Nasze sprawy
<> Bogu na chwałę
W czwartek 16 sierpnia chór „Soli Deo” z Doubyszyna k/Żytomierza na
Ukrainie wystąpił w naszej
świątyni. Dyrygentem była Siostra Barbara ze zgromadzenia sióstr bezhabitowych założonych przez znanego, błog.
Honorata Koźmińskiego – kapucyna. 20osobowy chór nie mógł nacieszyć się
spożywanymi kremówkami oraz ofiarowanymi przez naszą parafię 220 dolarami.
<> Wizyta przedstawicieli włoskiej
Akcji Katolickiej
W dniu 16 sierpnia odbyło się kolejne
spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W Mszy Św.
Koncelebrowanej przez 4 księży i diakona udział wzięła 30 osobowa grupa
Włochów z rodzinnej miejscowości Papieża Jana XXIII.
Byli to również członkowie włoskiej
Akcji Katolickiej, ze swoimi duszpasterzami. Po zakończeniu Mszy św. jeden
z księży włoskiej grupy przedstawił zakres działania Akcji Katolickiej we Włoszech, a następnie goście zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza na tradycyjną kremówkę. Grupa złożyła ofiarę na
powodzian w wysokości 520.000 lirów.
Przeznaczyliśmy te pieniądze dla poszkodowanych w Jachówce. W kolejnym spotkaniu Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej wzięło udział 10 człon-

ków. Na spotkaniu
omawiano Statut Akcji
Katolickiej, oraz przeprowadzono dyskusję
na temat nadchodzących wyborów do
Sejmu i Senatu i udziału katolików w głosowaniu. Wspólną modlitwą zakończono spotkanie.
<> Trudzi się nasza Akcja Katolicka
W sierpniowym dniu modlitw za Ojca
Świętego 12 kandydatów do zespołu parafialnego Akcji Katolickiej na swym posiedzeniu poznawało kolejny rozdział
statutu oraz dyskutowało na temat jesiennych wyborów do parlamentu.
<> Wystrój prezbiterium
Najważniejsza część naszej bazyliki,
jaką jest prezbiterium, zostaje poddana
gruntownej odnowie poprzez położenie
nowej polichromii – koszt 40.000 zł,.
a także przez wykonanie stolarki, na którą złożą się sedilia dla księży koncelebrujących oraz ministrantów i lektorów.
Prace stolarską wykonuje znany stolarz
w Brzeźnicy pan Wawro. Gdy stolarkę
tę pod koniec września wykończy –
poda wtedy cenę swojej pracy.
<> Leskowiec przyjmuje grupę pielgrzymkową
W niedzielę 26 sierpnia uczestnicy pieszej wadowickiej pielgrzymki na Jasną
Górę odbywają Pieszą pielgrzymkę na
Leskowiec. Na Mszy Św. o godz. 12.00
pragną tam specjalnie modlić się za Ojca
Św.

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

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO

PROROKA IZAJASZA:

HEBRAJCZYKÓW:

Iż 66,18-21

Hbr 12,5-7.11-13
„Tego Pan miłuje, kogo karze”

„Powszechność zbawienia”

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi
EWANGELIA: do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”
Łk 13,22-30 „Królestwo Boże dostępne dla wszystkich”
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś
Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie
wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na
ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście.
Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w
królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Termin „zbawienie” aż 17 razy występuje w Piśmie św. Nowego Testamentu. Nigdy
nie jest ono ograniczone tylko do jednej grupy ludzi, narodu itd. Rzeczywistość ta jest
otwarta na wszystkich ludzi ale nie jest dla wszystkich. Z pewnością wielu z nas chciałoby wiedzieć czy będziemy zbawieni. Przecież wtedy nasze życie byłoby spokojniejsze a
umieranie łatwiejsze. Dzisiaj Chrystus, ten dar zbawienia nam przynosi. Zaprasza abyśmy przyjmując Jego zdobyli jednocześnie zbawienie. Jest ono bowiem tak głęboko związane z Osobą Pana, że nie można się zbawić bez Niego. Zamiast więc kalkulować otwórzmy
serca i przyjmijmy Jezusa, który jest gościem naszych serc. Tam musimy go mieć aby nie
usłyszeć tych przerażających słów dzisiejszej Ewangelii.
Ks Jan J.

Ogłoszenia parafialne
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.08.2001 r.
1. Dziś uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej.
2. Kończy się miesiąc sierpień, okres
specjalnej abstynencji. Czy w tym względzie posłuchaliśmy naszych biskupów?
3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziękujemy Maryi za przeżyte
wakacje.
4. W czwartek na godzinę 17.00 zapraszamy na spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.
5. W I sobotę zapraszamy młodzież
oazową i służbę liturgiczną na pielgrzymkę do Kalwarii. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z sakramentami.
Na Mszy Św. o godz. 8.00 modlimy się
za rodziny, które spodziewają się potomstwa. Na tę Mszę Św. prosimy te rodziny

oraz tych, którzy zapisali się do Rycerstwa
Niepokalanej.
6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na malowanie prezbiterium
naszej bazyliki. Bóg zapłać za złożone ofiary.
7. Od przyszłej niedzieli Msze Święte
w niedziele i święta będą o godz. 18.00.
Natomiast nieszpory będą o godz. 17.30.
8. W przyszłą niedzielę w naszym
Domu Katolickim rozpoczyna się kurs
przedmałżeński
9. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Moniki, we wtorek
– wspomnienie św. Augustyna, biskupa i
doktora Kościoła, w środę – wspomnienie
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, w sobotę – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

PODZIĘKOWANIA
Mieszkańcy Zaskawia dziękują

Podziękowanie z Budzowa

Mieszkańcy Budzowa dotknięci klęską
powodzi otrzymali pomoc w postaci darów oraz kwoty pieniężnej 2.000 zł.
W imieniu własnym i naszych parafian poszkodowanych, składamy ofiarodawcom
serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.
W naszych modlitwach pamiętamy
o wszystkich życzliwych nam dobroczyńcach.
Szczęść Boże
Z serdecznym pozdrowieniem i szacunWdzięczni parafianie Zaskawia.
kiem
Ks. Stanisław Wolny,
proboszcz parafii
-2p.w. M.B. Pocieszenia z Budzowa

W związku z otrzymanym wsparciem finansowym i duchowym dla mieszkańców
Zaskawia w czasie lipcowej powodzi składamy wielkie podziękowanie – Bóg zapłać za przekazane ofiary, którymi zostało obdarowane 19 rodzin na sumę 5.100
zł. Serdecznie dziękujemy! Łączymy się
z naszymi darczyńcami sercem i modlitwą w czasie Mszy Św. w naszej bazylice
15 września 2001 o godz. 12.00.

Chrzest Św.:

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

Karol Franciszek TATARA, syn Andrzeja i Urszuli
Mikołaj PACEK, syn Jarosława i Małgorzaty
Damian Zdzisław GROCHOWSKI, syn Pawła i Moniki
Modlimy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Pożegnaliśmy:

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

Danuta KOPYTO, ur. 1941 r., zam. Wadowice, ul. Gimnazjalna
Rozalia SZEWCZYK, ur. 1921 r., zam. Wadowice, Os. M. Wadowity
Helena KAJDAS, ur. 1923 r., zam. Wadowice, Pl. Kościuszki
Stanisław GUZDEK, ur. 1929 r., zam. Wadowice, ul. Sadowa
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Najświętsza Panno Gidelska
Większość starszych parafian zna tę pieśń. Świadczy jak często nawiedzano to sanktuarium, w którym znajduje się cudowna statua Matki Bożej. My do tej Matki Bożej, a także
do Piekarskiej pojedziemy nie we wtorek 4 września, lecz we czwartek 6 września o
godz. 5.00. Koszt przejazdu wynosi 30 zł.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: 1 Tes 1, 1-5. 8b-10 * Mt 23, 1. 13-22
Wtorek: 1 Tes 2, 1-8 * Mt 23, 23-26
albo 1 J 4, 7-16 * Mt 23, 8-12
Środa: Jr 1, 17-19 * Mk 6, 17-29
Czwartek: 1 Tes 3, 7-13 * Mt 24, 42-51
Piątek: 1 Tes 4, 1-8 * Mt 25, 1-13
Sobota: 1 Tes 4, 9-11 * Mt 25, 14-30
-7-

Intencje mszalne:
Poniedziałek 27 sierpnia Moniki, Cezarego
6.00 Śp. Marianna Bylica
7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog.
Boże dla Marii i Grzegorza oraz dzieci
w 13 rocz. ślubu
7.30 Śp. Teresa Mikucka i zmarli z rodziny
Mikuckich
8.00 Śp. Jerzy i Władysław Salepa
12.00 Śp. Zofia Bandoła
18.00 Śp. Genowefa Haśkiewicz
Wtorek 28 sierpnia Augustyna, Aleksandra
6.00 Śp. Marianna Bylica
7.00 Śp. Zofia Bandoła
7.30 O opiekę Bożą dla Jana
8.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
12.00 O błog. Boże dla Aleksandry Markowskiej
w 1 rocz. urodzin
18.00 Śp. Roman Komendera

Piątek 31 sierpnia Rajmunda, Bohdana
6.00
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Śp. Genowefa Hrzęstek
7.30 Śp. Marianna Bylica
8.00 Śp. Marian Żegliński
12.00 Śp. Franciszek Piecek w 13 rocz. śm.
15.00 O błog. Boże w pracy katechetycznej
Ojca Świętego i naszych katechetów
18.00 Śp. Zofia Bandoła
Sobota 1 września Bronisławy, Idziego
6.00 Śp. Stefan, Marian, Wojciech, Maria
i zmarli z rodziny Ramendów
7.00 Śp. Stefan Bernacik
8.00 Śp. Marianna Bylica
12.00
17.00 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio
Maryja
18.00 Śp. Anna Michałek w 8 rocz. śm.

Środa 29 sierpnia Jana, Beaty
6.00 Śp. Maria, Michał oraz dzieci
7.00 Śp. Zbigniew Siłkowski w 5 rocz. śm.
7.30 O opiekę Bożą dla Wiesława
8.00 Śp. Ludwika i Apolonia Pawlik
12.00 Śp. Zofia Bandoła
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Niedziela 2 września Stefana, Juliana
6.00 Śp. Jan Gruszewski
7.30 Śp. Rozalia Rączkiewicz w 2 rocz. śm.
9.00 O błog . Boże Euniki i Ryszarda
w 1 rocz. ślubu
10.30 Śp. Franciszek Cholewa w 5 rocz. śm.
12.00 Śp. Jan, Irena, Anna
13.15 chrzty
Sp. Szymon i Stanisława Zawada
w 55 rocz. śm.
18.00 W intencji Bogu wiadomej

Czwartek 30 sierpnia Feliksa, Małgorzaty
6.00 Śp. Marianna Bylica
7.00 Śp. Stefania Hrzęstek
7.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Renaty i Mirosława oraz dzieci
8.00 Śp. Czesław Pawlik
12.00 Śp. Józef Baran
18.00 Śp. Zofia Bandoła
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IŚĆ – NIE IŚĆ? GŁOSOWAĆ – NIE GŁOSOWAĆ?
Wielu jest w naszej Ojczyźnie ludzi,
którzy poznali gorzki smak rozczarowania i w następstwie zniechęcenia. Iluż to
było takich, których hasła komunistyczne
bardzo porywały. Zapisywali się do partii
nie tylko dla chleba, ale z przekonania, że
zbawią świat, a na pewno Polskę, a koniecznie Wadowice. Byli przekonani, że
tamten ustrój ma wielkie szanse zrównać
ludzi, oraz zapewnić im szczęście. Komunistyczny raj. Przyjęli za swoje hasło, że
sojusz robotniczo–chłopski, który wyłania właściwą władzę spełnia pragnienia wsi
i miast. To był okres propagandy sukcesu. Wszystkim i we wszystkim będzie coraz lepiej. Aż doświadczyli bolesnego faktu, że ten rząd robotniczo – chłopski strzelał do robotników, a chłopom odbierał ziemie. Ideologia zakłamania i zniewolenia
doprowadziła na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do katastrofy gospodarczej. Wszystko na kartki.
Wszędzie braki. Efektem tego zakłamanego świata było wypowiedzenie wojny
własnemu narodowi. Iluż ludzi wtedy przeżyło ogromny szok i wstyd, że dali się
uwieść hasłom. Przeżyli głębokie rozczarowanie.
Na początku lat osiemdziesiątych ruch
zwany „Solidarnością” poderwał cały naród. Wstąpiła w ludzi nadzieja. Rzesze Polaków były przekonane, że wreszcie po
wielkim zniewoleniu, gdy Polska odzyskała rzeczywistą wolność – nastąpi właściwe rządzenie. To były piękne dni. Polacy
poczuli się gospodarzami wolnej Ojczyzny.
Niestety po raz kolejny powtórzyła się
nasza bolesna historia. My umiemy być
wielcy w boju, na frontach. Umiemy świet- -3-

nie walczyć karabinem i granatem. Niestety trudno u nas o rzetelną pracę i właściwe rządy w wolnej Ojczyźnie. Wielokrotnie doświadczyliśmy, że łatwiej jest
bić się o wolną Ojczyznę, ze łzami śpiewając: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” – niż współpracować z łaską
wolności, którą obdarzył nas Bóg. Niebezpieczeństwa i nieszczęścia nas łączą,
a wolność pobudza do rozprężenia, podziałów, kłótni i wielkiej korupcji. To jest
czas, który wielu entuzjastów „Solidarności” przeżywa jako własny dramat.
Ogromne rozczarowanie.
A myśmy się spodziewali...
Rodzi się w tym zniechęceniu pytanie,
czy po raz kolejny mam głosować po to
tylko, żeby – nauczony przykrym doświadczeniem – pomóc obłowić się kolejnemu posłowi? Moja ambicja i honor podpowiadają mi zdecydowanie: nie chodź na
żadne głosowanie. Tak nie masz wpływu
na kształt rządów. Wybierałem i do czego
doszło. Tym razem absolutnie nie pójdę
głosować. Myślą z przekonaniem, że i ci
z lewa, jak również i z prawa funta kłaków wartają. Gdy wejdą do parlamentu –
myślą tylko o sobie, o swoich pensjach.
Co dobrego zrobili dla wsi, co dobrego
uczynili dla szarego człowieka?
Takimi czarnymi i gorzkimi myślami
karmimy jedni drugich...
Najpierw chciałbym Cię prosić, żebyś
dostrzegł, że wiele w naszej Ojczyźnie w
ostatnich latach się zmieniło nie tylko na
złe, ale więcej na dobre. Radzę Ci: wkładaj na wagę stołową co uważasz za dobre
i to, o czym jesteś przekonany, że to złe.
Popatrz, co przeważyło?
ciąg dalszy na stronie 4

my głos na tych, co w programie swoim
mają nauczanie przeciwne niż uczy Wielki Papież pochodzący z Wadowic – wtedy opowiadamy się przeciw Ojcu Św.
Na kogo głosować? Trzeba się radzić
swego sumienia.
W naszej maryjnej bazylice, w dzień
Narodzin Najświętszej Marii Panny
8 września, odprawimy specjalną adorację o światło Ducha Świętego na właściwe wybory.
To będą na pewno trudne wybory...I dla
Polski i dla Ciebie...
Ks. Proboszcz

ciąg dalszy ze strony 3

Nie można w swoim zniechęceniu stanąć na boku. Trzeba po tej trudnej drodze
iść. Niedopuszczalnym grzechem zaniedbania byłaby rezygnacja z udziału w wyborach. Jest obowiązkiem sumienia iść i głosować. Pytanie, na kogo? Jest takie powiedzenie, że zły to ptak, który własne
gniazdo kala. Nasze chrześcijańskie gniazdo. Nasze wadowickie – związane z Papieżem gniazdo. Jeśli my oddamy głos na
tych, którzy zapowiadają, że to co dla nas
jest świętością, oni zniszczą – wtedy głos
nasz jest przeciw Chrystusowi. Jeśli odda-

To warto przeczytać
oczekiwania. Jeśli będzie się jej stawiać
wysokie wymagania, także etyczne, to ona
stopniowo do nich dorośnie. Jego zdaniem, mitem jest edukacja seksualna, której nie towarzyszy przekazywanie wartości.
Josh McDowell w swym wystąpieniu
zaapelował o stawianie młodzieży wysokich wymagań etycznych. Szczególnie w
aspekcie seksualności. Przedstawił mity
edukacji seksualnej. Jego zdaniem, do
tego miana kwalifikują się twierdzenia, że
współżycie seksualne dwojga ludzi jest
ich prywatną sprawą oraz że używanie
prezerwatywy oznacza bezpieczny seks.
Współżycie seksualne dawno przestało
być sprawą prywatną – obecnie ma silny
wymiar społeczny. To państwo bowiem
z podatków pokrywa koszty leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, to państwo wychowuje porzucone dzieci – mówił McDowell. Mówienie, że będziesz
uprawiał bezpieczny seks, jeżeli będziesz

Jeszcze tylko kilka dni wakacji i rozpocznie się nowy rok pracy dla wychowawców i dla uczniów. Od jednych i od drugich wiele zależy, ale jakie młodzieży chowanie, takie losy przyszłej Rzeczypospolitej, a przede wszystkim morale przyszłych budowniczych Ojczyzny.
W miesiącu marcu przebywał w Polsce
teolog i wychowawca Josh McDowell, którego publikację „Mity edukacji seksualnej”
sygnalizowałam w nr 37/2000 naszego biuletynu. Publikacja ta została podarowana
przez MEN niemal wszystkim liceom
i gimnazjom w Polsce. Warto więc poszperać w szufladach biurek i zapoznać się z tą
publikacją.
Josh McDowell, autor kilkudziesięciu
książek na temat wychowania i rodziny
uważa, że najlepszą metodą wychowania
seksualnego są przede wszystkim rozmowy rodziców z dziećmi oraz wpajanie abstynencji seksualnej aż do ślubu. Nie bójmy się stawiać młodzieży wysokich wymagań. Młodzież świetnie wyczuwa nasze
-4-
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ciąg dalszy ze strony 4

które nigdy nie były aktywnie seksualne,
do szkodliwych i sprzecznych z prawem
zachowań – przestrzega autor książki.
Książka McDowell może wydawać się
szokująca. Oparta jest jednak na amerykańskich trzydziestoletnich doświadczeniach z prowadzeniem edukacji seksualnej.
Z książki można dowiedzieć się o negatywnych skutkach ostrej edukacji seksualnej.
Owszem, trzeba wychowywać młodzież
seksualnie, ale ważny jest kierunek i spoAnna Kotowicz
sób wychowania.

używał prezerwatywy, to bzdura i oszukiwanie ludzi. Z badań wynika, że prezerwatywy w 30 proc. Nie zabezpieczają przed niechcianą ciążą, jeśli chodzi
o chronienie przed chorobami są jeszcze
mniej skuteczne. W publikacji „Mity edukacji seksualnej” McDowell mówi także, by nie zastępować abstynencji prezerwatywą i pigułką. Dostępność środków antykoncepcyjnych zachęca dzieci,

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani
Matko Nieustającej Pomocy
Jakże gorąco dziękujemy Ci za opiekę
jaką okazałaś nam przez 20 lat małżeństwa,
którego dzisiaj mamy rocznicę. Prosimy
Cię o dalszą pomoc w naszym wspólnym
życiu, daj nam zdrowie i siłę w dobrym wychowaniu dzieci
Maria i Józef

N a j uk o c h a ń s z a
Matko Nieustającej
Pomocy
Z najwiekszą ufnością przychodzę do
Ciebie Mateńko prosząc Cię, abyś wysłuchała moich próśb,
które składam Ci w Twoje czcigodne
ręce. Ufam tobie Mateńko i wiem, że nie
zostawisz mnie i mojej rodziny. Proszę
cie o zdrowie dla mojej Mamusi, moich
dzieci Joasi, Tomka, oraz wnuka Filipa.
Uchroń ich od wszelkiego zła. Mateńko
proszę dopomóż mojemu synowi znaleźć
pracę. Prowadź go w czasie podróży i
pokieruj jego wszystkimi sprawami. Dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie każdego dnia.
Błagam nie opuszczaj nas.

Matko Boża Nieustającej Pomocy
Proszę Cię, jeśli taka wola Boża, o dar
kapłaństwa.Weź w opiekę moją rodzinę i
tych których kocham i są drodzy memu sercu. Maryjo pomóż mi, ja tak bardzo Cię o
to proszę.
Marek
Z podziękowaniem do Matki Bożej za
wszystkie otrzymane niezliczone łaski, z
prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo dla całęj rodziny. W 25 rocznicę slubu Anny i Mariana o zdrowie i opiekę
Matki Bożej w małżeństwie.

Twoja służebnica
Małgorzata z rodziną
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