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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 10.12.2005 r./

L.p Treść 2002 2003 2004 2005

1. Chrzest św.

Ogółem
w tym 103 94 100 81

zw.cywilne 11 6 7 8

bez związku 9 7 19 14

2. Śluby Ogółem 50 52 53 54

3. Pogrzeby

Ogółem
w tym 84 80 77 84

niezaopatrzeni 11 7 6 9

niewiadomo 10 8 12 14

4. I Komunia św. 3 szkoły Nr
2,3,4 141 144 132 111

5. Bierzmowanie Ogółem 133 131 142 137

6.

Uczestnictwo 
w niedzielnej
Mszy św.

Ogółem
   w tym

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

Bazylika          3699
oo.Karmelici    1260
ss.Nazaretanki   317
ss.Albertynki       66
Kapl.szpitalna    191
Dom Op.Sp.      75

kobiet 2207

mężczyzn 1442

do komunii św.

ogółem
w tym 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

Bazylika         1012
oo.Karmelici     347
ss.Nazaretanki  149
ss.Albertynki      64
Kapl.szpitalna    88
Dom Op.Sp.     75

kobiet 877

mężczyzn 284

7. Ilość rozdanej
komunii Ogółem 213 tys. 283 tys. 217 tys. 289 tys.

8. Pomoc charytatywna parafianom 50.259 zł 55.943 zł. 56.000 zł. 71.000 zł

9. Zbiórki przy kościele na cele
dobroczynne w kraju i za granicą 39.073 zł 36.688 zł. 31.117 zł. 46.792,62 zł.

Drodzy Parafianie
Przeżywam osobistą radość, że znów mogę w kolędowym biuletynie przesłać

wam gorące pozdrowienia i garść wiadomości z bazyliki wadowickiej.
Składam Wam Bóg zapłać za Waszą troskę w którą wkładacie w roz-

wój Waszej rodziny. W budowanie silnych więzi z otaczającymi Was ludźmi,
a także pogłębienie wiary, nadziei i miłości.

Wyrażam serdeczne podziękowanie za ofiary, dzięki którym możemy
nie tylko remontować materialny kościół, ale wydatnie wspierać różne ludz-
kie biedy. Ofiarność parafian na charytatywne cele jest wyjątkowo duża. Niech
Wam Bóg za to wynagrodzi.

Codziennie patrzę na postępujące remonty naszej świątyni i nie mogę
się nadziwić wielkiemu miłosierdziu Bożemu i ludzkiemu, dzięki któremu
jestem w stanie to dzieło realizować.

Nie lękajcie się 2006

Z należną czcią ks. Proboszcz Jakub Gil
    Wraz z Księżmi wspołpracownikami.



Żegnając się przed odlotem do Rzy-
mu z rodakami na Błoniach krakowskich
Jan Paweł II mówił: „I dlatego - zanim
stąd odejdę, proszę was, abyście całe
to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia
w nas Chrystus na Chrzcie św., abyście
nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie
zniechęcili, abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy. Pro-
szę was, abyście mieli ufność nawet
wbrew każdej swojej słabości, abyście
szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tych pokoleń ojców naszych
i matek ją znajdowało; abyście od
Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy
nie utracili tej wolności ducha, do której
On wyzwala człowieka, abyście nigdy
nie wzgardzili tą miłością, która jest naj-
większa, która się wyraziła przez Krzyż,
a bez której życie ludzkie nie ma ani ko-
rzenia, ani sensu. Proszę was o to przez
pamięć i przez potężne wstawiennictwo
Bogarodzicy z Jasnej Góry i z wszyst-
kich Jej sanktuariów na ziemi polskiej,
przez pamięć św. Wojciecha, który
zginął nad Bałtykiem, przez pamięć św.
Stanisława, który legł pod mieczem kró-
lewskim na Skałce – proszę was o to.”

Powyższe słowa Ojciec Święty prze-
kazuje nam do zrealizowania. Gdzie jak
gdzie, ale w Wadowicach – Jego mie-
ście rodzinnym podejmijmy trud, aby pa-
pieskie słowo – ciałem się stawało.

Życzę Drogim Parafianom, by wpro-
wadzając w czyn papieskie nauczanie
doświadczali na co dzień mocy Chry-
stusa.

Jesteśmy mistrzami w narzekaniu.
Dobrze widzimy braki i dokładnie potra-
fimy wskazać palcem, kto temu jest wi-
nien.

Wbrew temu naszemu nawykowi - na
koniec roku 2005 przypomnimy sobie
pewne parafialne sukcesy, za które dzię-
kujemy Bogu, a także wam Drodzy Pa-
rafianie.

1. Czytelne świadectwo naszego przy-
wiązania do Namiestnika Chrystusowe-
go Jana Pawła II podczas Jego choroby,
śmierci i pogrzebu. To co przeżyliśmy
w naszym mieście na przełomie marca
i kwietnia 2005 roku zostało nam w pa-
mięci na długie lata. W tamtych dniach
przybywaliśmy do bazyliki w ciągu dnia,
a także nocy -  modliliśmy się i płakali.
Smucili i radowali. Różne nastroje były
naszym udziałem. Najbardziej byliśmy
pod wrażeniem niezwykłego odzewu ca-
łej ludzkości na odejście do Domu Ojca
naszego Ojca Świętego. Na początku
kwietnia nie tylko na placu Św. Piotra w
Rzymie, ale także na placu Jana Pawła II
w Wadowicach słyszeliśmy radosne sło-
wa: Santo Subito. Tam głośne, a u nas
milczące.

2. Zjazd szkół im. Jana Pawła II z okazji
85 rocznicy urodzin zmarłego Papieża.
Rynek wadowicki 18 maja był napełnio-
ny ok. 5 tys. młodzieży ze szkół noszą-
cych Jego Imię. W strugach deszczu,
a także w fali zimna wraz z ks. Kard.
Franciszkiem Macharskim dziękowali-
śmy Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła
II. To był cudowny uczniowski zjazd.

3. Procesja Bożego Ciała 26 maja.
Z okazji Roku Eucharystycznego po raz
pierwszy w historii Wadowic procesja
rozpoczęła się na Górce u Ojców Kar-
melitów, w Sanktuarium Św. Józefa.

Następnie ogromna rzesza uczestników
przybyła ulicą Karmelicką oraz Placem
Kościuszki na rynek, przed bazylikę.
Stąd ulicą Lwowską do Sióstr Nazare-
tanek. Z kolei ulicą Poprzeczną do Al.
M. B. Fatimskiej, aż do kościoła Św.
Piotra. Procesja ta ze względu na trasę
i liczbę uczestników napełniła wszystkich
wadowiczan niezwykła dumą. Wciąż je-
steśmy przywiązani do Jezusa Euchary-
stycznego.

4. Piesze pielgrzymki: V majowa do
Kalwarii i XX lipcowa na Jasną Górę -
ukazały potrzebę i żywotność tzw. re-
kolekcji w drodze.

5. Sierpniowe Światowe Dni Młodzie-
ży w Kolonii odbiły się silnym echem
w Wadowicach. Liczne grupy młodzie-
ży z różnych stron świata przybywające
do Wadowic wyrażały wdzięczność Ja-
nowi Pawłowi za Jego miłość do nich.
Zwłaszcza w tamtych dniach głośne
w Wadowicach były grupy młodych
z drogi neokatechumenalnej.

6. Wakacyjna troska o dzieci szkolne
wyrażona w organizowaniu przez para-
fię dwóch turnusów koloni nad morzem
w Sopocie oraz oazy Dzieci Bożych
w górach, a także radosnych czwartków
wadowickich.

7. Październikowe czuwanie zorgani-
zowane przez grupy modlitewne
św. Ojca Pio. Dużym przeżyciem tam-
tej nocy były świadectwa zwłaszcza Pani
doktor Wandy Półtawskiej, a także
śpiew zespołu Magdy Anioł.

8. Wyjątkowy był również nasz od-
pust parafialny 21 listopada. Głównym
celebransem był nowy Metropolita Kra-
kowski – ks. Arcybiskup Stanisław Dzi-
wisz. Witaliśmy go jako żywą ikonę Jana
Pawła II. Mamy do niego niezwykły sen-
tyment, gdyż wiemy, że to Bóg nim się
posłużył, aby ocalił Jana Pawła II

od niechybnej śmierci 13 maja 1981
roku. Ks. Arcybiskup Dziwisz, był przez
długie lata pontyfikatu Jana Pawła II Jego
umacniającym aniołem.

9. Realizowane w naszej parafii dusz-
pasterstwo w drodze. Bardzo dużo piel-
grzymujemy - do europejskich i krajo-
wych miejsc świętych. Należy wspo-
mnieć: wielokrotne pielgrzymki do Rzy-
mu, a także do Grecji oraz do krajów
Nadbałtyckich. Wciąż z niegasnącym za-
pałem pielgrzymujemy co miesiąc na
Jasną Górę i Łagiewnik. Licheń, Warsza-
wa, Zakopane są naszymi ulubionymi
miejscami które nawiedzamy.

10. Niezmordowanie kontynuujemy
odnawianie bazyliki. W roku 2005 wy-
konaliśmy wielkie prace remontowe przy
dachu – pokryliśmy go blachą miedzianą.
Odnowiliśmy dużą część frontonu
kościoła wraz z trzema rzeźbami: Naj-
świętszej Maryi Panny, Św. Piotra i Św.
Pawła. Rozpoczęliśmy pracę nad utwo-
rzeniem kaplicy przyszłego naszego świę-
tego Papieża. Odnowiliśmy strażacki oł-
tarz św. Floriana wraz z Ukrzyżowanym
Jezusem. W tym punkcie wyrażam wiel-
ka wdzięczność wszystkich naszym ofiar-
nym parafianom za niesioną pomoc w re-
alizowaniu powyższych prac. Bez klęczą-
cych kolan parafian oraz ofiarnej ich dłoni
kolosalne prace remontowe nie mogłyby
być realizowane.

Nowy rok 2006 dla naszej parafii dzięki
opiece Jana Pawła II znów okaże się
bardzo bogaty w różnorakie przeżycia.

Ojcze Święty, Nasz Najwspanialszy
Rodaku, który stoisz w oknie Domu Ojca
Niebieskiego i  patrzysz z miłością na
swoje miasto rodzinne – prosimy Cię,
wypraszaj obfite łaski dla mieszkańców
tego miasta.

Kochani
10 radosnych parafialnych wydarzeń w roku 2005.


