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Do czytelników Bazyliki
Od czasu do czasu uświa-

damiam sobie, jak bardzo
dokładnie czytany jest nasz
biuletyn. Zwłaszcza chodzi
o ogłoszenia parafialne.

W ostatnich tygodniach
w biuletynie ogłosiliśmy, że

16 września - w Dniu Papieskim, będzie spe-
cjalne nabożeństwo za Ojca Świętego
o godz. 20.00, zakończone apelem o godz.
21.00. Zebranie Akcji Katolickiej odbędzie
się o godz. 18.30.

W sobotę 11 września pielgrzymowaliśmy
do Kałkowa Godowa, oraz na Św. Krzyż.
Była to przeszło 4-godzinna jazda w jedną
stronę. Dużo było czasu na wspólne modli-
twy, religijne śpiewy, oraz pobożne i nie tyl-
ko... pogawędki. W rozmowie tej wielu
uczestników przekonywało mnie, że nabo-
żeństwo papieskie we wrześniu jest o póź-
niej godzinie. Sugestie były, aby nabożeń-
stwo przełożyć na godz. 18.00. Za namo-
wą to uczyniłem. W niedzielę 12 września
ogłaszaliśmy nabożeństwo papieskie w no-
wej, poprawionej wersji.

W czwartek 16 września na nabożeństwie
za Ojca Świętego o godz. 18.00, a także na
zebraniu Parafialnego Oddziału Akcji Kato-

lickiej, mało było uczest-
ników. Kiedy stałem
wieczorem przed godz.
20.00 przed zamknięty-
mi drzwiami bazyliki,
rozmawiałem z parafia-
nami, którzy przychodzili na to nabożeń-
stwo. Byli mocno zdziwieni, że zostało prze-
sunięte na inną porę. Tłumaczyłem, że
w niedzielnych ogłoszeniach podawaliśmy
do wiadomości tę zmianę. Wielu z nich, choć
było na mszy św. w naszej bazylice w tę
niedzielę, nie zwróciło uwagi na zmianę pory.
Inni tłumaczyli, że uczestniczyli we mszy
św. w innym kościele. Słuchając tych wy-
powiedzi, podwójnie byłem zażenowany.
Najpierw uświadomiłem sobie, że nie po-
winno się zmieniać ogłoszeń. Zabolała mnie
jednak bierność uczestników nabożeństw.
Słuchają bez uświadomienia treści.

Pragnę również zaznaczyć, że do środy
poprzedzającą niedzielę trzeba biuletyn zło-
żyć i przekazać do drukarni. Natomiast ogło-
szenia redagowane są do piątku, aby były
aktualne. Stąd mogą się zdarzyć pewne róż-
nice pomiędzy biuletynem, a ogłoszeniami.
Bardzo dziękujemy czytelnikom naszej Ba-
zyliki i uczestnikom mszy św. niedzielnych
za wyrozumiałość w tym względzie.

Katolickiej trzy cele. Wyraził je następujący-
mi słowami: kontemplacja, komunia, misja.
Członek Akcji Katolickiej powinien dążyć do
wielkiej jedności z Trójjedynym Bogiem,
z hierarchią kościelną oraz czuć potrzebę
przekształcania rzeczywistości, w której żyje.

Po śmierci nieodżałowanej pamięci Preze-

sa Władysława Brańki Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w dalszym ciągu pragnie
zrealizować, przy współpracy Urzędu Mia-
sta, który jest właścicielem cmentarza ko-
munalnego wraz z kaplicą – powieszenie przy
niej dzwonu otrzymanego od ks. infułata Je-
rzego Bryły.

(ciąg dalszy ze str. 7)
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA AP.  DO TYMOTEUSZA

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA AMOSA
Am 6, 1a.4-7
Lekkomyślność bogaczy

EWANGELIA:  Łk 16, 19-31
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

1 Tm 6, 11-16
Zachować przykazania do przyjścia Chrystusa

Oto słowo Pańskie

Nie będzie mszy św. o godz. 6.30
Odbywając pielgrzymki do różnych

sanktuariów zauważałem, że jest w nich
dość dużo czasu wolnego na modlitwę
prywatną. W tworzącym się sanktu-
arium papieskim w Wadowicach odczu-
wałem często brak wolnego czasu
zwłaszcza rano, gdyż co pół godziny od
6.00 do 8.00 odprawiana jest Msza św.
Również w ciągu dnia różne grupy piel-
grzymie, gdy są z kapłanem pragną mieć
swoją Mszę św. w naszej bazylice.

W tym roku dla pielgrzymich grup
utworzyliśmy bardzo dobre miejsce
w kaplicy Ukrzyżowania. W warunkach
dużego skupienia może tam grupa 50
uczestników przeżyć Ofiarę Euchary-
styczną.

Mszę św. o godz. 6.30 przez przeszło
30 lat sprawował ks. Prałat Zdzisław
Kałwa. Przez ostatnie miesiące Katecheta
wadowicki sprawuje Mszę ś. w konce-
lebrze o godz. 18.00. Obserwując na-
szego Ks. Seniora Michała Rysia widzi-
my jak lata utrudniają normalne porusza-
nie. Jest mu coraz trudniej chodzić. Po-
trzebuje pomocy młodszych. Z powodu
braku księży, a także dania możliwości
wiernym na samotną modlitwę – od
1 października w ciągu tygodnia nie bę-
dziemy sprawować Mszy św. o godz.
6.30.

Pomoc młodzieży studiującej
W naszej parafii już od kilku lat trwają

wielkie materialne remonty. Pochłaniają
one ogromne sumy pieniędzy. Z tym
większą troską chcemy pamiętać o lu-
dziach potrzebujących. O biednych ro-
dzinach. Na różny sposób wspieramy
ludzkie biedy. Co miesiąc z tacy kościel-
nej przekazujemy na potrzeby Zespołu

Charytatywnego, oraz na kuchnię św. Brata
Alberta 2 tys. zł. Również ze skarbony św.
Antoniego co miesiąc Parafialny Zespół Cha-
rytatywny wybiera ofiary w wys. ok. 2 tys.
zł. Nieustannie uświadamiamy sobie, że naj-
pierw trzeba dbać o człowieka, a następnie
o martwe rzeczy. Bylibyśmy pełni niepokoju,
gdyby nasza bazylika świeciła pięknem i błysz-
czała czystością, a oczy parafian były pełne
łez z powodu różnorakich braków. Tego by-
śmy sobie nigdy nie mogli darować. Człowiek
jest drogą do Boga. Zwłaszcza ten biedny,
opuszczony. Ten z marginesu. Nad nim chce-
my się nieustannie pochylać. Jemu spieszyć
z pomocą.

Są wśród młodych, którzy są bardzo chętni
do nauki bolesne wypadki, że nie mają za co
studiować. Nie stać ich, by poszli na wyższe
uczelnie. Dla nich chcemy nieść pomoc. Im
pomagać przez określone parafialne stypen-
dia. Sądzimy, że dając potrzebującym, Boże
miłosierdzie sprawi, że tym bardziej będziemy
obdarowywani przez tych, którzy mają boga-
tą wyobraźnie miłosierdzia. Pomoc studiują-
cej młodzieży z naszej parafii rodzi się nie
z obfitości środków materialnych, ale braków
bogatych środków finansowych.

Parafialny oddział Akcji Katolickiej
16 września przed Mszą św. wieczorną było

spotkanie grupy oddziału Akcji. Dotychczaso-
wy wiceprezes Pan Stanisław Potoczny dokład-
nie zrelacjonował przebieg 105 pielgrzymki Ojca
Świętego do Loretto. Była ona poświęcona zło-
żeniem hołdu przez Ojca Świętego Światowej
Akcji Katolickiej. Podczas niej Papież beatyfiko-
wał trzech członków tej katolickiej organizacji.
Trójka ta o bardzo dynamicznych osobowo-
ściach, otwartych oczach i uszach, wielkim ani-
muszem działała w określonych społeczno-
ściach. Oni skupiali wokół siebie chętnych dzia-
łaczy. Ojciec Św. postawił przed grupami Akcji

(ciąg dalszy na str. 8)

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie
się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł
żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie
może ani stamtąd do nas się przedostać”.

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. „Nie, ojcze
Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”.

Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, nie uwierzą”».

Czytając dziś teksty mszalne, możemy
ulec pokusie samousprawiedliwienia. Już
prorok Amos jakby nas zachęcał. Kryty-
kuje on tych, którzy się „mają dobrze”,
opływają w dostatek. Nie jeden pomyśli:
„Bogu dzięki, że chociaż w Biblii dołożyli
tym nadymanym bogaczom...”. A do tego
nasz Mistrz opowiada przypowieść o bo-
gaczu i Łazarzu. To już rodzi w nas pew-
ność, że: „bogaty - to zły człowiek” a „bied-
ny - to ten dobry i szlachetny’ .

Nie odczytujmy tak powierzchownie
Bożego słowa. To, co powiedziano wcze-

Troszczmy się o wiarę i miłość
śniej, nie jest pełną prawdą, z jaką pochyla
się nad nami Pan. On nie ocenia ludzi we-
dług tego, co i ile posiadają. Wie, że prawda
o człowieku kryje się w jego sercu.

Nasz Bóg prowadzi nas ku doskonałości.
Dlatego oczekuje naszej troski o wiarę i mi-
łość. Troski o drugiego i Kościół, którym
jesteśmy.

Słuchać Pana, oznacza być Mup o d d a -
nym. Po co? Odpowie św. Tereska: „Naj-
wyższy zawsze używa swych stworzeń
jako narzędzi dla dokonania w duszach
swego dzieła”. ks. Ireneusz Smagliński
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Intencje mszalne: Ogłoszenia parafialne
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2004

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Czwartek  30 września
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    6.30 Śp. Krystyna Galas
    7.00 Śp. Andrzej Lasek - 4 r. śm.

Śp. Stanisław Lasek
    7.30 Śp. Stanisław Link
    8.00 Śp. Michał i Aleksandra Drożdż
  12.00 O błog. Boże dla ludzi związanych

z remontem bazyliki
  18.00 Śp. Anna Józefowska

Śp. Irena Niewidok

Piątek  1 października
    6.00 Śp. Stanisław Link
    7.00 Śp. Zofia, Władysław, Karol Cholewka
    7.30 Śp. Stanisław Malec
    8.00 Śp. Władysław Brańka

Wynagradzająca Bożemu sercu za
grzechy świata
  12.00 Śp. Maria Ziaja
  18.00    Śp. Lucjan Cibor

Sobota  2 października
   6.00 Śp. Józefa Łopata

Śp. Kazimierz Korzeniowski
   7.00 Śp. Halina
   7.30 Śp. Władysław Brańka
   8.00 Śp. Jadwiga Buchała
 12.00 O Boże bł. i zdrowie dla Natalii w 18 r. urodzin
 18.00 Śp. Teresa Skowrońska

Śp. Krystyna Galas

Niedziela  3 października
   6.00 Śp. Stanisław Malec
   7.30 Śp. Stanisław i Helena Madyda

Śp. Krystyna Galas
   9.00 Śp. Franciszek Madej

Śp. Stanisław Chrząszczewski
 10.30 Śp. Franciszek, Franciszka, Franciszek,

Augustyn, Waleria i Maria
 12.00 Śp. Irena Mikołajczyk
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Władysław Brańka

 Poniedziałek   27września
    6.00 Śp. Jan Pulut, zmarli z rodziny

Śp. Stanisław Janowski
    6.30

    7.00 Śp. Stanisław Malec
    7.30 Śp. Stanisław Link
    8.00 Śp. Amalia Dudzik
  12.00 Śp. Józefa i Stanisław Klasa
  18.00 Śp. Anna Józefowska

Józef i Irena Tatar w r. ślubu
Piotr i Jadwiga Turowscy w r. ślubu

Wtorek  28 września
    6.00 Śp. Stanisław Link
    6.30 Śp. Czesław Drabek i zmarli z rodziny

Pietkiewiczów i Wysockich
   7.00 Śp. Stanisław Malec
   7.30 Śp. Anna Józefowska
   8.00 Śp. Barbara Zając oraz rodzice i rodzeństwo
 12.00 Śp. Stanisława Mieczysława,

Stanisław - 60 r.śm.
 18.00 Śp. zmarli z rodziny Beckerów

Śp. Franciszek Cierpiałek i syn Jan - 2 r. śm

Środa   29 września
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    6.30 Śp. Stanisław Link
    7.00 Śp. Michał Golonka
    7.30 Śp.  Anna Józefowska
    8.00 Śp.  Anna i Michał
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Michał Leśniak
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

 

1. Od października nie będzie mszy św.
o godz. 6.30. Wolny czas przed mszą św.
odprawianą o godz. 7.00 przed koronowa-
nym obrazem Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy da okazję wiernym do indywidualnej
modlitwy.

2. Od piątku przez cały miesiąc paździer-
nik w naszej bazylice będą nabożeństwa
różańcowe: rano o godz. 8.30 – prowadzo-
ne przez rodziny kapłanów wadowickich,
oraz wieczorem o godz. 17.30. Dzieci
szkolne niech dołożą starań, aby w tym
miesiącu wzięły udział w specjalnym ró-
żańcu papieskim o godz. 17.30. Katechetki
wyjaśnią dzieciom tajemnice tegorocznego
nabożeństwa różańcowego. W przyszłą
niedzielę procesja różańcowa będzie po ryn-
ku o godz. 17.00.

3. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od godz. 6.00 do
8.30 i po południu od godz. 16.00 do 18.30.
Dzieci szkolne mają w tym dniu Mszę Św.
o godz. 16.30. Honorowa Straż Serca Bo-
żego prowadzi adorację o godz. 8.30. Za-
chęcamy wiernych do udziału.

4. W pierwszą sobotę na Mszy Św. o
godz. 8.00 polecamy Bogu rodziny, które
spodziewają się potomstwa. Na tę Mszę
Św. zapraszamy zwłaszcza rodziny, które
spodziewają się potomstwa. W tym dniu
odwiedzamy chorych z Najświętszym Sa-
kramentem. Na godz. 10.00 zapraszamy
tych, którzy przed laty zapisali się do Ry-
cerstwa Niepokalanej. Pragnie się z nimi
spotkać o. Żmuda z Harmęż, odpowiedzial-
ny za te wspólnoty.

5. Ogarniamy modlitwą młodzież, która
w najbliższym czasie rozpoczyna wyższe

studia. Przypominamy, że pragniemy finan-
sowo pomagać parafianom, którzy z po-
wodu braków materialnych nie mogą kon-
tynuować studiów. Prosimy składać umo-
tywowane podanie z dokładnym adresem
w najbliższym tygodniu w kancelarii para-
fialnej.

6. W przyszłą niedzielę jest składka na
wymianę pokrycia wieży bazyliki na bla-
chę miedzianą. Bóg zapłać za pomoc.

7. Od przyszłej niedzieli obchodzimy w
naszej Ojczyźnie 60 Tydzień Miłosierdzia,
którego hasłem jest „Życiem otulona śmierć
– naśladować Chrystusa w posłudze ho-
spicyjno-paliatywnej”. Na stopniach ołta-
rza Św. Antoniego będzie wystawiony
kosz, do którego należy składać środki żyw-
nościowe, oraz odzież dla potrzebujących.
Ofiary pieniężne dla ubogich można skła-
dać do puszki Św. Antoniego.

8. W sobotę 9 października o godz. 7.00
pielgrzymujemy do Zakopanego. W planie
jest nawiedzenie Kalatówek, Krzeptówek i
Bachledówki. Koszt przejazdu 20 zł. Moż-
na się zapisać.

9. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Wincentego a Paulo,
kapłana, we wtorek – wspomnienie św.
Wacława, męczennika, w środę Święto
Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i
Rafała, w czwartek – wspomnienie św.
Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, w
piątek – wspomnienie św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła,
w sobotę – wspomnienie świętych Anio-
łów Stróżów.
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    Ks. Proboszcz

W tradycji Kościoła szczególnie dwa mie-
siące są poświęcone Matce Najświętszej.
Piękny wiosenny maj. Wszystko w nim się
ożywia. Przepełniony bogatą zielenią. Utka-
ny kolorowymi wonnymi kwiatami. Chce się
wtedy żyć. Coraz dłuższe stają się dnie. Ja-
sności słońca ujmują czas nocnych ciemno-
ści. W przyrodzie jest to okres gorących prac
polowych. Wzmożonej wegetacji.

Piękny, życiodajny maj poświęcony jest
Tej, która dała życie Światłości świata – Je-
zusowi Chrystusowi. Chciała Opatrzność
Boża, aby 18 maja w Wadowicach urodził
się Karol Wojtyła. Kroniki wspominają, że gdy
w mieszkaniu pobliskiego kościoła rodziła
dziecko Emilia Wojtyłowa – słyszała śpiew
Litanii Loretańskiej. Nowonarodzonemu nie-
mowlęciu, które nadano imię Karol –  pierw-
sze melodie, które usłyszało na świecie – były
wezwaniami do Matki Bożej.

Drugi miesiąc ofiarowany Matce Najświęt-
szej to jesienny październik. Jest w nim jesz-
cze dużo ciepła, ale i przymrozki bywają.
Bywa babie lato, ale i często zbliżająca zima
–  daje znać o sobie. Coraz krótsze stają się
dni. Noc wydłuża się. Ciemności stają się
coraz bardziej rozleglejsze. Każdy człowiek
- nie tylko dziecko - lęka się ciemności.

Tym jesiennym dniom patronuje Matka
Boża Różańcowa. Od wieków po kościo-
łach, kaplicach i domach ludzie wierzący
zwłaszcza w dni październikowe biorą do rąk
różaniec i modlą się. Powtarzamy w niej
wielokroć razy: Pochwalona bądź Maryjo –
Zdrowaś Maryjo. Mówimy: Pamiętaj o nas
Boża Rodzicielko –  Św. Maryjo Matko Boża
módl się za nami. Módl się za nami teraz.
W tym dniu, w tej godzinie. Zwłaszcza pa-
miętaj o nas w momencie naszego zejścia
z tego świata i przejścia na drugi świat – módl
się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Wzeszło światło
Modlitwa różańcowa jest połączeniem Bo-
żych tajemnic z ludzkimi. Tych radosnych
i bolesnych. Ileż trzeba Bożego  światła by
godnie przeżyć czas, gdy się wszystko wie-
dzie, ale i okres, gdy idzie jak po grudzie.
Życie się nie układa. Wtedy człowiek do-
świadcza, jak tajemnice światła rozświetla-
ją życiowe ciemności.

W wieczór październikowy, gdy po na-
szych kościołach odmawiane są różańco-
we zdrowaśki, w sykstyńskiej kaplicy 16
października 1978 roku został wybrany na
Papieża Kardynał Wojtyła. Dziekan kardy-
nałów zapytał nowo wybranego Papieża, czy
zgadza się być Widzialną Głową Kościoła.
Usłyszał odpowiedź: Tak. Jakie imię wybie-
ra jako Namiestnik Chrystusowy: Jan Pa-
weł II. W ten maryjny, październikowy wie-
czór urodził się nowy Papież, który będzie
nosił podwójne imię, jak Jego niespełniony
Poprzednik.

Przez 26 lat o Ojcu Świętym nikt nie mówi
Karol Wojtyła lecz Papież Jan Paweł II. Ta-
jemnicza jest Opatrzność Boża. Pragnęła,
aby w wiosennym, maryjnym miesiącu uro-
dził się Karol Wojtyła. Znany pod tym imie-
niem i nazwiskiem od 1920 roku do 1978
roku. 58 lat Karol Wojtyła. W jesiennym
miesiącu maryjnym – w październiku – obej-
muje Stolicę Apostolską Jan Paweł II. W
Kościele i świecie przez 26 lat opatrzony
jest tylko tym Imieniem.

Jak Maryja na Boże Zwiastowanie odpo-
wiedziała: „Fiat”, tak Ten, którym się chlubi
Kościół oraz czci Go cały świat – na Boże
i ludzkie wezwania odpowiada: „Fiat”. Z po-
stawą Maryjną utożsamia się Papież.

W ostatnich latach uzupełnił trzy części
różańca tajemnicami światła. Czym ciem-
niej i trudniej we współczesnym świeci,
a także w dzisiejszym Kościele, z tym więk-
szą ufnością zwraca się Ojciec Święty do
Jezusa bogatego w miłosierdzie, oraz miło-

siernej Jego Matki. Daje nam przykład, by
na naszych zawiłych drogach szukać po-
mocy w Bożych tajemnicach.

W tym roku serdecznie zachęcam Para-
fian, byście przez cały październik w ro-
dzinach wspólnie odmawiali cząstkę,
a przynajmniej dziesiątek różańca. W ró-
żańcu znajdziemy rozwiązanie trudnych na-
szych spraw. Przez tę modlitwę dziękuje-
my Bogu za 26 lat wielkiego Pontyfikatu

Jana Pawła II. W naszej bazylice na nabo-
żeństwach różańcowych będzie zapalonych
26 świec dla wyrażenia uwielbienia Bogu
w Trójcy Jedynemu za świetlany przykład
postępowania i nauczania Jana Pawła II.

„Maryjo, Królowo Różańca Świętego, do
Ciebie się uciekamy. Nie radź gardzić naszy-
mi potrzebami. Od wszelakich złych przy-
gód racz nas zawsze wybawiać”.

Bierzmowanie tak, ale jak przygotować?
Na początku września rozpoczęły się

w naszej parafii katechezy przed Bierzmo-
waniem. Przypomnijmy, że przeznaczone
są one dla młodzieży z III klas Gimnazjum
oraz dla starszej, która nie przyjęła jesz-
cze tego sakramentu. Sporo takich osób
znajduję się w naszej parafii gdyż co roku
od kilkunastu do kilkudziesięciu młodych
ludzi zaniedbuje przygotowanie i przyję-
cie tego sakramentu.

W programie przygotowań do Bierzmo-
wania, młodzież podzielona na mniejsze
grupy przygotowuje się pod kierunkiem
księdza. Cotygodniowe spotkania od po-
niedziałku do piątku godz. 18.00 mają
wprowadzić bardziej naszą młodzież
w doświadczenie wspólnoty parafialnej.
Wszyscy uczestnicy przygotowań zobo-
wiązani są do:

- systematycznego udziału w spotkaniach
grupowych

- systematycznej comiesięcznej spowie-
dzi w I piątki miesiąca i udziału we Mszy
św. pierwszopiątkowej

- systematycznego udziału w niedzielnej
Mszy św. w naszej Bazylice o godzinie 9.00

Przygotowanie do Bierzmowania obejmuje
ponadto cały szereg zadań, które naszej mło-
dzieży dają szansę zaangażowania w para-
fii. Dlatego duszpasterze pragną się spotkać
w tym celu z rodzicami młodych ludzi
w piątek 15 października po Mszy św.
o godz. 18.00 w Domu Katolickim.  Już te-
raz serdecznie zapraszamy wszystkich ro-
dziców obecnych uczniów III kl Gimnazjum
oraz tych których dzieci tego sakramentu
jeszcze nie przyjęły.

ks. Jan Jarco

Raport z działalności Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
W miesiącu sierpniu PUKS „Karol” rozpoczął przygotowania sekcji piłkarskiej do sezonu

sportowego 2004/2005. Posiadamy 3 grupy wiekowe: Orliki, Żaczki, Trampkarze. Ostatnio
najmłodsza grupa „piłkarzy” brała udział w przygotowaniu programu dla dzieci z Japonii.

Nasza sekcja posiada jednego trenera oraz 5 asystentów. Jak mówi Prezes Klubu P. Karol
Habrzyk „...PUKS potrzebuje więcej takiej młodzież...” Dlatego z tą myślą Klub „Karol”
wystąpił do szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z programem „Animator klubowy”.
Program ten został przedstawiony wszystkim placówkom oświaty na terenie Wadowic.
Wszystkie szkoły, które odwiedził nasz Przedstawiciel, zadeklarowały swoją pomoc.

Karol Habrzyk


