
         04 listopada 2007r. Nr 44 (398) 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
XXXI Niedziela Zwykła

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,

życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

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

Jakich kilku życiowych wskazówek
chciałbyś udzielić swoim dzieciom,
jako ich Ojciec, aby o tym pamiętali?

Niech pamiętają, że o godzinie, której się nie spodziewają,
opuszczą ten świat i przejdą do wieczności. Dlatego...czuwajcie!

Fot. St. Mżyk

Spotyka sie dzisiaj cała nasza rodzina, aby wspólnie modlić się w intencji ry-
chłej beatyfikacji Naszego Kochanego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II.

Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj naszych próśb, aby Jego świętość umac-
niała naszą wiarę i doprowadziła nas do zbawienia wiecznego, z pokorą błagamy.

Rodzina Rokowskich
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIEPIERWSZE CZYTANIE

Mdr 11, 22-12,2

EWANGELIA:  Łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

2 Tes 1, 11-2,2

Oto słowo Pańskie

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Godz. 21.00 Apel - poprowadzi ks. bp Antoni Długosz
Godz. 21.45 Rozpoczęcie czuwania
Godz. 22.00 Liturgia słowa – poprowadzi młodzież akademicka Skałka Kraków /okazja

do spowiedzi/
Godz. 23.30 Przerwa półgodzinna
Godz. 24.00 Msza św. - prowadzą księża naszego dekanatu
Godz. 1.00–2.00 Przerwa na posiłek /kaplica różańcowa/
Godz. 2.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu - poprowadzi młodzież
Godz. 3.15 Różaniec część radosna – rozważania papieskie przed poszczególnymi ta-

jemnicami różańcowymi prowadzi nasz dekanat
Godz. 4.00–4.20 Godzinki
Godz. 4.20 Zasłonięcie obrazu. Zakończenie czuwania. Wyjazd do Wadowic.

Noc czuwania
Wiele parafii, a także poszczególne stany

wyjeżdżają na Jasną Górę na tzw. noc czu-
wania. W gronie duszpasterzy naszego de-
kanatu  - Wadowice północ – podjęliśmy
decyzję, że wspólnie z parafianami pojedzie-

my do Częstochowy na nocne modlitwy.
Koszt przejazdu wynosi 25 zł. Wyjazd
w piątek  16 listopada, w święto Matki Bożej
Ostrobramskiej o godz. 18.00, a powrót
w sobotę 17 listopada ok. godz. 7.00 rano.

Program nocy czuwania na Jasnej Gó-
rze z piątku 16 listopada na 17 listopada

Pomocnik na budowie
Gdy ludzie pamiętają tylko, że Zacheusz był celnikiem, złodziejem i małym śmiesznym

człowieczkiem, Jezus deklaruje: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
Synem Abrahama”. Innymi słowy, jeśli myśleliście, że ten wyrzutek nie ma szans na szczę-
śliwe życie w waszej społeczności, to się myliliście. Ani słowa potępienia, gdyż niepotrzebne
jest publiczne znęcanie się nad człowiekiem, który wyznał już swoją winę.

A Zacheusz? Pewnie mu nigdy przez myśl nie przeszło, że Jezus pomoże mu wybudować
dom jego marzeń. Dom szczęśliwy.

O. Wiesław Dawidowski OSA

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednoro-
dzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Panie, Ty „nad wszystkim masz litość” (Mdr 11,23)

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św. Nikodem Pomietło, syn Pawła i Zuzanny
Maja Łudzik, córka Krzysztofa i Aliny
Aleksander Krawczyk, syn Janusza i Agaty
Roland Janota, syn Marka i Karoliny

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszeli do wieczności:Pogrzeb
Śp. Stanisław Kwarciak, ur. 1952 r., zam. ul. Boh. Monte Cassino
Śp. Bolesław Gładyś, ur. 1939 r., zam. Barwałd Średni
Śp. Stanisław Niedziółka, ur. 1956 r., zam. al. MB Fatimskiej
Śp. Apolonia Hupert, ur. 1925 r., zam. ul. Wiśniowa

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę listopada, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Tomasz Węgrzyn
Przemysław Sikora
Nataniel Kalamus

Dawid Nowak
Szymon Brańka
Lidia Domańska
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XXXI Niedziela Zwykła 04 listopada 2007 r.Intencje mszalne:

Poniedziałek  5 listopada
   6.00 Śp. Józef Sowa
   7.00 O zdrowie za przyczyną o. Pio dla

Małgorzaty Jachimczyk
   7.30 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
   8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
 12.00 Śp. Józef Kłaput i rodzice
 18.00 Śp. Karol Rajda

Śp. Krzysztof Góra

Wtorek 6 listopada
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 Śp. Józef Sowa
    7.30 Śp. Tadeusz Kubera, Kazimierz zięć
    8.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
  12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  18.00 Śp. Zofia Popowicz 12 r. śm.

Śp. Eleonora, Franciszka i Jan
Migdałkowic

Środa 7 listopada
    6.00 Śp. Anna i Marian Dębińscy

Śp. Wiesława i Stefan
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Józef Sowa
    8.00 Śp. Tadeusz Stanek - 12 r. śm.
  12.00 Śp. Andrzej Gabor - 20 r. śm.
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 9 listopada
    6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.00 Śp. Jadwiga i Józef Krawczyk oraz

synowie Józef i Feliks
    7.30 Śp. Krystyna Klauzner
    8.00 Śp. Krystyna Wójtowicz
  12.00 Śp. Józef Sowa
  18.00 Sp. Krystyna Niewęgłowska-Giermek

Śp. Stefania Bartuś

Sobota 10 listopada
    6.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
    7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    8.00 Śp. Karol i Ludwika Nowak

Śp. Alojzy Polnik i Marian Satława
  12.00 Śp. Urszula Sowa

Śp. Marian Palus
  18.00 Śp. Józef Sowa

Śp. Janina Powrożnik, syn Mieczysław

Niedziela 11 listopada
  6.00 Śp. Stanisław Tyrybon - 20 r. śm.
  7.30 Za zmarłych z Róż różańcowych

Śp. Tadeusz Góra - 7 r. śm. z rodzicami
   9.00 Śp. Stanisław
 10.30 Śp. Józef  Sowa
 12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
 13.15 Roczki
 18.00 Śp. Artur Brońka r. śm.

Czwartek  8 listopada
    6.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
    7.00 Śp. Krystyna Klauzner
    7.30 Śp. Jan Rzeszowski 10 r. śm.
    8.00 Śp. Józef Sowa
  12.00 Śp. Helena Noszka
  18.00 Sp. Teresa Skowronek Jamka

Śp. Jan Maria Powrożnik i Jan

1. W naszej bazylice przez cały listopad
o godz. 17.30 odmawiamy różaniec połą-
czony z wypominkami.

2. Stolica Apostolska udzieliła wiernym
naszej diecezji możliwości uzyskania odpu-
stu zupełnego pod zwykłymi warunkami
tym, którzy:

a. odmówią w kościele Koronkę do Bo-
żego 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 udzia-
łu serdecznie zachęcamy.

3. W środę, na Nowennie do MB Nie-
ustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się za zmarłych duszpasterzy na-
szej parafii oraz za zakonników i zakonnice
należących do wspólnoty parafialnej.

4. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
w sobotę 10 listopada dzień skupienia
w Harmężach, wyjazd o godz. 8.30. Koszt
przejazdu wraz z udziałem wynosi 27 zł.

Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
5. W przyszłą niedzielę 11 listopada przy-

pada 89. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Będziemy się modlić na
mszach św. w intencji naszej Ojczyzny.

6. Organizujemy dekanalne czuwanie
nocne na Jasnej Górze z 16 na 17 listopa-
da. Wyjazd w piątek 16 listopada o godz.
18.00, powrót w sobotę 17 listopada ok.
godz. 7.00 rano. Koszt przejazdu 25 zł.
Zachęcamy wiernych do udziału.

7. Odpust parafialny Ofiarowania NMP
wypada w środę 21 listopada. Mszę Św.
o godz. 12.00 odprawi nasz rodak ks. dzie-
kan Stanisław Mika, obecny proboszcz
w Niepołomicach w 25-lecie święceń ka-
płańskich. Kazanie wygłosi ks. prałat Jan
Franczak – proboszcz parafii św. Jana Kan-
tego z os. Widok w Krakowie.

8. W najbliższych dniach, Panowie Ko-
ścielny i Organista roznosić będą opłatki do
rodzin naszej parafii. Prosimy o życzliwe
przyjęcie - mając świadomość ich ofiarnej
pracy w naszej kościelnej wspólnocie.

Niedzielne praktyki religijne
W ostatnią niedzielę października w całej

Polsce, zgodnie z uchwałą konferencji epi-
skopatu Polski, ministranci liczą obecnych
na mszach św. i przystępujących do ko-
munii św. Katolików niedzielnych tzw. do-
minicantes i comunicantes. Chodzi o poli-
czenie ile mężczyzn i ile kobiet uczestniczy
we mszach św. niedzielnych oraz ilu z nich
przyjmuje Komunię św. Obliczenia te są
podstawą do pozyskania pewnych wiado-
mości na temat ilości praktykujących ka-
tolików w Polsce.

W naszej wadowickiej parafii jest dość
trudno zweryfikować stan faktyczny prak-
tyk religijnych. Trudność ta wynika
z dwóch powodów. Jednym z nich jest to,
że jesteśmy kościołem, który nawiedza
wielu pielgrzymów, a także mieszkańców
innych pobliskich parafii. Drugim natomiast
jest ten, że nasi parafianie mają możliwości
uczestniczenia we mszy św. w innych po-
bliskich kościołach i kaplicach.

Nasza parafia liczy 9900 wiernych. Dość
trudno zorientować się, jaki procent para-
fian uczestniczy w niedzielnej mszy św.,
a ilu systematycznie się z niej absentuje.

/ciąg dalszy na str. 4/

Bóg zapłać
Członkom Honorowej Straży Pana Jezusa składam serdeczne podziękowania za ofiarę 650

zł. złożoną na odnowę ołtarza Serca Bożego. Koszt renowacji tego ołtarza ma wynosić 50
tys. zł., z tego 20 tys. ma dać Wojewódzki Konserwator Zabytków, a 30 tys. ma złożyć
nasza parafia.

Święci tego tygodnia: w sobotę – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła.
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ks. Proboszcz

Pragnę przypomnieć, że ludzie chorzy,
a także ci, którzy są niezastąpieni w pomo-
cy drugiemu, np. przy chorym lub małym
dziecku, nie mają obowiązku uczestnictwa
we mszy św. niedzielnej. W dzisiejszej sy-
tuacji dość często się zdarza, że zaoczne
studia są tak ułożone, że określony absol-
went jest na wykładach w sobotę od rana
do wieczora podobnie jak i w niedzielę. Fi-
zycznie nie ma możliwości uczestnictwa we
mszy św. niedzielnej. Może to też dotyczyć
wykonywanej pracy w zakładzie.

Dość często słyszę usprawiedliwienie: nie
byłem w kościele, ale oglądałem mszę św.
w telewizji, lub słuchałem jej w radio. Na-
uka Kościoła mówi, że dla człowieka zdro-
wego, który nie ma przeszkód w uczestni-
czeniu we mszy św. nigdy msza św. tele-
wizyjna lub radiowa nie spełnia tego obo-
wiązku. Msze telewizyjne i radiowe są dużą
pomocą dla tych, którzy nie mają obowiąz-
ku uczestnictwa we mszy św. niedzielnej,
z powodu choroby, czy też konieczności
bycia z małym dzieckiem lub chorym.

Jest pewna liczba wiernych, którzy se-
zonowo wyjeżdżają na prace do różnych

krajów. Oni często tłumaczą się, że tam nie
chodzą na mszę św., gdyż nie znają języ-
ka. Myślę, że przed kilkudziesięciu laty, gdy
językiem liturgicznym była łacina, której
większość nie rozumiała – mogliby z tego
powodu również się usprawiedliwiać, a jed-
nak nasi dziadowie w niej uczestniczyli.
Trzeba tutaj również dodać, że przez cały
tydzień Polak pracuje za granicą, choć nie
rozumie języka, a czy w niedzielę nieznajo-
mość języka może go zwolnić z czytelnego
dania świadectwa? Są też tacy, którzy z góry
zakładają, że jadąc za granicę szukają za-
robku i będą pracować w świątek i piątek.
Ta postawa z pewnością nie jest właściwa.

Myślę o tej rzeszy zaocznych studentów,
którzy absolutnie nie mają możliwości
uczestnictwa we mszy św. niedzielnej, że
powinni być na wieczornej sobotniej mszy,
ponieważ ona już jest niedzielną. Gdyby ta-
kiej możliwości nie było, to winni wybrać
określony dzień, aby uczestniczyć we mszy.

Odnośnie do pracodawców, którzy tak
układają w zakładzie pracy, że ich podwład-
ni muszą być przez całą niedzielę to po-
winni mieć wyrzuty, że ich postępowanie
jest antyświadectwem ewangelicznym.

M iejsce Godzina U czestnictw o K omunia

K obiety M ężczyźni K obiety M ężczyźni

Sobota 18.00 137 43 53 14

N iedziela
k ościół

6.00 114 98 73 21

7.30 182 146 63 37

9.00 357 340 139 49

10.30 373 276 118 50

12.00 326 346 114 67

13.15 235 184 49 14

18.00 165 96 50 19

D PS 10.00 26 15 19 12

W ięzienie 8.00 - 63 - 8

Razem
1915 1592 678 291

3507 969

Liczenie dominicantes i comunicantes 28.10.2007 r.

Wadowicki kardynał
17 października Benedykt XVI ogłosił

nazwiska duchownych, którym nada naj-
wyższy stopień w hierarchii kościelnej.
Wśród nich jest jeden Polak: pracujący
w kurii rzymskiej abp Stanisław Ryłko. No-
wokreowany kardynał ks. abp Stanisław
Ryłko pochodzi z pobliskiego Andrychowa.
Przez bliskość terytorialną jest nam szcze-
gólnie bliski ks. kardynał Stanisław Ryłko.
Składamy mu najlepsze życzenia i modli-
my się o owocność jego pracy w Kościele
powszechnym.

Po listopadowym konsystorzu kolegium
kardynalskie będzie liczyło 202 członków
(najwięcej w historii Kościoła), z tego 122
uprawnionych do wyboru papieża. Swo-
ich przedstawicieli zyskają w nim trzy nowe
kraje: Irak, Kenia i Senegal.

W kolegium wzrosła przewaga Europej-
czyków (z 59 do 62 proc.; aż 11 nowo
nominowanych kardynałów-elektorów po-
chodzi ze Starego Świata) kosztem Azji
i Oceanii (z 22 do 19 proc.). Nie uległ na-
tomiast zmianie odsetek kardynałów z Ame-
ryki Łacińskiej (18 proc.). Aż pięciu nomi-
natów to Włosi, z których tylko jeden nie
pracuje w kurii rzymskiej.

Trudne czasy
16 października zmarł nagle najstarszy

polski biskup – 93-letni Ignacy Jeż. Wśród
różnorakich cech odznaczał się wyjątko-
wym optymistycznym spojrzeniem na
świat.

Kiedy biskup Jeż słyszał, jak księża mó-
wią, że „są trudne czasy” i „nic się nie da
zrobić”, mówił: „krzywdzicie tych, którzy
naprawdę żyli w trudnych czasach. Ja żyję
już ponad 90 lat, przeżyłem obie wojny,
obóz koncentracyjny, czasy stalinowskie:
zawsze wtedy mówiono, że są trudne cza-

sy. Nie usprawiedliwiajcie swojej bezczyn-
ności, tylko się bierzcie do roboty”.

Kiedy słyszał narzekania, że w parafiach
nie idzie tak jak powinno, mówił: „Zrozum,
musisz pracować z takimi ludźmi, jakich
masz”. To jest mądrość życiowa! Przecież
współistnienie dobra i zła będzie tak długo
na świecie, jak długo będzie na nim czło-
wiek, zraniony grzechem pierworodnym.
Łatwo wymarzyć sobie czyściutki od zła
świat, a to wbrew przypowieści o pszeni-
cy i kąkolu. Pan Jezus mówi: pozwólcie
im rosnąć aż do żniwa.

/ciąg dalszy ze str. 3/


