy
też nauczycielem, który przetrzymuje poszczególną lekcję. Dla wielu katechetów
jest to ogromna próba i wielkie, bolesne
doświadczenie.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która
intuicyjnie wyczuwała Boże sprawy, wiele
się modliła za misjonarzy. Stała się patronką misji świętych, chociaż sama nigdy na
misjach nie była.
Nasi katecheci w zmaganiach o dusze
młodych ludzi potrzebują bogatego zaplecza modlitewnego nas, którzy te sprawa
starają się rozumieć. Proszę was, podejmijmy w tym roku staranie, aby często
naszą modlitwę i różne nasze trudności,
które musimy pokonać, ofiarować za tych,
którzy zmagają się w szkole o religijny
kształt duszy młodzieży polskiej.

Jeśli takie rozumienie nadamy zadaniom
szkoły, to niewątpliwie na naszych oczach
rozgrywa się wielka batalia o patriotyzm
młodego Polaka. Również toczy się – także
w szkole – wielka bitwa o ukształtowanie
religijne młodzieży.
W naszej parafii uczy religii 12 katechetów. Patrzę na nich jak na 12 współczesnych Apostołów. Jest wśród nich 6 kapłanów, 3 siostry zakonne i 3 świeckich katolików. 7 mężczyzn i 5 kobiet. Posyła ich
Kościół poprzez tzw. misję kanoniczną do
szkół. Jak przed 20 wiekami Chrystus wybrał 12 Apostołów i powiedział do nich:
„Weźmijcie Ducha św... Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody... Jestem z wami po
wszystkie dni”. Rybacy znad Jeziora Galilejskiego, którzy dotychczas zarzucali sieci
w wodę, aby złowić ryby – rozpoczynają
wypełniać nowe zadania. Siecią jest ewangeliczna nauka Chrystusa. Głoszą ją. Stopniowo zaczynają zgarniać ludzi do wspólnoty Kościoła.
Tylko dwunastu prostych, niewykształconych rybaków, Chrystus wysłał na podbój świata. Oni szli i mocą Chrystusa przekształcali wnętrze człowieka. Towarzyszyła im w tym niezwykła moc Boża.
Nasi katecheci w salach lekcyjnych stają
codziennie przed grupami 20 do 30 uczniów.
Głoszą im ewangelię. Każdy z nich w ciągu

Ks. Proboszcz

Podziękowanie
Stowarzyszenie im. dr. Edmunda Wojtyły, dzięki któremu rozpoczął działalność Dom Pielęgnacyjny przy ul. Barskiej 17 wyraża serdeczne podziękowanie tym, którzy w ubiegłą
niedzielę złożyli ofiary na jego funkcjonowanie. Zebrano 2.620 zł.
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Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej
W niedzielę dnia 12 IX odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej,
której przewodniczył opiekun Rady ks. Prałat.
Przewodniczący Rady – P. Bogdan Pamuła przywitał 22 zebranych katolików, oraz
4 kapłanów i przedstawił porządek spotkania.
1. Słowo Boże ks. Janusza na temat: „Eucharystia buduje Kościół” – dyskusja.
2. Problem młodzieży i studentów w zaangażowanie parafii.
3. Sprawy dotyczące remontu naszej bazyliki.
4. Sprawozdanie z działania sekcji d.s. wychowania dzieci i młodzieży.
Ad. 1. Ksiądz Janusz rozważania swe
oparł na podstawie Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II pod tym samym tytułem. „O Eucharystii w życiu Kościoła”.
Eucharystia to początek Kościoła. To
Ona buduje Kościół, a Kościół jest wspólnotą ludzi. Czy droga do Kościoła jest równoznaczna z wiarą? – Jezus chce złączyć
się z każdym z nas. Daje nam siebie pod
postacią chleba i wina. Pozwólmy otworzyć swe serca dla Jezusa. Zrozumieć to jedno, a uwierzyć – to drugie – czym
jest Eucharystia. Przyjmując Eucharystię
wzmacniamy swe siły. Trzeba wierzyć
w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Eucharystia jest sama w sobie najwspanialsza, najpiękniejsza, wielka. Zadajmy sobie pytanie: Jak ożywić kult Eucharystii?

Ad. 3. Ks. Proboszcz poinformował o etapie prac konserwatorsko-budowlanych prowadzonych na wieży Kościoła przez firmę
pana Bielawskiego z Krakowa, jak również
o wykonaniu nowej kuli zwieńczającej wieżę i hermetycznie zamkniętej tubie, do której zostanie złożony akt erekcyjny, oraz inne
pisma i pamiątkowe rzeczy. (listy papieskie,
przemówienia Ojca Świętego wygłaszane
w Wadowicach oraz ważne wydarzenia
z życia parafii).
Ad. 4. Na zakończenie przewodnicząca
sekcji d.s. wychowania dzieci i młodzieży
p. Maria Zadora złożyła sprawozdanie z działalności sekcji, która w okresie wakacji organizowała tzw. „radosne czwartki”. Cieszyły się one wielkim zainteresowanie dzieci –
odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło 266 dzieci.

Ad. 2. Rozważaliśmy problem zaangażowania młodzieży szkół średnich i studentów w życie naszej parafii. Padały najróżnorodniejsze propozycje.

Przewodnicząca podziękowała członkom
sekcji d.s. wychowania dzieci i młodzieży
oraz sekcji charytatywnej za duże zaangażowanie.
Małgorzata Bandoła

POGRZEB

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności

Śp. Kazimiera Banaś, ur. 1924 r., zam. ul. Wadowity
Śp. Helena Czermińska, ur. 1916 r., zam. ul. Łazówka
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie
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