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Rozliczenie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 IX 2004r. - 31 VIII 2005r.

Przychody:
1.
2.
3.
4.

Kasa Parafialna
Puszka Św.Antoniego
Kwesty
Ofiary prywatne
Razem przychód Saldo z 31 VIII 2004r.
Ogółem przychody:

25 310,00
32 495,39
13 199,13
2 020,00
73 024,52
1 823,03
74 847,55

Rozchody w rozliczeniu:
1. Leki
2. Bony żywnościowe i żywność
3. Opał i potrzeby domowe
4. Przybory szkolne
5. I Komunia Św.
6. Pogrzeby
7. Wydatki administracyjne
8. Transport żywności
9. Dzieci niepełnosprawne i Dzieci Afryki
10. Stypendia
Razem :
Przychód
74 847,55
Rozchód
70 983,53

Saldo na 31 VIII 2005r. -

3 864,02

11 700,10
36 489,13
3 079,50
2 263,56
370,50
345,00
228,84
746,90
1 500,00
14 260,00
70 983,53

Stanisława Bandoła
Przewodnicząca Zespołu Charytatywnego

Eucharystia sercem parafii
Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank Przemysłowo-Handlowy SA 78 1060 0076 0000 3200 0001 9962
tel. 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

Jezus dokonuje w Wieczerniku przeistoczenia. Mocą Jego, chleb - zachowując
zewnętrzną postać chleba - staje się Ciałem Chrystusa, wino zaś - zachowując
zewnętrzną postać wina - staje się Jego Krwią. Oto wielka tajemnica wiary!
Jan Paweł II

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGIWYJ-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ŚCIA:
Wj 22, 20-26
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:
1 Tes 1, 5c-10
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA: Mt 22, 34-40 Największe przykazanie
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
„Będziesz miłował Pana Boga swojego
z całego swego serca i ze wszystkich sił”.
Te słowa powinny nas niepokoić ponieważ daleko nam do miłowania Boga w taki
sposób jak tego domaga się od nas Ewangelia. Niestety my nawet dla siebie dzisiaj
nie mamy czasu a co dopiero dla Boga.
Serce oznacza to co jest najlepszego w nas
i wzywa nas do kochania Boga nie tylko

mocno ale i gorąco – całym uczuciem na
jakie nas stać. Pan Bóg potrzebuje dzisiaj
ludzi, którzy dadzą świadectwo uczucia
względem Jego Osoby a nie tylko respektu
wobec Jego Wszechmocy. To ważne jak
my kochamy Boga, gdyż od tego zależy
kim będziemy. „Pokaż mi jaka jest twoja
miłość a powiem ci kim jesteś” mawiał jeden z wielkich ludzi.
ks. Jan J.

Tydzień Miłosierdzia i nasz Dar Ołtarza
W dniach od 2-9 października przeżywaliśmy kolejny już 61. Tydzień Miłosierdzia. Miał on tym większą wymowę, że
trwał w ogłoszonym przez Jana Pawła II
Roku Eucharystii.
Podobnie jak w latach ubiegłych przy
ołtarzu św. Antoniego ustawiono kosz
z napisem: „Dar Ołtarza”, do którego składano dary dla potrzebujących. Dużo było
ubrań nadających się do użytku. Były jednak niestety rzeczy, które absolutnie nie
mogliśmy przekazać innym, bo były bardzo brudne, lub ogromnie zniszczone.
Złożono tam 30 kg różnych produktów
żywnościowych jak mąka, kasza, cukier,
makaron, mleko, słodycze, przyprawy.

W tym tygodniu również ZPC „Skawa”
przekazały nam 162 kg różnych słodyczy,
a firma „Maspex” 23 sztuki kartonów soczków i napoi. Sporządziliśmy z tego 50 paczuszek z upominkami dla 50 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Część
słodyczy przekazaliśmy grupie osób niepełnosprawnych „Rafałki”.
Szczególnie hojnym okazał się anonimowy ofiarodawca, który przekazał nam 72
pary nowego obuwia – dziecięcego jak również dla dorosłych. Część obuwia została
już wydana potrzebującym.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu obdarowanych składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
StanisławaBandoła

miało miejsce w naszej bazylice w październiku tego roku.
Treść wpisu jest następujący:
„Ojciec Pio – Jan Paweł II, historia długiej duchowej przyjaźni” – podpisali Burmistrz miasta San Giovanni Rotondo, oraz
Radni tego miasta.
Również sympatyczny wpis pozostawił
Stanisław Sojka, znany polski artysta, który w ramach tegorocznych Dni Papieskich
wykonał „Tryptyk rzymski” w wadowickiej bazylice. Napisał: Serdeczne Bóg zapłać za gościnę.
Na zakończenie fragment wpisu uczniów
i opiekunów jednego z ośrodków szkolnowychowawczych na ziemi wadowickiej:
„Nie możemy Cię już zobaczyć,
ale z wdzięcznością swe młode serca
przynosimy Tobie w ofierze,
Ty nas i tak Ojcze Święty widzisz w Niebie,
Wieczne odpoczywanie niech będzie dla
Ciebie”.

Refleksje spod parasola
W ostatnich dniach, księga pamiątkowa
dla pielgrzymów, wystawiona przed Bazyliką, wzbogaciła się o nowe, ciekawe wpisy. Zmienił się już jednak charakter grup
pielgrzymkowych. Przybywają do nas nieustannie maturzyści z całej Polski, którzy
w drodze do Częstochowy wstępują do
Wadowic, aby w bazylice Ofiarowania NMP
prosić o łaski MB Nieustającej Pomocy.
Do miejsca, gdzie przyjął chrzest św.
Największy z rodu Polaków wstępują także grupy młodzieży z wadowickich szkół,
przychodząc w ramach lekcji religii lub też
poznając miasto podczas lekcji.
Nasiliły się krajowe wycieczki emerytów
i rencistów, grup z Domów Pomocy Społecznej, zakładów pracy. Wierni Ci modlą
się głównie o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, proszą też o zdrowie
dla siebie i swoich rodzin.
Miłym akcentem jest wpis grupy włoskiej
z San Giovanni Rotondo – delegacji, która
przybyła na czuwanie ze św. o. Pio, jakie

Małgorzata Radoń

Refleksje o ruchu pielgrzymkowym
Obchody V Dnia Papieskiego w Wadowicach w sposób szczególny uczcili również przyjeżdżający do naszego miasta pielgrzymi.
Księga wpisów przed bazyliką wzbogaciła się o nowe, pełne miłości do Ojca Świętego dedykacje. W jednej z nich czytamy:
„Za kilka dni dzień papieski, rocznica pontyfikatu, pierwsza bez naszego Papieża,
pragniemy być z Tobą, Ojcze Święty, a tu
możemy Cię spotkać i poczuć najlepiej.
Modlimy się przed obrazem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o Twoje wyniesienie
na ołtarze”.
A oto treść wpisu pielgrzymów jednej ze
szkół podstawowych noszącej imię Jana

Pawła II: „Wielki to splendor i odpowiedzialność pracować i uczyć się w szkole,
która nosi imię Wielkiego Polaka. Jan Paweł
II jest nam szczególnie bliski, dlatego pamiętamy o Dniu Papieskim i uroczystościach związanych z tą niezwykła postacią. Przez przyjazd do Wadowic, rodzinnego miasta Karola Wojtyły, po raz kolejny
chcemy oddać Mu cześć i prosić o błogosławieństwo na każdy dzień naszego życia”.
Jest również z serca wpisana myśl: „Ze
wzruszeniem i czcią wchodzimy w progi
tej świątyni, gdzie tak żywo dotykamy i jesteśmy dotykani miłością Boga w dziełach
i życiu Ojca Świętego”.
Małgorzata Radoń
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Intencje mszalne:

Czwartek 27 października
6.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.00 Śp. StefaniaAdamczyk- 4 r.śm.imąż Stefan
7.30 Śp. Stanisław Droździewicz
8.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
12.00 Śp. Czesław Pawlik - 5 r. śm.
18.00 Śp. Maria Drabek
Śp. Stanisław Budzowski
Sp. Stanisław Budzowski - syn
Piątek 28 października
6.00 Śp. Tadeusz Kasperek
7.00 Śp. Maria Drabek
Śp. Zenon Ostrowski - 1 r.śm.
7.30 Śp. Stanisław Droździewicz
8.00 Śp. Janina i Jan Bandoła
Śp. Kornelia - r. śm.
12.00 Śp. Stanisław i rodzice
18.00 Śp. Tadeusz Popowicz
Śp. Władysław Radwan

Poniedziałek 24 października
6.00 Śp. Maria Drabek
7.00 Śp. Stanisław Droździewicz
7.30 Śp. Stanisława i Czesław Kasiarz
Śp. Zdzisław Lis
8.00 Śp. Stanisław i rodzice
12.00 Śp. Wiktoria Gierat
18.00 Śp. Stanisław Książek
Śp. Stanisław Droździewicz

Sobota 29 października
6.00 Śp. Stanisław Droździewicz
7.00 Śp. Władysław Cabak - 2 r. śm.
7.30 Śp. Stanisław i rodzice
8.00 Śp. Kazimierz Kowalski - 7 r. śm.
12.00 Śp. Tadeusz Kubera
18.00 Śp. Maria Drabek
Śp. Anna i Jan Brukowiccy

Wtorek 25 października
6.00 Śp. Stanisław Droździewicz
7.00 Śp. Maria Drabek
7.30 Śp. Józef, Marianna Antosiewicz
Śp. Stanisława Tuwalsk
8.00 Za zmarłych z rodzin Polak i Sordyl
12.00 Śp. Rozalia zmężem, synami irodzicami
18.00 Śp. Stanisław i rodzice
Śp. Stanisław Droździewicz

Niedziela 30 października
6.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.30 Śp. Jan Zmysłowski
Śp. Maria Drabek
9.00 Śp. Józef Choczyński
10.30 Śp. Janina Gonet
12.00 Dziękczynn błagalna w 18 r. urodzin
Sebastiana Gawron
13.15 Śp. Ks. Stefan Kajdas
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Michaliny
w 75 r. urodzin

Środa 26 października
6.00 O zdrowie i opieke Bożą dla Urszuli
7.00 Śp. Stanisław i rodzice
7.30 Śp. Stanisław Droździewicz
8.00 O zdrowie dla Beaty
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Dziękczynna zaotrzymanełaskiizdrowie
17.15 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji dzieci
z Grupy Misyjnej kwestują na pomoc dla
mieszkańców Pakistanu w Azji. 8 października
nawiedziło ich trzęsienie ziemi, w wyniku którego śmierć poniosło 40.000 osób, a 4.000.000
straciły dach nad głową.
2. Dzisiaj na Nabożeństwie Różańcowym
o godz. 17.30 będziemy się modlić zwłaszcza
za tych, którzy swoją ofiarą wspomagają remonty naszego kościoła.
3. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy
Honorową Straż Serca Bożego.
4. Przyszła niedziela w naszej parafii będzie
dniem uwielbienia Najświętszego Sakramentu. Z tej okazji o godz. 11.15, oraz 17.00 odprawimy procesję eucharystyczną po pl. Jana
Pawła II.
5. Właściwym znakiem miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II jest w naszej parafii modlitwa o rychłą beatyfikację Największego Rodaka, oraz dokładniejsze zaznajomienie się
z Jego słowem mówionym i pisanym. Studium

Myśli Papieża, odbywające się co miesiąc
w parafii św. Piotra, jest wielką potrzebą Wadowic. Studium to będzie również służyło katolikom świeckim do przygotowania się do rozdzielania komunii św. Bardzo zachęcamy naszych parafian, zwłaszcza mężczyzn, do udziału. Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii parafialnej.
6. Wielką pomocą dla zmarłych jest modlitwa, komunia św., Msza św., czyny miłosierne,
oraz zyskiwanie odpustów. Korzystajmy z tych
możliwości. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne, oraz msze św. zbiorowe. Obok chrzcielnicy jest skarbona, do której można składać wypisy zmarłych z naszych
rodzin na wypominki listopadowe. Mszę Św.
zbiorową za zmarłych z naszych rodzin odprawimy w dzień Wszystkich Świętych, oraz
w Dzień Zaduszny na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00, natomiast na cmentarzu komunalnym w te dni odprawiamy o godz. 11.00. i o
godz. 13.00 we Wszystkich Świętych.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Zdumienie

swego ojca , kto będzie ofiarą, a ten mu
odpowiedział: „Bóg sobie upatrzy”.
Patrzył Ojciec Święty na scenę Sądu
Ostatecznego namalowaną w Kaplicy Sykstyńskiej przez Michała Anioła i przeżywał
niezwykłe zdumienie nad drogami swego
powołania na tron św. Piotra. Odkrywał
wtedy, że pod tym genialnym malowidłem
staną również Kardynałowie na nowym
konklawe i wybiorą nowego papieża, który przejmie Jego długoletni pontyfikat.
Ojciec Święty Jan Paweł II to Papież zdumienia. Zostawił nam dziedzictwo, które nas
wprowadza w stan zadumy i zdumienia.

Ojciec Święty Jan Paweł II często
w swoim nauczaniu, a także pisarskiej działalności posługiwał się tym słowem.
Zwłaszcza wielokrotnie powtarzane jest ono
w „Tryptyku rzymskim”. Zdumiony był
Adam – Ewą, Towarzyszką swego życia.
Również zdumienie przeżył Abraham, powołany w starości przez Boga na Ojca narodów. Paradoksem było, że był bezdzietny. Stan zdumienia towarzyszył również
Izaakowi, niosącemu na swoich plecach
wiązkę drzewa i podążającemu ojcu na górę
Moria. W wielkiej nieświadomości pytał

(ciąg dalszy na str. 4)
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wieka myślącego wywoływać wielkie zdumienie. Postawę pokory. „Panie nie jestem
godzien, abyś wszedł do serca mego, ale
rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja”.
W Kościele, z dzisiejszą niedzielą, kończy się Rok Eucharystyczny. Jak przed
przeszło pół rokiem, złożony na trumnie
Ojca Świętego ewangeliarz był przez wiatr
wertowany aż do momentu jego zamknięcia – tak przez ten rok ciągłe wracanie do
Eucharystii miało pomóc nam w wykształceniu postawy zdumienia nad Eucharystią
i zachwytu Nią. Zafascynować się tajemniczym darem mszy św., komunią św.
i obecnością Jezusa w tabernakulum. Zakochać się w tym Sakramencie. Jest On
źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Z niego wciąż rodzi się Kościół. Z Najświętszego Sakramentu rodzi się we mnie
umiłowanie Boga i człowieka.

(ciąg dalszy ze str.3)

W liście, który skierował na Rok Eucharystyczny: „Zostań z nami panie, bo ma się
ku wieczorowi” prosił, ażeby łaską tego
Roku była postawa zdumienia człowieka
wierzącego wobec przeogromnego daru
miłości Chrystusowej wyrażonej w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Pozostał z nami na dobre i na złe. Oddał się w
dobre i niedobre ręce kapłańskie. Stał się
pokarmem czystych, a czasem bardzo zbrukanych ludzkich serc.
„Jestem z wami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Jest z nami, choć często my nie jesteśmy z Nim. Jest nam wierny, choć my Go zdradzamy. Jest dla nas
miłosierny – mimo, że wobec Niego, a tym
bardziej wobec ludzi, jesteśmy bez serca.
Ta ujmująca miłość Jezusa ofiarowana
w każdej mszy św. oraz komunii św. i pozostawiona w tabernakulum, musi u czło-

Ks. Proboszcz

Pomoc stypendialna

Wielką zaletą parafialnej charytatywności jest i ta, że pomagamy młodzieży kształcącej się. W tym roku dla 9 studentów naszej parafii łożymy co miesiąc 2100 zł.
Chcę również przypomnieć, że z ofiar, które co niedzielę składacie, wydaję w każdym miesiącu na cele charytatywne 4 tys.
zł. Przekazuję do wiadomości parafian wydawane sumy na cele charytatywne, by
uzmysłowić tę prawdę, którą głosił Ojciec
Święty Jan Paweł II, że podstawową droga Kościoła jest człowiek. Trzeba się zawsze o niego troszczyć.

W naszej parafii, dzięki ofiarności parafian oraz pielgrzymów, realizujemy bardzo
kosztowne remonty. Poddaliśmy gruntownej odnowie elewację kościoła, jak również
rzeźby, a także dach świątyni. Wydatkowane sumy na ten cel idą w skali roku w setki
tysięcy zł.
Pieniądze na remonty świątyni jeszcze
bardziej mobilizują nas do niesienia pomocy różnorakim biedom ludzkim. Sprawozdanie roczne Parafialnego Zespołu Charytatywnego przybliża nam sumy wydawane
na pomoc potrzebującym.

Podziękowanie
W ostatnią niedzielę młodzież zebrała przy naszym kościele sumę 3600,- zł na pomoc
stypendialną organizowaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze te przekazaliśmy do Centrali Fundacji w Warszawie. Za złożone ofiary wyrażamy podziękowanie.
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DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOTY RYCERSTWA NIEPOKALANEJ PRZY
PARAFII OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYl PANNY W WADOWICACH
Już po raz kolejny Nasza Wspólnota
przeżywała Dzień Skupienia w Centrum
Św. Maksymiliana w Harmężach. Tematem naszych rozważań było motto Św.
Maksymiliana „Tylko miłość jest twórcza”. Dzień skupienia prowadził o. Krystian Żmuda.
W konferencji rozpoczynającej o. Krystian scharakteryzował życie ludzkie jako
pielgrzymkę, która powinna mieć jasny cel
– do którego zmierzamy. Do dobrego przeżycia pielgrzymki potrzebny jest przewodnik – dobry przewodnik. Mamy wielu przewodników w osobach Świętych. Dla Rycerstwa Niepokalanej takim przewodnikiem jest Św. Maksymilian.
Pan Bóg dał nam życie, abyśmy tworzyli dobre rzeczy – takie, żeby coś po
sobie zostawić. Miarą naszego życia jest
miłość – w naszych sercach, naszych
duszach.
Prośmy Boga o taką miłość, aby nas
przemieniała.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
w kaplicy klasztornej. Mała franciszkańska kaplica, na ołtarzu Najświętsza Hostia.
Relikwie Św. Maksymiliana. Na ścianie
obok tabernakulum obraz Świętego. Klęczę wpatrzona w Hostie, w oczy Świętego i kłębiące moje myśli - z wysłuchanej
konferencji o życiu, wiedzy i miłości. Pytam kim jestem w oczach Świętego,
w oczach Chrystusa? Jestem małym kruchym, nieporadnym człowiekiem, który

usiłuje prowadzić – kierować Naszą Wspólnotą, prowadzić do Jezusa za wstawiennictwem Maryi. Czy to potrafię?-czyń– dobrze,
aby po sobie coś zostawić- myśli te wciąż
wracają pomiędzy „Zdrowaś Maryjo”.....
Pomóż Św. Maksymilianie, Maryjo;
w Was moja (nasza) nadzieja „Pod Twoją
Obronę”... Proszę Boga o miłość dla nas
wszystkich, taką miłość, która przemienia.
Panie Jezu Ty wszystko możesz. Wierzę
w Twoją obecność i Twoją pomoc. Tylko
czy ja wystarczająco dobrze się modlę? Czy
zasługuję na Twoją pomoc?
Moje myśli są rozbiegane, tyle różnych
spraw przewija się przez moją głowę.
Panie Boże pomóż.
I przychodzi czas Eucharystii.
Wierzę, że Eucharystia ma wielką moc ofiarowuję Ją za Naszą Wspólnotę prosząc
o umocnienie w nas jedności i miłości.
Liturgia Mszy Św. mówi o miłości:
„Istotą rozwoju życiowego człowieka jest
miłość”.
„Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”
„Nie ma miłości bez miłosierdzia”
Te słowa trafiają do mego serca - wzywają, inspirują do działania.
Na zakończenie Dnia Skupienia udajemy
się do celi śmierci Św. Maksymiliana na terenie obozu Auschwitz. W krótkiej modlitwie oddajemy hołd Temu, który emanował
miłością.
Maria Wolczko

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta,
biskupa, w piątek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
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