(ciąg dalszy ze str. 7)

wo fala pielgrzymkowa już
nalżała. W czerwcu niejednokrotnie trzeba było kierować ruchem wewnątrz kościoła /prośba o zachowanie prawostronnego kierunku zwiedzania i opuszczanie
kościoła lewym, bocznym wyjściem/, aby
tłoczące się przed Bazyliką grupy mogły w
krótkim czasie spokojnie wejść do środka.
O modlitwie wówczas nie było mowy,
a przecież każdy pragnął odmówić choćby
cząstkę różańca w intencji Ojca Świętego,
czy odśpiewać „Barkę” przy chrzcielnicy.
W lipcu i sierpniu większość przyjezdnych to już grupy rodzinne, inaczej zorganizowane, a także grupy turystów z całego
świata /m.in. Włosi, Francuzi, Portugalczycy, Hiszpanie, Amerykanie, Niemcy, Cze-

W

si, Słowacy, Węgrzy/.
Pragnące z kolei uczestnictwa we mszy św. w
kościele parafialnym
Ojca Świętego. Specjalnie do tego celu została
przygotowana kaplica Ukrzyżowania.
W punkcie informacyjnym najczęściej
stawiano pytanie o dom, w którym mieszkał Karol Wojtyła w latach swojej młodości, a także powtarza się prośba o wskazanie cukierni, do której chodził po maturze.
Bywają też pytania typu, gdzie znajduje
się w Wadowicach okno, z którego przemawiał Ojciec Święty, lub jak dojść na
cmentarz, gdzie pochowani są Rodzice
Ojca Świętego /aby znaleźć odpowiedzi na
te pytania, trzeba niestety pojechać do Krakowa/.
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Małgorzata Radoń

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W październiku swój Roczek obchodzą:
Julia Anna Rajda
Mikołaj Andrzej Zaremba
Mikołaj Jacek Nikiel
Dawid Kazimierz Mnich
Karol Jan Migdałek
Aleksander Grzegorz Pływacz
Julia Sara Nawrot
Kornelia Zofia Pławny
Szymon Adam Foryś
Adam Szymon Nowak
Oliwier Seweryn Piórkowski
Weronika Wiktoria Witczak
Wiktor Książek
Weronika Maria Kufietta
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
Rycerstwo Niepokalanej
W dniu 24.09. 2005 roku na zaproszenie zelatorki Marii Wolczko 17 osobowa grupa
z Rycerstwa Niepokalanej spotkała się w ogrodzie „na prażonym”. Dzięki wielkiej życzliwości PP.Wolczków mięliśmy okazję posmakowania prażonych ziemniaków. Panie przyniosły
własnego wyrobu ciasto. Spotkanie poprzez bezpośrednią rozmowę bardzo nas zintegrowało i ożywiło chęć tworzenia Wspólnoty Niepokalanej.
Albina Dudoń
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Eucharystia sercem parafii
Eucharystia każe nam żyć jak bracia, zaprowadza wśród nas zgodę i jedność; nieustannie uczy ludzi umiejętności życia we wspólnocie i ukazuje znaczenie moralności opartej na miłości, wielkoduszności, przebaczaniu, zaufaniu, wdzięczności.
Jan Paweł II

Sprawozdanie

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

PROROKA IZAJASZA:
Iz 5, 1-7
Pieśń o winnicy

ŁAAPOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 6-9
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg
pokoju będzie z wami

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA:

Mt 21, 33-43 Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej
tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili,
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za
pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo
postąpili. W końcu posłał do nich swego
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego
syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mó-

wili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie,
co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu:
Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy
mu będą oddawali plon we właściwej porze.
Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście
w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to
sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który
wyda jego owoce.
Oto Słowo Pańskie.

SŁOWEM:
dzielili jej owocami, przepędzamy. Gdy przypominają nam, że tylko dzierżawimy winnicę, szydzimy z nich: Żeby tylko nie pojawili
się marzycielscy społecznicy i nie truli
o człowieczeństwie. Powinni przecież wiedzieć, że na świecie rządzą inne prawa.
Zniszczymy jednak winnicę, jeśli się nie nawrócimy. Od nas zależy, czy postąpimy jak
dzierżawcy z przypowieści, czy wypełnimy
swoje obowiązki i przyniesiemy owoce.

I nam winnica „Ziemia” została dana tylko w dzierżawę. mamy ją uprawiać i zadbać, by dla wszystkich wystarczyło jej
owoców, także dla przyszłych pokoleń. Co
jednak z niej zrobilismy? Wyeksploatowaliśmy ją, jak gdyby należała tylko do nas. Zysk
z jej owoców znaczy dla nas więcej niż ludzie, którymi moglibyśmy ich nakarmić.
Tych, którzy upominają nas, żebyśmy myśleli o przyszłych pokoleniach, żebyśmy się

Klaus Metzger-Beck
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Z działalności Zespołu Charytatywnego przy Parafii O.N.M.P. w Wadowicach
za okres od 01.09.2004r. – 31.08.2005r.
I. Zespół Charytatywny liczy obecnie 15
- prowadzenie magazynu odzieży,
członków w tym 1 honorowy i 3 wolonta- pełnienie opieki nad kuchnią parafialną.
riuszy służących pracą fizyczną i transporZespół z racji charakteru swej pracy bietem w razie potrzeby. W każdą środę
rze udział w uroczystościach związanych
i czwartek w godz. od 8 do 12 pełnione są
z Dniem Chorego 11 lutego: oprawa Mszy
dyżury, a w każdy drugi czwartek miesiąŚw. i odwiedziny wszystkich chorych. 27
ca odbywają się zebrania z udziałem
czerwca uroczysta Msza Św. – pomoc
Ks. Proboszcza.
w przyprowadzeniu do Kościoła osób starZadaniem Zespołu jest niesienie różnego
szych. W czasie tej Mszy Św. 38 osób starrodzaju pomocy w ramach możliwości fiszych i chorych przyjęło Sakrament Nanansowych i tak:
maszczenia. Po zakończeniu Mszy chorzy
- co miesiąc dokonujemy zakupu 250
zostali obdarowani słodkimi upominkami.
sztuk talonów żywnościowych na kwotę
W roku sprawozdawczym uskutecznio2500 zł.,
no też dwukrotne odprawienie Mszy Św.
- częściowo refundujemy zakup lekarstw
w mieszkaniu chorego.
i przewóz na badania specjalistyczne – średUtrzymujemy stały kontakt z grupą dzieci
nio co miesiąc na ten cel wydatkowane jest
i osób niepełnosprawnych, służymy Parafii
około 1000 zł.,
w razie potrzeby np. w dniu Zjazdu dzieci
- pomoc w różnych sytuacjach życioi młodzieży ze szkół im. Jana Pawła II.
wych jak :
W roku sprawozdawczym od październi· pogrzeby – 8 osób
ka do czerwca 6 osób korzystało z przyzna· chrzty – 1 dziecko
nych stypendiów w tym 1 osoba na stu· I Komunia Św. – pięcioro dzieci
diach semestralnych. Miesięczny wydatek
w tym trzech samotnych matek. Jedno
dla osób na studiach stacjonarnych to 1150zł.
dziecko otrzymało kompletny ubiór dla poW pierwszą sobotę października członzostałych zakupiono brakujące elementy
kowie Zespołu biorą udział w Drodze Krzyubioru - 370,50zł,
żowej i uroczystej Mszy Św. w Kalwarii
- przed rozpoczęciem roku szkolnego
Zebrzydowskiej organizowanej przez Caridokonujemy zakupu i rozdziału przyborów
tas Kraków – udział brało 6 osób.
szkolnych – wydatkowano na ten cel
Stanisława Bandoła
2263,56 zł.,
Przewodnicząca Zespołu Charytatywnego
- pomiar ciśnienia ,
(ciąg dalszy w następnych numerach)

Refleksje „spod parasola”
Od 1 czerwca br. przed naszą Bazyliką
uruchomione zostało stanowisko informacji pielgrzymkowej, połączone ze stanowiskiem oprowadzania po kościele.
Była to próba opanowania olbrzymiego
ruchu pielgrzymów, jaki po śmierci Ojca -7-

Świętego Jana Pawła II nasilił się w Wadowicach, a co za tym idzie, również w naszej świątyni.
Porównując relacje z czerwca z obecnymi, możemy zaobserwować, że częścio-

Intencje mszalne:

Czwartek 6 październik
6.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.00 Śp. Jan
7.30 Śp. Edward Kościelniak - 3 r. śm.
8.00 Śp. Stanisława Szczur - 24 r. śm.
12.00 Śp. Jadwiga Kułaga
18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Daniel Pietroń
Piątek 7 październik
6.00 Śp. Grzegorz Górka
7.00 Śp. Jadwiga Kułaga
7.30 Śp. Stanisław i rodzice
8.00 Śp. Janina Gonet
Wynagradzająca za grzechy ludzi
WintencjiHonorowejStraży Serca Bożego
12.00 Śp. Maria Ziaja
18.00 Obłog.Boże dla Lucyny zokazjiurodzin
Dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek 3 październik
6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
7.00 Śp. Maria Gamza - 1 r. śm.
7.30 Śp. Stanisław i rodzice
8.00 Śp. Helena i Stanisław Madyda
12.00 Śp. Jan
18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Daniel Pietroń - 6 r. śm.

Sobota 8 październik
6.00 Śp. Marianna Hanusiak
Śp. Franciszek Tatara
7.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.30 Śp. Jan
8.00 Śp. Krzysztof Stawowy - 9 r. śm.
12.00 Śp. Jadwiga Kułaga
18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Stanisław Tatar - 15 r. śm.

Wtorek 4 październik
6.00 Śp. Rozalia
7.00 Śp. Franciszka Wróbel
7.30 Śp. Franciszek Bucki
8.00 Śp. Franciszek i Aniela Burzyńscy
12.00 Śp. Stanisław i rodzice
18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Daniel Pietroń - 6 r. śm.
Śp. Franciszek, Stefania i Janina

Niedziela 9 październik
6.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.30 Śp. Jan Zmysłowski
W intencji Róż Różańcowych
o zdrowie i błog. Boże
9.00 Śp. Marcin Salepa - 1 r. śm.
Śp. Stanisław Pióro - 10 r. śm.
10.30 Śp. Janina Gonet
12.00 O zdrowie ibłog. Boże dlaIVRóży kobiet
13.15 Roczki
18.00 Śp. Franciszek Baran

Środa 5 październik
6.00 Śp. Halina Adamczyk
7.00 Śp. Jadwiga Kułaga
7.30 Śp. Barbara Kozub
8.00 Śp. Janina Gonet
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Stanisław z rodziną
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny
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XXVII Niedziela Zwykła – 02 października 2005 r.
1. Dzisiaj, w Niedzielę Różańcową, po
mszy św. uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Uroczysty różaniec połączony z procesją po rynku będzie
o godz.17.00.
2. Obecny 61. Tydzień Miłosierdzia
uświadamia, że Eucharystia jest mobilizacją
do służby potrzebującym. Przed ołtarzem
św. Antoniego jest kosz, do którego można
składać różne pomoce potrzebującym.
Członkiniom Zespołu Charytatywnego wyrażamy wdzięczność za ich ofiarną pracę.
3. Zwyczajem naszej archidiecezji
w okresie jesiennym parafie wiejskie składają dar płodów ziemnych jak pomoc dla
seminarium, oraz kuchni dla ubogich. Przy
naszej bazylice w najbliższą niedzielę Panie
z Zespołu Charytatywnego będą kwestowały na ten cel.
4. Wieczorem, w pierwsze soboty miesiąca, modlimy się o rychłą beatyfikację
Jana Pawła II. Na krótki apel w godzinę
śmierci Ojca Świętego, 2-go każdego miesiąca o godz. 21.37, zapraszamy pod dom
papieski wszystkich tych, co rozumieją łaskę
tego czasu.
5. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy specjalnego błogosławieństwa dziecku i rodzinie,
która przeżywa Roczek swego dziecka.
Należy w tygodniu poprzedzającym zgłosić w kancelarii chęć błogosławieństwa
swego dziecka. Niech rodzice dziecka,
a także chrzestni w tym dniu przyjmą komunię św.
6. Serdecznie zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do odmawiania w tym miesiącu Różańca w domu lub w kościele.
W naszej bazylice odmawiamy go rano
o 8.30 i wieczorem o 17.30. Zapraszamy
zwłaszcza młodzież do udziału w nabożeństwie różańcowym.
-3-

7. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za ludzi bezdomnych
i bezrobotnych.
8. W naszej bazylice od kilku tygodni
w Kaplicy Ukrzyżowania znajdują się relikwie św. o. Pio. Od najbliższej soboty od
godz. 20.00 przeżyjemy czuwanie ze św.
o. Pio. Program czuwania podany jest
w dzisiejszym biuletynie „Bazylika”, a także na afiszach:
9. W sobotę pielgrzymujemy na Dzień
Skupienia do Harmęż. Kto chce pogłębić
pobożność Maryjną niech się zapisze. Wyjazd o godz. 8.30, przyjazd ok. 16.00. koszt
przejazdu 10 zł.
10. W czwartek 13 października łączymy się z parafią św. Piotra w nabożeństwie
fatimskim o godz. 18.30 – zakończoną
wielką procesją z Najświętszym Sakramentem do naszej bazyliki z okazji kończącego
się Roku Eucharystycznego.
11. W piątek 14 października pielgrzymujemy do Łagiewnik wraz z nawiedzeniem
Bazyliki MB Różańcowej u oo. Dominikanów w Krakowie. Wyjazd godz. 13.00
Koszt przejazdu 10 zł.
12. W niedzielę 16 października włączymy się w mszę św. odprawioną w naszej
bazylice o godz. 13.00 i transmitowaną
przez Telewizję Polonia.
13. W sobotę 22 października pielgrzymujemy do Zakopanego śladami śp. ks. Curzydły. Koszt 20 zł. Wyjazd godz. 7.00.
14. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
w środę – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w czwartek – wspomnienie ś. Brunona, kapłana, w piątek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

W liście apostolskim zapowiadającym
Rok Eucharystyczny, Jan Paweł II napisał: „Czyż zatem nie można by Roku Eucharystii uczynić okresem, w którym wspólnoty diecezjalne i parafialne w sposób szczególny postarają się zaradzić czynną braterską pomocą którejś z tak licznych form
ubóstwa na naszym świecie? Mam tu na
myśli tragedię głodu, który dręczy setki
milionów istot ludzkich, mam na myśli choroby, nękające kraje na drodze rozwoju,
samotność starców, trudności przeżywane
przez bezrobotnych, przeciwności losu znoszone przez emigrantów. Są to nieszczęścia,
które dotykają też - chociaż w innej mierze
- regiony zamożniejsze. Nie możemy się
łudzić: tylko po wzajemnej miłości i trosce
o potrzebujących zostaniemy rozpoznani
jako prawdziwi uczniowie Chrystusa (por.
J 13, 35; Mt 25, 31-46). To właśnie jest
kryterium, wedle którego będzie mierzona
autentyczność naszych celebracji eucharystycznych” (nr 28).
Ubóstwo materialne, czyli bieda, a czasami nawet nędza, dotyka ludzi. Naszym
zadaniem, jako parafii papieskiej, jest zlokalizowanie tej biedy i na miarę naszych sił
i możliwości zapobieganie jej. Trzeba koniecznie mieć na uwadze, że właściwą
drogą jest nie wręczenie rybki, choć czasami to też konieczne, lecz danie w rękę
wędki. Duża pomocą, zwłaszcza dla bezrobotnych, jest ułatwienie im właściwej
pracy zarobkowej. Do ludzkiego honoru
i zachowania godności należy utrzymanie
rodziny przez rodziców.
Oprócz biedy materialnej coraz większym problemem w naszej rzeczywistości
staje się ogromny brak miłości dotykający
zwłaszcza małych dzieci i ludzi starszych.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty tak na ten temat mówiła: „Choroby fizyczne możemy

Eucharystia siłą miłosierdzia
W praktyce Kościoła od wielu już lat
utrwaliła się zasada, że pewne ważne sprawy, przez okrągły tydzień są rozważane.
Pobudzają one wiernych do działania. I tak
pod koniec października jest Tydzień Misyjny. W połowie stycznia jest Tydzień
Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan. Na
początku maja przeżywamy wytężoną modlitwę przez siedem dni o powołania kapłańskie i zakonne. Natomiast pierwszy tydzień
października co roku poświęcony jest sprawom miłosierdzia.
Pracy tej przyświeca określony temat.
Biedy ludzkie niejedno mają imię. Ten rok,
z woli Ojca Świętego Jana Pawła II, był
poświęcony Eucharystii i stąd temat pracy
charytatywnej jest: „Eucharystia posłaniem
do służby potrzebującym”. Nie można oddzielać sprawowania Eucharystii od posługi miłości. W Wieczerniku Chrystus przed
sprawowaniem pierwszej Eucharystii umywa nogi Apostołom. Ta wymowna scena
przypomina, że najlepszym przygotowaniem
do uczestnictwa we mszy św., obok duchowego skupienia i wewnętrznego wyciszenia, są uczynki miłosierdzia. Tak jak
w praktyce niemożliwe jest rozdzielenie
przykazania miłości Boga od przykazania
miłości bliźniego, tak też niemożliwe jest całkowite oddzielenie służby Bożej od służby
człowiekowi. Rozumiał to papież – św.
Grzegorz Wielki, który powiedział: „Jeśli
w Rzymie jakiś człowiek cierpi głód, papież nie jest godny sprawować mszy św.”.
Podobnie każdy z nas nie może godziwie
uczestniczyć w Eucharystii, jeśli wcześniej
nie okaże znaku solidarności ludziom potrzebującym pomocy, zwłaszcza tym najbliższym, w kręgu rodziny i sąsiedztwa,
oraz we wspólnocie parafialnej.
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leczyć stosując leki, ale jedynym lekiem
na samotność, rozpacz i brak nadziei jest
miłość. Na świecie jest wielu ludzi, którzy umierają z braku chleba, lecz jeszcze
więcej ludzi umiera z braku miłości.”
Powyższe myśli zaczerpnąłem z mate-

riałów przysłanych przez Kurię na ten Tydzień.
Modlę się, by przeżywane obecne dni były
skutecznym ładowaniem miłości miłosiernej
w nasze katolickie wnętrze.
Ks. Proboszcz

Czuwanie z św. o Pio
w dniach 08-09 października 2005 r.
Zaproszeni goście: dr Wanda Półtawska - uzdrowiona za przyczyną O. Pio na prośbę bp.
Karola Wojtyły, Burmistrz Pietralciny - Domenico Masone, Burmistrz San Giovanni Rotondo,
Gwardian i kustosz S.G. Rotondo - Nazario Vasciarelli oraz świadek życia - współbrat O. Pio.
Gospodarzami są: Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach - ks. prałat Jakub Gil, Grupy modlitwy z Wadowic - ks. Krzysztof Główka, Burmistrz Wadowic - Ewa Filipiak.
PROGRAM:
20.00 Różaniec z O. Pio (grupa O.PIO - WADOWICE) i Apel Maryjny
21.00 Wystąpienia: ks. J. Gil, E. Filipiak, W. Półtawska, Burmistrzowie Pietralciny i S.G.
Rotondo. /Między wystąpieniami śpiewa schola z Bazyliki Wadowickiej/
22.00 Koncert Opoka
22.30 Świadectwa: O. Nazario i świadka życia – współbrata O. Pio
24.00 Msza św. z oprawą muzyczną zespołu Magdy Anioł i poświęcenie Obrazu o. Pio
2.00 – 5.30 Czuwanie prowadzone przez zaproszone grupy, na początku Rafałki
6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 – Msze w Bazylice /z kazaniem Ojców Kapucynów
z Krakowa/.
14.00 Koncert na rynku Wadowickim zespołu Magdy Anioł, Opoki i innych wykonawców
/możliwość występu gości/.

Koncert i wystawy

szamy do w muzeum ul. Kościelna 4.
Również tego dnia (10.10.- poniedziałek)
o godz. 19.00 w Bazylice Ofiarowania NMP
usłyszymy “ TRYPTYK RZYMSKI’”
w wykonaniu znanego polskiego artysty
STANISŁAWA SOJKI, a na zakończenie Dni
Papieskich w niedzielę 16 października
o godz.17.00 w sali kameralnej WCK ul. Teatralna 1, MUZYKA W PRZESTRZENI
SŁOWA spektakl muzyczny “U ŹRÓDŁA
MĄDROŚCI” – w wykonaniu Piwnicy Św.
Norberta z Krakowa.
Serdecznie zapraszamy, wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny

Najważniejsza data w historii naszego
miasta -16 października - skłoniła Wadowickie Centrum Kultury do zorganizowania przed pięciu laty Konfrontacji Artystycznych “SACRUM W SZTUCE”; imprezy, która skupia w Wadowicach młodych artystów poszukujących w Biblii
twórczego natchnienia. Tegoroczne Konfrontacje to trzy wystawy: “OBRAZY
SACRUM”, “WADOWICE ZWYCZAJNE
2004” i “GRAFIKA - GRZEGORZ HAŃDEREK”- wernisaż 10 paździenika
o godz.17.00, na który serdecznie zapra-5-

