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Eucharystia sercem parafii

Najważniejsza data w historii naszego
miasta -16.10. - skłoniła WCK do zorgani-
zowania przed pięciu laty Konfrontacji Ar-
tystycznych “SACRUM W SZTUCE”; im-
prezy, która skupia w Wadowicach mło-
dych artystów poszukujących w Biblii
twórczego natchnienia. Tegoroczne Kon-
frontacje to trzy wystawy: “OBRAZY SA-
CRUM”, “WADOWICE ZWYCZAJNE
2004” i “GRAFIKA - GRZEGORZ HAŃ-
DEREK”- wernisaż 10 paździenika
o godz.17.00, na który serdecznie zapra-
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 październi-
ka o godz.17.00 w sali kameralnej WCK
ul. Teatralna 1, MUZYKA W  PRZESTRZE-
NI SŁOWA  spektakl muzyczny “U ŹRÓ-
DŁA MĄDROŚCI” – w wykonaniu Piw-
nicy Św. Norberta z Krakowa.

Koncert i wystawy

Serdecznie zapraszamy, wstęp na
wszystkie imprezy jest bezpłatny

Nauka o rodzinie
Państwowa Komisja

Akredytacyjna decyzją z 8
września 2005 roku wyra-
ziła zgodę na powołanie na
Wydziale Teologicznym PAT
kierunku „Nauki o rodzinie”,
studiów I stopnia (licen-

cjat). W związku z powyższym uruchamia-
my nabór na I rok studiów w trybie dzien-
nym i zaocznym. Termin składania doku-
mentów upływa z dniem 14.10.2005 r.

Tworzenie nowego kierunku studiów,
jakim są Nauki o rodzinie, jest odpowie-
dzią na nauczanie Kościoła i wyjściem na-
przeciw państwu w trosce o rodzinę. Rów-
nocześnie jest to reakcja na głębokie prze-
miany w sposobie podejścia do zagadnień
rodziny. Istnieje paląca potrzeba wyraźne-
go określenia, co jest, a co nie jest rodziną
w sensie katolickim oraz dlaczego nią jest
lub nie. Jest to konieczne, aby każdy, kto
zechce, mógł w sposób świadomy i wolny
kształtować prawidłowy sposób pojmowa-

nia rodziny.
Absolwent studiów

zawodowych kierunku
Nauki o rodzinie otrzy-
muje tytuł zawodowy
licencjata. W ciągu
6 semestrów studiów otrzymuje on wie-
dzę dotyczącą małżeństwa i rodziny, wy-
nikającą z nauk psychologicznych, socjo-
logicznych, biomedycznych, prawnych
oraz filozoficzno-teolog. Absolwent jest
przygotowany do pracy m.in. w charakte-
rze wykwalifikowanego pracownika porad-
ni małżeńskich i rodzinnych czy pedagoga
społecznego, sprawującego opiekę nad
ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz
przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Studia są płatne. Możliwa jest pomoc
parafii. Rozpoczęcie zajęć dla systemu stu-
diów zaocznych - 22 X (sobota) o godz.
8.00 a dla systemu dziennego 24 X (ponie-
działek) o godz. 8.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem Jakubem Gilem.

Eucharystia - czyli dziękczynienie uświadamia nam potrzeby wdzięczności; po-
zwala nam zrozumieć, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu; każe nam
dawać pierwszeństwo miłości przed sprawiedliwością i uczy nas zawsze dzięko-
wać, także wówczas, gdy otrzymujemy coś, co się nam słusznie należy.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.  PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA  IZAJASZA:
Iz 25, 6-10a
Uczta mesjańska

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
EWANGELIA:    Mt 22, 1-10    Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Flp 4, 12-14.19-20

Oto Słowo Pańskie.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan J.

Jezus w przypowieściach mówił do ar-
cykapłanów i starszych ludu: «Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wy-
prawił ucztę weselną swemu synowi. Po-
słał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygoto-

Ogromna zniewaga spotkała króla ze
strony tych, których uważał za swoich
przyjaciół i zaprosił na ucztę. Król, który
prosi do swojego pałacu na przygotowaną
ucztę to ktoś bardzo otwarty na swoich
poddanych, których zadaniem było prze-
cież służyć królowi, a nie gościć u niego
na uczcie. Bardziej więc jeszcze zdumie-
wa nas reakcja poddanych na to zapro-
szenie królewskie. Zamiast cieszyć się to
wręcz przeciwnie: postanawiają zabić

wałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta
pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie
na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli:
jeden na swoje pole, drugi do swojego ku-
piectwa; a inni pochwycili jego sługi i znie-
ważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł
się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wy-
tracić owych zabójców, a miasto spalić.

tych, którzy w imieniu władcy przyszli z
zaproszeniem.

Historia nieprawdopodobna powtarza się
dzisiaj w naszym życiu. Bóg kieruje słowo
swojego zaproszenie, choćby na niedzielną
Ucztę Eucharystyczną, a my to zaprosze-
nie lekceważymy lub odkładamy na czas
późniejszy. Tylko, że owego później może
nie być, gdyż miasto tych, którzy tak po-
stępują zostało spalone, a oni sami utracili
swe życie. Nie wolno lekceważyć Tego,
który nas zaprasza.

tak piękna, jak żarliwe są modlitwy dzięk-
czynno-błagalne przed Jej obrazem.

Drugi szczegół wywołał jeszcze więcej
dyskusji. Artysta konserwator – P. Włodzi-
mierz Drabczyński uważał, że przy posągu
św. Piotra nie było żadnych kluczy. Po pro-
stu Langman – twórca tej rzeźby – jej nie
wykonał. Jednakże w ikonografii Kościoła
katolickiego, znakiem św. Piotra, tak na
obrazach jak i rzeźbach, są klucze. Zapra-
gnąłem bardzo, by ten czytelny znak Piotra
naszych czasów znajdował się w Jego rę-
kach. Klucze są środkiem do zamykania
i otwierania.

Kiedy przed 27 laty, 22 października pa-
pież pochodzący z Wadowic, uroczyście
rozpoczynał swój pontyfikat, wtedy
dźwięcznym głosem prosił nie tylko tych,
którzy znajdowali się na pl. Św. Piotra, ale
i ludy całego świata: „Otwórzcie, otwórz-
cie się na oścież dla Chrystusa. On przy-
chodzi do człowieka, by mu pomagać”.
Zdajemy sobie sprawę, jak ten nasz opatrz-
nościowy papież, w ciągu długiego ponty-

fikatu dużo pootwierał. Wystarczy wspo-
mnieć jak otworzył wschód na zachód, kraje
biedne przed bogatymi. Otworzył dla sie-
bie różne wyznania chrześcijańskie, a tak-
że i religie. Wciąż otwierał człowieka na
człowieka, oraz na Boga. Sam, jak ten
Mojżesz z wyciągniętymi ramionami, otwie-
rał miłosierdzie Boże wspierające ludzkie
biedy.

Wielki Papież, który niezmordowanie
otwierał.

Należy także podkreślić i tę prawdę, że
zamykał. Przestrzegał przed wielkim złem
współczesnego świata, że wielu żyje tak,
jakby Boga nie było. Bronił ludzi przed
wojnami. Przed głodem i terroryzmem.
Zamykał człowieka przed złem w różno-
rodnej postaci. Był głosem dla tych, którzy
głosu nie mieli.

Klucze jako znak władzy papieża powin-
ny być bardzo czytelne przy rzeźbie św.
Piotra w Wadowicach. I o to bardzo zabie-
gam. Jest to także dla mnie symbol wielko-
ści Papieża – Wadowiczanina.

Ks. Proboszcz

Szkolenie Koła CARITAS Archidiecezji Krakowskiej
Zapraszamy Uczniów, Katechetów

i Nauczycieli Szkół Podstawowych i Po-
nadpodstawowych, aby do końca paź-
dziernika złożyli do Dyrektora Caritas
prośbę Dyrektora Szkoły o powołanie ta-
kiego Koła /jeśli są takie chęci/. Postara-
my się w krótkim czasie przesłać Wam
regulamin, materiały spotkań oraz nawią-
zać kontakt z Waszym Kołem.

Kontakt: ks. Tomasz Pilarczyk (opiekun
Szkolnych Kół Caritas) tel.: 0603063 150,
lub e-mail: tpilarczyk@caritas.pl Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. ul. Bronowicka
78, 30 - 091 Kraków. tel/fax: +48 (012)
637 07 12,6380708, tel. kom. 0607991486
wszelkie informacje o Szkolnych Kołach
Caritas znajdują się na stronie internetowej
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
www.krakow.caritas.pl

Biblioteka Parafialna przy Bazylice Of. NMP w Wadowicach posiada obecnie ponad
1700 książek o tematyce religijnej i nie tylko. Są książki z różnych działów. Biblioteka posiada
bardzo dużo książek pogłębiających wiarę i wiedzę religijną. Są Żywoty Świętych i Błogosła-
wionych wyniesionych na ołtarze również przez Sługę Bożego – Papieża Jana Pawła II. Są
albumy i książki z Pielgrzymek Papieża, Jego poezja, encykliki, adhortacje. Są książki doty-
czące historii Kościoła, nauki społecznej Kościoła, teologii moralnej, filozofii, ekumenizmu,
misji, rodziny i wychowania. Jest również dużo książek z literatury i poezji religijnej, literatu-
ry pięknej.

Przypominamy, że Biblioteka jest czynna: w każdą środę w godz. 16:00-17:30 i w każdą
niedzielę w godz. 10:00-12:00.

Bóg zapłać
W pierwszą niedzielę października na remont kościoła zebraliśmy składkę 12.485,00 zł.

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Remonty, które obecnie wykonujemy pochłaniają
wielkie fundusze. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i pomoc.

Julia Wojtas

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Poniedziałek  10 października
    6.00 Śp. Stanisław Droździewicz
    7.00 Śp. Stanisław i rodzice
    7.30 Śp. Jadwiga Kułaga
    8.00 O błog. Boże, opiekę i pomoc oraz  podziękowanie

za otrzymane łaski w rocznicę urodzin Magdaleny
i Elżbiety

  12.00 W intencji zmarłych z Domu Środowiskowego
Samopomocy w Wadowicach

  18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Julia - 21 r. śm.

Wtorek 11 października
   6.00 Śp. Teresa Szewczyk
   7.00 O zdrowie dla Zuzanny i rodziny
   7.30 Śp. Stanisław i rodzice
   8.00 Śp. Stanisław Lasek i Andrzej - 5 r.śm.
 12.00 Śp. Jadwiga Kułaga
 18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Maria Drabek

Środa  12 października
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 Śp. Stanisław i rodzice
   7.30 Śp. Waleria i Wojciech Trzupek
   8.00 Śp. Janina Gonet
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Rozalia i Konstanty Saferna
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  14 października
    6.00 Śp. Teresa Szewczyk
    7.00 Śp. Stanisław i rodzice
    7.30 Śp. Piotr Kubaszewski - 3 r. śm.
    8.00 Śp. Maria Drabek
  12.00 Śp. Franciszek Piecek
  18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Janina, Agnieszka i Stefan Łopateccy

Sobota  15 października
   6.00 Śp. Stanisław i rodzice
   7.00 Śp. Jadwiga
   7.30 Śp. Stefania i Jan Byrski z rodziną
   8.00 Śp. Czesława Kołosień
 12.00 Śp. Maria Drabek
 18.00 Śp. Janina Gonet

Podziękowanie z prośbą o dalsze błog. Boże dla
Zofii i Józefa w 53 r. ślubu

Niedziela 16 października
  6.00 Śp. Stanisław i rodzice
  7.30 Śp. Tadeusz Miarka, rodzice i teściowie

Dziękczynno - błagalna w 30 r. ślubu
Józefy i Tadeusza Leśniak

   9.00 Śp. Janina Gonet
 10.30 O błog. Boże dla Małgorzaty

i Władysława Pasterak w 25 r. ślubu
 12.00 Śp. Stanisław Chruszcz - 7 r.śm.
 13.00 Msza św. transmitowana przez TV Polonia
 18.00 Śp. Jan Zmysłowski

Czwartek  13 października
   6.00 Śp. Maria Drabek
   7.00 O zdrowie dla Barbary i całej rodziny
   7.30 Śp. Stanisław i rodzice
   8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii
  12.00 Śp. Jadwiga Kułaga
  18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Stanisław, Franciszka i Domicela

XXVIII Niedziela Zwykła – 09 października 2005 r.
1.Dzisiaj po mszach św. Panie z Zespołu

Charytatywnego zbierają ofiary na semina-
rium duchowne oraz kuchnie św. Brata Al-
berta. Bóg zapłać za dary.

2.Jutro o godz. 19.00 będzie w naszej Ba-
zylice  wyśpiewany,  przez znanego artystę
P. Stanisława Sojkę, Tryptyk rzymski Ojca
Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy.

3.W piątek 14 października, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej polecamy Bogu naszych
kochanych Nauczycieli i Wychowawców.
W ich intencji modlimy się pielgrzymując
w tym dniu do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 10 zł. Po nabożeń-
stwie do Miłosiernego Jezusa odwiedzimy
bazylikę OO. Dominikanów, w której mie-
ści się cudowny obraz Matki Bożej Różań-
cowej.

4.W niedzielę16 października w 27 rocz-
nicę wyboru na Stolicę św. Piotra kardynała
Karola Wojtyły obchodzony jest V Dzień Pa-
pieski. Kazania będzie wygłaszał znany mi-
chaelita ks. Jan Sermak. Msza św. o godz.
13.00 będzie transmitowana przez Telewi-
zję Polonia. Z tego względu mszę św. o godz.
12.00 odprawimy w kaplicy domu katolic-
kiego. Służba liturgiczna na prośbę Fundacji
Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -
organizatora V Dnia Papieskiego – będzie
zbierać ofiary po Mszach św. na pomoc sty-
pendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.
Temu samemu dziełu służy zbiórka po ryn-
ku.  Akcja Katolicka ma spotkanie o godz.
16.30. W tym dniu o godz. 21.37 zaprasza-
my na apel pod dom Ojca Świętego. Na apel
jasnogórski do Częstochowy pielgrzymuje-
my o godz. 16.00. Koszt przejazdu 25 zł.

5.Serdecznie prosimy wiernych o odma-
wianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz. 17.30
i dodatkowo rano o godz. 8.30.

6.Wadowickie Centrum Kultury zaprasza
na V Konfrontacje Artystyczne. Szczegóło-
wy program propozycji artystycznych zwią-
zanych z dniami papieskimi zamieszczony
jest na afiszach, a także w naszym parafial-
nym biuletynie.

7.Rodziców uczniów kl. III gimnazjum
prosimy na spotkanie do kaplicy domu pa-
rafialnego w czwartek 20 października na
godz. 18.45.

8.W sobotę 22 października jedziemy do
Zakopanego śladami śp. ks. Władysława Cu-
rzydły. Koszt 20 zł. Wyjazd o godz. 7.00.

9.Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wyświad-
czamy przez naszą modlitwę, czyny miło-
sierne, zyskiwane odpusty, zamawiane Msze
Św., a także prośby o wypominki. W naszej
bazylice, przez cały listopad przed wieczorną
Mszą Św., modlimy się na różańcu za zmar-
łych – czytamy wtedy wypominki miesięcz-
ne. Roczne wypominki odczytujemy
w modlitwie przed poszczególnymi niedziel-
nymi Mszami Św. Prosimy w rocznych wy-
pominkach dawać zwięzłe spisy zmarłych.
Składamy dowolne ofiary – mając świado-
mość, że jest to roczny obowiązek podej-
mowany przez kapłanów. Oprócz wypo-
minków przyjmujemy na msze św. zbioro-
we odprawiane we Wszystkich Świętych
oraz Dzień Zaduszny na cmentarzu parafial-
nym w te dwa dni o godz. 9.00, i komunal-
nym w te dwa dni o godz. 11.00, dodatko-
wo we Wszystkich Świętych o godz. 13.00
– następnie procesja. W Dzień Zaduszny
Msze Święte w naszej bazylice będą o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
Procesja żałobna po kościele o godz. 17.00.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Dionizego,
biskupa i Towarzyszy, w czwartek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, w
piątek – wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, w sobotę – wspomnienie św.
Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
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Ks. Proboszcz

Przed kilkoma dniami spotkałem koleżan-
kę z lat szkolnych. Prawie przed pięćdzie-
sięciu laty uczęszczaliśmy do gimnazjum
rabczańskiego. Przez dziesiątki lat nie było
żadnych spotkań. Przypadkowe zetknięcie
nasunęło nam wiele szkolnych wspomnień.
Były też refleksje, co było po studiach. Gdy
moja znajoma dowiedziała się, że jestem
proboszczem w Wadowicach entuzja-
stycznie wykrzyknęła: ,,Tam musi ci być
bardzo dobrze, bo przecież Ojciec Święty
z okna domu niebieskiego błogosławi twej
pracy. Jest z tobą na każdy dzień”. Przy-
znałem jej racje za trafność oceny mej sy-
tuacji. Pomyślałem później, że to mnie bar-
do zobowiązuje do kultywowania pamięci
po zmarłym pół roku temu Papieżu. Bar-
dzo bym pragnął, by w naszej Bazylice
wadowickiej ta pamięć była bardzo żywa.

Idąc za sugestią naszej Kurii w pierwsze
soboty o godz. 18.00 odprawiamy specjal-
ne nabożeństwa o rychłą beatyfikację na-
szego Najwybitniejszego Rodaka. Kończy-
my je odśpiewaniem Barki pod oknem
domu Ojca św. Pragnieniem naszym jest,
by w dzień śmierci: drugiego każdego mie-
siąca o godz. 21.37 stanąć pod papieskim
oknem w Wadowicach. Ileż to razy w na-
szym życiu stawaliśmy na placu św. Pio-
tra i patrzyliśmy w okno mieszkania Na-
miestnika Chrystusowego. Jakąż otuchą
napawały nas słowa Ojca św. wypowia-
dane z tego okna w każdą niedzielę. Wielu
z nas starało się w tym czasie poprzez prze-
kaz telewizyjny uczestniczyć w Anioł Pań-
ski z Papieżem. W czasie ostatniej choro-
by oraz śmierci Papieskie apartamenty na
Wtykanie były przepełnione naszą obec-

Żywa Pamięć
nością. W duchowej wędrówce w tam-
tych dniach wchodziliśmy do Jana Pawła
II drzwiami i oknami.

W Wadowicach mamy niezwykłą szan-
sę przystania pod oknami, gdzie mieszkał
Jan Paweł II, a w pokoju w którym przed
85 laty urodził się w chwili naszego apelu
– dzięki nadzwyczajnej życzliwości Sióstr
Nazaretanek wystawiony jest obraz ma-
łego Lolka z Mamą

Pod tym oknem chcemy każdego dru-
giego dnia miesiąca o godz.21.37 stawać
do apelu. W ostatnią niedziele drugiego
października wielu nas było pod oknem.
Naszą modlitewną obecnością chcemy
wyprosić trzy ważne intencje:

a) jak najszybsze ogłoszenie przez pa-
pieża Benedykta XVI naszego najznamie-
nitszego Rodaka błogosławionym

b) by w przyszłym roku Ojciec Święty
Benedykt XVI, który nieustanne przypo-
mina nam że Jan Paweł II stoi w oknie
Domu Ojca i nam błogosławi, mógł sta-
nąć na ziemi wadowickiej i od domu pa-
pieskiego nam błogosławił

c) by czynszowy dom, którego przez
lata właścicielami był Żyd o nazwisku Ba-
łamut, a w którym z niezbadanych wyro-
ków Bożych urodził się Papież i zamiesz-
kiwał do osiemnastego roku życia, by ten
dom dzięki wielkoduszności właścicieli
został przekazany na własność naszej ar-
chidiecezji.

 Wyjątkowo zapraszam w niedziele
16 października, gdy mija 27 rocznica wy-
boru Wadowicznina na Stolice św. Piotra
na spotkanie pod dom – również na
godz.21.37. To będzie nasze serdeczne
Te Deum.

Tobie dam klucze
W księdze inwentarza naszej parafii,

bardzo skrupulatnie sporządzonej przez ks.
infułata Kazimierza Sudera, jest opisane
następujące zdarzenie.

Ks. prałat Andrzej Zając został probosz-
czem parafii wadowickiej 23 października
1893 roku. W tymże roku komitet para-
fialny uchwalił odrestaurowanie kościoła.
Dnia 3 kwietnia 1894 roku Rada Miejska /
była ona podówczas kolatorem kościoła
wadowickiego/ upoważniła krakowskiego
architekta Tomasza Prylińskiego – autora
m.in. przebudowy krakowskich Sukien-
nic, do sporządzenia szkicu i restauracji
kościoła. Projekt ten Rada Miasta i Rada
Parafialna w lipcu tegoż roku zatwierdzi-
ła. Praktyka wykazała, że ceny wykonaw-
stwa były wyższe od projektowanych.
Ponadto udręką Komitetów była nieuczci-
wość w wykonawstwie powierzonym fir-
mom z Bielska i Żywca, co spowodowało
liczne pęknięcia konstrukcji budynku. Cio-
sem dla inwestycji była także przedwcze-
sna śmierć T. Prylińskiego w 1895 roku.
Dokończenie budowy ks. Proboszcz An-
drzej Zając i Burmistrz miasta Jan Iwań-
ski powierzają następnie budowniczemu
z Wadowic, Panu Redykowi, który w 1899
roku doprowadza dzieło do szczęśliwego
końca. Restauracja kościoła, szczególnie
przebudowa jego frontonu, dobudowy
wieży i loggi miała miejsce w latach 1893-
1899. Cały koszt przebudowy wyniósł
41902 floreny i 72,5 korony. Na elewacji
kościoła znajdują się pilastry, kapitele, tral-
ki, wazony i inne drobne elementy archi-
tektoniczne. Pod wieżą na loggi stoi po-
sąg Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, wykonany w 1897 roku
z kamienia pinczowskiego o wysokości
2,30m. Po prawej stronie Matki Bożej stoi

tej samej wysokości i z tego samego mate-
riału rzeźba św. Pawła Apostoła, a po lewej
św. Piotra – pierwszego papieża. Rzeźby te
artysta wykonał za przeszło 3 tysiące flore-
nów. Tenże rzeźbiarz - Zygmunt Langman
- wykonał w 1899 roku chrzcielnicę z ka-
mienia pinczowskiego, nakrytą złoconą po-
krywą autorstwa krakowskiego złotnika Pio-
tra Sejpa.

Od tamtych lat kończących XIX wiek
fronton wraz z rzeźbami towarzyszył róż-
nym zdarzeniom odbywających się w farze
wadowickiej, oraz w pobliskim rynku.
Okres 110 lat naznaczył jednak rzeźby oraz
ozdoby artystyczne dużymi ubytkami.

Bóg chciał, aby w roku 2005, w którym
umiera Piotr naszych czasów – Jan Paweł
II, parafia nasza już z nowym Wielkim Ko-
latorem naszym Ojcem Świętym, oraz Pa-
rafią i Pielgrzymami podjęła się gruntownej
restauracji frontonu. Koszt odnowienia tyl-
ko trzech powyższych figur wynosi 43500
zł. Trzeba mieć na uwadze, że odnowa po-
zostałych elementów frontonu naszej bazy-
liki nie wchodzi w tę cenę. Może dla wielu
cyfry te nic nie znaczą, tak jak przytoczone
na początku ceny wykonanego frontonu
i jego rzeźb. Dla innych, zwłaszcza dla pro-
boszcza, znaczą one bardzo wiele. Swoim
ciężarem przygniatają. Cieszy jednak nasze
oko odnawianie frontonu oraz posągów. Co
do dwóch szczegółów dość trudno mi było
pogodzić się z wykonawcą prac remonto-
wych. Pierwszy: to dość znikomej wielko-
ści gwiazdki na głowie Niepokalanie Poczę-
tej. Patrząc z rynku bardzo chciałem by
gwiazdy te były bardziej widoczne. Przecież
Matka Boże w naszej bazylice jest bardzo
czczona. Wciąż przed Nią znajdują się lu-
dzie klęczący, którzy Jej dziękują i proszą.
Upleciona z gwiazd korona wokół Matki
Bożej na wodowickim kościele powinna być

(ciąg dalszy na str. 7)


