WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI
RELIGIJNE I PATRIOTYCZNE
W ROKU 2002 W NASZEJ PARAFII
6 stycznia - niedziela - Podsumowanie roku 2001
godz. 1600 Kolędowanie dzieci szkolnych
wraz z Konkursem Szopek
13 stycznia
godz. 1500 Opłatek grupy pielgrzymkowej
godz. 1530 Koncert kolęd i pastorałek
24 stycznia godz. 1200 - Modlitwy o pokój
27 stycznia - niedziela - Msze św. w intencji rodzin, które przyjęły kolędę
13 lutego - Popielec godz. 1500 - Procesja pokutna od OO Karmelitów
Wielkiego Postu - 10 marca
Rekolekcje dla młodzieży LO Rekolekcje dla młodzieży z gimnazjum
od II Niedzieli Wielkiego Postu - 24 lutego
- od V Niedzieli Wielkiego Postu - 17 marca
Rekolekcje dla młodzieży szkół budowRekolekcje dla dzieci szkolnych
lanych - od III Niedzieli Wielkiego Postu -od V Niedzieli Wielkiego Postu - 17 marca
3 marca
Rekolekcje dla dorosłych - od V NieRekolekcje dla młodzieży szkół
dzieli Wielkiego Postu - 17 marca
z ul. Wojaska Polskiego - od IV Niedzieli
24 marca - Niedziela Palmowa - Droga Krzyżowa ulicami miasta
16 kwietnia - Sakrament Bierzmowania dla młodzieży klas III gimnazjum
3 maja - Święto Patriotyczne
5 maja - I niedziela maja - I Komunia Święta - godz. 1030 i 1200
Maj - Nabożeństwo Majowe połączone z procesjami wielbiącymi Boga za wybór Papieża
18 maja - Urodziny Ojca Świętego - Zjazd szkół noszących imię Jana Pawła II - Wieczór
czuwania z Duchem Św.
30 maja - Boże Ciało - Msza Św. na rozpoczęcie procesji - godz. 1030
Maj - Pielgrzymka do Włoch
27 czerwca - Odpust ku czci MB Nieustającej Pomocy - Suma g. 1200, dla chorych g. 1600
Czerwiec - Pielgrzymka do Medjugorie
14 lipca - XVII Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Częstochowy
Wakacyjny wyjazd dzieci na kolonie parafialne nad morze - od końca czerwca do lipca
Rekolekcje oazy Dzieci Bożych z naszej parafii od 29.07 - 14.08
Wrzesień - Pielgrzymka na Litwę
13 października - II Niedziela Papieska; 16.10 - 24 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
10 listopada - Msze św. za wypominanych
21 listopada - Uroczystość Ofiarowania NMP - Główna Msza św. o godz. 1600
Adwent - Rekolekcje adwentowe
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Drodzy Parafianie
Niech nasza kapłańska obecność w Waszej Rodzinie
wyprosi u Najwyższego obfitość błogosławieństwa Bożego.
W rodzinie, którą błogosławimy – niech na stałe zagości Pokój i Dobro.
D

o błogosławieństwa kolędowego dołączamy nasz parafialny biuletyn, który wydajemy
co tydzień od 12 marca 2000 r. Dzielimy się w nim wiadomościami naszej wspólnoty. Radościami i smutkami. Zwycięstwami i klęskami. Prosimy, abyście zapragnęli podążać szlakiem
tej parafii, w której przed 82 laty urodził się nasz Kochany Papież. Przez fakt przyjętego
chrztu świętego, oraz zamieszkania na tym terytorium dostąpiliście szczęścia, iż należycie do
naszej wspólnoty parafialnej.
Sercem parafii jest kościół, a także rodzina. Bardzo dobrze jest gdy te dwie wspólnoty są
naczyniami połączonymi. Wzajemnie się ubogacają i wzmacniają.
Bazylika nasza jest miejscem o wyjątkowym napięciu modlitewnym. W ciągu dnia wciąż
znajdują się w niej rozmodleni ludzie. Mieszkańcy Wadowic, okolicy, a także pielgrzymi.
Codziennie sprawujemy w niej osiem mszy świętych. Całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu wraz z cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy – pobudzają wielu
ludzi do wstępowania w mury naszej świątyni.
Właściwym skutkiem rozmodlenia jest wielkie miłosierdzie. Nie tylko błagamy o Boże Miłosierdzie – odmawiając Koronkę i klękając przy konfesjonale, ale mamy dużą wrażliwość na
ludzkie biedy. Wystarczy wspomnieć, że w roku 2001 na różnorakie nieszczęścia ludzkie odpowiedzieliśmy sumą 50 tys. zł., z tego na powodzian aż 30 tys. zł. Co miesiąc na różne biedy
naszych parafian dajemy 3 tys. zł.
Cieszymy się również, że dzięki Waszej ofiarności nasza świątynia z miesiąca na miesiąc
staje się coraz piękniejsza.
Sercem parafii jest świątynia jak również i każda rodzina. Życzylibyśmy sobie, by rodziny
naszej parafii odwzorowywały cechy naszego kościoła. Żeby stały się miejscem wielkiej modlitwy i dużego miłosierdzia. Modlitwa jest źródłem sił. Dzięki niej możemy pokonać zagrożenia niszczące nasze rodziny.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... Wszystko znosi, wszystko przetrzyma.

Tego życzą Drogiej i Szanownej Rodzinie
Duszpasterze Parafii Of.NMP w Wadowicach

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA
SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH W NASZEJ PARAFII

SAKRAMENT CHRZTU
Chrzest udzielany jest
w I i III niedzielę miesiąca
oraz w Boże Narodzenie
i Wielkanoc podczas mszy
świętej o godz. 1315.
Chrzest dziecka rodzice
zgłaszają przynajmniej na dwa tygodnie
przed planowanym terminem chrztu przedkładając:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
- metrykę Sakramentu Małżeństwa
(jeśli odbył się poza parafią).
Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania.
Przygotowanie do Chrztu dla rodziców
i chrzestnych odbywa się w soboty przed
I i III niedzielą miesiąca w Domu Katolickim o godz. 1700.

S

AKRAMENT POKUTY
Dyżur w konfesjonale:
- w niedziele i święta – podczas każdej mszy
świętej.
- w dni powszednie – od 600 - 830, 900 - 1200,
1400 - 1700 i podczas wieczornej mszy św.

SAKRAMENT CHORYCH
Spowiedź i Komunia św. dla chorych
udzielana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii
lub zakrystii.
W razie konieczności o każdej porze
u księdza dyżurnego.
W domu chorego należy przygotować:
- stół nakryty białym obrusem,
- krzyż i dwie zapalone świece,
- wodę święconą.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo należy zgłaszać w parafii stałego lub czasowego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Narzeczeni osobiście stawiają się w kancelarii z następującymi dokumentami:
- metryka chrztu (jeśli zostali ochrzczeni w innej parafii),
- indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły ponad podstawowej,
- dowód osobisty,
- inne dokumenty należy dostarczać w trakcie załatwiania.
Zawierając sakramentalne małżeństwo konkordatowe należy dostarczyć również zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

W bieżącym roku ZAPRASZAMY DO NOWO TWORZONEJ WSPÓLNOTY
KRĘGÓW RODZIN. Spotkania jeden raz w miesiącu, w II poniedziałek każdego miesiąca
o godz. 20.00 w Domu Katolickim. Do wspólnoty zapraszamy małżeństwa, które są zainteresowane głębszą znajomością Pisma świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zgłoszenia i kontakt: Ks. Jan Jarco /tel. 873-19-28/ lub u pozostałych duszpasterzy.

INFORMACJE PODSTAWOWE

M

SZE ŚW. W NASZEJ PARAFII:
Niedziele - 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00 /od maja do sierpnia godz. 19.00/
Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi w Kaplicy Domu Katolickiego o 11.30
W tygodniu - 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00; 12.00, 18.00;
(podczas ferii zimowych i wakacji - 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 18.00)
Kancelaria parafialna:
Spotkania z Księdzem Proboszczem
Tel. 873-20-96; 873-21-10
Środa od 9.00 – 10.00, oraz 16.00 – 17.00.
Codziennie 9.00 – 10.00, dodatkowo:
Biblioteka parafialna
poniedziałki i środy od 16.00 – 17.30.
czynna w niedziele od 10.00 – 12.00
Rocznicę sakramentu chrztu św.
i w środy od 16.00 – 17.30
połączoną z Roczkiem obchodzimy
Na M sze św. przyjmujemy w zakrystii
w II niedzielę miesiąca na mszy św.
i w kancelarii parafialnej
o godz. 13.15

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
Miesiące nieparzyste – niedziela – godz.
15.00 w naszym Domu Katolickim
Nowennę do MB Nieustającej Pomocy odprawiamy w każdą środę
o godz. 8.30 i 17.30.

Wydawanie

wszelkich zaświadczeń
zawsze w godzinach urzędowania kancelarii,
sprawy prosimy załatwiać osobiście, zabieramy ze sobą dowód tożsamości.
Majowe i październikowe Nabożeństwo do
Matki Bożej odprawiamy rano i wieczorem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ŻYCIU
WSPÓLNOT PARAFIALNYCH
Grupy duszpasterskie działające w naszej parafii
Akcja Katolicka Spotkania 16 dnia każdego miesiąca o godz. 18.00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Spotkania w piątki o godz. 19.00
Oaza młodzieżowa Spotkania w piątki o godz. 18.00
Oaza Dzieci Bożych Spotkania w piątki o godz. 16.30
Ministranci Spotkania w piątki o godz. 17.00
Wspólnota „Wiara i Światło” Spotkania w piątki o godz. 17.00
Zespół Charytatywny Spotkania w II czwartek m-ca o godz. 17.00
Róże Żywego Różańca Zmianka tajemnic w II Niedzielę po Mszy św. o 7.30
Róże dziecięce Informacje u katechetów uczących w szkołach podstawowych
Chór kościelny Informacje u Pana Organisty
Rycerstwo Niepokalanej Spotkania w czwartek przed I sobotą godz. 17.00
Honorowa Straż Serca Bożego Spotkania w IV czwartek miesiąca o godz. 16.30
Neokatechumenat Spotkania we wtorki i soboty o godz. 19.00
Grupa Pielgrzymkowa Spotkania w III czwartek miesiąca o godz. 19.00
Grupa misyjna dzieci Informacje u katechetów szkół podstawowych
W roku 2001 zorganizowaliśmy 15 pielgrzymek krajowych. Z pomocą Bożą chcemy również w roku 2002 pielgrzymować do znanych sanktuariów polskich.

