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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SYRA-
CYDESA
Syr 27, 4-7
Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN: 1 Kor  15,54b-58
Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną,
będzie miał światło życia.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Niedziela 25 lutego
Godz.15.00   Rodzice z dziećmi, które w tym roku przystąpią do I Komunii Św.
Godz.16.00   Rodzice i młodzież przystępująca do Bierzmowania.
Godz.17.30   Nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
Poniedziałek 26 lutego
Adoracja od godz. 8.30 do 18.00
Godz.   8.30  Honorowa Straż Serca Bożego
Godz. 15.00  Żywy Różaniec
Godz. 16.00  Rodzice dzieci, które urodziły się w zeszłym roku
Godz. 17.00  Małżonkowie, którzy przyjęli sakrament małżeństwa w ubiegłym roku
Godz. 17.30  Uroczyste Nieszpory
Wtorek 27 lutego
Adoracja od godz. 8.30 rozpocznie Honorowa Straż Serca Bożego
Godz. 15.00  Żywy  Różaniec
Godz. 16.00  Rodzice z dziećmi, które w ubiegłym roku były do I Spowiedzi  i Komunii Św.
Godz. 17.00  Rodziny, z których ktoś odszedł do wieczności w zeszłym roku.
Godz. 17.30  Uroczyste Nieszpory.

N a b o ż e ń s t w o 40-godzinne

NOWA EWANGELIZACJA
    (...) Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny (...) stawać się prawdziwymi «szkołami»
modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale
wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarli-
wość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka,
która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając
serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowa-
nia historii wedle zamysłu Bożego. Jan Paweł II

List apostolski "Novo millennio ineunte"

EWANGELIA: Łk  6, 39-45   Z obfitości serca mówią usta.
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewido-

mego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy,
dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w
oku swego brata, a belki we własnym oku nie widzisz? Jak możesz mówić swemu bratu:
"Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku", gdy sam belki w swoim oku
nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc,
ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde
drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry
człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». Oto słowo Pańskie.

W piątek 16 lutego naszą parafię odwiedził Konsul Generalny Repu-
bliki Węgierskiej Pan prof. Istvan Kovacs. Pan Konsul, jako znany hi-

storyk węgierski, badał w księgach metrykalnych naszej parafii rodowód  ośmiu wa-
dowickich uczestników Wiosny Ludów z 1848 r. Pragnieniem Pana Konsula jest
wygłosić referat w naszej bazylice na ten temat.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieńśtwa
Bożego i obfitych łask, zwłaszcza  dla Solenizantów

i Jubilatów

WIZYTA KONSULA WĘGIERSKIEGO
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PIELGRZYMKA DO RZYMU

Zapisy:
Kancelaria Parafii Ofiarowania NMP w godz. 9.00 - 10.00

16-26 maj 2001

 16.05. środa – Msza św. w Bazylice przed wyruszeniem w drogę, wyjazd około godz. 8.00.
Przejazd przez Czechy, w godzinach nocnych przez Austrię
 17.05 czwartek – Asyż w godzinach rannych, Msza św, zwiedzanie Bazyliki MB Anielskiej i

Bazyliki św. Franciszka, przejazd do Loreto zwiedzanie Bazyliki i Domku Nazaretańskiego i Cmen-
tarza żołnierzy polskich, nocleg nad morzem  w Tortoretto Lido
 18.05. piątek wyjazd do San Giovanni Rotondo,  w drodze powrotnej zwiedzanie Lanciano

Msza św, nocleg nad morzem  w Tortoretto Lido
 19.05 sobota - wyjazd w godzinach rannych do Rzymu, po drodze Tivoli nocleg w Rzymie
 20.05 niedziela – Rzym – cztery Bazyliki i Audiencja Generalna na Placu św. Piotra nocleg w

Rzymie
 21.05 poniedziałek – W godzinach porannych wyjazd w kierunku Neapolu. Zwiedzanie Mon-

te Cassino, Msza św, Pompeje i Wezuwiusz, nocleg pod Neapolem
 22.05 wtorek – Wycieczka na Capri statkiem, powrót do Rzymu nocleg w Rzymie
 23.05 środa – zwiedzanie Rzymu nocleg w Rzymie
 24.05 czwartek,–  zwiedzanie Rzymu c.d. /m.in. katakumby/ nocleg w Rzymie
 25.05 piątek – Droga powrotna do kraju, Florencja, Padwa i Wenecja/postój 8 godz./ wyjazd

nocą do Polski.
 26.05. sobota – w godzinach popołudniowych powrót do Wadowic

Informacja:
Hotele z wyżywieniem 8 noclegów /śniadanie i obiadokolacja od dnia 17.05 do 25.05/
W cenie zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem klasy lux, oraz ubezpiecze-
nie /wstępy płatne indywidualnie ok.40.000 lirów/.
Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających  w niedzielę 25 lutego, rozpoczęcie mszą św. o godz.
15.00. Prosimy o wpłatę 500 zł od osoby

Asyż, Loreto, San Giowanni Rotondo, Lanciano, Rzym, Neapol, Wezuwiusz, Pom-
peje, Capri, Florencja, Padwa, Wenecja

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek:   Syr 17, 24-29   *   Mk 10, 17-27
Wtorek:   Syr 35, 1-12   *   Mk 10, 28-31
Środa:   J1 2, 12-18; 2Kor 5,20-6, 3   *   Mt 6, 1-6. 16-18
Czwartek:   Pwt 30, 15-20   *   Łk 9, 22-25
Piątek:   Iz 58, 1-9   *   Mt 9, 14-15
Sobota:   Iz 58, 9b-14   *   Łk 5, 27-32

1. Rozpoczynamy dzisiaj 40-to godzin-
ne nabożeństwo eucharystyczne. Na godz.
15.00 zapraszamy  rodziców z dziećmi, które
w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii
Św. Na godz.16.00 - rodziców i młodzież przy-
stępującą do Bierzmowania. O godz.17.30 -
odprawimy nieszpory o Najświętszym Sakra-
mencie. Jutro adoracja od godz. 8.30 do 18.00.
Na godz. 8.30 prosimy Honorową Straż Ser-
ca Bożego. Na godz. 15.00 zapraszamy człon-
ków Żywego różańca. Na godz. 16.00 - rodzi-
ców dzieci, które urodziły się w zeszłym roku.
Na godz. 17.00- małżonków, którzy przyjęli
sakrament małżeństwa w ubiegłym roku. O
godz.17.30  uroczyste nieszpory. We wtorek
adorację od godz. 8.30 rozpocznie Honoro-
wa Straż Serca Bożego. Na godz. 15.00 za-
praszamy Żywy  różaniec. Na godz. 16.00-
rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku
były do Pierwszej Spowiedzi  i Komunii Św.
Na godz. 17.00- rodziny, z których ktoś od-
szedł do wieczności w zeszłym roku. O godz.
17.30 uroczyste nieszpory.

2. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
w dzisiejszą niedzielę okres spowiedzi
i komunii św. i trwa on do uroczystości Trój-
cy Przenajświętszej.

3. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posypa-
nie głów popiołem – stąd środa ta nosi na-
zwę Środy Popielcowej. Msze św. w tym dniu
odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Podczas każdej
Mszy będzie posypanie głów popiołem.

w bazylice Mszę św. W tym dniu jest post
ścisły, obowiązuje on każdego katolika po-
między 18-tym, a 60-tym rokiem życia. Post
ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bezmięsne-
go raz do syta i dwa razy w ciągu dnia lekki
posiłek. Post ścisły jest w Środę Popielcowa i
w Wielki Piątek. Od tego postu nie ma dys-
pensy. Natomiast we wszystkie piątki roku,
oraz Wigilię Bożego Narodzenia obowiązuje
katolików w Polsce wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych.

5. W środę nowenna do M.B. Nieustają-
cej o godz. 8.30 i 17.30.

6. Koronkę do Bożego Miłosierdzia od-
mawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 12.00, natomiast Drogę Krzyżową w
piątki -  dla dorosłych o 8.30 i 17.30, dla dzieci
o 16.45 a dla młodzieży o 18.30. Gorzkie żale
odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.

7. Ten tydzień jest 34-tym tygodniem
modlitw o trzeźwość narodu. Hasłem tego ty-
godnia jest: „Za dar trzeźwości – Ciebie Boże
Wysławiamy”. Msze św. o godz. 12.00 będą
poświęcone temu tematowi.

8. W przyszłą niedzielę, po Mszach Świę-
tych przy Bazylice, Zespół Charytatywny
zbiera ofiary dla biednych.

9. Podczas kolędy księża rozdawali fol-
der zatytułowany: Jubileuszowe Postanowie-
nia. Tych, którzy podjęli takie postanowienia,
prosimy wypisać na formularzu tego folderu
i złożyć je w Środę Popielcową do koszycz-
ków, które będą na ołtarzach.

/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

4. Jest to dzień specjalnego przebłaga-
nia. Postawę tę wyrazimy poprzez udział w
procesji pokutnej, którą rozpoczniemy u OO.

Karmelitów o godz.15.30 skąd przejdziemy
ul. Karmelicką i Placem Kościuszki na Rynek,
po czym o godz. 16.00 odprawimy

Ogłoszenia parafialne
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.02.2001
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  26  luty  Aleksandra, Mirosława
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30

  8.00

12.00

18.00 Śp. Joanna Rybarz

Wtorek  27  luty  Anastazji, Gabriela
  6.00

  6.30 Śp. Bogumiła Grabska
  7.00 O szczęśliwą operację
  7.30

  8.00

12.00

18.00 Śp. Joanna Rybarz

Środa  28  luty  Lecha, Romana
Środa Popielcowa

  6.00

  7.00

  8.00

10.00

12.00

16.00 Śp. Bogumiła Grabska
17.00 Za śp. dziadków od wnuczki Marty

z rodziną
18.00 Śp. Maria Chrapla

Czwartek 1 marzec   Albina, Antoniny
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30

  8.00

12.00

18.00 Śp. Aniela Jastrzębska

Piątek  2 marzec   Heleny, Henryka
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Emilia i Józef Wiktor
  7.30 Śp. Helena Nicieja
  8.00 Śp. Helena w  5 rocz. śm.
12.00 Śp. Jan, Helena Stanek

i Antoni syn
18.00 Śp. Zofia Gąsior w 1 rocz. śm.

i Walerian mąż

 Sobota  3 marzec    Kunegundy, Maryny
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Antoni Tłumok
  7.30 O błog. Boże dla Filipa i jego

rodziny
  8.00 Śp. Tadeusz Gabor w 10 rocz. śm.

i syn Andrzej
12.00 Śp. Aleksandra Drożdż w 8 rocz. śm.
18.00 Śp. Bogumiła Grabska

Niedziela  4 marzec Arkadiusza,
Kazimierza

  6.00

  7.30 Śp. Kazimierz Gajos
  9.00 Śp. Kazimierz
10.30 Śp. Kazimierz Woźniak
11.30

12.00 W int. Marty i Dawida o błog. Boże
na nowej drodze życia

13.15

18.00 Śp. Joanna Rybarz

JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA

Podczas tegorocznej kolędy, kapłani na-
wiedzający nasze rodziny, przekazywali
każdej naszej rodzinie foldery z wiadomo-
ściami z naszej parafii, a także specjalne
pisma zatytułowane: „Jubileuszowe posta-
nowienie”. Z serdeczną prośbą zwracam
się do naszych parafian, aby jeszcze raz
wyciągnęli list zatytułowany „Jubileuszo-
we postanowienie” i dokładnie go prze-
analizowali. Przecież nasza parafialna
świątynia miała zaszczyt być Jubileuszo-
wym Kościołem, a myśmy w tym Roku
Świętym przeżyli wiele inicjatyw duszpa-
sterskich, które rozpaliły nasze serca. Pro-
szę was przeanalizujcie te propozycje po-
stanowień, a może zrodzą się nowe. Jeśli
uważacie za słuszne to napiszcie je na tym
formularzu, który otrzymaliście. A może
on się zagubił - wtedy napiszcie je na
zwykłej kartce. Podpiszcie je swoim imie-
niem. Nie musi być wypisane nazwisko.
To będzie nasza droga realizowana w
Wielkim Poście. A oto propozycje posta-
nowień do przemyślenia i ewentualnego
napisania.

Życie osobiste:
- pamiętać codziennie o modlitwie

porannej i wieczornej; przystępować czę-
ściej do spowiedzi i częściej przyjmować
Komunię św.; prenumerować przynaj-
mniej jeden tygodnik katolicki...

- nie narzekać; solidnie pościć w
każdy piątek; nie kupować ani nie sprze-
dawać w niedzielę, nie oglądać bezmyśl-
nie telewizji...

- podjąć praktykę „dziesięciny”
/stałą część zarobku przekazywać dla po-
trzebujących/...

Troska o rodzinę:
- pielęgnować chrześcijańskie zwy-

czaje w rodzinie, wspólna modlitwa: czy-
tanie Pisma Świętego, troska o symbole
religijne w mieszkaniu /umieścić znak
przypominający Jubileusz/, pozdrowienia,
pamięć o zmarłych, religijne życzenia...

- dbać o porządek w domu, nie ża-
łować czasu na rozmowy z dziećmi, być
bardziej posłusznym rodzicom...

- roztropnie dysponować budżetem
rodzinnym; wychowywać dzieci do wraż-
liwości na potrzeby innych...

Posługa w liturgii:
- podjęcie posługi lektora lub kan-

tora; włączenie się do chóru lub scholii...
- podjęcie posługi modlitwy /przy-

gotowywanie i odczytywanie wezwań
modlitwy powszechnej/...

- pomoc w zbieraniu kolekty, przy-
noszeniu darów do ołtarza;

- pomoc w trosce o czystość ko-
ścioła i jego dekorację /np. przynoszenie
kwiatów/...

Zaangażowanie we wspólnocie:
- włączenie się w grupę modlitew-

ną /np. Żywy Różaniec/, w formację i
posługę ruchu lub stowarzyszenia działa-
jących w parafii...

- zaangażowanie się w zespole
charytatywnym lub innej grupie pomaga-
jącej chorym; dzieciom specjalnej troski,
rodzinom wielodzietnym, osobom dotknię-
tym chorobą alkoholizmu...

Ks. Proboszcz
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Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

TO WARTO PRZECZYTAĆ
Niedziela 7/2001
Pro i contra wg. korespondencji; ekipa

Clintona zostawiła Biały Dom w stanie
niemałej dewastacji, uszkadzając wiele
komputerów, umieszczając napisy obelżywe
na Busha i rabując co się dało. Prezydent
Clinton pożegnał się z Białym Domem w
bulwersującym stylu. Jego ekipa pozostawiła
po sobie poprzecinane linie telefoniczne,
poniszczone meble, obsceniczne rysunki na
ścianach i sprośne nagrania na

automatycznych sekretarkach.
Znamienne, że poza Rzeczypospolitą, żadna

z wpływowych polskich gazet nie
poinformowała o głupawych wybrykach i
rabunkach na odchodne. Można by sobie
natomiast wyobrazić, jaki wrzask ogarnąłby całe
polskie „poprawne politycznie” media, gdyby
podobne wybryki popełnione zostały przez
jakąś prawicową ekipę polityczną.

Anna Kotowicz

Zapowiedzi: 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.

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

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

Łukasz Zbigniew GODEK Syn: Jerzego i Zofii z d. Rajda
Zam. Wadowice, Os. M.Wadowity 6/4 Anita Arletta KRUK
Córka: Pawła i Krystyny z d. Łazińska Zam. Wadowice, ul. Barska 16
Grzegorz Wojciech WĘGRZYN Syn: Mariana i Śp. Marii z d.
Warchał Zam. Wadowice, Os. Kopernika 6/17 Barbara Agata
BOGUSZ Córka: Stanisława i Teresy z d. Janus Zam. Wadowice,
Os. XX-lecia 13/29

Wanda ŚLIWA, ur. 1928 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego
Eleonora NICKOWSKA BILIŃSKA, ur. 1912 r., zam. Wadowice,
Os. XX-lecia
Kazimierz RAJDA, ur. 1917 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego

Na ostatnią Nowennę wpłynęło ponad 70 próśb i
podziękowań. Nasza Matka, Pani Wadowicka, za-
wsze jest ze swoimi dziećmi.

„Nigdy nie słyszano, iżby ktokolwiek ucieka-
jąc się do Ciebie, miał być opuszczony.”

N aj dr o żs za
moja Matuch-
no, tak bardzo

Cię kocham, dziękuję za wszystkie otrzy-
mane łaski, za to, że Jesteś Matką, że spie-
szysz mi z pomocą, dlatego najdroższa
Matko błagam Cię, całując Najdroższe
Twe Matczyne ręce, o pozytywne zała-
twienie tej trudnej sprawy, którą Ty Mat-
ko znasz. Proszę Cię przyjdź mi z pomo-
cą, pomóż mi Matko, wiesz jak mi trudno,
ale wierzę że mnie wysłuchasz.

Twoja niegodna córka - Maria

Najukochańsza Matko, proszę gorą-
co, aby mój mąż Józef wyzwolił się od
alkoholizmu, wytrwał w trzeźwości. Mat-
ko nie opuszczaj nas.

Matuchno Ukochana – proszę gorą-
co, bądź z moją rodziną w codziennych
trudach: pracy, zdrowiu – obdarz rado-
ścią i pokojem. Moim drogim zmarłym daj
wiekuiste szczęście.

Maryjo, Bądź dzisiaj z naszym synem
tam, gdzie decydować się będą życiowe
jego sprawy, tak bardzo krzywdzące. Sto-
lico Mądrości, módl się za nami.Matko Boża Nieustającej Pomocy –

Matko Miłosierdzia! Twojej dobroci po-
lecam i oddaję moje dzieci z wszystkimi
ich problemami, a szczególnie wszystkie
wnuki, a także nowe życie, które niedłu-
go zjawi się w rodzinie. Wiele razy poma-
gałaś Mateńko w różnych sytuacjach trud-
nych, za co składam pokorne dzięki.
Ufam, że i tym razem nie odmówisz Swojej
pomocy.

Czcicielka

Prośba do Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy i do Serca Pana Jezusa
o pomoc w wychowaniu  dzieci, o pomoc
dla nich w nauce i błogosławieństwo w
życiu.Tobie Matko oddaję moje dzieci, bo
Ty możesz im pomóc.

Matka

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

Chrzest Św.:

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

Bolesława PAWŁOWSKA, córka Mieczysława i Iwony
Oliwia Maria JUREK, córka Marcina i Jolanty
Beata Edyta ZAJĄC, córka Jana i Agaty
Patryk Adam WIECHEĆ, syn Marka i Agaty


