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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę

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

EWANGELIA:
Łk  13, 1-9   Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że
owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I powiedział im następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na
nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przycho-
dzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze
ziemię wyjaławia"? Lecz on mu odpowie dział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja
okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wciąć"".

Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA:
Wj  3, 1-8a. 13-15
Powołanie Mojżesza.

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KO-
RYNTIAN:1 Kor  10, 1-6, 10-12
 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy
przyszłych.

          Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie.

Pomoc Afryce
Kółko Misyjne, prowa-

dzone przez s. Rafaelę, ze-
brało w ostatnią niedzielę

2620 zł. Jest to pomoc dla Misji w Afry-
ce.

Renowacja ołtarza
 Grupa artystów krakowskich, na zle-

cenie Wojewódzkiego Konserwatora, pod-
jęła się renowacji ołtarza św. Rodziny.
Pragnęlibyśmy, aby ta kaplica w której
znajduje się chrzcielnica, dzięki nowej
polichromii oraz odnowionemu ołtarzowi
i baptysterium, była hołdem naszej para-
fii dla naszego największego Rodaka.

Laikat mówi
W sobotę 17 marca, w naszym Domu

Katolickim, był dzień skupienia dla grup
Akcji Katolickich z pięciu dekanatów na-
szej diecezji. Grupa inicjacyjna z naszej
parafii brała udział w tym zebraniu. Dekada Domu Pomocy Społecznej

na ul. Pułaskiego
W środę 22 marca, mieszkańcy i wy-

chowawcy Domu Opieki Społecznej na
ul. Pułaskiego, będą świętować 10-lecie
swego istnienia. Ks. Biskup Albin Mały-
siak, który przed laty poświęcał ten dom,
będzie przewodniczył uroczystej konce-
lebrze w tamtejszej kaplicy.

Brawo młodzieży
z LO

Przez trzy kolejne dni ostatniego tygo-
dnia przygniatająca ilość młodzieży z
wadowickiego LO, brała udział w reko-
lekcjach wielkopostnych. Wielka pochwa-
ła należy się księdzu prowadzącemu Ja-
nuszowi Moskale – wikariuszemu z Kle-
czy, księdzu uczącemu – Janowi Jarco,
oraz młodzieży, za włożony wysiłek w
dobre przeżycie tych dni.

Młodzież Zespołu Szkół przy ul.
Wojska Polskiego

Za dwa tygodnie będą rekolekcje dla
uczniów  największej szkoły średniej w
Wadowicach. Prawie 1400 młodych lu-
dzi będzie pogłębiało swoje życie religij-
ne pod przewodnictwem księdza Andrze-
ja Scąbra – notariusza Sądu Metropoli-
talnego w Krakowie.

Sługa Boży – ks. Jerzy Popiełuszko
Liczną obecnością zwiedzających cie-

szyła się wystawa w naszym kościele po-
święcona ks. Jerzemu Popiełuszcze. Po-
wstała nawet myśl, aby jedna z ulic w
Wadowicach nosiła Jego nazwisko.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
 Przeżywamy Wielkie Przygotowanie do

Paschy. I oto Chrystus karmi nas przez swój
święty Kościół i w nim czterema prawda-
mi: Prawda pierwsza: nieszczęścia i klęski
nie muszą mieć bezpośredniego związku z
grzechem ludzi, których dotknęły, a zatem
nie muszą być karą Bożą za ich grzechy.
To my wpadamy na taki "pobożny" pomysł

i wiemy lepiej, oskarżamy i potępiamy!
Prawda druga: wcale nie jesteśmy lepsi
tylko dlatego, że nie spotkało nas nieszczę-
ście i nie dotknęła nas zła przygoda, bo w
rzeczywistości możemy być większymi
grzesznikami niż tamci! Prawda trzecia,
główna: "jeśli się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie", ale już nie śmier-
cią doczesną, ale umrzecie śmiercią

    ciąg dalszy na stronie 2
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Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

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

Mateczko Najświętsza. Proszę Cię
o wstawiennictwo w sprawie mojego
syna Krzysztofa – pomóż mu Matecz-
ko w jego problemie z pracą, wstaw
się za nim.

Prosi matka.

Matko Boża Nieustającej Pomocy. Wa-
dowicka Pani. Twojemu przemożnemu wsta-
wiennictwu zawierzam duszę śp. Konstan-
tego. Racz przygarnąć go do Twego miło-
siernego serca i wprowadź w bramy nieba.

Matko Pomocy Nieustającej. Dziękuję
Ci Matko za zdrowie,  za opiekę, za to, że
Jesteś Matko Boża w każdej minucie moje-
go życia i dajesz mi siłę i nadzieję w trudach
dnia codziennego.

                               Twoja służebnica

O Najświętsza Panienko. Najlepsza Mat-
ko. Uproś u Serca Swojego Boskiego Syna
dar ducha św., bo wiesz jak wielkie wyróż-
nienie mnie spotkało. Spraw, by otworzył usta
moje, bym godnie wielbiła święte dzieła
Twoje.

Podziękowanie za uratowanie życia
Wojtka składają rodzice.

Moja Mateczko. W 18-tą rocznice
urodzin mojej córki, dziękuje Ci bardzo
za Twoją Matczyną opiekę nad nią.
Proszę o dalsze błogosławieństwo w
szkole w szkole. Oby niegdy nie zapo-
mniała o Tobie.

                                        Mama

1. Zachęcamy wiernych, aby w Wiel-
kim Poście brali udział w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej  i Gorzkich Żali. Każ-
dy, kto jest w stanie łaski uświęcającej i
uczestniczy w tych nabożeństwach – zy-
skuje odpust zupełny.

2. Jutro jest uroczystość Św. Józefa
Oblubieńca N.M.P. Uroczystą mszę św.
ku Jego czci odprawimy o godzinie 8.00
oraz 12.00. Na mszy św. o godzinie 12.00
modlimy się w intencji rzemieślników
wadowickich. U Ojców Karmelitów Bo-
sych Na Górce jest suma odpustowa o
godzinie 10.30.

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
8.30 i 17.30, modlimy się o ducha pokuty.

4. Od kilku już lat uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego - które w tym roku

ze względów liturgicznych obchodzimy po
czwartej niedzieli Wielkiego Postu - jest
Dniem Świętości Życia. Od najbliższego
czwartku rozpoczniemy na mszy św. o
godzinie 12.00 triduum przygotowujące
nas do podjęcia duchowej adopcji dziecka
poczętego. Zachęcamy wiernych do re-
fleksji i modlitwy, która ma w nas ukształ-
tować bezwzględną obronę każdego po-
czętego człowieka.

5. Spotkanie członków Straży Hono-
rowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
będzie w czwartek o godzinie 16.30 w
Domu Katolickim.

6. 30 kwietnia i 1 maja odbędzie się 2-
dniowa pielgrzymka do Warszawy , Nie-
pokalanowa i Lichenia. Koszt przejazdu
wynosi 75 zł.    /-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

wieczną! To trudne i groźne słowa Jezu-
sa, dotyczą nas wszystkich, bo wszyscy
potrzebujemy nawrócenia. Przy tym "na-
wrócenie" (metanoia), to nie zmiana jed-
nej czy dwóch postaw, zaniechanie jed-
nego czy kilku czynów, ale zmiana inte-
gralna: zmiana myślenia, która prowadzi
do zmiany postaw i zachowań, do zmiany
całego człowieka. Prawda czwarta: wła-
ścicielem winnicy jest Ojciec niebieski, a
ogrodnikiem, który wstawia się za biedną
figą, za grzesznikiem, który nie chce się
nawrócić, jest nasz Pośrednik, Jezus
Chrystus. To wręcz wzruszające, jak

wstawiając się za grzesznikiem, zobowią-
zuje się, że jeszcze dołoży starań: "Ja oko-
pię je i obłożę nawozem, i może wyda
owoc" - i może rzeczywiście da się urato-
wać drzewo! Da się uratować grzeszni-
ka! "Wierzę, wiem, że nawrócenie to wiel-
ka mozaika różnych działań, oddziaływań
i wpływów, to Chrystus i Jego łaska, to
Duch Święty i Jego światło oraz moc, to
wysiłek samego grzesznika ale także, w
jakimś maleńkim stopniu, moja zasługa, i
gdy odchodzi od konfesjonału grzesznik,
który po 36 latach jedna się z Ojcem, to
wielka radość, wielka satysfakcja! To
wielka ³aska i dla mnie".  Ks. Rogowski

ciąg dalszy ze strony 1

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek:   2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. Rz 4, 13   *

     Mt 1, 16. 18-21
Wtorek:   Dn 3, 25. 34-43   *   Mt 18, 21-35
Środa:   Pwt 4, 1.5-9   *   Mt 5, 17-19
Czwartek:   Jr 7, 23-28   *   Łk 11, 14-23
Piątek:   Oz 14, 2-10   *   Mk 12, 28b-34
Sobota:   Oz 6, 1-6   *   Łk 18, 9-14
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  19 marzec  Józefa, Bogdana
  6.00 Śp. Józefa i Ludwik Zembroń
  6.30 Śp. Józef Kleszcz
  7.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefa Kenig

i wytrwanie w cierpieniu
  7.30 Śp. Józefa Frączek
  8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy Czosnyka

Śp. Józefa Kościelniak
12.00 Śp. Józef i Olga Gajczak

W int. rzemieślników,
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo

18.00 Śp. Józef Drubik

Wtorek  20 marzec  Klaudii, Eufemii
  6.00 Śp. Józefa, Józef Szczur
  6.30 Śp. Józefa Kościelniak
  7.00 Śp. Józef Szczur
  7.30 Śp. Józef Kubicki i jego rodzice
  8.00 Śp. Ks. Józef Pędziwiatr

Śp. Józef, Józefa Dąbrowscy
12.00 O zdrowie i błog. Boże

dla Barbary i Józefa Trąbka
18.00 Śp. Marian

Środa  21 marzec  Lubomira, Benedykta
  6.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
  6.30 Śp. Józefa Kościelniak
  7.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Pawła
  7.30 Śp. Joanna i Michał
  8.00 W int. Honorowej Straży Serca Jezusowego

i ich rodzin
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Śp. Eleonora Nickowska
Śp. Kazimierz Rajda
Śp. Józefa Pawłowska
Dziękczynna za doznane łaski

Czwartek 22 marzec   Katarzyny, Bogusława
  6.00 W int. dusz czyścowych
  6.30 Śp. Helena Złocista
  7.00 O błogosławieństwo Boże
  7.30 Śp. Józefa Kościelniak
  8.00 Śp. Kazimierz, Michalina
12.00 Śp. Kazimierz Rajda od P. Oszustowicza
18.00 Śp. Lotar Graff

Piątek 23 marzec   Pelagii, Feliksa
  6.00 W int. dusz czyścowych
  6.30 Śp. Kazimierz Rajda
  7.00 Śp. Józefa Kościelniak
  7.30 Śp. Helena Złocista
  8.00 Śp. Ludwika Matys
12.00 Śp. Jan Brynda w 23 rocz. śm.
18.00 Śp. Maciej Wróblewski w 6 rocz. śm.

 Sobota  24 marzec   Marka, Gabriela
  6.00 Śp. Józefa Kościelniak
  6.30 Śp. Maria Firczyk
  7.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
  7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Edyty

Jędrzejewskiej w 18 rocz. urodzin
  8.00 Śp. Maria i Bolesław
12.00 Śp. Andrzej Roszkowiak w 4 rocz. śm.
18.00 Śp. Wanda Dyrcz w 1 rocz. śm.

Niedziela  25 marzec Marii, Wieńczysława
  6.00 Śp. Józefa Kościelniak
  7.30 Śp. Kazimierz Rajda
  9.00 Śp. Heksy Bojęś w 3 rocz. śm.

i jego rodzice
10.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie

i błog. Boże dla Jadwigi i Jana
Miarków w 50 rocz. ślubu
i dla Marcina w 24 rocz. urodzin

11.30

12.00 Śp. Marian Żegliński
13.15 Śp. Józef Dębski
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Doroty

i jej rodziny

ROKÓW MA GŁOS
Do kościoła parafialnego najdalej mają

mieszkańcy Rokowa i Miedznego. Na
nogach trzeba iść prawie godzinę, poko-
nując odległość 5 kilometrów. W tej dale-
kiej części naszej parafii jest około 70 ro-
dzin. Roków ma przeszło 60, a ulica
Miedzne ma 6. Mieszkańców jest ponad
200. Ostatnia wojna z granicą na Skawie,
utrwaliła u wielu mieszkańców tej części
naszej parafii, że uczęszczają na Kopiec
do Księży Pallotynów. Są z Nimi związa-
ni bo tam mają bliżej – do trzech kilome-
trów. Jest jednak grupa wierna Bazylice.

W ostatnich 2 latach dojrzała u tych
mieszkańców myśl, aby wystawić dom
wielofunkcyjny, w którym znajdowałoby
się pomieszczenie na kaplicę. Po przed-
stawieniu tego pragnienia naszemu Me-
tropolicie ks. Kardynałowi Macharskie-
mu – uzyskano aprobatę tego pragnienia.
Zawiązał się komitet budowy kaplicy.
Wierni tego komitetu przeszli po domach
pytając ludzi, co myślą o tym projekcie.
Ogromna większość zachwyciła się
przedstawioną propozycją. Pielgrzymka
wadowicka, która złożyła hołd Ojcu Świę-
temu z okazji Jego 80 urodzin, przekazała
specjalną prośbę  Namiestnikowi Chry-
stusowemu, by pobłogosławił te zamie-
rzenia. Z Watykanu przyszło błogosła-
wieństwo Ojca Świętego na to dzieło.

W zeszłym roku odprawiliśmy przy oł-
tarzu polowym – w centrum wioski trzy
msze święte oraz dwa nabożeństwa. Nie-
zapomniany był urok, zwłaszcza mszy ce-
lebrowanej w uroczystość św. Józefa –
spadł wtedy wielki śnieg, a także paster-
ki, odprawionej przy kilku stopniach mro-
zu pod rozgwieżdżonym niebem.

Skierowaliśmy list do Kurii Metropoli-
talnej, w którym omówiliśmy sprawy bu-
dowania wielofunkcyjnego domu w Ro-
kowie.

Archidiecezjalna Komisja Architektury
i Sztuki Sakralnej przekazała polecenie,
aby ten dom, w którym znajdowałaby się
kaplica, budowano z myślą o przyszłości.
Sugestia ta była odpowiedzią na niespo-
kojne pytania mieszkańców - gdzie nale-
ży stawiać?

Czy w centrum wioski, gdzie mieszka
połowa mieszkańców, czy też na obrze-
żach, ale przy głównej szosie, gdzie miesz-
ka druga połowa. Na razie trwają rozmo-
wy z mieszkańcami i rozważania różnych
sugestii. Przecież to mieszkańcy Rokowa
i Miedznego będą gospodarzami tego
domu -  będą go budować i z niego korzy-
stać. Nic o nas bez nas – tą słuszną zasa-
dą kierujemy się w tej ważnej sprawie.

My z rynku wadowickiego, nie tylko
przysłuchujemy się tym rozmowom, ale
bierzemy w nich czynny udział. Są oni
cząstką naszej parafii. Choć odległa, to
jednak bardzo nam bliska. Pragnęlibyśmy,
by ta budowla powstała pod patronatem
Bożego Miłosierdzia oraz św. Józefa.

Za dwa tygodnie rozpoczniemy rekolek-
cje, których zadaniem będzie rozbudzenie
w nas większego nabożeństwa do Boże-
go Miłosierdzia. Zewnętrznym znakiem
będzie instalacja nowego obrazu Miłosier-
dzia Bożego. Odsłonięcia tego obrazu,
malowanego obecnie przez artystę we
Wrocławiu, dokona na zakończenie reko-
lekcji, w czwartek 5 kwietnia Ks. Kardy-

ciąg dalszy na stronie 4
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TO WARTO PRZECZYTAĆ

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

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

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.

Bliższe informacje tel. 8731928

PIELGRZYMKA DO RZYMU
16-26 maj 2001

Asyż, Loreto, San Giowanni Roton-
do, Lanciano, Rzym, Neapol, Wezu-
wiusz, Pompeje, Capri, Florencja,
Padwa, Wenecja

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

nał Franciszek Macharski. Wdzięczny
jestem pewnej rodzinie wadowickiej, któ-
ra podjęła się sfinansowania tego dzie-
ła. Mały obraz Miłosierdzia Bożego na-
malowany przez malarza Hyłę, który
obecnie znajduje się w ołtarzu św. An-
toniego, znajdzie swoje godne miejsce w
budowanej kaplicy w Rokowie. Dzięku-

ję Bogu za tak piękne wyreżyserowa-
nie duszpasterskiego programu w na-
szej parafii. Omodlony obraz Bożego
Miłosierdzia, przed którym przez lata
trwali nasi parafianie, będzie odbierał
cześć na nowym miejscu naszej czci-
godnej parafii. Jakże nie dziękować
Bożemu Miłosierdziu za ten bieg wy-
darzeń, który będzie skłaniał nas, aby-
śmy miłosierni byli dla tego domu w
Rokowie.                    Ks. Proboszcz

ciąg dalszy ze strony 3

Kolejny, drugi reportaż z Hospicjum Sta-
cjonarnego w Gorzowie. Są to krótkie re-
lacje o chorych, którzy przeszli przez ho-
spicjum. Relacje o pojednaniu z Bogiem
ludzi nieuleczalnie chorych, ich cudowne-
go nawrócenia oraz pogodnego przejścia
do wieczności mimo ciężkich cierpień do
ostatniej chwili życia.

Waldek /36 lat – złośliwy nowotwór
kości/ zaraz po przywiezieniu do szpitala
zaznaczył, że nie życzy sobie żadnych słów
o Bogu. Zgodnie z życzeniem hospicjana-
ta, kapłan nie wchodził do jego pokoju.
Którejś nocy prosi o rozmowę z siostrą
Michaelą. Niewierzący Waldek zaczyna

Rycerz Niepokalanej 3/2001

Jak wielka musi być miłość po tamtej stronie życia

się zwierzać z całego swojego życia. „–Ja
nie zostałem ochrzczony, ani nie byłem u
spowiedzi i komunii św. Ale skoro tutaj do-
znaję tyle miłości, to muszę jeszcze zasłu-
żyć na tą miłość. Proszę przygotować mnie
do sakramentów świętych.” Najbardziej
budujące jest to, że nikt z personelu świec-
kiego, ani zakonnego, nie nawracał go do
Boga. Zaowocowała  kilkutygodniowa,
cierpliwa i uprzejma, troska nad tym ga-
snącym życiem. Na uroczystość pojedna-
nia człowieka z Bogiem przybył cały per-
sonel lekarski, pielęgniarki i zakonnicy. Tego
samego popołudnia znalazł się w ramio-
nach największej Miłości – Boga Ojca.

Anna Kotowicz

W Niedziele Palmową 8 kwietnia od-
prawimy uroczystą Drogę Krzyżową po
naszym mieście. Rozpocznie się o godz.
15.00. Podczas Drogi poniesiemy Jubile-
uszowy Krzyż, który przez cały Wielki

Biblioteka parafialna czynna jest w nie-
dziele od godz. 10.00 do 12.00 oraz w
środy od godz. 16.00 do 17.30. Przez całe
lata ofiarnie kierowała biblioteka para-
fialną Pani Maria Flis. Za bezinteresow-
ną służbę wyrażamy wielką wdzięcz-

DROGA KRZYŻOWA PO MIEŚCIE
Post przywołuje nas do pokuty. Niedziela
Palmowa od wielu już lat obchodzona jest
z woli Ojca Św. jako Światowy Dzień
Młodzieży.

ność. Przez ostatnie kilka miesięcy  posłu-
gę wypożyczania książek spełniała Pani
Anna Kotowicz. Obecnie podjęła się pra-
cy Pani Julia Wojtas. Niech Bóg przymno-
ży  Jej sił i cierpliwości.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

    JG

        JG

Tomasz SZEWCZYK Syn: Bolesława i Janiny zam. Kraków, ul.
K. Wallenroda 59/78 Beata SMOLIK Córka: Kazimierza i He-
leny zam. Wadowice, Os. XX-lecia 18/48

Jarosław Wojciech KRAJEWSKI Syn: Zygmunta i Marii z d. Wróbel zam.
Żywiec, Os. 700-lecia 14/51Katarzyna Agnieszka GRUNIEW Córka: An-
drzeja i Wandy z d. Garlej zam. Wadowice, Os. Piastowskie 11

Aleksander Marian MIŁEK, ur. 1944 r.,
zam. Wadowice, Os. XX-lecia


