
         30 września 2007r. Nr 39 (393) Rok 8
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Infułata 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

Bronisz godności ludzkiej
XXVI Niedziela Zwykła

Śniło mi się, ze przeprowadziłem
wywiad z Panem Bogiem...

Najwyższy uśmiechnął się i zapytał:
Jakie pytania chodzą ci po głowie?
Co Cię najbardziej zdumiewa w lu-

dziach? – zapytałem

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

To, że żyją tak, jakby nigdy nie mieli umierać, a potem umierają
tak jakby nigdy naprawdę nie żyli. Umiłowany Ojcze Święty, Janie Pawle II Wielki

Dar niebios sprawił, iż mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w największym w
dziejach Kościoła i świata pontyfikacie Papieża - Polaka - Wadowiczani-
na. To dzięki Twoim prostym, ale jakże wymownym i wyrazistym słowom,
dzięki Twej niezłomnej postawie, w każdym z nas następowała wewnętrz-
na przemiana i dziś możemy powiedzieć, iż „nie lękamy się” żyć.

Rodzina Drzerskich
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA AP.  DO TYMOTEUSZA

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA AMOSA
Am 6, 1a.4-7
Lekkomyślność bogaczy

EWANGELIA:  Łk 16, 19-31
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

1 Tm 6, 11-16
Zachować przykazania do przyjścia Chrystusa

Oto słowo Pańskie

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w pur-
purę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty
wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.
Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie
może ani stamtąd do nas się przedostać”.

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. „Nie, ojcze
Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”.

Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, nie uwierzą”».

„Jest 30 sierpnia 2007 roku. Ostatni „we-
soły czwartek” podczas wakacji. Wraz
z grupą dzieci i opiekunów pojechaliśmy
do agroturystycznego gospodarstwa w Jor-
danowie. Wyjechaliśmy o godz. 9.00, na
początek naszej pielgrzymki modliliśmy się.
Do Jordanowa przyjechaliśmy o godz.
10.00. Jest słoneczny dzień. Każdy dostał
kubek soku i pączka. Po jedzeniu przyszedł
czas na zabawy i konkursy. Było ich wiele,
zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody.
Potem nadszedł czas na ognisko i kiełba-
ski. Każdy wracał do domu w dobrym hu-
morze”.

Agnieszka Świątek

Pożegnanie wakacji w Jordanowie

„30 sierpnia wyjechaliśmy na ognisko do
Jordanowa. Modlitwą rozpoczęliśmy wy-
cieczkę. Do Jordanowa dojechaliśmy po
godzinnej jeździe. Dziękowaliśmy Bogu po-
przez śpiew i zabawę za to, że możemy
siedzieć wśród znajomych i bliskich. To
Bogu zawdzięczamy to, że dostaliśmy
wszystko, co będzie dla nas nauką na póź-
niejsze lata. Podczas tej wycieczki nauczy-
liśmy się pomagać i dzielić z innymi. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do tego, że w sposób tak dla nas
miły spędziliśmy jeden z ostatnich dni wa-
kacji”.      Katarzyna Złocista Ewelina Rachwał

Zebrała M. Zadora

7 sierpnia 2007 roku w Rzeczpospolitej
ukazał się artykuł pt.: „Szturm pielgrzym-
kowy”. Jego autorka pisze, iż prawie 11
milionów osób odwiedziło w ubiegłym roku
dziesięć najpopularniejszych polskich sank-
tuariów. Częstochowa, Łagiewniki, Licheń,
Kalwaria Zebrzydowska – to najliczniej od-
wiedzane polskie sanktuaria. Jest ich
w Polsce ponad 800, w tym 700 to Maryj-
ne. W ubiegłym roku Jasną Górę odwie-
dziło 4,5 miliona wiernych, Łagiewniki –
2 mln z około 80 państw, Kalwarię Zebrzy-
dowską – 1,2 mln, Licheń – 1,2 mln, Nie-
pokalanów – 700 tys., Górę św. Anny –

Pielgrzymka to spotkanie z Bogiem, odpoczynek i tradycja
400 tys., Świętą Lipkę – 300 tys., Kalwa-
rię Pacławską – 250 tys., Warszawę /grób
ks. Popiełuszki/ – 225 tys., Piekary Śląskie
– 200 tys.

Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowi-
cach nie jest jeszcze sanktuarium, chociaż
po beatyfikacji Jana Pawła II pewnie się
nią stanie, ale przybywa tu coraz więcej
pielgrzymów wędrujących szlakiem Karo-
la Wojtyły. W zeszłym roku odwiedziło ją
aż 400 tys. osób. W ten sposób znajduje
się wśród dziesięciu najchętniej odwiedza-
nych miejsc pielgrzymkowych.

Maria Zadora

PielgrzymkaLOURDES, LA SALETTE, MARIAZELL, ALTOTING, DA-
CHAU, MEDIOLAN, TURYN, PADWA...

Ks. Krzysztof Główka organizuje pielgrzymkę w dniach od 17 do 25 listopada.
Szczegóły na afiszach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Organizatorem
/tel. kom. 888 123 000/ Zapisy w kancelarii parafialnej.

Tradycyjnie od trzech lat pożegnanie wakacji organizujemy w agroturystycznym gospo-
darstwie w Jordanowie. Tak było i w tym roku, gdzie pojechaliśmy w ostatni czwartek
wakacji. Czy było przyjemnie? O tym mówią wypowiedzi dzieci:

Kim chcesz być
Św. Łukasz wykorzystał tę przypowieść do wydobycia na światło dzienne prawd o Kró-

lestwie Bożym, którego pierwszym heroldem jest Jezus, a po nim Kościół. Pierwszą prawdą
tego Królestwa jest to, że drogą życia człowieka jest człowiek. Bogacz jest winny, ale to nie
stan jego konta go obciąża ani to, że w swoim życiu stosował przemóc, bo przecież ani nie
obił, ani nie wyrzucił żebraka sprzed swojego domu. Co więcej, to nie bezbożność jest
przyczyną jego potępienia. Wina bogacza polega właśnie na tym, że nie wie, a może zapo-
mniał, iż człowiek jest drogą człowieka do Boga. Bogactwo zaślepiło go tak dalece, że zapo-
mniał nadać swojemu życiu jakikolwiek inny sens, oprócz izolacji i iluzji spełnionego życia.
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XXVI Niedziela Zwykła 30 września 2007 r.Intencje mszalne:

Poniedziałek  01 października
   6.00 Śp. Józef Dyrcz
   7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
   7.30 Śp. Barbara Czechowicz
   8.00 Śp. Stefan, Józefa Łopata, Kazimierz syn
 12.00 Śp. Krystyna Wójtowicz
 18.00 Śp. Józef Ciepły

Śp. Stanisław Lasek i Andrzej syn - 7 r.śm.
Wtorek 02 października
    6.00 W intencji dusz czyśćcowych
    7.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.30 Śp. Barbara Czechowicz
    8.00 Śp. Agnieszka i Marian Wójcik - 7 r.śm.
  12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  18.00 Śp. Józef Ciepły

Śp. Krzysztof Góra
Środa 03 października
    6.00 Śp. Stanisław Kurpiel
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Władysława Grochowska
    8.00 W intencji o bł. Boże dla

Marty i Marcina Pieczarów w 1 r. ślubu
  12.00 Śp. Józef Dyrcz
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 05 października
    6.00 Śp. Barbara Czechowicz
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
    8.00 Straż Honorowa  - wynagradzająca za grzechy świata
  12.00 Śp. Maria Ziaja i dusze w czyśćcu
  18.00 Sp.  Helena i Stanisław Adamek

Śp. Krzysztof Góra
Sobota 06 października
    6.00 Śp. Barbara Czechowicz
    7.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
    7.30 W 17 r. ślubu o zdrowie i bł. Boże dla

rodziny Marcholów
    8.00 O Boże bł. dla Rycerstwa Niepokalanej i ks. Infułata
  12.00 - O zdrowie i bł. Boże w 45-lecie matury dla

maturzystów i za zmarłych profesorów i uczniów
- Za Kościół, Ojca Świętego Benedykta XVI,
o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, za Radio Maryja
i TV Trwam

  18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
O bł. Boże dla Joanny i Andrzeja w 2 r. ślubu

Niedziela 07 października
  6.00 Śp. Barbara Czechowicz
  7.30 Śp. Kazimierz Lempart, Andrzej

i Karolina i zmarli rodzice
W intencji róż różańcowych i za zmarłe członkinie

   9.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
 10.30 Śp. Krzysztof Stawowy - 11 r.śm.
 12.00 Śp. Wiktoria Gierat - 2 r. śm.
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Ewa - 2 r. śm.

Czwartek  04 października
    6.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.00 Śp. Franciszek, Rodzice, Maria
    7.30 Śp. Halina Adamczyk
    8.00 Śp. Barbara Czechowicz
  12.00 Śp. Franciszek i Aniela Burzyńscy
  18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

1. W tę niedzielę rozpoczyna się 63. Ty-
dzień Miłosierdzia pod hasłem: „Wszyscy
jesteśmy powołani do miłosierdzia”.

2. Od poniedziałku 1 października rozpo-
czynamy nabożeństwa różańcowe. Ser-
decznie zachęcamy dorosłych, młodzież
i dzieci do odmawiania w tym miesiącu ró-
żańca w domu lub w kościele. W bazylice
odmawiamy go rano o 8.30 i wieczorem
o 17.30. Zapraszamy zwłaszcza młodzież
do udziału w nabożeństwie różańcowym.
W tym roku modlitwą różańcową pragnie-
my wyprosić błogosławieństwo Boże na
trudne sprawy Ojczyzny naszej.

3. We wtorek mija dwa i pół roku od
odejścia do Domu Ojca naszego Najwięk-
szego Rodaka – Jana Pawła II Wielkiego.
Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00,
a po niej na adorację Najświętszego Sakra-
mentu zakończoną modlitwą pod domem
Ojca Świętego o godz. 21.37.

4. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.15, modlimy się o umiłowanie modli-
twy różańcowej.

5. W pierwszy piątek miesiąca większa
ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do
8.30 i po południu od 16.00 do 18.30. Ho-
norowa Straż Serca Bożego poprowadzi
Godzinę Świętą od godz. 8.30. Zaprasza-
my wiernych do udziału.

6. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które

spodziewają się potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych, którzy podjęli
się duchowej adopcji dzieci, jak również
Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych z świętymi sa-
kramentami. W sobotę zapraszamy mło-
dzież z gimnazjum na spotkanie przygoto-
wujące do Bierzmowania. Klasy I na godz.
10.00, a klasy II na godz. 11.00.

7. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy specjal-
nego błogosławieństwa dziecku i rodzinie,
która przeżywa Roczek swego dziecka.
Należy w tygodniu poprzedzającym zgło-
sić w kancelarii chęć błogosławieństwa
swego dziecka. Niech rodzice dziecka,
a także chrzestni w tym dniu przyjmą ko-
munię św.

8. Organizujemy pielgrzymkę do Sank-
tuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej, a także do Kał-
kowa-Godowa, oraz na Święty Krzyż
w czwartek 4 października. Wyjazd o godz.
6.00. Koszt przejazdu 40 zł.

9. W kancelarii przyjmujemy na wypo-
minki: roczne, półroczne, kwartalne i jed-
norazowe, a także na msze św. zbiorowe
1 i 2 listopada.

10. W przyszłą różańcową niedzielę pro-
cesję różańcową po rynku odprawimy
o godz. 17.00.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,
w czwartek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w piątek – wspomnienie św. Faustyny
Kowalskiej, dziewicy, w sobotę – wspomnienie św. Brunona, prezbitera.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:Pogrzeb
Śp. Małgorzata Spytkowska, ur. 1950 r., zam. ul. Lwowska
Śp. Wincenty Książek, ur. 1919 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Sporek Grzegorz, ur. 1985 r., zam. ul. Ady Sari

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.
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Msze Św. wspólne
Msza Św. jest ofiarą, która w sposób

bezkrwawy, w sakramentalnych znakach,
uobecnia krzyżową ofiarę Jezusa Chrystu-
sa. Wielkopiątkowa śmierć Jezusa na krzyżu
jest ofiarą Boga-człowieka. Ma w swoim
bogactwie wymiar niepojęty i niewyczer-
palny. Ofiara Jezusa posiada walor nieskoń-
czenie doskonały. Może z niej czerpać łaski
nieskończenie wielu ludzi i przez nieskoń-
czony czas. Nie ma znaczenia, czy jeden
człowiek, czy tysiące ludzi jest na Mszy
Św. Każdy z nich zostaje obdarowany
w zależności od wewnętrznej otwartości
na Chrystusa. Odkupienie, które dokonało
się przez ofiarę krzyża, jest dziełem obej-
mującym całą ludzkość od początku jej ist-
nienia, aż do końca. To odkupieńcze dzieło
realizuje się przez każdą Mszę Św. dla każ-
dego człowieka.

Dla porównania nieskończonego bogac-
twa Mszy Św. niektórzy teologowie uży-
wają mocy słońca. Słońce ma tak wielką
siłę, że potrafi ogrzać całą kulę ziemską.
Nieważne dla niego jest, czy korzysta z nie-
go tysiąc, czy milion ludzi. Leżących na
plaży wczasowiczów – tak pięciu jak i pię-
ciuset, czy pięć tysięcy opalą promienie
słońca. Słońca nie zgarnie dla siebie jeden
człowiek z krzywdą dla drugiego. Ono ob-
darza swoim ciepłem miliony ludzi korzy-
stających z niego.

Inne porównanie to powietrze. Tlenem
z powietrza oddychają miliony ludzi. Niko-
mu z ludzi nie przyjdzie do głowy, że stoją-
cy obok niego oddychający człowiek okra-
da go z tlenu. Jest go tyle, że dla wszyst-
kich starczy.

Te dwa porównania z pewnością nie są
doskonałe. Jak każde przybliżenie nie
w pełni oddaje prawdę o bogactwie ofiary
eucharystycznej, która wszystkich korzy-

stających z niej ubogaca.
Przy zamawianiu Mszy Św. spotykam się

niejednokrotnie z pytaniem, czy można
w intencji mszalnej podać dwa imiona i na-
zwiska zmarłych? Czy można zamawiać
Msze Św. o szczęśliwą operację oraz o bło-
gosławieństwo Boże w dniu ślubu. Odpo-
wiedź każdego księdza będzie pozytywna.
Tak, można. Wtedy pada czasami dalsze
pytanie, czy jeśli w tej samej Mszy Św.
podałem dwie intencje to pewnie trzeba dać
drugie tyle, większą ofiarę? Każdy ksiądz
odpowie: ofiarę za odprawienie Mszy Św.
daje się taką jaką ktoś uważa – niezależnie,
czy jest jedna, czy dwie, czy trzy intencje
w tej samej Mszy zamawianej przez kon-
kretną osobę. Każda Msza Św. ma wymiar
nieskończonego bogactwa. Nieskończony
Bóg może w sposób nieskończony obda-
rowywać nieskończenie wiele osób.

Współcześnie w sanktuariach praktyko-
wane są tzw. Msze Św. wspólne. Polegają
one na zamawianiu przez różnych peten-
tów Mszy Św. w określonej intencji. Przyj-
mujący kapłan na Mszę Św. wspólną po-
winien zaznaczyć zamawiającej osobie, że
będzie to Msza Św., w której może być
wiele jeszcze innych intencji. Wpisuje tę
określoną intencję do Mszy wspólnej wte-
dy, kiedy petent wyraża na to zgodę. Ofia-
ra składana przy takiej zamawianej Mszy
Św. jest taka, jak przy każdej innej. Nie ma
określonej wysokości.

W wadowickiej rzeczywistości wytwo-
rzyła się tradycja, że z okazji pogrzebu ro-
dzina, krewni i znajomi zamawiają Msze Św.
Często mówią, że robią to zamiast dawać
wieniec. Zamawiający pragną, żeby pod
koniec Mszy Św. ogłosić tych, którzy zło-
żyli ofiary za zmarłego. Normalnie księża
to czynią. Zdarza się dość często, że przy
takiej okazji zamawiający Msze dają dość
niskie ofiary: 10 czy 20 zł. Dzieje się też

tak, że mieszkańcy określonej klatki, czy
bloku dają na Mszę 50 zł mówiąc, że im
tyle zostało z wieńca i proszą o dwie Msze
Św. W takich sytuacjach zamawianych
Mszy pogrzebowych, gdzie ludziom bar-
dziej chodzi o odczytanie ich nazwisk, ni-
żeli o konkretną Msze Św. dość często ka-
płani łączą dając do wspólnej Mszy Św. za
określonego zmarłego. Wiem, że w diecezji
bielsko-żywieckiej księża proboszczowie
mówią, że im ks. biskup dał taką możli-
wość, żeby łączyli te Msze tak, by z nich
wyszła taka suma, ile średnio ludzie dają
stypendium na Mszę Św. W tamtych oko-
licach przeważnie dają 40 czy 50 zł.

Wiem też, że w tych parafiach, a zwłasz-
cza w sanktuariach, gdzie są odprawiane
Msze Św. wspólne stypendium, czyli wy-
sokość ofiary bierze ksiądz dla siebie
w formie jaka jest praktykowana przy za-
mawianiu Mszy Św. Resztę z tych ofiar
przeznaczane jest na cele charytatywne np.
prowadzenie świetlicy, kuchni, dzieł mło-
dzieżowych.

Tam gdzie zapowiadane w niedziele są
Msze Św. na cały tydzień lub też zapisy-

wane w określonych biuletynach nie za-
wsze te Msze wspólne są wyszczególnio-
ne. Niektórzy z zamawiających mają o to
pretensje. Pytają: dlaczego inne w ciągu
tygodnia Msze Św. są zapisane, a te pomi-
jane milczeniem? Odpowiedź jest dosyć
prosta, bo te pierwsze są zapisane w księ-
gach mszalnych dużo wcześniej. Natomiast
na Mszę Św. wspólną zapisuje się do ostat-
nich godzin przed celebrą tej Mszy. Ludzie
często dotknięci są poważnymi problema-
mi i chcą je powierzyć Bogu i pytają przy-
chodząc do zakrystii czy kancelarii czy
jeszcze można dać na Mszę? Odpowiada-
my wtedy – „oczywiście, że można, ale
konkretnie w naszej parafii na Mszę Św.
wspólną, którą odprawiamy w środę
o godz. 18.00”. Odprawiamy ją zawsze
w intencjach próśb i podziękowań nowen-
nowych, a także w określonych intencjach,
które zamówili poszczególni ofiarodawcy.

Czy wyjaśniłem wszystko odnośnie Mszy
Św. wspólnej? Nie sądzę. Starałem się jed-
nak starannie odpowiedzieć na niektóre
pytania tyczące tego zjawiska we współ-
czesnym Kościele.

Rekolekcje z Janem Pawłem II

ks. Proboszcz

W dniach od 21-23 września 2007r. od-
były się w naszej parafii dni skupienia zor-
ganizowane przez Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się” – prowadzone przez ks.
prof. PAT-u Stanisława Szczepańca. Celem
tego programu formacyjnego noszącego
nazwę „W szkole Jana Pawła II” było głęb-
sze poznanie prawdy słów Jezusa Chrystu-
sa: „Duch Święty wszystkiego was na-
uczy”. W spotkaniach brało udział 30 osób.
Pomocą ks. Profesorowi wydatnie służył
wikariusz naszej parafii ks. Krzysztof Głów-

ka. Wielkim moim pragnieniem jest, aby
parafia wadowicka, która często powtarza,
że jest parafią papieską głębiej poznała du-
cha nauczania Jana Pawła II.

Uczestnicy tych spotkań formacyjnych
będą co miesiąc, każdego drugiego, pro-
wadzili adorację półgodzinną po Mszy Św.
o godz. 20:00. Będzie to bardzo czytelna
część naszych wieczorów papieskich. Bar-
dzo dziękuję tym, którzy otworzyli się na
prośbę i wzięli udział w spotkaniach.


