Spotkanie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Co z rocznicami?
W środę 6 października
cje. Żadną miarą nie prab.r. odbyło się comiesięczgnęlibyśmy wypadków
ne spotkanie dwóch sekcji
drogowych przed naszą bazyliką – chcieliDuszpasterskiej Rady Parabyśmy jednak określonych posunięć władz
fialnej (sekcji d.s. ekonomiczno-budowlokalnych ułatwiającym tak parafianom jak
lanych oraz sekcji d.s współpracy zei pielgrzymom korzystanie z dojścia do
wnętrznej ). Spotkanie zdominowały dwie
bazyliki.
sprawy : ciągle otwarty problem ograniStwierdziliśmy , że istnieje potrzeba podczenia ruchu pojazdów w rejonie Bazyliki
jęcia wysiłków przez Duszpasterską Radę
oraz sprawa druga na którą zwrócił naszą
Parafialną aby te obchody miały również
uwagę zbliżający się Dzień Papieski a doszerszy wymiar i oprawę wychodzące poza
tycząca obchodzonych w naszym mieście
mury naszej Świątyni a w swej treści przykolejnych rocznic związanych z osobą Ojca
bliżały nauczanie Ojca Świętego . WidziŚwiętego.
my konieczność szerszego działania nie
Wciąż naszym wielkim niepokojem jest
tylko o charakterze poznawczym i edukautrudniający pielgrzymom i wiernym
cyjnym , ale również między innymi przez
wzmożony ruch kołowy przed bazyliką.
promowanie postaw. Jest rzeczą ważną aby
Problem ten po raz kolejny przedstawilirzeczywistością stawały się w naszym żyśmy władzom naszego miasta. Spotkaliśmy
ciu te ewangeliczne prawdy , które Ojciec
się z wielką przychylnością i zrozumieniem,
Święty niestrudzenie nam przekazuje słolecz bez konkretnych rozwiązań w tej sprawem oraz osobistym przykładem.
wie. Wielokroć razy doświadczaliśmy
Prosimy wszystkich parafian o wsparw polskiej rzeczywistości, że tragiczny wycie naszej pracy pomysłami i modlitwą.
padek spowodował natychmiastowe reakBogdan Pamuła
Konkurs o Papieżu dla dzieci
W dniu 7 października odbyło się posiedzenie sekcji ds. wychowania dzieci i młodzieży i Duszpasterskiej Rady Parafialnej
pod przewodnictwem ks. Prałata.
Na spotkaniu omawialiśmy sprawy zaangażowania dzieci w życie parafii. Zespół
postanowił zorganizować 22 października

/tj. piątek/ po nabożeństwie różańcowym
konkurs dla dzieci, którego tematem będzie „Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły w Wadowicach”.
Zwycięzcy otrzymają nagrody. Konkurs
ten odbędzie się w Domu Katolickim. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Małgorzata Bandoła
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ- DRUGIE CZYTANIE ZDRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

ŚCIA
Wj 17, 8-13
Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

2 Tm 3, 14-4,2
Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do
kształcenia w sprawiedliwości

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA: Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie
ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi,
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w
obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich
sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę, Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».
Oto słowo Pańskie

Módlmy sie nieustannie
Ktoś powiedział, że aby się modlić, należy wierzyć, ale jest również prawdą, że aby
wierzyć trzeba się modlić. Wytrwała modlitwa jest wyrazem a jednocześnie pokarmem dla naszej wiary. Modlitwa chrześcijańska jest znakiem naszego zaufania do
Stwórcy. Kiedy wiemy, że jakaś osoba nas
kocha, wtedy spontanicznie prosimy ją
o to, czego potrzebujemy.
Modlitwa prośby powinna być obrazem
naszej gotowości do czynienia tego, o co
prosimy Boga. Modlitwa o pokój powinna
pobudzać nas do praktycznego zaangażowania na rzecz pokoju; modlitwa o ustanie
cierpień powinna nas pobudzać do pomocy tym, którzy cierpią, itd.

Często mamy wrażenie naszej małości
przed Bogiem: jesteśmy jak ta biedna wdowa wobec sędziego. Wydaje się nam, że nie
mamy szans na wysłuchanie. Wdowa jednak pokazuje nam, że nie należy rezygnować i przez swoją wytrwałość w dążeniu
do celu osiąga to, o co usilnie prosi.
Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam konieczność nieustannej modlitwy
nawet wtedy, kiedy wydaje się, ze Bóg jest
głuchy na nasze błagania. Argument Jezusa
jest prosty: jeśli niegodziwy sędzia przychyla
się do prośby mało znaczącej wdowy, tym
bardziej Bóg, który jest sprawiedliwy, wysłucha naszego wytrwałego wołania o pomoc.
ks. Tomasz Lubaś - paulista

„A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych”.
(por. Łk 18,7)
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Dzień Papieski
W niedzielę 10 października, z inicjatywy Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeżywaliśmy kolejny Dzień Papieski. Dzień ten, od 2001
roku, Kościół w Polsce obchodzi
w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Papieża-Polaka. Celem tych obchodów jest popularyzacja nauczania Jana Pawła II.
Nadawane programy radiowe i telewizyjne oraz odbywające się sympozja pragną pokazać bogactwo Pontyfikatu Jana
Pawła II. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdyż – jak zauważył przełożony
polskich dominikanów - o. Maciej Zięba
OP – „stoimy dopiero na początku drogi do zrozumienia tego pontyfikatu”.
Przez niektórych nazywany słusznie
„pontyfikatem przełomów”, przez innym
historycznym, czy powszechnym - pon-

tyfikat Jana Pawła II jest z całą pewnością
niepowtarzalny, zaś dla nas - Polaków, posiada także wymiar uczuciowy.
Jan Paweł II nazywany bywa Apostołem
Jedności i Sumieniem Świata. W czasach powszechnego upadku autorytetów jest ten Papież prawdziwym objawieniem dla świata.
Jego prestiż rośnie coraz bardziej, a z każdym
rokiem pontyfikatu, mimo upływającego czasu, który nieubłaganie pozostawia swe ślady
na zdrowiu i kondycji Ojca Świętego, przybywa tych, którzy darzą go szacunkiem, podziwem i coraz większą miłością. Współczesnemu światu, który szerzy kult pięknego,
młodego ciała i fizycznej tężyzny, światu,
w którym liczą się mocne pięści i łokcie,
w którym zdaje się panować wszechpotężna
„moda na sukces” i to za wszelką cenę, Jan
Paweł II udowadnia, że prawdziwa moc człowieka tkwi w jego wnętrzu i „w słabości się
doskonali”.
Danuta Dajmund

Refleksje ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka z Częstochowy
Znam dobrze środowisko wadowickie,
trum policji, sąd, koszary austriackie. Za tym
bo tuż po święceniach kapłańskich zowszystkim nie szła zbyt wielka pobożność. Kiestałem posłany do Choczni, która to pady ks. prof. Karol Wojtyła został biskupem,
rafia częściowo należała do Wadowic.
miasto oszalało ze szczęścia. Zwłaszcza wa(Część naszych wiernych z Choczni chodowiccy księża nie mogli ukryć swej radości.
dziła do kościołów w Wadowicach - ku
Było tam czterech takich dostojnych świętych
naszemu niezadowoleniu, bo proboszstarców, a wszyscy oni znali bp. Karola i na
czowie nie lubią, kiedy wierni chodzą do
pewnych etapach wychowywali go, toteż mieli
innych parafii). Przyszedłem na tę parapowód do dumy: ks. Włodyga mówił, jak wspafię akurat wtedy, gdy Ojciec Święty miał
niałym ministrantem był ks. Karol; ks. Pawela
prymicje biskupie. Pamiętam to dokładbył jego katechetą w szkole podstawowej; ks.
nie, bo mój proboszcz pojechał na pryFiglewicz był jego spowiednikiem; najbardziej
micje, a ja musiałem go w parafii zastądumny był ks. Zacher, doktor dogmatyki,
pić. (...) Ksiądz Proboszcz szczegółowo
nauczyciel akademicki - jego katecheta w lirelacjonował później, jak bp Wojtyła przeceum. Wszyscy mieli wiele do powiedzenia,
mawiał na uroczystości prymicyjnej, jaki
dlatego wspomnień nie brakowało. Ludzie papanował tam entuzjazm, jakie wygłaszamiętali Karola Wojtyłę jako chłopca mądrego,
no przemówienia.
dobrego, wesołego i wysportowanego, grająA środowisko Wadowic nie było łatwe
cego na bramce. Tak Ojciec Święty „startoduszpastersko. Było tam więzienie, cen- -7- wał” w swoich rodzinnych Wadowicach.

Intencje mszalne:

Czwartek 21 października
6.00 Śp. Stanisław Malec
7.00 Śp. Zdzisław Brusik
7.30 Śp. Krystyna Galas
8.00 Śp. Ewa Wieczorek
Śp. Urszula i Jan Studnicki
12.00 Śp. Stanisław Pióro - r.śm.
18.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Zofia Kolber - 4 r. śm.

Poniedziałek 18 października
6.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Wiesława
7.00 Śp. Stanisław Malec
7.30 Śp. Zdzisław Brusik
8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Krystyna Galas
12.00 O Bożą opiekę podczas egzaminów
dla Małgorzaty
18.00 Śp. Jadwiga Buchała

Piątek 22 października
6.00 Dziękczynno-błagalna wintencjicórek
7.00 Śp. Stanisław Malec
7.30 Śp. Zdzisław Brusik
8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Stanisław Szymczak i córka Grażyna
12.00 O zdrowie i błog. Boże i pomoc w
pracy dla syna i jego żony
18.00 Śp. Andrzej Świechowicz

Wtorek 19 października
6.00 Śp. Stanisław Malec
7.00 Śp. Stefan - 15 r. śm.
7.30 Śp. Zdzisław Brusik
8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Krystyna Galas
12.00 Śp. Teresa i Franciszek Hupert
i zmarli z rodziny
18.00 Śp. Józefa i Jakub Bogacki - r.śm.
Środa 20 października
6.00 Śp. Krystyna Galas
7.00 Śp. Stanisław Malec
7.30 Śp. Zdzisław Brusik
8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Józef i Karolina Gał
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Katarzyna Szymańska
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Sobota 23 października
6.00 Śp. Franciszek Gał
7.00 Śp. Zdzisław Brusik
8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Maria i Karol Góralczyk
12.00 Za zmarłych z rodziny Pomietło
18.00 Śp. Stanisław Malec
Niedziela 24 października
6.00 Śp. Stanisław Malec
7.30 Śp. Władysław Brańka
Śp. Jan Rzeszowski - 7 r. śm.
9.00 Śp. Zdzisław Brusik
10.30 Śp. Amalia Dudzik
12.00 Śp. Lucjan Cibor
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodzina i ks. Stefan
18.00 O błog. Boże dla Mieczysława
i Ireny w 50 r. ślubu

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto św. Łukasza, Ewangelisty, we wtorek –
wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, kapłanów oraz Towarzyszy, w środę – Uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa, w czwartek – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, w sobotę – wspomnienie św. Jana Kapistrana, kapłana.
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Ogłoszenia parafialne
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2004
1. Dziś po rynku wadowickim zbierają
przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na pomoc dla ubogich.
2. Starajmy się, byśmy w tym miesiącu
odmawiali codziennie różaniec.
3. W poniedziałek, w dzień św. Łukasza,
patrona lekarzy, na różańcu św. modlimy się
za lekarzy, pielęgniarki i całą służbę zdrowia.
4. Spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej będzie w czwartek o godz. 16.30.
5. Dzieci szkolne zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie na temat „Wadowicka
historia Ojca Świętego”. Na rozstrzygniecie konkursu zapraszamy dzieci w piątek
po nabożeństwie różańcowym do kaplicy
parafialnej.
6. W piątek 22 października pielgrzymujemy do Łagiewnik Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 10 zł. W tym dniu również
nawiedzimy cudowny obraz Matki Bożej
Różańcowej u oo. Dominikanów w Krakowie.

7. W sobotę młodzież kl. III gimnazjum,
przygotowująca się do bierzmowania,
uczestniczy w Dniu Skupienia w domu
klasztornym w Zawoi.
8. Przyjmujemy na wypominki miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne, oraz na
mszę św. zbiorową. Kartkę na wypominki
listopadowe możemy wrzucać do skrzyni
w kaplicy św. Rodziny. Pozostałe załatwiamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Mszę Św. zbiorową za zmarłych z naszych
rodzin odprawimy w dzień Wszystkich
Świętych na cmentarzu parafialnym o godz.
9.00, natomiast na cmentarzu komunalnym
o godz. 11.00 i 13.00, a w Dzień Zaduszny
o godz. 10.00.
9. Bóg zapłać za złożoną w ubiegłą niedzielę ofiarę na pomoc dla ubogiej młodzieży w wysokości 2.624,- zł.plus 100 euro.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Wadowice, dnia 7 października 2004 r.
Wielebny ks. Proboszcz
Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
w Wadowicach
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2004 r. organizujemy zbiórkę uliczną na cele
charytatywne w pobliżu kościoła. Zwracamy się z gorącą prośbą o poinformowanie o tym
fakcie w miarą możliwości swoich wiernych.
W obliczu powszechnego zubożenia społeczeństwa, każdy grosz ofiarowany będzie darem złożonym na rzecz ubogich, którzy często nie z własnej woli znaleźli się w ciężkiej
sytuacji życiowej.
Za wyrozumiałość i pomoc niesioną przez tyle lat serdeczne Bóg zapłać.
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Polski komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny
Wadowice

AKT EREKCYJNY
Na wieczną rzeczy pamiątkę
Dnia 16 października Roku Odkupienia 2004, w 26 roku Pontyfikatu Jego Świątobliwości
Jana Pawła II – pierwszego z Rodu Polaków Papieża, gdy Metropolitą i Arcybiskupem był
Jego Eminencja ks. Franciszek kardynał Macharski, a proboszczem parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny ks. prałat Jakub Gil, współpracownikami Księża: ks. Jan Jarco, ks.
Janusz Żmuda, ks. Mieszko Pabiś, ks. Artur Chrostek, ks. Krzysztof Główka, rezydentami:
ks. Michał Ryś, ks. prałat Zdzisław Kałwa
- Burmistrzem miasta Wadowic Pani mgr Ewa Filipiak, zaś Sekretarzem Urzędu Miejskiego Marek Brzeźniak – nałożono na szczyt wieży pozłacaną kulę wraz z krzyżem.
Przez symboliczny znak nałożenia na wieżę kościoła krzyża z pozłoconą kulą w dniu
tak wyjątkowym jakim jest 16 październik –
uwielbiamy Boga za niepojętą łaskę, iż z niezbadanych wyroków Opatrzności został
wybrany na Papieża, 16 października 1978
roku, Syn wadowickiej ziemi Karol Wojtyła.
Prace remontowe, które wykonaliśmy w
bazylice od roku 2000 do 2004 są czytelnym hołdem dla Namiestnika Chrystusowego, Jana Pawła II.
W roku 2000/2001 położyliśmy z marmuru włoskiego: boticino i verona – posadzkę. Wykonała ją firma kamieniarska P.
Janusza Goduli.
W roku 2001, 2002, 2003 zrealizowaliśmy polichromię o tematyce papieskiej.
Wykonały ją artystki z Krakowa P. Agnieszka
Grochal i P. Katarzyna Dobrzyńska.

W roku 2001, 2002, 2003, 2004 poddano gruntownej renowacji w krakowskich
pracowniach: ołtarz główny, oraz ołtarze
boczne: św. Rodziny, Ukrzyżowania, Miłosierdzia, św. Józefa, św. Antoniego.
W roku 2004 rozpoczęliśmy prace wymiany pokrycia dachu bazyliki, oraz wieży
z zniszczonej blachy ocynkowej na blachę
miedzianą. Poddaliśmy gruntownej odnowie frontową elewację kościoła wraz z
rzeźbami.
Prace renowacyjne całej bazyliki nadzorował ks. dr Józef Nowobilski – przedstawiciel Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Wadowiccy inżynierzy: P. mgr Halina
Jarosz, oraz p. mgr Stanisław Pena swoją
wiedzą i doświadczeniem wydatnie pomagali w podejmowanych pracach.

Wadowice, dnia 16 października 2004
Ps. 16 października 2004 roku wraz
z Aktem erekcyjnym złożyliśmy do hermetycznej tuby następujące dokumenty:
1. Rys historyczny parafii wadowickiej,
2. Różaniec, medaliki oraz medale o treści papieskiej,
3. Przemówienia Ojca Świętego z trzech pielgrzymek do Wadowic,
4. Najnowszy numer L’Osservatore Romano.
5. Książkę „Powroty do domu”,

/-/ ks. Jakub Gil – Proboszcz
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6. Numer biuletynu parafialnego „Bazylika”,
7. Katolickie pisma wadowickie „Przebudzenie”, „Carolus”,
8. Widokówki wnętrza oraz bryły kościoła,
9. Opis wymiany dachu oraz elewacji frontonu kościoła wraz z rzeźbami sporządzony
przez firmę krakowską Jacentego Bielawskiego,
10. Reprezentatywne banknoty: polskie złote,
dolary i euro,

Ireneusz Pogocki
Wadowice

Wadowice, dn. 07.10.2004

Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Jakub Gil
W nawiązaniu do artykułu Księdza Proboszcza opublikowanego w „Bazylice” z
dnia 03.10.2004 r. uprzejmie informuję, że uczniowie wadowickiego Liceum, chyba
jako nieliczni w Polsce, aż 9-krotnie w latach 1992-2000 byli przyjmowani przez
Ojca Świętego na audiencjach prywatnych w Watykanie lub Castel Gandolfo podczas swoich pielgrzymek do miejsc świętych we Włoszech. Wszystkie te pielgrzymki były organizowane z ogromnym poświęceniem, bez żadnego wsparcia ze strony
szkoły, wyłącznie przez moją mamę - Marię Pogocką. Łącznie brało w nich udział
około 400 uczniów LO.
Wszystkie spotkania z Ojcem Świętym, często bardzo prywatne (np. w roku 1992
udział w porannej mszy świętej w prywatnej kaplicy papieskiej w Watykanie, a następnie bardzo osobiste indywidualne rozmowy w Jego bibliotece) są dokładnie udokumentowane na licznych zdjęciach i kasetach wideo. Za każdym razem, mogę śmiało stwierdzić, Ojciec Święty wyraźnie oczekiwał na swoich „młodszych kolegów”,
żywo interesował się zmianami zachodzącymi w Jego szkole i mieście. Oczywiście
nie mogło się obyć bez symbolicznych prezentów wręczanych Ojcu Świętemu (rzeźba, kryształ, skóra z owieczki, wadowickie elitki z ZPC „Skawa” - przebój na papieskim stole). Papież często każdego uczestnika spotkania obdarowywał pamiątkowym różańcem.
To, że zawsze można było liczyć na spotkanie z Pierwszym Absolwentem Liceum
jest także wielką zasługą Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza i ojca Konrada
Hejmo, którzy potrafili tak zorganizować Ojcu Świętemu Jego cenny czas, aby mógł
się z uczniami spotkać.
Oczywiście, oprócz wizyty u Ojca Świętego uczniowie mieli okazję poznać wszystkie ważniejsze zabytki Rzymu i Watykanu oraz innych miast włoskich (Wenecja,
Padwa, Florencja, Monte Cassino, Pompeje, Asyż).
O samych czynnościach organizacyjnych (zbiórki pieniędzy od uczniów, wyszukiwanie możliwie solidnych przewoźników, szukanie sponsorów wyjazdów) nie będę
tu pisał, bo by to zajęło zbyt wiele miejsca, choć na swój sposób jest to bardzo
interesujące.
Szczęść Boże

Ireneusz Pogocki

-5-

