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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA JEREMIASZA:
Jr  17, 5-8
„Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu”

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN: 1 Kor  15, 12. 16-20   „Zmar-
twychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary.”

EWANGELIA:
Łk  6, 17. 20-26   „Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom.”

Jezus zszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł
oczy na swoich uczniów i mówił «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy
teraz płaczecie. albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was
wyłączą, spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako
niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili prorokom Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy te raz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak
samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom». Oto słowo Pańskie.
NOWA EWANGELIZACJA
    Słowo i ciało, chwała Boża i jej mieszkanie mię-
dzy ludźmi! Właśnie w głębokiej i nierozdzielnej
jedności tych dwóch przeciwieństw zawiera się
tożsamość Chrystusa, zgodnie z klasyczną formu-
łą Soboru Chalcedońskiego (451 r.): «jedna osoba
w dwóch naturach». Jedną osobą jest Osoba od-
wiecznego Słowa, Syna Ojca. Dwie natury, w ża-
den sposób nie zmieszane, ale też absolutnie nie-
rozdzielne, to natura boska i ludzka.

tajemnicy. Tak, Jezus jest prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem! Chrystus nieustannie
wzywa Kościół, tak jak kiedyś apostoła Tomasza,
aby dotykał Jego ran, to znaczy uznawał Jego peł-
ne człowieczeństwo przejęte od Maryi, ofiarowa-
ne w chwili śmierci, przemienione przez zmar-
twychwstanie: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku»
(J 20, 27). Kościół, podobnie jak Tomasz, klęka ze
czcią przed Zmartwychwstałym, otoczonym peł-
nią boskiej chwały, i woła bezustannie: «Pan mój i
Bóg mój!» (J 20, 28).

Jan Paweł II
List apostolski "Novo millennio ineunte"

    Jesteśmy świadomi ograniczoności naszych po-
jęć i naszych słów. Przytoczona formuła, aczkol-
wiek stworzona przez ludzi, zawiera jednak sta-
rannie wyważoną treść doktrynalną i pozwala nam
przybliżyć się niejako do krawędzi niezgłębionej

<> Bal karnawałowy
Mieszkańcy Domów
Pomocy Społecznej z powiatu wadowic-
kiego urządzają 15 lutego 2001 roku Wielki
Bal Karnawałowy w Wadowickim Cen-
trum Kultury

<> Światowy Dzień Cho-
rego
Dzisiaj, w niedzielę 11 lu-
tego, przypada IX Świato-
wy Dzień Chorego. Wielu

chorych i starszych przyjęło Sakrament
Namaszczenia Chorych w naszej bazyli-
ce.
<> Ferie zimowe
W okresie ferii zimowych część dzieci ze
szkół wadowickich wyjechała na zimo-
wisko do Zakopanego – „Mamo  jest w
Zakopanem tak wspaniale, żeśmy z ra-
dości śnieg stopili” – pisze uczestnik zi-

<> W  poszukiwaniu pracy
Pracy nie mają Do kancelarii parafialnej
zgłaszają się parafianie prosząc  o zapo-
mogę. Są na bezrobociu. Chętnie podjęli-
by pracę. Jeśli ktoś wie o miejscach pra-
cy, niech się skontaktuje z księdzem pro-
boszczem J.Gilem.

Wdzięczni jesteśmy Bogu i Wam, że w Roku
Świetym w naszej parafii przeżyliśmy wielkie
zbliżenie do Boga i do ludzi. Wyrazem tego
zbliżenia są nowo powstałe i  już wcześniej dzia-
łające grupy parafialne: Honorowa Straż Ser-
ca Bożego, Rycerstwo Niepokalanej, a także
Droga Neokatechmenalna, Oaza dzieci i mło-
dzieży, schole, grupy ministrantów i lektorów,
KSM, Wspólnota „Wiara i Światło” i inne.

Nasza parafia staje sie miejscem wielkiej mo-
dlitwy poprzez wieczystą Adorację Najświęt-
szego Sakramentu, którą rozpoczniemy od No-
wego Roku 2001.

W pierwszym roku XXI wieku chcielibyśmy
ożywić w nas nadzieję. Stąd rekolekcje wielko-
postne będą dotyczyły tego tematu. Na za-
kończenie rekolekcji poświęcimy obraz Miło-
sierdzia Bożego.

mowiska do mamy.

Podczas tegorocznej kolędy Duszpasterze naszej parafii rozdawali rodzinom
informatory dotyczące życia religijnego w diecezji oraz w naszej parafii. Przyta-

czamy fragment folderu parafialnego:
Planujemy w tym roku zorganizować piel-

grzymki do sanktuariów w kraju i za granicą:
do Rzymu w maju, do Medjugorie w czerwcu,
na Litwę, Białoruś i Ukrainę we wrześniu oraz
do Fatimy w październiku.

Chcielibyśmy dalej troszczyć się o naszą wa-
dowicką świątynię. Planujemy wypłacić dłu-
gi związane z ułożeniem posadzki marmuro-
wej. Jest ona pomnikiem Roku Świętego
w naszej Bazylice. Pragniemy położyć poli-
chromię w kaplicy św. Rodziny, w której jest
papieska chrzcielnica.

Chcemy w tym roku troską otoczyć potrze-
bujących poprzez doskonalenie form pracy
Zespołu Charytatywnego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę
i liczymy na jej pogłębienie.

„Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wa-
sza nagroda w niebie.”
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Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2001

1. Niedziela dzisiejsza, z uwagi na
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, po-
święcona jest modlitwie za chorych.

2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, w Święto
Cyryla i Metodego – Patronów Europy –
modlimy się, by w okresie zjednoczenia
Europy, Polska zyskała polepszenie do-
brobytu materialnego, a nie straciła pręż-
ności religijnej.

3. W piątek, 16 lutego, polecamy
modlitwom osobę Jana Pawła II.

4. Sakramentu Bierzmowania udzieli
młodzieży ks. biskup Jan Szkodoń w śro-
dę, 9 maja o godz. 18.00.

5. Dorosłych parafian, którzy dotych-
czas z różnych przyczyn nie przyjęli Sa-
kramentu Bierzmowania prosimy, aby
zgłosili w naszej kancelarii chęć przyję-
cia tego sakramentu

6. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać
za ofiarę, którą złożyliście w zeszłą nie-
dzielę dla poszkodowanych przez trzęsie-
nie ziemi w Indiach i Salwadorze. Zebra-
liśmy 6.030 zł. Sumę te przekazaliśmy Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej.

7. Dla bywalców Kuchni Brata Alber-
ta, a także naszego punktu charytatywne-
go, oraz tych, którzy korzystają z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
urządzamy rekolekcje, które odbędą się po
I Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedzia-
łek, wtorek i środę. Miejscem spotkań bę-
dzie jadłodajnia Św. Brata Alberta na
Osiedlu XX-lecia

8. Święci tego tygodnia: w sobotę –
wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli
Zakonu Serwitów NMP.

/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:

Poniedziałek: Rdz 4, 1-15. 25   *   Mk 8, 11-13
Wtorek:   Rdz 6, 5-8; 7,1-5. 10   *   Mk 8, 14-21
Środa: Dz 13, 46-49   *   Łk 10, 1-9
Czwartek: Rdz 9 1-13   *   Mk 8, 27-33
Piątek: Rdz 11, 1-9   *   Mk 8, 34 - 9, 1
Sobota: Hbr 11, 1-7    *   Mk 9, 2-13
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  12  luty  Benedykta, Damiana
  6.00 Śp. ks. infułat Edward Zacher
  7.00 Śp. Władysław Mrowiec
  7.30 Śp. Maria Chrapla
  8.00 Śp. Zdzisława Tyralik i siostra Maria
12.00 Śp. Józef i Katarzyna Brusik
18.00 Śp. Helena Chmura

Wtorek  13  luty  Grzegorza, Katarzyny
  6.00 Śp. Władysław Mrowiec
  7.00 Śp. Maria Niędzior
  8.00 Śp. Józefa Woźniczka
12.00 Śp. Michał Firczyk w 1 rocz. śm.
18.00 Śp. Józefa Frączek

Środa  14  luty Cyryla, Metodego,Walentego
  6.00 Śp. Jan Pomietło w 14 rocz. śm.
  7.00 Śp. Władysław Mrowiec
  8.00 Śp. Maria Radwan w 5 rocz. śm.

i Franciszek
12.00 Śp. Maria Chrapla

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Intencje nowenny

Czwartek 15  luty  Jowity, Faustyny
  6.00

  7.00 Śp. Maria Chrapla
  8.00 Śp. Władysław Mrowiec
12.00 Śp. Stefania Janicka
18.00 Śp. Bronisława Lelek w 1 rocz. śm.

Piątek  16  luty  Danuty, Juliana
  6.00 Śp. Władysław Mrowiec
  7.00 Śp. Feliks i Maria
  8.00 W intencji Ojca Świętego
12.00 Śp. Piotr Bik w 4 rocz. śm.
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii

 w 80 rocz. urodzin

 Sobota  17  luty  Aleksego, Łukasza
  6.00 Śp. Julian Frączek
  7.00 Śp. Władysław Mrowiec
  8.00 Śp. Jan Oleksy
12.00 O zdrowie i błog. Boże

dla Marii Lurka w 60 rocz. urodzin
18.00 Śp. Władysław Niewiara

 Niedziela  18  luty  Konstancji, Szymona
  6.00 Śp. Władysław Mrowiec
  7.30 Śp. Józef Sowa w 4 rocz. śm.
  9.00 W 18 rocz. chrztu Michała

o błogosławieństwo Boże
10.30 Śp. Antoni Byrski w 9 rocz. śm.
11.30

12.00 Śp. Jan Handzlik
13.15

18.00 W 30 rocznicę ślubu
Stanisława i Proksedy

Przez dwadzieścia pięć dni odwie-
dzałem rodziny naszej parafii z błogosła-
wieństwem Bożym. Często słyszałem uj-
mujące wyznanie: „Jak to dobrze, że ks.
Proboszcz nas odwiedza. W naszym domu
proboszcz jeszcze nigdy nie był”. Wspól-
nie podczas wizyty modliliśmy się, czyta-
liśmy Pismo Św., przyjmowaliśmy błogo-
sławieństwo Boże, a następnie rozmawia-
liśmy o sprawach religijno-moralnych na-
szej społeczności. Zwłaszcza tej rodziny,
którą nawiedzałem. Uważałem, że wiel-
kie tematy polityczno-społeczne są stratą
czasu, który Bóg dał mi podczas kolędo-
wania. Najważniejsza dla mnie była kon-
kretna rodzina, a w niej konkretne spra-
wy tej rodziny.

Nasłuchałem się i napatrzyłem
wiele o dobrych, radosnych ludzkich spra-
wach. Również o bólach, strapieniach, a
nawet tragediach człowieczych. Myśla-
łem wtedy jak bardzo potrzebna jest ko-
munikacja międzyludzka. Człowiek czło-
wiekowi przekazuje swe przeżycia. Ka-
tolik kapłanowi mówi o swoich życiowych
zwycięstwach i klęskach, a najczęściej o
zwykłym, szarym życiu. O zwykłym ży-
ciu, które często jest niezwykłe. O zma-
ganiach, które doprowadzają do sukcesu,
a czasami kończą się przegraną.

Wielkim szczęściem jest, gdy
człowiek może przekazać człowiekowi
różne swoje doznania i wie, że nie spotka
się z kpiną, ironią, nieczułością – lecz ser-
decznym przyjęciem cudzych problemów.

Na tym tle doskonale rozumiałem
samotność ludzi starszych, którzy owdo-
wieli. Słyszałem jak mówili: „Młodzi idą
swoimi drogami, czasami nie zauważają

nawet naszych problemów, bo swoich
mają aż za dużo. My ze swoimi sprawami
zostajemy sami”. Doświadczyłem też jak
bardzo ważną rzeczą jest, aby przez prze-
kaz swych problemów szukać ratunku.
Stąd wielkie znaczenie ma zrzeszanie lu-
dzi, które ułatwia rozwiązywanie proble-
mów. Radość przeżywana przez jednego
jest pojedynczą radością. W gronie szer-
szym ta radość się mnoży. Również cier-
pienie, krzyż niesiony przez jednego mogą
być ponad siły – natomiast dzielone z in-
nymi są o wiele lżejsze. Jezus Chrystus
podzielił się swoim krzyżem z Szymonem
z Cyreny.

A jednak podczas tegorocznej
kolędy głębiej uświadomiłem sobie, jak
bardzo biedny jest człowiek, który swo-
imi radościami i cierpieniami dzieli się tyl-
ko z drugim człowiekiem. Ten drugi czło-
wiek do końca człowieka nie zrozumie.

Jak  wielkim dobrodziejstwem dla
każdego człowieka jest wiara!

Przecież to dzięki niej każdy z nas
uświadamia sobie, że nigdy nie jest sam.
Bóg jest jego Ojcem, a Chrystus Bratem
– Maryja jego Matką. Dzielić się rado-
ściami i boleściami z Bogiem – czyż to
nie jest zadanie chrześcijanina? Na tym
tle jak bardzo zrozumiałe są słowa, które
nasz Papież mówił w czasie pielgrzymki
do Kalwarii Z. w 1979: „Tutaj polecałem
Panu Jezusowi sprawy szczególnie trud-
ne i sprawy szczególnie odpowiedzialne
w całym moim posługiwaniu biskupim,
potem kardynalskim. Wiedziałem, że co-
raz częściej muszę tu przychodzić, bo po

WIZYTA DUSZPASTERSKA ROKU 2001

ciąg dalszy na stronie 4
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Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do

Wadowickiej Pani
pierwsze: spraw takich było coraz wię-
cej, a po drugie – dziwna rzecz – one się
zwykle rozwiązywały po takim nawiedze-
niu na dróżkach. Mogę wam powiedzieć
dzisiaj, moi drodzy, że prawie żadna z tych
spraw, które czasem niepokoją serce bi-
skupa, a w każdym razie pobudzają jego
poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała
inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w
obliczu Wielkiej Tajemnicy wiary, jaką
Kalwaria kryje w sobie”.

Po tej kolędzie jeszcze bardziej
doświadczyłem, że wiele spraw, które wy-
słuchałem nie rozwiążę, ale tym bardziej
muszę je w modlitwie przedstawiać Bogu.
Odkryłem na nowo jak ważną jest Msza
Św. odprawiana za parafian. Słyszałem
nieraz jak matka lub ojciec mówili mi o
swoich niespełnionych marzeniach. Tyle
spodziewali się po swoim dziecku. Liczyli
na nie. Tymczasem dorosło i poszło dro-
gami, które oni jako rodzice nie rozumie-
ją, a tym bardziej nie akceptują. Tłuma-

czyli, wyjaśniali, a jednak słowa nie przy-
niosły efektu. I wtedy myślałem jak
szczęśliwi są rodzice, którzy potrafią mó-
wić o problemach do swych dzieci, ale
tym bardziej rozmawiać z Bogiem o swo-
ich dzieciach. Przyjmować w ich intencji
Komunię Św. Ofiarować Mszę Św. Za
swe dzieci, za współmałżonków. Wobec
niezrozumiałych faktów: nagłej choroby,
śmierci – nie wpadać w beznadziejność,
ale dzielić się swoim krzyżem z Chrystu-
sem.

Prorocza była wizja Ojca Św.
podczas ostatniej pielgrzymki do Wado-
wic, gdy po koronacji obrazu Matki Bożej
przekazał nam różaniec. Przez ten niemy
gest powiedział do nas: „W Chrystusowe
i Maryjne tajemnice wplatajcie swoje ludz-
kie tajemnice – a wtedy będziecie niezwy-
ciężeni”.

Chcemy realizować w życiu na-
szym tę prośbę Ojca Św. z rynku wado-
wickiego. Ks. Proboszcz

ciąg dalszy ze strony 3

Droga Ma-
teńko, proszę Cię
weź pod swą
opiekę pewną
rodzinę. Spraw,
by w tej wielo-
dzietnej rodzinie

nie zabrakło zdro-
wia, zgody i miłości. Spraw, by ojciec tych
dzieci mógł dalej pracować.

Prosi mama

Mateńko Nieustającej Pomocy, pani
Wadowicka, proszę Cię gorąco o pomyśl-
ne zdanie egzaminów naszego syna oraz o
zdrowie i pomyślne ukończenie studiów.
Matko nasza najlepsza, patronko moja,
wyproś nam u Syna Swego łaskę uzdro-
wienie naszej wnuczki. Mateńko Nieusta-
jącej Pomocy, wstawiaj się za nieszczęśli-
wymi grzesznikami i wyproś im u Boga
łaskę nawrócenia. Matko,

             wysłuchaj prośby twoich czcicieli.

Niedziela Nr 5/2001
„Dziś wiemy, że dokonano straszli-

wej wiwisekcji i alienacji narodowej i hi-
storycznej młodego pokolenia, pozbawia-
jąc go wiedzy historycznej o narodzie i
polskiej twórczości literackiej, a przez to
pozbawiając kultury narodowej /1 marca
1981 r./” lub „Szkoła musi być narodo-
wa. Szkoła musi dać dzieciom i młodzie-
ży miłość do Ojczyzny, do kultury domo-
wej, rodzinnej i narodowej, musi wycho-
wywać w tym duchu. Wyrosła z potrze-
by Narodu z jego ducha i musi liczyć się z
Narodem, z jego wymaganiami, z jego kul-
turą i obyczajowością /15 lipca 1977 r./

Przytoczyłam dwa fragmenty z ob-
szernego i bardzo ciekawego artykułu K.
Czuby – Obrońca polskiej kultury, cyklu
artykułów zamieszczanych w kolejnych
numerach niedzieli.

Źródło 5/2001
„Godzi się w najdroższe naszemu

sercu wartości, a często fundament na-
szej wiary – w Ewangelię. Czy Żydzi po-
zwalają, żeby kpiono z Talmudu, a Mu-
zułmanie, aby wyszydzano Koran? A na
co czekamy my, Katolicy? Na to żeby nas
całkowicie zniszczono. Musimy protesto-
wać! – apelował ks. biskup A.Małysiak
z okazji 9 rocznicy powstania Źródła.

To warto przeczytać

Anna Kotowicz

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszły do wieczności:

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

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

Modlimy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Chrzest Św.:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysię-
gi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Zapowiedzi:

Kacper Melchior KASPEREK, syn Jacka i Anny
Andrzej Jakub LEŃ, syn Andrzeja i Teresy
Maciej Michał LEŚNIAK, syn Władysława i Barbary
Barbara Wiktoria SKRZYPCZAK, córka Stanisława i Renaty

Zbigniew Janusz MATURA,Syn: Czesława i Bronisławy
Banasik, Zam. Świętochłowice, ul. Polaka 34/1, Ewa Mag-
dalena JÓZEFIOK, Córka: Józefa i Krystyny Waniołek,
Zam. Ruda Śląska, ul. Obr. Westerplatte 6/9

Maria Genowefa CHRAPLA, ur. 1953 r., zam. Wadowice,
ul. Wojska Polskiego

Emilia BRZUKAŁA, ur. 1926 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Bogumiła Janina GRABSKA, ur. 1928 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia


