Informacja
Centrum dla Bezrobotnych „Kolping-Praca”
w Wadowicach przy ul. E.
i K. Wojtyłów 13/2, realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Teraz Polka –wyrównywanie szans na rynku pracy”.
Projekt adresowany jest do kobiet bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Urzędach Pracy na terenie
województwa małopolskiego.
Zainteresowanym Paniom proponujemy:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- różnorodne kursy zawodowe (wg indywidualnych potrzeb naszych Klientek, np.
kurs – kasy fiskalne, opieka osób starszych,
opieka nad dziećmi, barmanka, pomoc
przedszkolanki, pomoc domowa, obsługa
programów graficznych, obsługa programów księgowych, obsługa programu

PŁATNIK, kurs kosztorysowania budowlanego, kurs krawcowa, tapicer, fryzjer, kurs florystyczny, sekretarsko
–asystencki itp.),
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach wolontariatu (na stanowiskach: asystent pośrednika pracy lub
asystent doradcy zawodowego w Centrum),
- pośrednictwo pracy.
Wszystkie usługi w Centrum są bezpłatne. Osoby zamiejscowe korzystające z doradztwa, szkoleń zawodowych i wolontariatu otrzymają zwrot kosztów dojazdu.
Trwają także zapisy na konwersacje językowe dla osób średnio zaawansowanych
w języku angielskim i niemieckim
Godziny pracy Centrum: Codziennie (pn.
– pt.): 9:00 – 15:00, z wyjątkiem środy:
10:00-16:00 Nr telefonu/faxu : 033 –
8720346
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Spieszmy się kochać
XXXI Niedziela Zwykła

Rozmawiać
Nieustanna rozmowa to istota
wychowania. Brakuje na nią
czasu, tak w domu, jak i w szkole. Rodzice pochłonięci są szukaniem pieniędzy. Szkoła skupia się
przede wszystkim na przygotowywaniu do zdawania egzaminów.

Roczki

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

znawania siebie i innych. Wycho-

W II niedzielę listopada, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Nikola Maria Malinowska
Anita Małgorzata Chmura
Borys Lucjan Cibor
Dominika Janina Dobrzelecka

Dom i szkoła powinny uczyć po-

Szymon Góra
Sebastian Góra
Joanna Maria Wójcicka
Julia Kinga Harańczyk
Izabela Marta Morawska

wanie to sztuka rozmowy z Bogiem o wychowanku. To modlitwa rodziców za dzieci. Nauczycieli za uczniów. Wychowywać to
chcieć i umieć rozmawiać. To słuchać. Dawać na pytania właściwe, mądre odpowiedzi.

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

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PODRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJWTÓRZONEGO PRAWA:

CZYKÓW:

Pwt 6, 2-6

Hbr 7, 23-28

Będziesz miłował Boga z całego serca

Nieprzemijające kapłaństwo

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Ewangelia Mk 12, 28b-34 Największe przykazanie
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze
im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego

przykazania większego od tych». Rzekł Mu
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest
i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go
całym sercem, całym umysłem i całą mocą
i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia
i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś
od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Oto słowo Pańskie

Czy Mnie kochasz?

uważają Cię za dobrego człowieka, ważne,
byś potrafił zdobyć się na takie wyznanie.
Zaraz potem mógłbyś postawić sobie podobne pytanie i zastanowić się, ilu ludzi usłyszało od Ciebie, że ich kochasz i było przekonanych, że nie żartujesz, że mogą przy
Tobie poczuć się bezpiecznie, bo miłujesz
ich jak siebie samego.
Nie warto nadużywać wielkich słów, bo
szybko się dewaluują, ale warto od czasu
do czasu wydobyć z siebie wyznanie miłości. Jeśli się na to zdobędziesz, możesz
usłyszeć od Trójjedynego: „Niedaleko jesteś
od królestwa Bożego”.

To niby nic nie zmienia, ale pomyśl, czy
potrafisz wyznać Bogu miłość. Spróbuj
w ciszy, na modlitwie, zwrócić się do swojego Stwórcy i wydobyć z siebie słowa:
„Kocham Cię!”. Zechciej, by nie było to
zdanie bez treści. Bo skoro najistotniejsze
przykazanie brzmi: „Słuchaj, Izraelu, Pan
Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą”, to przy wszystkich aktach pobożności i dobrych uczynkach, wiedząc, że jesteś chrześcijaninem i że ludzie

Paweł Kozacki OP
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Sprawozdanie z działalności Zespołu Charytatywnego

zakończenie

Dwa razy w roku, w miesiącach przedści w Krakowie w ramach Pomocy Unijnej
świątecznych Bank Żywności w Krakow październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy
wie, a obecnie OPR w Wadowicach or2550 kg. żywności na kwotę 6725,80 zł,
ganizuje w Marketach zbiórkę żywności
z której skorzystało 149 osób i rodzin.
dla najbiedniejszych. W tej akcji nasz ZeW marcu br. Nasz Zespół podpisał pospół bierze udział, otrzymując znaczne ilodobną umowę o dostawę żywności i w dniu
ści zebranych produktów żywnościowych
29 sierpnia otrzymaliśmy 2633 kg . żywnoi tak w grudniu 2005 r. otrzymano 799,5
ści na kwotę 5876,28 zł.
kg, a w kwietniu 2006 r. - 599,7 kg.
Do dnia 31 sierpnia skorzystały z pomocy
W wyniku umowy z Bankiem Żywno104 rodziny.
Rozliczenie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 IX 2005r. - 31 VIII 2006r.
Przychody:
Kasa parafialna
28.130,00
Puszka św. Antoniego
33.921,98
Ofiary prywatne
1.800,00
Kwesty
13.289,79
Razem przychody
77.289,79
Rozchody w rozliczeniu:
Żywność i bony żywnościowe
Leki i przejazd do lekarza
Opał i potrzeby domowe
Przybory szkolne i talony na zeszyty
I komunia św. – ubrania
Pogrzeby
Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych
Stypendia
Transport żywności
Wydatki związane z pielgrzymką Romów
Razem wydatki

36.220,25
13.675,76
3.612,00
2.613,00
595,00
157,00
1.369,35
15.750,00
452,00
340,00
74.792,56

Rozliczenie końcowe:
Saldo z dnia 31.08.2005r
Przychody za okres 01.09.2005r. - 31.082006r.

3 864,02
77 289,79

Razem:

81.153,81

Rozchody w okresie sprawozdawczym
Saldo na 31.08.2006

74.792,56
6.361,25 Za Zespół
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Stanisława Bandoła
Wacława Pióro

Intencje mszalne:
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Czwartek 09 listopada
6.00 Zmarli z VI Róży Kobiet
7.00
7.30 Śp. Józef Choczyński
8.00 Śp. Jan i Maria Filek
12.00 Śp. Genowefa Targosz - 3 r.śm.
18.00 Śp. Marek Mrowiec
Śp. Zdzisław Stroka

Poniedziałek 06 listopada
6.00 Śp. Marek Mrowiec
7.00 Śp. Karol Rajda
7.30 Śp. Józef Hadała
8.00 O zdrowie ibł. Boże dla rodzin iksięży z parafii
MBNieustającejPomocy wKrakowie-Bielanach
12.00 Śp. Stanisław, Maria i Stefan
18.00 Śp. Józef Choczyński
Śp. Anna Bandoła - 18 r.śm.

Piątek 10 listopada
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.00 Śp. Karolina, Rozalia i Józef Targosz
7.30 Śp. Marek Mrowiec
8.00 Śp. Józef Choczyński
12.00 Śp. Stanisław Pławny - r.śm.
18.00 Śp. Władysława Dudziak - 8 r.śm.

Wtorek 07 listopada
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.00 Śp. Karol Rajda
7.30 Śp. Mieczysław, Wiktoria, Jakub,
Władysława, Jakub
8.00 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp. Anna Adamczyk - 15 r.śm.
18.00 Śp. Marek Mrowiec
Dziękczynna za Ojca Św. Jana Pawła II
i Jego wielki Pontyfikat

Sobota 11 listopada
6.00 Ozdrowie ibł.BożedlaAlicjiPagoagaicałejrodziny
7.00 Śp. Marek Mrowiec
7.30 Śp. Tadeusz Góra - r.śm. z rodzicami
8.00 Śp. Stanisław Tyrybon - 19 r.śm.
12.00 Śp. Józef Choczyński
18.00 Śp. Piotri Stanisława Cieślik isyn Bolesław
Śp. Helena Brańka - 5 r.śm.

Środa 08 listopada
6.00 Śp. Marek Mrowiec
7.00 Śp. Józef Choczyński
7.30 Śp. Seweryn i Zdzisław Filek
8.00 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp.Franciszek,ks.Jan,Józef,s.Józefa, Wiktor
iMichał,Michalina iz rodz.Iwaniukówi Danieluków
18.00 Śp. Marian Majtyka
Śp. Józefa Mamcarczyk

Niedziela 12 listopada
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.30 O zdrowie i bł. Boże dla rodzin Róż
Śp. Franciszka i Antoni Biłka
9.00 Śp. Stanisław Droździewicz
10.30 Śp. Maria i Jan Odrowąż
12.00 Śp. Marek Mrowiec
13.15 Roczki
18.00 Dziękczynno-błagalna w50 r.ślubu Janinyi Jana

Śp. Helena Poradzisz - 3 r.śm.

Święci tego tygodnia: w czwartek – rocznica poświecenia bazyliki laterańskiej,
w piątek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
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1. W naszej bazylice przez cały listopad
o godz. 17.30 odmawiamy różaniec połączony z wypominkami.
2. Stolica Apostolska udzieliła wiernym
naszej diecezji możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami
tym, którzy:
a. odmówią w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
b. chorym odmawiającym tę Koronkę
w domu lub w szpitalu,
c. uczestnikom telewizyjnej transmisji
Koronki z Łagiewnik.
W bazylice codziennie o godz. 8.30, 12.45
oraz 15.00 odmawiamy Koronkę. Do udziału serdecznie zachęcamy.
3. W środę, na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się za zmarłych duszpasterzy tej

parafii oraz za zakonników i zakonnice należących do wspólnoty parafialnej.
4. W sobotę 11 listopada przypada 88.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Matce Bożej Nieustającej Pomocy
na mszy św. o godz. 12.00 polecamy trudne sprawy Ojczyzny.
5. OO. Karmelici na Górce zapraszają na
uroczystość odpustową ku czci św. Rafała Kalinowskiego w przyszłą niedzielę.
Główna msza św. będzie o godz. 11.45.
6. Odpust parafialny Ofiarowania NMP
wypada we wtorek 21 listopada.
Mszę Św. o godz. 12.00 odprawi były
wikariusz, obecnie proboszcz Gruszowa –
ks. Antoni Spórna w 25-lecie święceń kapłańskich. Kazanie wygłosi ks. infułat Kazimierz Suder.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wywalczona wolność

rozbitą Ojczyznę, którą odmiennie rządzili
Austriacy, Prusacy i Rosjanie. Każdy z tych
zaborców miał inny styl gnębienia mieszkańców z podbitych terenów Polski.
Z jakąż wielką czcią trzeba w ten listopadowy dzień myśleć o tych wszystkich, którzy wywalczyli wolność naszej Ojczyzny.
Wolność tę zdołali obronić w wojnie rosyjsko-polskiej w 1920 roku, a także w powstaniach śląskich i wielkopolskim. Na tym
miejscu należy przypomnieć udział wadowickiego 12 pułku piechoty w wielkich
zmaganiach o wolność. Z uznaniem wspominamy bezimiennych wadowiczan. Znakiem ludzi walczących z Wadowic był gen.
Walerian Czuma, który od niedawna stał się
patronem szkoły podstawowej w Zawadce.
W ostatnich dniach mosiężne tablice upamiętniające wadowicki oręż przenieśliśmy

W najbliższą sobotę 11 listopada obchodzimy 88 rocznicę odzyskania, po przeszło
120 latach niewoli, wolności. Cieszyliśmy
się nią bardzo krótko w okresie międzywojennym. Tylko 21 lat. Czas wolności
przedwojennej był w historii naszego narodu bardzo trudny. Niósł jednak wiele nadziei i radości. Były to czasy bardzo ciężkie pod względem tak ekonomicznym, jak
i politycznym. Więziony polski naród przez
123 lata musiał uczyć się żyć wolnością.
Zniszczony ekonomicznie – z wielkim uporem dorabiał się. Także uczył się sposobu
rządzenia. Lata zaborów oduczyły nas mądrego kierowania niepodległym państwem.
Przez tamte lata raczej uczyliśmy się niszczenie niźli budowania. Patriota nie kolaborował z zaborcą. Jak trudno było scalać
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(ciąg dalszy na str. 4)

ściany różnymi zdjęciami z życia Jana Pawła II powiązanymi z naszym miastem. Pragniemy utworzyć tam piękną mozaikę
ukształtowaną przez podobiznę Jana Pawła II jako dziecka, młodzieńca, kapłana, biskupa, kardynała, papieża. Chcielibyśmy, by
każdy wchodzący do papieskiej bazyliki,
mógł się zafascynować tak bardzo zwykłym, a jednocześnie niezwykłym Karolem
Wojtyłą – papieżem Janem Pawłem II Wielkim. Powyższe sugestie, które przekazuję
czytelnikom należy bardziej dopracować.
Chciałbym, aby czytający te zdania przyszli mi z pomocą, dzięki której wejście do
naszej świątyni będzie bardzo urokliwe.

(ciąg dalszy ze str. 3)

na miejsce bardzo widoczne. Pragnęliśmy,
aby płaskorzeźby tworzyły silny związek
ze spiżowym posągiem Jana Pawła II. Wielcy przy Wielkim. Gdy w przyszłości będziemy składać wieńce, czy wiązanki kwiatów przy niezwykłym dla Wadowiczan pomniku, chcemy również z czcią patrzeć na
tablice upamiętniające innych wielkich synów ziemi wadowickiej.
Miejsce na ścianie pod chórem, na którym umieszczone były tablice, zostało teraz puste. Pięknym pomysłem artystów,
pod kierownictwem ks. dr Józefa Nowobilskiego, jest wypełnienie tego kawałka

ks. Proboszcz

Październikowe pielgrzymowanie
obrazu Jezusa Miłosiernego z jednej strony
umieszczono portret siostry Faustyny, a z
drugiej papieski tron ze spływającą białożółtą flagą, portretem Papieża pogrążonego w modlitwie. O godz. 16.00 uczestniczyliśmy we mszy św., którą w tym szczególnym dniu odprawił Proboszcz wadowickiej bazyliki ks. Jakub Gil. Wygłosił piękną
homilię, nawiązując do 16 października 1978
roku, kiedy to zrządzeniem Bożej Opatrzności Karol Wojtyła został wybrany na biskupa Rzymu i Pasterza całego Kościoła.
Dwadzieścia sześć i pół roku Jego pontyfikatu zapisano w pamięci i sercu każdego z nas. Przypomniał donośne wezwanie
Papieża podczas uroczystej inauguracji
posługi, 22 października 1978 roku: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi”. Wezwanie, któremu
Ojciec Święty pozostał zawsze wierny.
Po mszy św. przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, przy umieszczonych w
trumience z drzewa sandałowego reli-

Przed 28. rocznicą wybory Jana Pawła
II na Stolicę Piotrową, VI Dniem Papieskim, którego hasło brzmi: „Papież, Sługa
Miłosierdzia”, w dniu objawień fatimskich,
jak co miesiąc pielgrzymowaliśmy pod
przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach.
Do tego miejsca Ojciec Święty Jan Paweł
II pielgrzymował dwukrotnie. W roku 1997
powiedział: „Oto przychodzę jako pielgrzym
do tego sanktuarium, aby włączyć się w
wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego Miłosierdzia”.
W roku 2002 poświęcił świątynię i ukazał szczególną rolę tego miejsca w niesieniu dzisiejszemu światu nadziei: „Dziś w tym
Sanktuarium chcę dokonać uroczystego
aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu:. O godz. 15.00 w kaplicy klasztornej
braliśmy udział w Godzinie Miłosierdzia.
Ołtarze przystrojone były piękną kompozycją z białych i żółtych kwiatów. Obok
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Szybki powrót do Wadowic pozwolił wielu
pielgrzymom na uczestnictwo w nabożeństwie fatimskim w kościele św. Piotra Ap.
Październikowe popołudnie, wieczór przepełnione modlitwą, było naszą wdzięcznością za lata pontyfikatu Jana Pawła II, a także modlitwą o Jego beatyfikację.
Ojciec Święty prosił nas: „Proszę, abyście
się za mnie modlili, za życia mojego i po
śmierci”.

kwiach św. Faustyny, ks. Proboszcz odmawiał wspólnie z wiernymi Koronkę do
Bożego Miłosierdzia.
W drodze powrotnej w październikowy
wieczór towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, która miała szczególne znaczenie dla Jana Pawła II, gdyż „odmawiając
różaniec wpatrujemy się oczyma Maryi w
tajemnice Chrystusa”.

M. Zadora

gólnie tego, który jest w potrzebie. Franciszkańskie traktowanie wszystkich ludzi,
delikatne dotykanie spraw, które wymagają
zrozumienia i ciepła wzorem św. Franciszka i św. Ojca Pio.
Z wykładów O. Tadeusza wiemy, że czas
modlitwy to czas najwyższego uwielbienia
Boga i oddania się bez reszty i do końca
„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”.
Myślę, że wszyscy uczestnicy tych spotkań mają podobne odczucia jak ja, stwierdzając że była to wspaniała uczta duchowa.
Bardzo dziękujemy naszemu opiekunowi ks.
Krzysztofowi , że zorganizował dla nas pobyt w domu rekolekcyjnym i wykazał dla
nas tak wiele troski pomimo innych obowiązków duszpasterskich. Bóg zapłać .

Rekolekcje - Tenczyn 2006
Parafialna grupa modlitewna Ojca Pio
wyjechała do Tenczyna do Ojców Kapucynów na dni skupienia w dniach od 13
do 15 października 2006 . Był to dla nas
czas niepowtarzalny. Miejsce i warunki
doskonałe. Można się było modlić przed
relikwiami św. Ojca Pio, uczestniczyć w
eucharystii, w konferencjach. Spotykaliśmy się także w grupach, gdzie omawialiśmy różne zagadnienia, od tajemnic wyjętych z ewangelii po rozważania na temat
słów modlitwy i ich znaczenia „Ojcze
Nasz” itp.
Mottem tych wszystkich spotkań były
sprawy ludzkie zawsze bliskie Bogu oraz
dostrzeganie drugiego człowieka, szcze-

Maria Lurka

Bóg zapłać
* Przy naszej parafii istnieje bardzo żywotna grupa misyjna prowadzona przez Siostry
Nazaretanki, które są parafialnymi katechetkami. Siostry wykazały się dużą inwencją i uczestników grupy misyjnej poprzebierały na przedstawicieli różnych mieszkańców świata. Grupa
ta zbierała w niedzielę misyjną 22 października przy kościele datki na misje. Zbiórka ta była
bardzo obfita. Dzieci nazbierał 3.250 zł. Siostra Agata Jacek przesłała powyższą sumę na
konto misji afrykańskich.
* W niedzielę 29 października zebrano przed kościołem sumę 1.742 zł. Pieniądze te zostały
przekazane na leczenie człowieka dotkniętego ciężką chorobą.
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