Nasze sprawy
 Do pielgrzymów z
Medjugorie:
Zmarł o. Slavko Barbaric, franciszkanin. Od 1982 r. związany
był z parafią w Medziugorju, gdzie został przysłany jako specjalista w dziedzinie psychologii religijnej, by zbadać
sześcioro dzieci, którym od kilku miesięcy ukazywała się Maryja. Nie tylko
sam uwierzył w prawdziwość ich objawień, ale stał się też gorącym orędownikiem tych przesłań. Napisał kilkanaście książek, spośród których sześć
zostało przetłumaczonych na język polski, m.in. „Przeżywajcie Mszę św. sercem”, oraz „Daj mi swoje zranione serce”. Od lat w każdy piątek prowadził
parafialną Drogę Krzyżową na górę Kriżevac (miejsce objawień). Tak też było
24 listopada. Zmarł po zakończeniu rozważań i odmówieniu modlitwy końcowej: „Niech Najświętsza Dziewica
Maryja modli się za nami w godzinę
naszej śmierci”. Zdążył jeszcze pobłogosławić zebranych. W chwili śmierci
miał niespełna 55 lat.

 Światowy
Dzień Chorego 11 lutego.
Ojciec Św. w liście do chorych dzieci pisze: „Kochane dzieci, razem z
Wami proszę Chrystusa o zdrowie dla
każdego z Was, a zwłaszcza dla najbardziej dotkniętych chorobą. Codziennie w sposób szczególny modlę się za
Was, za Waszych bliskich i opiekunów,
lekarzy i pielęgniarki. Przyjmijcie błogosławieństwo, które Wam ofiaruję” –
napisał Papież do chorych polskich
dzieci. Dzieci otrzymają papieskie błogosławieństwo 11 lutego z okazji Dnia
Chorego.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRORO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
KA IZAJASZA:
Jz 6, 1-2a. 3-8
„Powołanie proroka.”

ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 15, 1-11
„Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa.”

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

EWANGELIA:
Łk 5, 1-11

„Zostawili wszystko i poszli za Jezusem.”

Zdarzyło się raz gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem
Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy di jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówć, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i
zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy
nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb,
że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z
pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr
padł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie Panie bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem
i jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb jakiego dokonali, jak równierz Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się,
odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask,
zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów
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Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w świat
uczniów Jezusa i ukazuje relację uczniow do
Nauczyciela. Po pierwsze Jezus wsiada do łodzi aby z niej nauczać. Dla rybaka łódź była
narzędziem pracy. Jezus wykorzystuje ją do
głoszenia Ewangelii. Wiemy, że w postępowaniu Jezusa nie było żadnego kaprysu lecz bardzo wielka roztropność i doświadczenie - lepiej po prostu przemawia się do ludzi z pewnej
odległości jaką umożliwia łódź i jezioro. Rybacy nie protestują pozwalając Jezusowi postę-

pować tak jak On chce. Po drugie Jezus rozkaże im wyjechać na połów w sytuacji gdy ludzki
rozsądek zdecydowanie się temu sprzeciwia.
Jaką jedna wielką wiarę w sercu nosił Piotr i
jego towarzysze, skoro mówi: „Mistrzu... na
Twoje słowo zarzucę sieć”. Czy znajdziemy
dzisiaj w nas takie zaufanie i posłuszeństwo
wobec Słowa Jezusowej Ewangelii. Na koniec
św. Piotr w poczuciu swej niegodności uczy
nas wielkiej pokory wobec Tego, który ludziom
daje pokarm dla duszy i dla ciała.
Ks. Jan

Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.02.2001
przez Wojewódzkiego Konserwatora w
Krakowie. W związku z ułożoną nową
posadzką w kaplicach naszej bazyliki
zauważyliśmy, że historyczna, wadowicka chrzcielnica musi być koniecznie odnowiona. Dzieła tego podjęli się konserwatorzy krakowscy. Ta praca będzie
opłacona z naszych funduszy parafialnych, które na skutek biedy mieszkańców są w opłakanym stanie.
8.
Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Pawła
Miki i Towarzyszy, w czwartek – wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika, w sobotę – wspomnienie św.
Scholastyki, dziewicy.

1.
Dzisiaj po Mszach Św. odprawiamy adorację wynagradzającą za
znieważenie Najświętszego Sakramentu
w Mucharzu. Przed wiekami nasza parafia należała do Mucharza.
2.
Dziś po Mszach Św. jest zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi w Salwadorze i Indiach. Bóg zapłać za składane pieniądze.
3.
W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy się za dzieci,
młodzież, nauczycieli i wychowawców,
którzy są na feriach zimowych – o nowy
zapał.
4.
W czwartek o godz. 17.00 jest
spotkanie Zespołu Charytatywnego.
5.
W przyszłą niedzielę po Mszy
Św. o godz. 7.30 jest Zmianka Różańcowa.
6.
W następną niedzielę przypada
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Z woli Ojca Św. jest to
IX Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy chorych naszej parafii na Mszę
Św. o godz. 10.30.
7.
W ostatnich dniach konserwatorzy krakowscy uzupełnili renowację
ołtarza głównego. Poprawka ta polegała na dozłoceniu kolumn tego ołtarza.
Renowacja ołtarza głównego została
sfinansowana w wysokości 80 tysięcy

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ CHRZTU ŚW.
W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15, pragniemy ogarnąć naszą
modlitwą dzieci , które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu świętego - „ Roczek”.
Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W lutym swój roczek obchodzą:

1.Mateusz Krystian Jończyk
2.Filip Żarów
3.Julia Tobiczyk
4.Kinga Justyna Byrska
5.Jakub Andrzej Foryś
6.Maciej Kacper Kopytyński
7.Weronika Klaudia Guzik
8.Łukasz Krzysztof Piwowarczyk
9.Ligia Nikola Widlarz
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Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii para-7- fialnej.

Intencje mszalne:

Poniedziałek 5 luty Agaty, Adelajdy
6.00 Śp. Joanna Rybarz
7.00 Śp. Barbara Rykala
7.30 Śp. Jan Bogacz
8.00 Śp. Władysława Przystał
12.00 Śp. Władysław Mrowiec
18.00 Śp. Emilia i Walenty Gołąb

Piątek 9 luty Apolonii, Eryka
6.00 Śp. Joanna Rybarz
7.00 O błog. Boże dla ks. Stanisława
w rocznice chrztu św.
8.00 Śp. Władysław Mrowiec
12.00 Ża zmarłe członkinie i ich rodziny
z IV Róży Kobiet
18.00 Śp. Helena Chmura

Wtorek 6 luty Doroty, Bogdana
6.00 Śp. Barbara Rykala
7.00 Śp. Genonefa Kuzia w 10 rocz. śm.
8.00 Śp. Waldemar Stolarczyk w 5 rocz. śm.
12.00 Śp. Jan, Joanna, Jan
18.00 Śp. Barbara Rykala
Środa
6.00
7.00
8.00
12.00
18.00

Sobota 10 luty Jacka, Scholastyki
6.00 Śp. Władysław Mrowiec
7.00 Śp. Helena Chmura
8.00 Śp. Mieczysław Śmieszek z dziećmi
12.00
18.00 Śp. Franciszek i Janina z dziećmi

7 luty Ryszarda, Teodora
Śp. Joanna Rybarz
Śp. Barbara Rykala
Śp. Maria Kubera w 1 rocz. śm.
Śp. Władysław Mrowiec
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Intencje nowenny
Śp. Helena Chmura

Niedziela 11 luty Olgierda, Lucjana
6.00 Śp. Władysław Mrowiec
7.30 Śp. Marian, Wiktoria, Henryk
9.00 Śp. Adolf Gonet w 6 rocz. śm.
10.30 Śp. Jan Chmiel w 25 rocz. śm.
11.30
12.00
13.15 Śp. Emanuel Luftglas w rocz. śm.
18.00 Śp. Józef Witek w rocz. śm.

Czwartek 8 luty Hieronima, Sebastiana
6.00 Śp. Władysław Mrowiec
7.00 Śp. Joanna Rybarz
8.00 Śp. Mieczysław Kłobuch w 13 rocz. śm.
12.00 O błog. Boże w Nowym Roku
z IV Róży Kobiet
18.00 Śp. Antoni, Bronisława
Śp. Stefania, Zofia
Śp. Stanisław i Radysława
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Refleksje pokolędowe
Wielką łaską dla mnie jest odwiedzanie w okresie Świąt Bożego Narodzenia
rodzin naszej parafii. Dziękuję Bogu za to,
że dał mi ochotę i siły, abym mógł nawiedzić z błogosławieństwem kolędowym
około 400 rodzin naszej czcigodnej parafii. Jestem urzeczony wielką kulturą i taktem rodzin, które mnie przyjmowały. Atmosfera żywej wiary towarzyszyła bożonarodzeniowym spotkaniom w rodzinnych
domach. Wśród licznych problemów, z
którymi zetknąłem się na kolędzie - była
sprawa lęku i troski o przyszłość. Jest w
wielu rodzinach duży niepokój o przyszłość. Wypływa on tak z przyczyn duchowych, jak i materialnych, a także moralnych. Biedzie ludzkiej powinny przeciwdziałać rządy i samorządy, a także związki zawodowe. Ludziom biednym chce pomagać Kościół. Nie można jednak upraszczać i mówić, że ludzie tracą nadzieję tylko z przyczyn braku pracy, które najczęściej wiąże się z ubóstwem materialnym.
Zauważałem w niektórych rodzinach
charakterystyczne postawy, które wyrażały się w rozbudowanej wierze, nadziei,
miłości. W innych natomiast rodzinach,
choć materialnie nie było tak źle, ale na
skutek powierzchownej wiary - nie ma
miejsca na nadzieję. W świadomości tych
ludzi jest za dużo miejsca na ogromny niepokój.
Po obchodzie w jednym dniu 20 - 30
rodzin, gdy wracałem na plebanię wypełniony radościami i niepokojami odwiedzających, myślałem jak wielkim darem dla
ludzi jest wiara. Czy człowiek może sam
rozwiązać problem biedy wynikłej z bra-

ku pracy, czy z choroby lub kłótni? Jakże
wtedy czuje się bezsilny. Zaszczuty.
Wielką łaską dla człowieka jest świadomość, że „Choćbym chodził doliną
śmierci zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze
mną”. „...w Tobie Panie zaufałem, nie
zawstydzę się na wieki”. Dlatego tak bardzo ważne jest rozbudowanie nabożeństwa do Miłosiernego Jezusa. Jakże trafna jest ta droga, że w naszej parafii codziennie o godz. 12.00 jest Msza Św. o
Bożym Miłosierdziu.
W Wielkim Poście ks. infułat Michał
Jagosz będzie prowadził rekolekcje o Bożym Miłosierdziu, które zakończą się odsłonięciem w naszym kościele ołtarza
Bożego Miłosierdzia. Wiara, która pomaga człowiekowi żyć z nadzieją wbrew
nadziei. Tutaj jawi się potrzeba karmienia
się słowem Chrystusa, które wciąż jest
aktualne. Nauka Jezusa o skuteczności
modlitwy: „Proście, a otrzymacie”. „Czy
dziecko, które prosi ojca o chleb otrzyma
kamień?” „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Wciąż należy pamiętać o cudownym
wyciszeniu burzy na morzu: „Panie ratuj
nas, bo giniemy”. On podniósł rękę i rzekł
burzy: „Milcz”, a Apostołom powiedział:
„Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary?”.
Czyż te słowa Jezusa, a także Jego postawy, nie są dla nas zachętą do wielkiego zaufania Bogu na miarę trudności, które przeżywamy?
Zauważyłem po kolędzie, że często biedni - są podwójnie biedni. Oni już się nie
modlą. Swoją biedą nie dzielą się z Bogiem, lecz z drugim biedakiem. I tak ślepy
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Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

prowadzi ślepego. Biedni często mało
korzystają z Sakramentów Świętych i z
Kościoła. Oddalili się od Mszy Św. i Komunii Św.
Pragnąłbym dla tej wielkiej biedy wadowickiej, która żywi się w Kuchni Św.
Brata Alberta, a także przychodzi prosić
o pomoc do Parafialnego Zespołu Charytatywnego, jak również tych, co są na
garnuszku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zaprosić na Rekolekcje Wielkopostne. Odbędą się one po pierwszej
niedzieli Wielkiego Postu. Przez kolejne
trzy dni: w poniedziałek 5 marca, we wtorek 6 marca i w środę 7 marca. Spotkania rekolekcyjne odbędą się w Kuchni
św. Brata Alberta na Os. XX-lecia o godz.
11.00.

ciąg dalszy
ze str. 3

Ta pomoc duchowa, którą niesiemy potrzebującym chce podkreślić, iż z wielką
godnością traktujemy biednego człowieka. Trzeba mu pomóc w zaspakajaniu
potrzeb materialnych, moralnych i duchowych. Każdy człowiek stworzony jest na
obraz i podobieństwo Boże - choć często
o tym zapomina.
Te dni spotkań rekolekcyjnych dla wadowickiej biedoty mają się stać wielką
modlitwą i potężnym wołaniem do Boga i
ludzi o ratunek dla tych ludzi. To będą dni
wysyłania głośnych sygnałów SOS – co
oznacza: „Ratujcie dusze nasze”.
Ks. Proboszcz

Zespoły parafialne w naszej parafii
Poradnictwo rodzinne: poniedziałki i czwartki o 17.00
Biblioteka: niedziela 10-12.00 środa 17.00 - 18.30
Oaza Dzieci Bożych: piątki o 17.00
Oaza młodzieżowa: piątki 19.00
Grupa AA poniedziałki i piątki: 18.00
KSM: piątki godz. 19.30
Chór parafialny
Ministranci: poniedziałek o 18.30, wtorek o 17.00
Lektorzy: wtorek o 19.00, piątek o 17.30
Grupa Pielgrzymkowa kontakt ks Jan
Honorowa Straż Serca Bożego: IV czwartki m-ca godz. 16.30
Rycerstwo Niepokalanej: I soboty godz. 8.00
Redakcja „Bazyliki”: czwartki godz. 19.00 i soboty godz. 12.00
Wspólnota „Wiara i Światło” - Niepełnosprawni: piatki godz. 16.30
Kancelaria parafialna: Codziennie 9.00 - 10.00; dodatkowo poniedziałki
i środy 16.00 - 17.30
Nr konta: BPH O/Wadowice 10601145-320000019962
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Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani
rech jestem wdową. Codziennie proszę
Cię Matko o opiekę nad moją rodziną.
Maria L.
Podziękowanie
Matko Boga i ludzi, klęcząc wpatrzona w Twoje Cudowne Oblicze, składam
serdeczne podziękowanie Bogu Najwyższemu i Tobie Matko Boża Nieustającej
Pomocy za opiekę w tak dalekiej podróży i szczęśliwy przylot do celu mojego syna z rodziną. Królowo Rodziny
módl się za nami.
Czcicielka

Mateńko Nieustającej Pomocy, Koronowana
Pani Wadowicka. Dziękuję Ci
z całego serca za
przeżycie Roku
Jubileuszowego, za spełnienie marzenia mojego życia jakim było pragnienie, aby mój syn, synowa i wnuczek
mogli pomodlić się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Pozwoliłaś Matko nasza, że moja umiłowana trójka uczestniczyła w uroczystości z okazji urodzin
Ojca Św. na Placu św. Piotra wraz z
pielgrzymką z Wadowic. Dane nam
było przejść przez Święte Drzwi, bo
ja też odwiedziłam Rzym w sierpniu, a
stało się to Matko za Twoją przyczyną. Dziękuję Ci z całego serca za każdy dzień przeżyty pod Twą opieką.
Kończę właśnie 60 lat życia, od czte-

Matko Pomocy Nieustającej
Błagamy Cię gorąco o szczęśliwy
przebieg ponownej operacji serduszka
małego Krzysia, którą w Twoje ręce
powierzamy. Matko – Uzdrowienie Chorych – czuwaj i spraw, aby operacja się
udała, bo w Tobie jedyna nadzieja. Maryjo wysłuchaj naszą prośbę, którą Ci
zanoszą zatroskani rodzice.

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ
Poniedziałek: Rdz 1, 1-19 * Mk 6, 53-56
Wtorek: Rdz 1, 20 - 2, 4a * Mk 7, 1-13
Środa: Rdz 2, 4b-9. 15-17 * Mk 7, 14-23
Czwartek: Rdz 2, 18-25 * Mk 7, 24-30
Piątek: Rdz 3, 1-8 * Mk 7, 31-37
Sobota: Rdz 3, 9-24 * Mk 8, 1-10
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