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za rok 2010
Przychody
1. Kasa parafialna
2. Puszka œw. Antoniego
3. Zbiórki przykoœcielne
4. Ofiary prywatne
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19.711,61
1.850,73.202,53 z³

Rozchody
1. Zakup leków i przejazdy do szpitali
2. ¯ywnoœæ – talony
3. Pomoc szkolna
4. Komunia œw., Bierzmowanie, Chrzty
5. Odwiedziny chorych – pogrzeby
6. Potrzeby domowe – gaz, pr¹d, opa³
7. Pomoc powodzianom
8. Pielgrzymka Romów
9. Stypendia
10. Grupa „Rafa³ki”
11. Transport ¿ywnoœci z B. ¯ywnoœci
12. Wydatki org. /znaczki, koperty, itp./
Razem rozchody
Stan na 31 grudnia 2010
1. Saldo z 31 grudnia 2009
2. Przychody za 2010 rok
Razem przychody
Rozchody za 2010 rok
Saldo na 31 grudnia 2010

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela Zwyk³a
22.538,62
33.025,15
3.165,430,1.291,72
10.034,88
910,351,85
3.300,1.000,600,34,15
76.681,37
5.671,49
73.202,53
78.874,02
76.681,37
2.192,65
Stanis³awa Bando³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Panie Bo¿e Wszechmog¹cy, dziêkujemy Ci za ten piêkny dar, którym
jest nasz Wielki Rodak - papie¿
Jan Pawe³ II.
To On zawierzy³ nas Trójcy Przenajœwiêtszej i Twojemu milosierdziu, to On
by³ i jest dla nas przewodnikiem w drodze do nieba,
to On wskaza³ nam, czym
jest prawdziwa miloœæ
i wiara w Ciebie.
Dlatego ca³¹ rodzin¹
³¹czymy siê we wspólnej
modlitwie o Jego rych³¹ beatyfikacjê i w³¹czenie w Poczet Œwiêtych.
Prosz¹cob³ogos³awieñstwo,powierzamy siê, Bo¿e, Twej opiece i trosce.
Kazimiera Witek
Miros³awa i Wies³aw Kubieniec
z dzieæmi

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
PROROKA IZAJASZA:

ŒWIÊTEGOPAW£AAPOSTO£ADOKORYNTIAN:

Iz 49, 3. 5-6
S³uga Bo¿y œwiat³oœci¹ ca³ej ziemi

1 Kor 1, 1-3
Pawe³ aposto³em Jezusa Chrystusa

S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami.
Wszystkim, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi.

EWANGELIA: J 1, 29-34 Duch Œwiêty spocz¹³ na Jezusie

Jan zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: Oto Baranek Bo¿y,
który g³adzi grzech œwiata. To jest Ten, o którym powiedzia³em: Po mnie przyjdzie M¹¿, który mnie przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie. Ja
Go przedtem nie zna³em, ale przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê
objawi³ Izraelowi. Jan da³ takie œwiadectwo: Ujrza³em Ducha, który jak go³êbica
zstêpowa³ z nieba i spocz¹³ na Nim. Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten, który
mnie pos³a³, abym chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Œwiêtym. Ja to ujrza³em i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym.
Oto s³owo Pañskie

Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech...”

„

„zwierzêtami”. Bóg nie jest dyktatorem zazdrosnym o twoje szczêœcie.
Nie chce uprzykrzyæ ci ¿ycia swoimi
c przykazaniami. Nie jest „kanarem
bez litoœci”. On jest mi³oœci¹. “Oto
Baranek Bo¿y…”
Nie zatruwaj sobie ¿ycia grzechem.
Nie rezygnuj z Jego przebaczenia.

Wiele razy powtarzamy te s³owa i co
z tego? Czêsto zapominamy, ¿e grzesz¹c nie tylko stajemy siê sprawcami
grzechu, ale te¿ jego ofiarami, bo niszczymy siebie. Wpadamy w pu³apkê,
i jak mysz znacznie pogarszamy swoje ¿ycie, choæ wydaje nam siê, ¿e bêdziemy szczêœliwsi. Grzesz¹c wyrzekamy siê cz³owieczeñstwa i stajemy siê

Ks. Stanis³aw Gorgol

2. Niedziela Zwyk³a - 16 stycznia 2011r.
1. Dzisiaj na godz. 15.00 zapraszamy na koncert kolêd.
2. Tydzieñ modlitw o jednoœæ chrzeœcijan odbywa siê od dzisiejszej niedzieli do 23 stycznia. Has³em tego tygodnia jest „Trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu
chleba i w modlitwach”.

3. Nowennê œrodow¹ w tym tygodniu
o godz. 8.30 i 17.30 poœwiêcamy modlitwie za rodziny, które nawiedzamy
z b³ogos³awieñstwem kolêdowym.
W tym dniu na godz. 16.30 prosimy
na spotkanie Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej.
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Poniedzia³ek 17.01.2011
Ks. Marek Poznañski
14.00

Porz¹dek kolêdy:

15.00
15.30
16.00
16.00

Os. Wadowity bl. 1 od numeru pierwszego
nastêpnie bl. 2 od numeru pierwszego
Os. XX-lecia bl. 15
Os. Westerplatte bl.15
ul. Mickiewicza od nr 51 do koñca
Os. XX-lecia 5

Wtorek 18.01.2011
Ks. Marek Poznañski
Ks. Wojciech Szel¹g
Ks. Maciej Œcibor
Ks. Proboszcz
Ks. Grzegorz Kufel
Ks. Maciej Œcibor

14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
17.00

Os. Wadowity bl. 4 od numeru pierwszego
Os. XX-lecia bl.8 i bl.20
Os. Westerplatte bl. 16
Os. XX-lecia bl. 16
Plac Koœciuszki
Os. Westerplatte bl. 17

Œroda 19.01.2011
Ks. Wojciech Szel¹g
Ks. Piotr Wiktor
Ks. Marek Poznañski

13.00
16.00
16.30

Zaskawie ul.Zygmunta Starego
Os. XX-lecia 9 (klatki 1 i 2)
ul. Brzostowskiej numery parzyste
od numeru 2

Czwartek 20.01.2011
Ks. Maciej Œcibor
Ks. Proboszcz
Ks. Maciej Œcibor

14.00
17.00
17.00

Os. Westerplatte bl. 19
Os. XX-lecia bl. 17 od 1 do 30
Os. Westerplatte bl. 20

Pi¹tek 21.01.2011
Ks. Maciej Œcibor
Ks. Proboszcz
Ks. Marek Poznañski

14.30
15.00
15.45

Ks. Piotr Wiktor
Ks. Grzegorz Kufel

16.00
17.30

Os. Westerplatte bl. 21
Os. XX-lecia bl. 17 od 31 do 60
ul. Brzostowskiej numery nieparzyste
od numeru 1
Os. XX-lecia 9 (klatki 3 i 4)
Al. MB Fatimskiej

Sobota 22.01.2011
Ks. Wojciech Szel¹g
Ks. Grzegorz Kufel

9.00
10.30

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

Proboszcz
Maciej Œcibor
Grzegorz Kufel
Piotr Wiktor

Os. Jednoœæ i ul. Kochanowskiego
Al. Wolnoœci, ul. Spó³dzielców, Szpitalna,
Spadzista, Cicha, Poprzeczna, Sobieskiego
wed³ug podanej kolejnoœci od pierwszych numerów
ks. Proboszcz
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 17 stycznia
6.00 Œp. Barbara Okoñska
7.00 Œp. Józef Cabak
7.30 Œp. Andrzej Pacyna
8.00 Œp. Kazimierz Kasprzak
12.00 Œp. Jan Gawron
18.00 Œp. Mieczys³aw Kurek
Œp. W³adys³aw Bury - 4 r. œm.
Wtorek 18 stycznia
6.00 Œp. Barbara Okoñska
7.00 Œp. Jan Gawron
7.30 Œp. Józef Cabak
8.00 Œp. Józefa Gurdek
12.00 Œp. Rozalia Grzybczyk
18.00 Œp. Józef Stopa
Sp. Kazimierz Kasprzak

Czwartek 20 stycznia
6.00 Œp. Barbara Okoñska
7.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
7.30 Œp. Agnieszka i jej mê¿owie, syn W³adys³aw
8.00 Œp. Jan Gawron
12.00 Œp. Józef Stopa
18.00 Œp. Julia i Józef Wiercimak - 5 r. œm.
Œp. Kazimiera Kasprzak
Pi¹tek 21 stycznia
6.00 Œp. Kazimiera Kasprzak
7.00 Œp. Julia, Antoni, Stanis³aw
7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
8.00 Œp. Józef Stopa
12.00 Œp. Jan Gawron
18.00 Œp. Józef Cabak
Œp. Barbara Okoñska
Sobota 22 stycznia
6.00 Œp. Barbara Okoñska
7.00 Œp. Józef Stopa
7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
8.00 Œp. Bogus³aw Lisko
12.00
18.00 Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Stanis³aw Górak

Œroda 19 stycznia
6.00
7.00
Niedziela 23 stycznia
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
6.00
8.00 Œp. Kazimiera Kasprzak
7.30
Msze œw.
12.00 Œp. Cecylia Twaróg i jej siostry
9.00
00
Julia, Eugenia, Krystyna
10. Roków
w intencji Rodzin
18.00 W intencjach nowennowych
10.30
00
12.
Za zmar³ych
przyjmuj¹cych kolêdê
13.15
Œp. Józef Madoñ
18.00
Œp. Stanis³awa Piesko
Œp. Anna Baran
Œwiêci tego tygodnia: w poniedziaŒp. Krystyna Matu³a
³ek – wspomnienie œw. Antoniego, opata,
Œp. Józef Cabak
w œrodê – wspomnienie œw. Józefa SebastiaŒp. Józef Stopa
na Pelczara, biskupa, w pi¹tek – wspomnieŒp. Jan Gawron
nie œw. Agnieszki, dziewicy i mêczennicy,
Œp. Barbara Okoñska
w niedzielê – wspomnienie b³. Wincentego
Œp. Ryszard Szopiñski
Lewoniuka i Towarzyszy, mêczenników
Œp. Weronika Szostek
z Pratulina.
Œp. Stanis³aw i Marianna Kazimierczak - 6 -

4. Ojcowie Karmelici z wadowickiej
Górki zapraszaj¹ do uczestnictwa w nowennie tygodni do œw. Józefa w œrodê 19 stycznia na godz. 8.00 lub 17.00. Rozpoczyna
j¹ nasza parafia.
5. Cz³onków Rycerstwa Niepokalanej
zapraszamy na spotkanie op³atkowe w poniedzia³ek 24 stycznia na godz. 16.00.
6. W pi¹tek 28 stycznia o godz. 10.00
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz odprawi
w naszej bazylice mszê œw. dla m³odzie¿y,
a zw³aszcza dla Zespo³u Szkó³ Publicznych
Nr 3, a nastêpnie poœwiêci now¹ salê gimnastyczn¹.
7. Do £agiewnik pielgrzymujemy w sobotê 29 stycznia. Wyjazd o godz. 10.00.
Koszt przejazdu 15 z³. W tym dniu nawiedzimy równie¿ niektóre szopki krakowskie.

8. W ostatnim czasie w pracowni artystycznej Archidiecezjalnego Muzeum odnowiliœmy piêæ kolejnych stacji Drogi Krzy¿owej.
9. Podajemy dane dotycz¹ce okreœlonych obrzêdów religijnych z 2010
roku. Chrzest przyjê³o 141 dzieci, sakrament ma³¿eñstwa zawar³o 84 par,
pogrzebów odprawiliœmy 89. Pierwsz¹
komuniê œw. przyjê³o 114 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjê³o 142
m³odzie¿y. Komunii œw. w ci¹gu ca³ego roku rozdaliœmy 200 tys. Na
mszach œw. w niedziele uczestniczy ok.
3700 wiernych. Przekazaliœmy potrzebuj¹cym osobom 76.681,- z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni dudni
Id¹c z b³ogos³awieñstwem Bo¿ym po
rodzinach naszej parafii, jestem od czasu do czasu obdarowywany bardzo mi³ymi wiadomoœciami. Cieszê siê, gdy s³yszê jak bardzo nasza parafialna gazetka
Bazylika jest przyjacielem wielu rodzin.
Opowiadaj¹ mi parafianie, ¿e zdarza siê
i¿ odwiedzaj¹c Wadowiczanina, który
wyjecha³ od nas i zamieszkuje inn¹ miejscowoœæ – bardzo prosi, aby mu przesy³aæ Bazylikê. Czytaj¹c j¹ dowiaduje siê,
co siê dzieje w naszej parafii. Opuœci³
parafiê, ale wci¹¿ ni¹ ¿yje.
Jest mi równie¿ niezmiernie mi³o,
gdy s³yszê z ust parafian wielkie uznanie dla odnowionej œwi¹tyni, któr¹
w ostatnich latach zrealizowaliœmy.
W szczegó³ach opowiadacie mi, co zosta³o zrealizowane w ostatnich czasach
za ofiarowane pieni¹dze. Dostrzegam, -3-

¿e cieszê siê pe³nym zaufaniem w zagospodarowaniu pieniêdzy, które sk³adacie na tacê. Niejednokrotnie s³yszê
z ust waszych pochwa³ê, ¿e jestem dobrym gospodarzem. Bardzo wam dziêkujê za te s³owa, choæ przyznam, ¿e
chcia³bym byæ równie¿ dobrym duszpasterzem. Zadaniem proboszcza jest
nie tylko troska o materialn¹ œwi¹tyniê, ale tym bardziej dbanie o dusze
powierzonych parafian. To pierwsze
jest bardzo wymierne. To co materialne – to widaæ. Mo¿na to zmierzyæ
i zwa¿yæ. Duchowa troska nie jest wymierna. Bardzo trudno j¹ wyceniæ. Jest
raczej d³ugofalowa. Brak natychmiastowych efektów. Upad³oœæ ³atwo dostrzec. Wznoszenie nie podlega ³atwemu ocenianiu.
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Podczas odwiedzin rodzin naszej parafii spotka³em siê równie¿ z pewnymi
pretensjami odnosz¹cymi siê do wyznaczania kolêdy. Skar¿¹ mi siê niektórzy, ¿e musz¹ w okreœlonym dniu
d³ugo czekaæ na przybycie kap³ana.
Nie zawsze wiedz¹, od której strony
ulicy czy bloku ksi¹dz rozpocznie kolêdowanie. Pytaj¹ mnie, jako proboszcza, czy nie móg³by nast¹piæ wiêkszy
porz¹dek w zapowiadaniu i w chodzeniu kolêdowym. Wyra¿aj¹ opinie, ¿e
chc¹ byæ wszyscy podczas wizyty,
a w obecnym zabieganiu, trudno sobie
pozwoliæ na luksus d³ugiego czekania.
Moi kochani – powy¿szymi opiniami sprawiacie mi du¿¹ satysfakcjê. Cieszê siê i gratulujê, ¿e tak bardzo zale¿y wam na b³ogos³awieñstwie kolêdowym. To jest bardzo piêkna postawa
chrzeœcijañska.
Niestety doœæ trudno mi wprowadziæ
wiêkszy porz¹dek w przebieg kolêdowania. Co na to siê sk³ada? Podzieliliœmy nasz¹ parafiê na szeœæ rejonów, bo
po kolêdzie chodzi proboszcz wraz
z piêcioma ksiê¿mi wspó³pracownikami. Ka¿dy z chodz¹cych kap³anów ma
swój rejon, który obejmuje ok. 400

wejœæ. Najczêœciej s¹ to rodziny, ale nie
zawsze. Poszczególny kap³an sam wyznacza dzieñ i godzinê, oraz wieloœæ
rodzin w poszczególnym rejonie. B³ogos³awieñstwo rodzin jest dodatkiem do
innych zajêæ duszpasterskich, zw³aszcza katechizacji w szkole, jak równie¿
pogrzebów czy œlubów. Dochodz¹ do
tego równie¿ spotkania op³atkowe
w ró¿nych porach dnia i z ró¿nymi grupami. Ka¿dy z kap³anów ma swój rytm
chodzenia. Jeden potrzebuje wiêcej
czasu na nawiedzenie, a drugi zadawala
siê o wiele mniejszym czasem. Co roku
ka¿dy ksi¹dz ma inny rejon – idzie wiec
do nowego. Trudno jest przekazaæ swemu nastêpcy, ¿e ma chodziæ w okreœlony sposób, gdy¿ on postêpuje wed³ug w³asnych planów.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze realia,
nie bardzo mogê obiecaæ, ¿e w tym
wzglêdzie bêdzie ³ad i systematycznoœæ. Chcê serdecznie przeprosiæ naszych zniecierpliwionych parafian za
kolêdowe utrudnienia. Proszê was, miejcie w tym dniu du¿o cierpliwoœci
i w dalszym ci¹gu chciejcie obdarzaæ
ksiêdza nawiedzaj¹cego du¿¹ ¿yczliwoœci¹.
ks. Proboszcz

Styczniowy wieczór modlitwy

Pierwszy wieczór modlitwy o rych³¹
beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a
II w 2011 roku przypad³ w niedzielê,
w uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi. Do bazyliki za zaproszenie
ks. infu³ata Jakuba Gila przyby³
ks. pra³at Jan Marcisz, by³y proboszcz
z Mucharza z grup¹ parafian.
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Ks. Infu³at witaj¹c ks. Pra³ata mówi³
o Jego poprzednikach w Mucharzu, ks.
Józefie Motyce, wikarym Józefie Kurzei. Podkreœli³ du¿e zas³ugi ks. Jana
w budowie koœcio³ów w Œleszowicach,
Œwinnej Porêbie, Jaszczurowej, powstaniu Oœrodków Rekolekcyjnych
w wykupionych szko³ach, dba³oœci

o koœció³ i jego otoczenie w Mucharzu. Parafia mucharska ma bogat¹ historiê, by³a erygowana w XI wieku.
Do œwi¹tyni przez d³ugi czas przychodzili wierni z odleg³ych terenów – od
Wadowic po Such¹ Beskidzk¹. Pierwszy koœció³ by³ drewniany pw. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, potem wybudowano nowy. Obecny pochodzi z lat 1835 – 1868, konsekrowany w 1881 roku przez bp Albina
Dunajewskiego jest pod wezwaniem
œw. Wojciecha. Wadowicka parafia,
która by³a erygowana oko³o 1327
roku, najpierw by³a fili¹ parafii w Mucharzu, a potem w WoŸnikach.
Ks. pra³at Jan Marcisz by³ g³ównym
koncelebrantem mszy œw. podczas Wieczoru Papieskiego, wyg³osi³ homiliê.
Wspomnia³ w niej o wizytach m³odego biskupa Karola Wojty³y w Mucharzu w 1959 roku. Jan Pawe³ II pisze
o tej wizytacji w ksi¹¿ce „Wstañcie,
chodŸmy” – „Pamiêtam dobrze
pierwsz¹ wizytacjê w Mucharzu pod
Wadowicami. By³ tam stary proboszcz,
taki rasowy kap³an, pra³at. Nazywa³ siê
Józef Motyka. Wiedzia³, ¿e to moja
pierwsza wizytacja i bardzo by³ tym
wzruszony. Powiedzia³, ¿e dla niego
bêdzie ona chyba ostatni¹. Uwa¿a³, ¿e
musi byæ dla mnie przewodnikiem. Wizytacja obejmowa³a ca³y dekanat i trwa³a dwa miesi¹ce – maj i czerwiec. Biskup Karol Wojty³a w Mucharzu by³
jeszcze kilka razy, zapamiêta³ dobrze
tê parafiê. Kiedy parafianie z Mucharza z kap³anami w 1994 roku brali
udzia³ w uroczystoœciach 16. rocznicy
Pontyfikatu Jana Paw³a II na Placu œw.
Piotra w Rzymie byli dumni i wzruszeni, gdy Ojciec Œwiêty zwracaj¹c siê do

pielgrzymów powiedzia³, „¿e parafia
mucharska wywar³a wielki wp³yw na
Jego ¿ycie”. S³owa te s¹ umieszczone
na pomniku Jana Paw³a II, który stoi
przed koœcio³em w Mucharzu. Pomnik
powsta³ w 20-tym roku pontyfikatu
Ojca Œwiêtego i w 40. rocznicê sakry
biskupiej w Krakowie. Przed nim czêsto gromadz¹ siê na modlitwê wierni,
zapalaj¹ znicze, przynosz¹ kwiaty. Ze
wzgórza, na którym stoi koœció³ roztacza siê piêkny widok na okoliczne góry,
które tak kocha³ Papie¿.
Druga czêœæ Wieczoru Papieskiego
up³ynê³a na wspólnym kolêdowaniu.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II bardzo lubi³
œpiewaæ, szczególnie kolêdy. Kolêdowanie w Watykanie rozpoczyna³o siê
w wigilijny wieczór. Codziennie do
6 stycznia Ojciec Œwiêty zaprasza³ do
siebie goœci i razem przez pó³ godziny
kolêdowali.
W styczniowy wieczór w naszej bazylice te¿ piêknie brzmia³y kolêdy,
a uw³acza œpiewane solo przez ks. pra³ata Jana Marcisza. Autorem jednej
z nich by³ sam œpiewaj¹cy, s³owa nawi¹zywa³y do regionu Mucharza.
Przed pomnikiem Jana Paw³a II, który sta³ w ten styczniowy, mroŸny wieczór w otoczeniu migoc¹cych œwiate³kami choinek, odmówiliœmy modlitwê
o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, a potem przed oknem rodzinnego domu (trochê niedostêpnym ze
wzglêdu na remont) odœpiewaliœmy
„Barkê”. Myœlê, ¿e s³owa wypowiedziane przez ks. pra³ata J. Marcisza w homilii – „Módlmy siê, aby pamiêæ o S³udze Bo¿ym Janie Pawle II pozosta³a”
spe³ni³y siê.
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Maria Zadora

