Nasze sprawy
Zabezpieczenie Kościołów.
W poniedziałek 12 lutego
komendant policji powiatowej poprosił proboszczów
rejonu wadowickiego na spotkanie, którego tematem było: Zabezpieczenie Kościołów przed włamaniami.
Pielgrzymka na Ukrainę.
Jak wiemy, Ojciec Św. od 23 do 28 czerwca br. Odbędzie pielgrzymkę na Ukrainę.
We wtorek, 13 lutego, specjalna ekipa telewizji z Kijowa kręciła film o Papieżu
także w Wadowicach i w naszej bazylice.
Ma on przybliżyć mieszkańcom Ukrainy
naszego Ojca Św.
Pielgrzymi nawiedzają bazylikę.
W ostatnim tygodniu 15 dużych grup
młodzieży z różnych stron Polski: od

Bałtyku aż po Tatry,
nawiedziło
naszą
bazylikę. Uderzały różne zachowania:
odbardzo pobożnych, do dość
swawolnych – zależało to od regionu
Polski.
Omadlana pielgrzymka ukraińska.
W naszej bazylice po Mszy Św. o godz.
12.00 odmawiamy codziennie koronkę do
Bożego Miłosierdzia, prosząc Boga o błogosławione owoce trudnej, czerwcowej
pielgrzymki Ojca Św. na Ukrainę.
Wizyta duchownych dostojników krakowskich.
We wtorek, 13 lutego, zwizytowali naszą
świątynię trzej kanonicy wawelscy: Ks.
Infułat Jan Zając, Ks. Infułat Janusz Bielański, oraz Ks. Kanclerz Jan Dyduch.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

EWANGELIA:
Łk. 6, 27-38

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN: 1 Kor 15, 45-49

Daję wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

„Przykazanie miłości nieprzyjaciół”

Jezus powiedział do swoich uczniów: <Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych,
którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu
i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby
ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za
to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie
tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli
pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy
grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
Oto słowo Pańskie.
Refleksja Ewangeliczna.
Moralność chrześcijanina musi być wyższa od
moralności innych ludzi. Poganie szanują siebie nawzajem jako ludzi idąc za głosem sumienia, w którym naturalne prawo moralne przekazuje podjąć tę
powinność. Chzreścijanin, uczeń Chrystusa, ma inną
motywację do czynienia dobra. Chrześcijanin miłuje
bliźniego, szanuje go, ze względu na Chrystusa. Robi
to nie tylko dlatego, aby się nie sprzeniewierzyć sumieniu, ale dlatego aby naśladować Chrystusa. Bo
Chrystus Pan i Nauczyciel tak postępował. Matka
Teresa z Kalkuty mówiła: „...pomagam nie dlate-

go, że widzę biedę, ale dlatego, że robię to dla
Chrystusa”. Uczeń Chrystusa naśladuje Mistrza

czyniąc to co On by uczynił na jego miejscu. Dobrym sprawdzianem tego czy jesteśmy uczniami Jezusa jest weryfikacja motywów naszego postępowania. Najdoskonalszą formą bycia uczniem jest
umiejętność przebaczania i znoszenia cierpienia ze
strony bliźnich dla Jezusa. Ten przysłowiowy „drugi
policzek” nie jest jak mniemają wrogowie Kościoła
szydzący z wiary, słabością człowieka , ale postawą
heroicznej odwagi kogoś kto gotów jest na wszystko dla Chrystusa.
ks. Jan J.

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

To warto przeczytać
Wszystkim, którym nie obojętne są
sprawy Polski i Kościoła, polecam
prasę katolicką, np.
Niedziela Nr 6/2001
Oblicze reformy: Jak doszło do
wprowadzenia w naszych szkołach
elementów edukacji seksualnej, New
Age, poprawności politycznej?
Dlaczego Katolicy zasiadający w czasie
opracowywania ostatecznego kształtu
reformy MEN nie zareagowali na
sygnały ze strony opinii publicznej.
Absolwent zreformowanej szkoły ma
być uwolniony od tzw. dawnych
przywiązań. Ma być „organicznie”
niezdolny do niezależnego myślenia.
Oto jakimi metodami zamierza się ten
cel osiągnąć. Z programu mają być
wyeliminowane /lub tylko symbolicznie/
takie przedmioty jak historia, fizyka,

geografia, literatura przede wszystkim
klasyczna i narodowa, a ma być
rozwinięta edukacja obywatelska – czyli
obróbka ideologiczna /już to
przerabialiśmy za komuny/. Jest to
precyzyjna obróbka młodej psychiki,
umysłu, tak by absolwent szkoły był
najlepszym narzędziem wprowadzania
na skalę globalną rewolucji społecznej.
Wzorem
Paszki
Morozowa
upowszechnia się ogólnouczniowską
dyskusję i decyzje uczniów, tak jakby
dorośli nie mieli pomysłu na dobrą
szkołę i chcą oddać tę sprawę w ręce
dzieci. Ale czy nie jest to postawienie
sprawy na głowie? Czy nie jest to
następna pajdokracja? Zachęcam do
przeczytania bardzo obszernego
artykułu Ewy Polak-Pałkiewicz.
Anna Kotowicz

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek: Syr 1, 1-10 * Mk 9, 14-29
Wtorek: Syr 2, 1-11 * Mk 9, 30-37
Środa: Syr 4, 11-19 * Mk 9, 38-40
Czwartek: 1 P 5, 1-4 * Mt 16, 13-19
Piątek: Syr 6,5-17 * Mk 10, 1-12
Sobota: Syr 17, 1-15 * Mk 10, 13-16
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Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani
dalszą opiekę, o świętość życia dla mnie i
dla całej rodziny, oraz kapłanów.
Wypraszaj nam Matko wszelkie potrzebne
łaski i błogosławieństwo Boże na każdy
dzień.
Wdzięczna czcicielka

Najświętsza Matko Nieustającej Pomocy, dziękuję z całego serca za 70 lat
życia w zdrowiu dzięki Miłosiernemu Jezusowi za Twoim wstawiennictwem. Proszę Cię Matko, Podporo Wdów, o dalszą
pomoc, zdrowie w starości.
Wierna czcicielka

Matko Nieustającej Pomocy, w
rocznicę naszego ślubu pragniemy z
całego serca podziękować Ci za 14
lat opieki nad nami i dwójką naszych
dzieci. Dziękujemy również za
pomoc i siłę przy budowie własnego
domu, za wszystkich życzliwych
ludzi, których postawiłeś na naszej
drodze. Prosimy Cię Ukochana
Matko o dalszą opiekę nad nami i
naszymi dziećmi, żeby wyrosły na
dobrych chrześcijan. A nasz dom,
który z takim trudem budujemy, był
zawsze przepełniony Bożą Miłością.

Mateczko Moja, nie potrafię
podziękować Ci za tyle łask, za Twoją
Nieustającą Pomoc prosząc o dalszą
opiekę i wytrwanie w trzeźwości mojej
córki, unikanie złego towarzystwa, które
mogłoby sprowadzić ja na złą drogę.
Proszę o błogosławieństwo i miłość w
rodzinie, pomóż Matko rozwiązać trudne
sprawy pieniężne.
Twoja czcicielka Maria

Janina i Andrzej

Matko Boża Nieustającej
Pomocy, dziękuję Ci za wszystkie
łaski otrzymane przez Twoje
wstawiennictwo u Syna. Dziś proszę
Cię o łaskę abstynencji dla
Mieczysława i Grzegorza, o zdrowie
dla Anny, Danuty i ich rodzin. Proszę
też o łaskę powołania do służby
Bożej z naszej rodziny, z naszej
parafii. Proszę Cię Matko moja o

Matko Boża Nieustającej Pomocy
Dziękuję Ci za szczęśliwe cztery lata
mojego małżeństwa, za łaski, którymi nas
darzysz oraz za opiekę i pomoc, którą
czuję. Dziękuję za to, że jesteś, za to, że
wierzę. Proszę o dalsze błogosławieństwo
w naszym małżeństwie, o miłość i
szacunek. Proszę Cię bardzo gorąco, abyś
pomogła znaleźć mi pracę której
potrzebuję.
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Katarzyna

Intencje mszalne:
Poniedziałek 19 luty Józefa, Konrada
6.00
6.30 Śp. Helena
7.00 Śp. Maria i Szymon
7.30 Śp. Maria i Franciszek Piskorz
8.00 Śp. Maria Ziaja
Śp. Anna i Andrzej Goryl i Agnieszka
12.00 Śp. Bogumiła Grabska
18.00 Śp. Władysława Przystał
Wtorek 20 luty Leona, Ludomiły
6.00
6.30
7.00 Śp. Zdzisław Kotowicz
7.30 Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie
i wytrwanie w cierpieniu dla Józefy Kenig
w 85 rocz. urodzin
8.00 Śp. Antoni Grabiec w rocz. śm.
12.00 Śp. Władysław Rzycki
18.00 Śp. Joanna Rybarz
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

21 luty Eleonory,Roberta
Śp. Maria Chrapla
O zdrowie dla Jana Mgleja
O zdrowie i błog. Boże w rodzinie Ryś
i błog. w pracy
O błog. Boże dla członków 9 róży kobiet
Śp. Ewa Karol i Helena Kłobuch
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Intencje nowenny
W intencji dusz czyśćcowych

Czwartek 22 luty Małgorzaty, Marty
6.00
6.30
7.00 Śp. Władysław Mrowiec
7.30 Śp. Bogumiła Grabska
8.00 Śp. Zygmund Czapik w 8 rocz. śm.
12.00
18.00 Śp. Joanna Rybarz
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Piątek 23 luty Izabeli, Romana
6.00
6.30
7.00 Śp. Maria Chrapla
7.30
8.00 Śp. Franciszek Gurdek
12.00
18.00 Śp. Joanna Rybarz
Sobota 24 luty Macieja, Marka
6.00 Śp. Helena w 30 dzień śm.
6.30 W intencji Ojca Stanisława
7.00 Dziękcz. błagalna dla Janiny Mglej
7.30 Śp. ks. Tadeusz Okręglicki w rocz. śm.
8.00 Śp. Kazimierz Leoniak w 7 rocz. śm.
12.00 Śp. Augustyn Opioła
Śp. Genonefa Woźniczko
Śp. Paulina Mąsiorska
18.00 Śp. Maciej Wróblewski
Niedziela 25 luty Cezarego, Donata
6.00 Śp. Alojzy i Stefania Latocha
7.30 Śp. Jerzy Szara
9.00 Dziękcz. za szczęśliwie przeżyty
Rok Jubileuszowy od X róży kobiet
10.30 Śp. Joanna Rybarz
11.30
12.00 Śp. Maria Kukuła w 1 rocz. śm.
13.15 Śp. Eugeniusz Wawro
18.00 Śp. Zenon Randak w 1 rocz. śm.

Ogłoszenia parafialne
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.02.2001
1. Dzisiaj o godz. 17.30 odprawiamy Nieszpory.
2. W środę bierzemy udział w Nowennie do Św. Józefa o godz. 8.00 i
17.00 u Ojców Karmelitów na Górce.
W naszej bazylice w tym dniu na Nowennie do Matki Bożej o godz. 8.30 i
17.30 modlimy się w intencji 44 nowych
kardynałów, którym Ojciec Św. przekaże birety kardynalskie w czwartek, w
Uroczystość Katedry Św. Piotra.
3. W czwartek, o godz. 16.30, jest
spotkanie w Domu Katolickim członków Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej bazylice nabożeństwo
eucharystyczne, zwane nabożeństwem
czterdziestogodzinnym. Rozpoczniemy
o godz. 14.00 i zakończymy uroczystymi nieszporami o godz. 17.00. W tym
dniu na adorację na godz. 14.00 zapra-

szamy członków Żywego Różańca. Na
godz. 15.00 rodziców z dziećmi, które
w tym roku idą do I Komunii Św. Na
godz. 16.00 rodziców i młodzież, która w tym roku przyjmuje Sakrament
Bierzmowania.
5. Za półtora tygodnia, rozpoczynamy Środą Popielcową okres Wielkiego Postu. W tym dniu zapraszamy na
uroczystą procesję pokutną, którą rozpoczniemy o godz. 15.30 u Ojców Karmelitów, a zakończymy Mszą Św. w
naszej bazylice o godz. 16.00.
6. Święci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie bł. Łucji i Franciszka
Marto, dzieci z Fatimy, w środę – wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i
doktora kościoła, w czwartek – Święto
Katedry św. Piotra, Apostoła, w piątek
– wspomnienie św. Polikarpa, biskupa
i męczennika.
/-/ Ks. Jakub Gil
– Proboszcz

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Andrzej Tadeusz MAMCARCZYK Syn: Śp. Mieczysława i
Józefy z d. Kalińska Zam. Wadowice, ul. Zygmunta I Starego 43
Beata KUMOCH Córka: Zdzisława i Śp. Teresy z d. Sfora Zam.
Chronówek 23/4
Marek Wojciech GIEREK Syn: Kazimierza i Marii z d. Domagała,Zam. Ryczów, ul. Parkowa 19, Anna Danuta LEŚNIAK, Córka
Andrzeja i Barbary z d. Spisak, Zam. Wadowice, Os. Kopernika 13/30
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
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ZAMYŚLENIA POKOLĘDOWE
W dzisiejszym liście do parafian
pragnę pisać o wierności. Z tą piękną
ludzką i chrześcijańską cechą spotkałem się w naszej parafii. Pragnę podkreślić jej wartość zwłaszcza, gdy słucham słów pierwszego czytania z dzisiejszej Mszy Św. „Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność.”
Bóg specjalnie nagradza człowieka za wierność. Stary Testament jest
tego przykładem. Wierność Izraela
Bogu. Odejście od przykazań Bożych
Pismo Św. często określa jako zdradę.
Chrystus mówi: „Dobrze sługo dobry i
wierny – ponieważ wierny byłeś Mi w
małych rzeczach, nad wieloma cię postawię.”
Wierność tę zauważałem podczas kolędy na różny sposób. To co mnie
bardzo uderzało, to postawa w wielu
naszych rodzinach, które na księdza
czekały w komplecie. Jakże nie cieszyć
się, gdy w trakcie rozmowy z domownikami słyszałem: „Ksiądz przychodzi
do nas raz w roku – dlatego wszyscy
chcemy być z księdzem w naszym
domu”. Słyszałem jak mówili mi:
„Wziąłem urlop w pracy, żeby tę wizytę duszpasterską godnie przeżyć.”
„Dzieci zwolniliśmy w szkole,
by one z nami były na kolędzie” Gdy
słyszałem takie wyznania, łzy cisnęły mi
się do oczu, a w duchu dziękowałem
Bogu za tych wspaniałych parafian. Teraz mam okazję, by wam się nisko pokłonić i wyrazić moje wielkie uznanie

za taką postawę. W niej wyraża się
wierność naszym polskim tradycjom w
przywiązaniu do Kościoła. Przez taką
postawę w wielu rodzinach wynagradzaliście mi inne spotkania kolędowe.
Tam była oziębłość. Słyszałem tłumaczenie: „Mąż musiał wyjść, a dzieci biorą udział w zabawie szkolnej. Rozumie
ksiądz, że nie mogą być.” Spotkania
kolędowe otwierają mi oczy jak bardzo
różne są ludzkie postawy. W tych rodzinach, gdzie była tylko babcia, a mogło być ich więcej, kolędą nie przejmowali się. Dotyczyło to zwłaszcza ojców
rodzin i dorosłe dzieci. Na szczęście
takich niewiernych rodzin spotkałem
mało w naszej wadowickiej parafii.
Z piękną cechą wierności spotykałem się również w przeważającej
ilości małżeństw, które nawiedziłem.
Niektórym jest bardzo trudno. Nie układa się im materialnie, a częściej jeszcze duchowo. Są sobie coraz bardziej
obcy. Kuszeni są rozwodem. „Pomyliliśmy się. Zawiedliśmy się na sobie”. A
jednak ci ofiarni małżonkowie w tych
kryzysowych dniach i miesiącach nie
rozchodzą się. Są przecież dzieci.
Brzmią też w ich uszach słowa, które
wypowiadali przy ołtarzu: „Ślubuję ci
miłość, wierność, uczciwość małżeńską
i to, że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy
Święci.” Ciężko im z dochowaniem
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ciąg dalszy na stronie 5

czym ta wierność polega? W naszej parafii, oprócz naszego Kościoła, są trzy
ważne punkty sakralne: Ojcowie Karmelici na Górce, Księża Pallotyni na Kopcu i Siostry Nazaretanki na ul. Lwowskiej. Do tych świątyń uczęszczają nasi
wierni, bo tam mają bliżej, albo też są
związani umiłowaniem tych miejsc. A jednak spotkałem się w wielu naszych rodzinach z takim oświadczeniem: „Jakże
mnie cieszy, że należę do parafii, która
posiada Kościół Papieski. Chodzę do
niego systematycznie w każdą niedzielę
z całą rodziną. W innych domach spotkałem się z innymi wypowiedziami: „Co
prawda nie chodzę w każdą niedzielę do
bazyliki bo mam pod nosem Kościół na
Górce, czy na Kopcu lub na Lwowskiej
– ale na większe uroczystości zawsze jestem w Kościele na rynku. Nie wyobrażam sobie przyjmowania Sakramentów,
zwłaszcza chrztu, komunii, bierzmowania i ślubu poza bazyliką. To jest mój
obowiązek jako parafianina. Wdzięczny jestem księdzu proboszczowi, że w
tym naszym Kościele parafialnym, w każdą niedzielę i święto odprawiacie Mszę
Św. w intencji wszystkich parafian”.
Wspominam tylko niektóre znaki wierności Bogu i Kościołowi naszych drogich parafian i za nie składam dzięki
Chrystusowi, a także Wam, którzyście
mnie po kolędzie przyjmowali.

ciąg dalszy ze strony 4

wierności, a jednak w cierpliwości i
modlitwie odnajdują się nawzajem.
Czyż do nich nie odnoszą się słowa
dzisiejszego pierwszego czytania ze
Mszy Św. „Pan nagradza człowieka za
wierność”.
Podczas kolędy doświadczałem też znaczenia wierności u porzuconych mężów czy żon. Opowiada mi
stosunkowo młoda jeszcze kobieta o
swoim nieudanym małżeństwie:
„Wszystko robiłam, żeby utrzymać
wierność małżeńską. Niestety on szukał przygód poza naszą rodziną. Usłyszałam po kilku latach, że nasze małżeństwo to niewypał, dla niego jeden
wielki koszmar. Znalazł kobietę, która go w pełni zrozumiała.” Zostałam
sama z dwoma dziećmi. Byłam kuszona nowym małżeństwem. Czyż mogłam
zapomnieć o swoich dzieciach, a myśleć tylko o niepewnym szczęściu, które mi ten nowy mężczyzna obiecywał.
Czyż mogłam zapomnieć, że przecież
ślubowałam, że cię nie opuszczę aż do
śmierci. Sumienie nie pozwalało mi,
abym poszła tymi drogami.
Niektórym wydaje się, że dzisiaj tak żyć się nie da, a jednak ja spotkałem takich heroicznych ludzi w naszej parafii. Kłaniam się im do pasa i
za taką wierną postawę serdecznie im
dziękuję.
Na kolędzie spotkałem również w wielu rodzinach wierność naszemu Kościołowi parafialnemu. Na

Ks. Proboszcz
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