Nasze sprawy
<>

OBFITY

POŁÓW
Wyrażam serdeczne
Bóg zapłać za ofiary, które
złożyliście w zeszłą niedzielę. Na pokrycie długów związanych z ułożeniem posadzki w kościele zebrano
11.185 zł. Trzeba takich zbiórek dwadzieścia, aby pokryć dług należny za ułożenie
posadzki.Na biedne rodziny naszej parafii, przy naszej bazylice w ostatnią niedzielę zebrano 3.120 zł. Pragnę na tym miejscu przypomnieć, że co miesiąc ze składki parafialnej daję 1.000 zł. zespołowi charytatywnemu dla biednych.
<> MOSIĘŻNA SIATKA
W najbliższych tygodniach, na ścianie
frontowej Cudownej Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, umocujemy specjalną mosiężną siatkę wykonaną przez
firmą ślusarską z Krakowa. Do krzyżyków tej siatki będzie można mocować
nasze różne wota.
<>

BEZDOMNI I BIEDNI WY-

PŁYWAJĄ NA GŁĘBIĘ.
W ostatnim tygodniu - przez trzy dni odbywały się w wadowickiej kuchni św.
Brata Alberta rekolekcje dla biednych.
Udział w nich brało około 30 osób. Naj-

ważniejszym aktem
tych rekolekcji była codzienna msza św. odprawiana w ich intencji. Wyrazy wdzięczności dla siostry
Gemmy wraz z całą ekipą oraz dla ks.
Seniora M. Rysia.
<> DUSZPASTERSKI PLAN
W ostatnią sobotę, w seminarium krakowskim, księża proboszczowie naszej archidiecezji wraz z księżmi biskupami, zastanawiali się jak katechizować wiernych
na początku XXI wieku.
<>
NOWA POLICHROMIA
Pragniemy w tym roku przystąpić do
realizacji polichromii w kaplicy św. Rodziny. Tematem polichromii całego kościoła będzie nauczanie Papieża Jana Pawła
II wyrażone w encyklikach oraz w listach
apostolskich. Treści tego nauczania będą
zobrazowane poprzez biblijne sceny.

<>

KAPŁAN

Przez najbliższy tydzień, w naszej bazylice jest wystawa fotograficzna pt.”Kapłan”. Jest to zapis życia i męczeńskiej
śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki. Przesłaniem tej wystawy jest przypomnienie
Kapłana-Męczennika, który oddał życie
tylko dlatego, że głosił prawdę.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
RODZAJU
Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

EWANGELIA:

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 3, 17-4,1
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do
swego chwalebnego ciała

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
<To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie>.

Łk 9, 28b-36
Przemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe, A oto dwóch mężów rozmawiało z
Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać
w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę
i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się,
gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie».
W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Przemienie Pańskie na górze Tabor
umacniało wiarę Apostołów w obliczu męki
i krzyżowej śmierci Jezusa. Tam Pan Jezus pokazał uczniom swoją chwałę, piękno swego oblicza. Stało się to tuż przed ukrzyżowaniem,
gdzie Jezus został bardzo poniżony. Zbawiciel
daje swoim bliskim pewien klucz do zrozumienia tajemnicy krzyża. Tam wysoko na górze
przemienienia apostołowie Jezusa nie myślą
o tym co wydarzy się na ziemi w najbliższych
dniach. Piotr jest zachwycony pięknem Jezusa
i wspaniałością chwały proroków. Chce tam

pozostać, wybudować namioty ponieważ jest
mu dobrze.
Jak zwykle Piotr daje się ponieść emocjonalnym odczuciom i jest bardzo spontaniczny. Pan
Jezus chce tę sponrtaniczną i prostą wiarę Piotra bardzo umocnić. I to Mu się uda, choć
Apostoł doświadczy jeszcze wielu gorzkich
rozczarowań. Jednak doświadczenie Góry Tabor w życiu św. Piotra utwierdzi wiarę w Jezusa, który jest pełen mocy Bożej i przez krzyż
wkracza do swej chwały.
Ks. Jan

Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2001
1. Serdecznie zachęcamy do udziału
w nabożeństwach pokutnych jakimi są:
Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa oraz Rekolekcje. Nabożeństwo Gorzkich Żali
odprawiamy w niedziele o godz. 17.00,
a Drogi Krzyżowej w piątki: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci
o godz. 16.45, dla młodzieży o godz. 18.30.
2. Msze św. ku czci św. Józefa będą
w marcu odprawiane o godz. 8.00, a nie
jak dotychczas o godz. 7.30.
3. W tym tygodniu: w poniedziałek,
wtorek i środę, odbędą się rekolekcje dla
młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
im. Marcina Wadowity. Niech rodzice zadbają, by ich dzieci brały udział w tych
rekolekcjach, zwłaszcza, że dni te są
wolne od zajęć szkolnych.
4. Zachęcamy parafian, by w Wielkim Poście, ograniczyli oglądanie telewizji - zastępując ją lekturą i medytacją Pisma Świętego, dobrą książką, katolicką
prasą, modlitwą i rozmową z bliskimi.

Serdecznie zachęcamy do nabywania biuletynu parafialnego, który ma roczek i znajduje się przy wyjściu z kościoła.
5. Na nowennie do MB Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się za naszą młodzież.
6. W sobotę, 17 marca, w naszej parafii będzie dzień skupienia dla członków
Akcji Katolickiej z kilku dekanatów.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00
odprawimy Mszę Św. w Rokowie.
8. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachęca do niesienia pomocy biednym,
poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych, a także skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek
rodzina składa ofiary, które przyniesie do
kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
9. Dziś przy kościołach dzieci z kółka
misyjnego zbierają na pomoc misjonarzom
z Afryki.
/-/ Ks. Jakub Gil
proboszcz

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:

Poniedziałek: Dn 9, 4b-10 * Łk 6, 36-38
Wtorek: Iz 1, 10. 16-20 * Mt 23, 1-12
Środa: Jr 18, 18-20 * Mt 20, 17-28
Czwartek: Jr 17, 5-10 * Łk 16, 19-31
Piątek: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 *
Mt 21, 33-43.45-46
Sobota: Mi 7, 14-15. 18-20 * Łk 15, 1-3. 11-32
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Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani
„Nigdy nie słyszano, iżby ktokolwiek uciekając się do
Ciebie, miał być opuszczony.”

Najdroższa Moja Matuchno.
Chyląc się do Twoich stóp i całując Twoje
Matczyne dłonie, dziękuję Ci Niepokalana,
za każdy dzień, w którym tak bardzo czujemy Twoją Nieustającą Pomoc i Twoją Opiekę błagając o dalszą pieczę nad całą moją
rodziną, dziećmi i wnukami. Tak bardzo Cię
kocham, bądź z nami w chwilach radości
i smutku.
Twoja niegodna córka Barbara

Kochana Wadowicka Pani Nieustającej Pomocy.
Dziękujemy Ci za wieloletnią opiekę
nad rodziną. Dzisiaj jednak błagamy o
szczególną pomoc i wyproszenie łaski
u Syna; o szczęśliwy przebieg operacji
bez powikłań dla Jadwigi.
Mąż i rodzice
Matko Nieustającej Pomocy, Niepokalana Maryjo.
Do Twych stóp przynoszę moją chorą siostrę Mariettę. Przez miłość Twoją do Jezusa błagam, uproś u Syna Swego łaskę polepszenia jej chorego serca, jej stanu zdrowia. Dziękuję, że mnie
wysłuchałaś.
Twoja córka Helena

Nasza Wadowicka Pani.
Proszę Cię pokornie za dusze Śp. Kazimiery, Zofii, Wandy, Wojciecha, Stanisława,
za dusze krewnych z naszych rodzin, przyjaciół. Wprowadź ich do Wiecznej Krainy.
Wybawicielko Dusz z czyśćca bądź im ratunkiem.
Maria

Najukochańsza Mateńko Pomocy Nieustającej.
Proszę serdecznie o zdrowie i błogosławieństwo dla całej naszej rodziny, dziękuję za szczęśliwie zdane egzaminy mojej córki oraz za opiekę nad
naszą rodziną.

Matuchno Boża.
Składam gorące podziękowanie, Panu Jezusowi i Tobie Święta Opiekunko, za tak wiele łask i darów. Proszę o opiekę nad moja
rodziną i pomoc w moim ciężkim kalectwie.
Czcicielka Maria
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 12 marzec Bernarda, Grzegorza
6.00 Śp. Józefa Kościelniak
6.30 O błog. Boże
7.00
7.30 Śp. Jan Bogacz
8.00 Śp. Kazimierz Rajda od rodziny Wilmerów
12.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
od sąsiadów z bloku 14
18.00 Śp. Ludwik Knapek
Wtorek 13 marzec Bożeny, Krystyny
Piątek 16 marzec Izabeli, Oktawi
6.00 O zdrowie dla Franciszki
30
6.00
6.
Śp. Józefa Kościelniak
30
Śp. Józef Filek i Kunegunda żona
7.00 O błog. Boże dla Dominika w 2 rocz. urodzin 6.
00
30
7.
W intencji Marii Czapik
7.
Śp. Krystyna i Marian
30
00
7.
Śp. Józefa Kościelniak
8.
Śp. Kazimierz Rajda od Radwanów i Binetów
8.00 W intencji Ojca Świętego
12.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
12.00 Śp. Kazimierz Rajda od Bartusiów
18.00 Śp. Maria i Tadeusz Furtak
18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami
Środa 14 marzec Leona, Matyldy
Sobota 17 marzec Patryka, Zbigniewa
6.00
30
6.00
6.
Śp. Stanisław i Józefa Będkowscy
6.30 Śp. Józefa Kościelniak
Śp. Roman Brańka
7.00 Śp. Zbigniew Bochenek
7.00 Śp. Józefa Kościelniak
7.30 Śp. Zbigniew
7.30 Śp. Józef Danek
00
8.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
8.
Śp. Józef, Wiktoria i zm. z rodziny
00
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy
12.
18.00 Śp. Józef i Stanisława Szczur
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Niedziela 18 marzec Cyryla, Edwarda
18.00 Śp. Eleonora Nickowska
6.00 Śp. Stanisław Czermiński
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Teresy
Czwartek 15 marzec Klemensa, Ludwiki
9.00 Śp. Marian Grzybczyk w 6 rocz. śm.
6.00 Śp. Józefa Kościelniak
10.30 O zdrowie i błog. Boże
6.30 Śp. Jadwiga Leśniewska
00
dla Józefy i Józefa
7.
Śp. Jan Gał
30
7.30 Śp. Adolf Walczak w 10 rocz. śm. i rodziców 11.
12.00 Śp. Józef, Adam, Marianna, Józef
8.00 Śp. Kazimierz Rajda
Sołtysiakowie
od Polanków i Szczyżyców
15
00
13.
Chrzty
12.
Śp. Konstanty, Józef i Rozalia
00
00
18.
Śp. Maria Zięba w 1 rocz. śm.
18.
Śp. Eugeniusz Wawro w 10 rocz. śm.
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KOCHAM

TO NABOŻEŃSTWO

Po przeczytaniu moich refleksji na temat św. Józefa, miałem kilka głosów
wdzięczności za ten artykuł. Czytelnicy
wyrażali również swoją miłość do Opiekuna św. Józefa. Jedna z osób snuła swoje
refleksje na temat roli św. Józefa. Przekazała takie porównanie:
Miesiąc marzec jest na przełomie zimy
i wiosny. To ostatnie podrygi mrozów zimy,
a pierwsze ciepłe promienie wiosny.
Święty Józef, który jest patronem tego
miesiąca przełomu, jest Świętym przełomowym. W wielu ludziach przyczynia się
On do ich osobistego przełomu, czyli życiowych zmian. Pomaga Cichy Święty
z Nazaretu do tych przemian w człowieku, które często nawet nie zauważą najbliżsi, a wie o nich tylko Bóg.
Nie na darmo jest on również Patronem
umierających. W bólach kończy się więź
z ziemią, a zaczyna się wejście w przedziwne, radosne światło. Tak często opisują swe przeżycia ludzie, którzy przeżyli
reanimację. Życie po życiu. Temu trudnemu, ale radosnemu procesowi, towarzyszy Ten, przy którego śmierci był: Jezus
i Maryja.
Święty Józefie, zawierzam Ci siebie
w życiu i w śmierci.
Na tym miejscu pragnę wyrazić moje
uznanie dla pewnych parafian, którzy bardzo się zatrwożyli, gdy usłyszeli o zmianach przeznaczenia ołtarzy. W swoim
duchu myśleli z żalem: Dlaczego nasz proboszcz robi te zmiany? Jeśli przez całe
dziesiątki lat obraz św. Józefa był w pierwszym ołtarzu koło ambony – czemu ma
być teraz przesunięty do ołtarza po przeciwnej stronie. Nie bardzo zrozumieli przyczyny tych zmian.
-3-

Wytrzymali ze swoimi gorzkimi żalami,
aż do czasu dokonanych przedsięwzięć
i teraz mówią do mnie z uznaniem: „Przecież Świętemu Józefowi jest lepiej w tym
ołtarzu – widzimy Jego obraz z całego
kościoła, a przedtem ambona Go zasłaniała. Tym bardziej, że pod tym obrazem
znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej. Na miesiąc październik będzie można ukazywać obraz Królowej Różańcowej.” W prostocie ducha wyznają mi:
„Jak dobrze żeśmy przed czasem nie wyrażali swoich pretensji księdzu proboszczowi, bo byśmy się teraz zbłaźnili”.
A ja dziękuję mądrym Parafianom za
cierpliwość i zaufanie. Pochopnie żadnych
zmian w naszej czcigodnej bazylice nie
czynię, lecz po uprzednim przedyskutowaniu z Konserwatorem zabytków, oraz
Przedstawicielem ks. Kardynała ds. sztuki
sakralnej. To Oni – znawcy tematu - są
drogowskazami na drodze wszelkich przeobrażeń w naszym kościele.
Jestem przekonany, że obraz Miłosierdzia Bożego, malowany obecnie przez
artystę wrocławskiego, znajdzie najwłaściwsze miejsce w ołtarzu obok ambony;
Miłosierdzie Boże tym bardziej zagości
w naszych sercach. I to będzie jedyne
miejsce godne Chrystusa bogatego w miłosierdzie. Wyrażam wdzięczność naszym
Parafianom za tęskne oczekiwanie na intronizację tego obrazu w naszej bazylice.
Dokona się ona na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, w czwartek 5 kwietnia, na mszach św. o godz. 8.00, 12.00
i 18.00. Jakże nie cieszyć się z faktu, iż
znalazła się szlachetna Rodzina, która pragnie pokryć koszta wykonania tego cudownego obrazu.
Ks. Proboszcz

PAPIESKA CHRZCIELNICA
nów.Chrzcielnica ta posiada złoconą pokrywę autorstwa krakowskiego złotnika
Piotra Seipa. Działo się to za proboszcza,
ks. Prałata Andrzeja Zająca. Był On odnowicielem bazyliki wadowickiej.Upłynął
jeden wiek i ta piękna chrzcielnica została oddana w ubiegłym tygodniu do gruntownej renowacji krakowskiej pracowni
rzeźbiarskiej P. Krystyna Kozieła. Natomiast pokrywa tej chrzcielnicy będzie odnowiona na Politechnice Krakowskiej.

W grudniu 2000 roku ułożyliśmy nową
posadzkę w kaplicy św. Rodziny, oraz
przesunęliśmy chrzcielnicę na centralne
miejsce tej kaplicy. Warto przypomnieć
naszym drogim Parafianom, iż chrzcielnica ta została wykonana z kamienia pinczowskiego w 1899 roku, przez rzeźbiarza krakowskiego Zygmunta Langmana.
Ten sam rzeźbiarz w tym czasie wykonał
na frontonie kościoła posągi świętych apostołów Piotra i Pawła, oraz figurę Niepokalanie Poczętej za przeszło 3 tys. flore-

Chrzest Św.:

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

Julia DWORNIK, córka Tomasza i Joanny
Weronika Beata OLESIAK, córka Adama i Agnieszki
Modlimy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

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

Mateusz JAKUBOWSKI Syn: Zenona i Zofii z d. Front Zam.
Wadowice, ul. Brzostowskiej 7 Magdalena Julia PAJĄK Córka:
Tadeusza i Janiny z d. Czuk Zam. Zembrzyce 462
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:

TO WARTO PRZECZYTAĆ
stu się zbłaźnili. Bezkrytycznie wielbiąc
Grossa, autora, który dopuszcza się rozlicznych cynicznych manipulacji i oszustw
intelektualnych. Gross wielokrotnie, bezwstydnie kłamał w swoich tekstach, zafałszował obraz całych okresów historii, przeinaczał i zafałszowywał wymowę książek, które cytował.
Współczesny historyk żydowski Barrett L. ocenił w swojej pracy /1988 r./,
że „przypuszczalnie Polska ocaliła Żydów od całkowitego wyniszczenia”.
Z kolei prezes stowarzyszenia Kombatantów Żydowskich, Arnold Mostowicz stwierdza „żaden naród nie złożył
na ołtarzu pomocy Żydom takiej hekatomby ofiar jak Polacy”.
Uratowana przez Polaków Żydówka
pisała o Polakach, którzy ratowali życie
dla ratowania Żydów w czasie wojny.
„Nie wiem czy my Żydzi, wobec tragedii innego narodu, zdolni bylibyśmy do
takiego poświęcenia”.
To tylko nieliczne fragmenty z kolejnego już artykułu prof. Nowaka. Następne w kolejnych numerach Niedzieli. Warto przeczytać, zwłaszcza przy nasilającej się wrogiej nagonce na Polaków i Polskę w kraju i na świecie. Anna Kotowicz

Niedziela 9/2001
Polacy przeproszą Żydów za zbrodnie w Jedwabnym 10 lipca br. – zapowiedział Aleksander Kwaśniewski.
Możliwe, że po tym akcie Polacy staną się lepsi, stwierdził w wywiadzie,
nie mając wątpliwości A. Kwaśniewski. Ponieważ Pan Prezydent bije się
znowu w nie swoje piersi, prof. Jerzy
Robert Nowak, na łamach Niedzieli,
demaskuje zafałszowany obraz losów
przedstawionych przez Grossa w
książce Sąsiedzi. W cotygodniowych
artykułach pt. „100 kłamstw Grossa”
przedstawia bardzo wnikliwie /popartych dokumentacją/ szczególnie perfidne przekłamania w/w książki. Słowa
prof. Nowaka – w rozpoczętej na łamach Niedzieli serii artykułów pt. 100
kłamstw Grossa pragną udowodnić na
konkretnych przykładach, że masochistyczni narodowi biczownicy po pro-

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

Andrzej Piotr WÓJCIK, ur. 2001 r., zam. w Rokowie
Helena ZŁOCISTA, ur. 1922 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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PIELGRZYMKA

DO RZYMU

Asyż, Loreto, San Giowanni Rotondo, Lanciano, Rzym, Neapol, Wezuwiusz, Pompeje, Capri, Florencja,
Padwa, Wenecja

16-26 maj 2001

Zapisy:
Kancelaria Parafii Ofiarowania
NMP w godz. 9.00 - 10.00
Bliższe informacje tel. 8731928
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