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Szanowni Parafianie
Poniżej przedstawiamy liczby dotyczące określonych wy-
darzeń kościelnych. Statystyka nie jest w stanie dokładnie
zobrazować religijności społeczności parafialnej. W wiel-
kim przybliżeniu pomaga nam jednak dostrzec rozwój,
a niekiedy poważny kryzys wiary, nadziei i miłości wspól-
noty parafialnej.  /Stan na dzień 10.12.2004 r./

L.p Treść 2000 2001 2002 2003 2004

1. Chrzest św.

Ogółem
w tym 96 85 103 94 100

zw.cywilne 3 8 11 6 7

bez związku 9 8 9 7 19

2. Śluby Ogółem 40 42 50 52 53

3. Pogrzeby

Ogółem
w tym 87 97 84 80 77

niezaopatrzeni 8 9 11 7 6

niewiadomo 11 8 10 8 12

4. I Komunia św. 3 szkoły Nr 2,3,4 163 151 141 144 132

5. Bierzmowanie Ogółem 154 151 133 131 142

6.

Uczestnictwo 
w niedzielnej
Mszy św.

Ogółem
   w tym

3111 3878 3649 Bazylika         3967
oo.Karmelici    1732
ss.Nazaretanki   220
ss.Albertynki       60
Kapl.szpitalna    175
Dom Op.Sp.      90

Bazylika         3966
oo.Karmelici    1435
ss.Nazaretanki   132
ss.Albertynki       39
Kapl.szpitalna    157
Dom Op.Sp.      70

kobiet 1968 2440 2207

mężczyzn 1143 1438 1442

do komunii św.

ogółem
w tym 1278 1116 1161 Bazylika         1147

oo.Karmelici     578
ss.Nazaretanki  168
ss.Albertynki      55
Kapl.szpitalna    79
Dom Op.Sp.     70

Bazylika         1224
oo.Karmelici     345
ss.Nazaretanki  106
ss.Albertynki      39
Kapl.szpitalna    57
Dom Op.Sp.     70

kobiet 983 841 877

mężczyzn 295 275 284

7. Ilość rozdanej
komunii Ogółem 263,5 tys. 220 tys. 213 tys. 283 tys. 217 tys.

8. Pomoc charytatywna parafianom 50.259 zł 55.943 zł. 56.000 zł.

9. Zbiórki przy kościele na cele dobroczynne w kraju i za granicą 39.073 zł 36.688 zł. 31.117 zł.

Nasz Najwspanialszy Rodak –
Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście
apostolskim: „Zostań z nami Pa-
nie”, pisze:

Na naszej drodze pełnych pytań,
niepokojów, nieraz także bole-
snych rozczarowań, Boski Wędro-
wiec przyłącza się do nas i nam to-
warzyszy, prowadząc nas przez
wyjaśnianie Pism do zrozumienia
Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie
staje się pełne, miejsce światła Sło-
wa zajmuje światło płynące z
„Chleba życia”, przez który Chry-
stus wypełnia w najdoskonalszy
sposób swoją tajemnicę, że „bę-
dzie z nami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”.



Drodzy Parafianie
Serdecznie Was witam i pozdrawiam słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Często, przy różnych okazjach pytacie się mnie: „Co u księdza proboszcza słychać?”

W liście tym są moje refleksje, jak również księży współpracowników, rezydentów, oraz
grona katechetów.

Cieszy mnie życzliwość i otwartość na Ewangelię wielu z Was. Potraficie utożsamiać się
z Kościołem, a konkretnie z parafią. Spotykam się u wielu z Was z bardzo dojrzałą  postawą,
która objawia się w tym, że należeć do parafii papieskiej to m.in. znaczy poznawać głoszone
orędzie przez Jana Pawła II i dostosować doń swoje życie.

Obserwuję jak wielu naszych parafian systematycznie uczestniczy we mszy św., oraz
w spowiedzi. Coraz bardziej dojrzewa w Was świadomość, że droga do Boga jest poprzez
życie modlitewne, sakramentalne, ale także i charytatywne. Te trzy wartości odgrywają nie-
zwykłą rolę w życiu religijnym. Trzeba się modlić i do sakramentów przystępować, ale także
należy mieć oczy otwarte na drugiego.

Nasza bazylika ma bardzo dobre usytuowanie. Idąc do pracy, do szkoły, czy załatwiając
różne sprawy – kościół jest po drodze. Bardzo dziękuję dorosłym, młodzieży i dzieciom za
wstępowanie na chwilę adoracji. Proszę Was nie ustawajcie w tej postawie. Jezus w mon-
strancji wystawiony jest przez cały dzień.

Rok Eucharystyczny, który z woli Ojca Świętego obchodzimy, skłania nas do pogłębionych
relacji z Jezusem Eucharystycznym. Żeby dobrze przeżyć mszę św., to rodzina jako domowy
Kościół, winna dążyć do pogłębienia modlitwy. Bardzo Was zachęcam do codziennej modli-
twy.  Starajcie się o wspólną rodzinną modlitwę. Proszę Was również, abyście w tym roku
częściej sięgali do czytania Pisma Świętego. Niech zrodzi się w Waszych sercach pragnienie
przeczytania choć jednej z czterech Ewangelii.

Dzielę się moim niepokojem. Ile razy w niedzielę przechodzę obok ludzi stojących na ze-
wnątrz kościoła podczas mszy św. – zastanawiam się, czy jest to owocne uczestnictwo? Stoją
starsi i młodsi. Stoją na ulicy, a nawet już w rynku. Gdy proponuję im wejście do świątyni –
słyszę odpowiedź: „Nam tu jest dobrze”.

Wiem, że w starożytnym Kościele, przy wejściu do świątyni, stał tzw. ostiariusz, który miał
zatrzymać przed drzwiami tych, którzy nie powinni uczestniczyć we mszy św. Nieraz myślę, że
w wadowickim kościele w tym roku trzeba będzie  wynaleźć kilku wpływowych parafian,
którzy potrafią opornych wprowadzić do wnętrza świątyni. Trzeba w tym świętym czasie na
nowo zrewidować swoje miejsce na mszy św.

Modlę się, by w Waszej rodzinie w nadchodzącym roku 2005 było bogactwo dóbr ducho-
wych i materialnych. Niech ożywiona wiara, miłość i zdrowie na stałe zagoszczą w Waszych
domach. Oby nie brakowało funduszy na utrzymanie rodziny.

Dziesięć  radosnych, parafialnych wydarzeń z roku 2004
1. Od 2000 roku 16-go każdego miesiąca pielgrzymujemy na Jasną Górę. Obecnością

naszą chcemy zaświadczyć, że jesteśmy przy Maryi, aby czuwać nad Papieżem. Od 2002
roku w trzecie lub czwarte piątki każdego miesiąca jedziemy do Łagiewnik, aby dziękować
i prosić Jezusa bogatego w miłosierdzie.

2. Odbyliśmy trzy  wielkie pielgrzymki: w maju do Wiecznego Miasta, w czerwcu na
Ukrainę, w październiku do Lourdes, Fatimy i Compostelli.

3. Przeżyliśmy w lipcu XIX Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Natomiast w maju już V
Pieszą Pielgrzymkę do Kalwarii.

4. Zorganizowaliśmy siedem pięknych krajowych pielgrzymek.

5. Kościół karmelitański Na Górce w marcu został ogłoszony sanktuarium św. Józefa.
Było nam dane uczestniczyć we wspaniałym przygotowaniu do przyozdobienia obrazu św.
Józefa pierścieniem papieskim.

6. W czerwcu doświadczyliśmy łaski wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez ks. bp
Jana Szkodonia.

7. Pokryliśmy blachą miedzianą kopułę naszej bazyliki, a na jej szczycie umieściliśmy
pozłacaną kulę z odnowionym krzyżem. Również część fasady odremontowaliśmy. Dodać
do tego należy wspaniałe odrestaurowanie ołtarzy Bożego miłosierdzia i św. Antoniego.

8. Z radością przyjęliśmy nominacje przez Papieża dwóch kapłanów na biskupów, związa-
nych z Wadowicami: ks. bp Jana Zająca, oraz ks. bp Józefa Guzdka.

9. Cieszyliśmy się z 84. rocznicy urodzin Ojca Świętego – 18 maja, oraz 26. rocznicy
pontyfikatu Jana Pawła II – 16 października. Na tę uroczystość zostali zaproszeni żyjący
kapłani, którzy zdawali maturę w liceum wadowickim.

10. Wakacyjne kolonie nad morzem w dwóch turnusach, wyjazdy oazowe Dzieci Bożych,
a także spływy kajakowe dla młodzieży na dobre wpisały się w zajęcia wakacyjne naszych
kapłanów.

Wspominając te wydarzenia – uwielbiam Boga, który błogosławi je i strzeże od różnych
nieszczęść. Kieruję również serdeczne podziękowania w stronę kapłanów, sióstr zakonnych
i katechetów świeckich za organizowanie tych projektów. Z uznaniem wspominam naszych
parafian, którzy wciąż są otwarci na nasze propozycje i starają się je realizować. Nie mogę
się nadziwić – skąd my w tych trudnych czasach – mamy fundusze na realizację powyż-
szych dzieł. Dziękuję Bogu, który posyła nam miłosiernych ludzi dzielących się swoimi fun-
duszami.

Z należną czcią ks. Proboszcz Jakub Gil
wraz z księżmi współpracownikami


