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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PO-
WTÓRZONEGO PRAWA
Pwt 26, 4-10
Wyznanie wiary ludu wybranego

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

EWANGELIA:
Łk  4, 1-13 Jezus przebywał w Duchu Świętym
na pustyni i był kuszony

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w duchu na pustyni,
gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”.Odpowiedział na to Jezus:
„Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek””. Wówczas wyprowadził go w górę, w jednej chwili
pokazał Mu wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu Bogu swemu , będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz””. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świą-
tyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim
rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień””. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego””. Gdy
diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

<> 40-to godzinne
nabożeństwo

Przez tzw. ostatki: nie-
dziela, poniedziałek, wtorek
przed Popielcem, odbywa-

ła się w naszej bazylice uroczysta adora-
cja. Jeszcze raz okazała się wartość grup
parafialnych. Serdeczną wdzięczność wy-
rażamy Straży Honorowej oraz Żywemu
Różańcowi za liczną obecność na adora-
cji. <> KIK zaprasza

W poniedziałek, 26 lutego, na zebraniu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Wadowi-
cach podsumowano dorobek tegoż klubu.
Jednocześnie Zarząd Klubu kieruje proś-
bę do inteligencji wadowickiej o zrzesze-
nie się w tym klubie. Kapelanem jest ks.
Prałat Zdzisław Kałwa. Chętni niech się
z nim skontaktują.

<> Ks. Biskup Stanisław
      Dziwisz w Polsce

Z sześcioroga rodzeństwa Ks. Biskupa
– w Środę Popielcową odbył się pogrzeb
w Rabie Wyżnej 67-letniego Ludwika.
Jak bardzo Ks. Biskup Stanisław jest sza-
nowany świadczy, że na pogrzebie jego
brata było 65 kapłanów, tyleż sióstr za-
konnych, 4 biskupów – a sam ks. Kardy-
nał Macharski przewodniczył obrzędom
pogrzebowym.

<> Wspaniali
W czwartek, 1 mar-

ca odbyło się spotkanie
Samorządowego Konkursu Nastolatków,
którego tematem było zorganizowanie w
roku 2001  konkursu dla Ośmiu Wspa-
niałych. Jest to konkurs dla ludzi młodych
/14-19 lat/ z niekonwencjonalnym nasta-
wieniem do życia, którzy potrafią i chcą
zrobić coś pozytywnego dla swojego oto-
czenia, zwłaszcza dla swoich rówieśni-
ków lub osób szczególnie potrzebujących
opieki i pomocy. Jeśli choć w części speł-
niasz osobiście te warunki – zgłoś się do
konkursu. Gdy znasz osobę, która speł-
nia te warunki – zgłoś ją do konkursu.
Kartę wraz z opisem działalności osoby
zgłaszanej do konkursu należy złożyć naj-
później do 16 marca 2001 roku w pokoju
nr 30 Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

<> Rycerze Niepokalanej
      w Wadowicach

 W czwartek 1 marca odbyło się spo-
tkanie w Domu Katolickim członków Ry-
cerstwa Niepokalanej. Obecnych było 16
osób. Każdy z uczestników otrzymał in-
formator Rycerstwa Niepokalanej. War-
to przypomnieć, że na rekolekcjach ad-
wentowych 2000 roku zgłosiło się 400
uczestników. Zapraszani są w  pierwszą
sobotę miesiąca na Mszę św. na godz.
8.00.

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

Kuszenie Jezusa na pustyni przez diabła jest jak egzamin dla Mesjasza, który rozpoczyna swoją publiczną
działalność głoszenia orędzia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Czas próby jaki Pan Jezus przeżywa na
pustyni to rekolekcje życia, przeżywane w izolacji od spraw absorbujących człowieka, ale w bezpośrednim
kontakcie z Bogiem i sobą. Przeżywając je Jezus odkrywa w sobie pełniej moc Bożą. Zbliża się do tej
niezwykłej tajemnicy swojego bóstwa i człowieczeństwa. Poznaje siebie. To doświadczenie dobrze Go przy-
gotuje na bardzo wyczerpującą i trudną misję zbawiania ludzi i świata. Pan Jezus wzmocni się duchowo i z
pełnym przekonaniem wyruszy do ludzi aby im z kolei przypominać o utraconej i zapomnianej godności.
Czas postu jest naszą szansą na odnalezienie własnej tożsamości chrześcijańskiej. Na odkrycie prawdy o
cudownej wartości wiary w Chrystusa i wielkiej godności człowieka odkupionego przez Zbawcę. W końcu
ten czas prowadzi nas do odkrycia Boga i tego, że tylko „Jemu samemu będziesz służył”.

Ks. Jan J.
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PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:

Poniedziałek:   Kpł 19, 1-2. 11-18   *   Mt 25, 31-46
Wtorek:   Iz 55, 10-11   *   Mt 6, 7-15
Środa:   Jon 3, 1-10   *   Łk 11, 29-32
Czwartek:   Est/Wlg/ 14, 1.3-5. 12-14   *   Mt 7, 7-12
Piątek:   Ez 18, 21-28   *   Mt 5, 20-26
Sobota:   Pwt 26, 16-19   *   Mt 5, 43-48

Ogłoszenia parafialne
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 04.03.2001

Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

„Nigdy nie słyszano, iżby ktokolwiek uciekając
się do Ciebie, miał być opuszczony.”

1. W okresie Wielkiego Postu w piątki
odprawiamy Drogę Krzyżową: dla doro-
słych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o
godz. 16.54, a dla młodzieży o godz. 18.30.
Koronkę do Bożego Miłosierdzia odma-
wiamy codziennie po Mszy Św. o godz.
12.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest w
niedziele o godz. 17.00. Kazania pasyjne
wygłasza ks. Mieszko Pabiś. Zachęca-
my wiernych do udziału w tych pokut-
nych nabożeństwach.

2. Dzisiaj przy naszej bazylice człon-
kinie Zespołu Charytatywnego zbierają
ofiary dla biednych naszej parafii. Bóg
zapłać za pomoc. W przyszłą niedzielę
Misyjny Ruch Dzieci będzie zbierał na
potrzeby misji w Afryce.

3. Czas Wielkiego Postu jest okresem
przeżywania rekolekcji. Obowiązkiem su-
mienia każdego katolika jest uczestnictwo
w naukach rekolekcyjnych. Prosimy o to
parafian dorosłych, młodzież i dzieci.

4. Jutro, we wtorek i środę, w kuchni
św. Brata Alberta na Os. XX-lecia, o godz.
11.00 urządzamy spotkania rekolekcyjne
dla osób bezdomnych i biednych. Zainte-
resowane osoby prosimy o udział w tych
spotkaniach.

5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się o ducha wiary dla
skrzywdzonych ludzi.

       Ks. Jakub Gil proboszcz

Dyżury redakcji

Matko Boża Nieustającej Pomocy –
Wadowicka Pani i Wybawicielko z czyśćca.
Twojemu przemożnemu wstawiennictwu za-
wierzamy duszę Śp. Kazimierza – naszego
drogiego ojca i męża; racz przygarnąć jego
duszę do Twojego Miłosiernego Serca i
wprowadź w bramy nieba. W I bolesną rocz-
nicę śmierci prosi gorąco żona z dziećmi, a
nas osieroconych, otaczaj swoją Nieustają-
cą Opieką i wspieraj w trudach codziennego
życia.

O Maryjo, dziękuję Tobie i Bogu Wszech-
mogącemu, że dał mi siłę i moc działania, iż
zdałem dobrze wszystkie egzaminy. Proszę
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo na tej
drodze.

Z Bogiem

Ko chana
M a t e ń k o ,

proszę Cię o opiekę
nad pewną wielodzietną rodziną. Spraw
Mateńko, by ojciec tej rodziny mógł
dalej pracować, a dzieci nie musiały
cierpieć głodu. Obdarz ich zdrowiem.
Bądź z nimi w tej trudnej sytuacji ma-
terialnej.

O to prosi mama.

Nasza Matko Wadowicka, w 20-
tą rocznicę ślubu klękamy u Twych
stóp, gorąco dziękując Ci za wszelkie
otrzymane łaski w ciągu tych wspólnie
przeżytych lat, dziękujemy za chwile,
które przyniosły nam radość i szczę-
ście,  także za  trudy, które pozwoliły
nam bardziej zbliżyć się do Ciebie.
Maryjo, wspieraj nas w dalszym życiu!

Matko Pomocy Nieustającej, pro-
szę o dobre przygotowanie mojej
wnuczki do I Komunii Św. By cała ro-
dzina była razem z nią w wierze i miło-
ści w tych ważnych chwilach jej życia.

Najukochańsza Matko Boża Nieusta-
jącej Pomocy, przychodzę dzisiaj przed Twój
Święty Wizerunek prosić o pomoc dla moje-
go męża, który przebywa za granicą, aby
znalazł pracę. Proszę o opiekę dla mnie i
mojej córeczki.

       Zdrowaś Maryjo...czwartek 19.00 - 19.30
sobota 12.00 - 12.45
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  5 marzec  Fryderyka, Wacława
  6.00 W intencji dusz w czyśćcu
  6.30 Śp. Władysław w 5 rocz. śmierci
  7.00 Śp. Józefa Kościelniak
  7.30 Śp. Kazimierz Rajda od Stanisława

z  rodziny
  8.00 Śp. Katarzyna Rzycka
12.00 Śp. Stefan i Józefa Zais
18.00 Śp. Eleonora Nickowska

Wtorek  6 marzec  Róży, Wiktora
  6.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
  6.30 Śp. Józefa Kościelniak
  7.00 Śp. Kazimierz Rajda od Wojciecha

z rodziną
  7.30 Śp. Rodzina Kubiczków
  8.00 Śp. Bogumiła Grabska
12.00 Podziękowania Matce Bożej

za  przeżyte 87 lat Marii
18.00 Śp. Wanda Śliwa

Środa  7 marzec  Pawła, Tomasza
  6.00 Śp. Józefa Kościelniak
  6.30 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
  7.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak w 1 r. śm.
  7.30 Śp. Kazimierz Rajda od żony z Anną
  8.00 Śp. Edward Piskorz w 11 rocz. śm.
12.00 Śp. Józef Stopa

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak
Śp. Eleonora Nickowska
W intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Czwartek 8 marzec   Beaty, Wincentego
  6.00 Śp. Jan, Bogdan, Krystyna

i zm. z rodziny Malinowskich
  6.30 Śp. Józefa Kościelniak
  7.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
  7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Michała
  8.00 Śp. Jadwiga Leśniewska

od sąsiadów z bloku 14
12.00

18.00 Śp. Kazimierz Rajda od Józefy z rodziną

Piątek  9 marzec   Katarzyny, Franciszka
  6.00

  6.30 O zdrowie dla Darii
  7.00 Śp. Wiktoria, Stanisław Szczygieł

w 19 rocz. śm.
  7.30 Śp. Józefa Kościelniak
  8.00 Śp. Wanda Śliwa
12.00 Śp. Kazimirz Rajda

od Wiesławy z rodziną
18.00 Śp. Władysława Grochowska

 Sobota  10 marzec   Cypriana, Marcelego
  6.00 Śp. Wanda Śliwa
  6.30 Śp. Jadwiga Leśniewska
  7.00 Śp. Józefa Kościelniak
  7.30

  8.00 Śp. Kazimierz Rajda
12.00 Śp. Wiesław, Stanisław i Anna
18.00 Śp. Władysław Góra w 3 rocz. śm.

Niedziela  11 marzec Konstantego
 Benedykta

  6.00 Śp. Józefa Kościelniak
  7.30 Śp. Józef Lurka i Józef Sowa
  9.00 Śp. Jan Meus w 6 rocz. śm.
10.30 Śp. Józefa Kamińska w 4 rocz. śm.
11.30

12.00 Śp. Katarzyna, Antoni, Julian
13.15 Roczek
18.00 Śp. Krystyna Kot

Śp. Elżbieta i Franciszek Nowak
Śp. Janina i Wincenty Kot

NIEZAUWAŻALNY ŚWIĘTY

Bardzo kocham św. Józefa. Doświad-
czyłem Jego wielkiej pomocy w moim
życiu kapłańskim. Przez całe moje lata
pomagał mi wiernie stać przy Jezusie i
Maryi. Zapatrzyłem się na Niego. Mało
mówił, a dużo robił. W Ewangelii nie jest
zapisane ani jedno Jego słowo, a przecież
tyle zrobił dla Jezusa i Kościoła. Prawie
o Nim nic nie wiemy. Ani kiedy się naro-
dził, ani kiedy umarł. Towarzyszył Jezu-
sowi w ukrytym Jego życiu. Gdy Chry-
stus przeżywał działalność publiczną - o
Nim już jest cicho. Patron ukrytego ży-
cia. Mało o Nim wiemy, a jednocześnie
bardzo dużo. Był najwspanialszym mę-
żem, czyli Oblubieńcem Maryi. Był naj-
cudowniejszym Opiekunem Zbawiciela.
Przybrany Ojciec - Przybrany Syn. Naj-
serdeczniejsze związki pomiędzy tymi
Istotami. W Nazarecie św. Józef wycho-
wywał swe Przybrane Dziecię, a to Boże
Dziecię kształtowało Swego Opiekuna.
Niezwykła wymian darów.

Pobożni rodzice naszego Papieża, nadali
swemu drugiemu synowi na chrzcie św.:
Karol, Józef. Św. Biskup z Mediolanu, a
także ukryty Święty z Nazaretu, stali się
patronami naszego Papieża. Jakże Oni Go
strzegą. Jak cudownie Ojciec św. naśla-
duje Ich w życiu. Oddany Jezusowi i
Maryi. Całkowicie dyspozycyjny dla Ko-
ścioła Chrystusowego.

Przy chrzcie św. obecnie rodzice nie
dają swoim synom za patrona św. Józefa.
Przez ostatnie lata w naszej parafii żaden
chłopak nie został tym imieniem ochrzczo-
ny. On nie jest reklamowany przez tele-
wizję. Telewizyjni bohaterowie nie noszą

tego imienia. W naszych czasach, telewi-
zyjne seriale często dyktują rodzicom, ja-
kie imiona mają dać swoim nowonarodzo-
nym dzieciom. Rodzicom mniej chodzi o
patrona, orędownika - to moda kieruje
nadawaniem imion.

Zakochałem się w św. Józefie - zwłasz-
cza od czasów budowy świątyni na Wzgó-
rzach Krzesławickich w Krakowie. Ileż
w tamtych czasach było trudności z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę, a póź-
niej z pozyskaniem materiałów budowla-
nych. To był koszmar. Delegacje za dele-
gacjami do Urzędu Wojewódzkiego, a tak-
że do innych urzędów. Wysłuchiwanie
tych samych odpowiedzi, że w Krakowie
jest już za dużo kościołów. Dlaczego się
wam zachciewa budowy jeszcze jedne-
go. Materiały budowlane, których jest
bardzo mało, powinny iść na domy uży-
teczności publicznej: szkoły, sklepy, kina,
a nie  na świątynie.

Z delegacjami nasłuchaliśmy się tych
wymówek aż do znudzenia. W tych trud-
nych latach chodzenia za pozwoleniem,
św. Józef był moim nieustannym wspar-
ciem. Pomagał mi, abym się  nigdy nie
zniechęcał. Gdy przyszły lata budowy
świątyni poświęconej Miłosierdziu Boże-
mu, tym bardziej zwracałem się swoją
modlitwą do Świętego Cieśli. Wspólnie z
tamtejszymi parafianami wzywaliśmy Jego
orędownictwa. Cudowne budowanie z
cudownymi ludźmi trwało tylko pięć lat –
bo wydatnie czułem, że pomaga mi św.
Józef.

ciąg dalszy ze strony 4
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TO WARTO PRZECZYTAĆ

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

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

Jakże u początku marca 2001 roku nie
wspomnieć o św. Józefie tu, w Wadowi-
cach. Dzięki Ojcom Karmelitom jest On
w naszym mieście bardzo czczony. Świad-
czą o tym choćby coroczne nowenny przed
uroczystością św. Józefa na Górce. Z
wielką miłością odnosimy się również w
naszej  świątyni, poświęconej Matce Bo-
żej, do Jej Oblubieńca. Tyle mam dla Nie-
go wdzięczności w Wadowicach. Jestem
przekonany, że św. Józef natchnął nas do
tych gruntownych remontów które prze-
prowadzamy w naszej świątyni. Ileż ich
już wykonaliśmy. Należy wspomnieć uło-
żenie nowej, marmurowej posadzki, re-
mont organów, odnowienie ołtarza głów-

Czymś zrozumiałym i koniecznym jest
codzienna marcowa msza św. ku czci św.
Józefa. Przez ofiarę mszy św. chcemy
wyrazić wdzięczność Jezusowi Chrystu-
sowi za Jego opiekuna.

Ks. Proboszcz

ciąg dalszy ze strony 3 nego, renowację cudownej kaplicy, odno-
wienie nagłośnienia i ogrzewania. Rów-
nież duże remonty przeprowadzamy w
domu katolickim i na plebani. Ileż te pra-
ce pochłonęły już finansów. Jakże poprzez
św. Józefa nie dziękować mądrym naszym
parafianom, którzy to widzą i spieszą z
pomocą swoimi ofiarami. Dzielą się pie-
niądzem, choć go sami za dużo nie mają.
Cudowne działanie św. Józefa w koście-
le wadowickim.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ CHRZTU

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do
Mszy św. w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

1. Katarzyna Klaudia Miarka
2.  Szymon Maciej Drzazga
3. Agnieszka Anna Krzysiek
4. Karol Paweł Matoga
5. Maksymilian Albert Homel
6. Dominik Mieczysław Kawa
7. Maja Pacek
8. Magdalena Maria Mżyk

W  marcu swój roczek obchodzą:

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.

Kolejna
zmiana parafii w moim życiu. Zosta-
ję katechetą w szkole – gigancie – 120
nauczycieli, 2 tys. Uczniów. Odczuwam
lęk. Ku mojemu zaskoczeniu od razu do-
świadczam drobnych gestów serdeczno-
ści. Od czego tu zacząć. Odważnie, choć
nie od razu zaczynam mówić rzeczy nie-
popularne: o ochronie życia – tak jak
przewidywałem – atak aborcjozy: o wier-
ności – śmiech wyzwolonych, o czysto-
ści serca i ciała – tu zdziwienie. Jakby
ciszej, nadstawiają uszu. W każdej kla-
sie, a uczę w osiemnastu, z zaintereso-
waniem podchodzą do czystości. Wkrót-
ce zamawiam większą ilość „Miłujcie
się” i podsuwam do przeczytania. Mło-
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dzież, która nabrała nawyku negowania
wszystkiego, co pachnie pobożnością, któ-
ra nie potrafi za bardzo przebić się przez
tekst pisany, ku mojemu zdziwieniu, stop-
niowo przyswaja treści zawarte w artyku-
le. Nawet ci na pozór nie zainteresowani,
zaczynają czytać tekst o czystości ciele-
snej.

Prawdę należy przedstawić rzetelnie, w
całości, nie spiesząc się. To tylko sprepa-
rowane kłamstwa medialne podawane są
szybko w migawkach, szybkich montażach,
aby nie było czasu na ich zdemaskowanie.

Jeszcze na zakończenie. Kiedyś zadzwo-
niłem do byłej uczennicy – obecnie prze-
bywającej w Niemczech.  -Jaką popular-
nością wśród młodzieży cieszy się Bravo?
Usłyszałem odpowiedź: -Czy ksiądz chce
mnie obrazić. Tutaj nikt nie czyta tego bru-
kowca.

Anna Kotowicz

Ludwik KNAPEK, ur. 1916 r., zam. Wadowice, ul. Żwirki i Wigury
Jadwiga LEŚNIEWSKA, ur. 1962 r., zam. Wadowice, Os. We-
sterplatte

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.

Adrian ROGOWSKI, syn Katarzyny Rogowskiej


