Nasze sprawy

Muzeum miejskie
w Wadowicach
zapras za
W ubiegły piątek 1 lutego
2002 roku w muzeum miejskim otwarto wystawę nt.
„Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu
latach”. Wystawa ta została przygotowana
przez Biuro Edukacji Publicznej, Instytutu
Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie,
oraz Muzeum Miejskie w Wadowicach.
Patronat objął Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Prof.
Dr hab. Leon Kieres.

Pielgrzymi opłatek
W niedzielę 27 stycznia na opłatku zebrała się 25 osobowa grupa tych, którzy
w roku 2001 brali udział w krajowych pielgrzymkach organizowanych przez Parafię.
Z radością uświadomiliśmy sobie, iż
w ubiegłym roku Parafia zorganizowała
15 pielgrzymek do różnych Sanktuariów
Polskich. Uczestniczyło w nich około 600
ludzi – byli to najczęściej renciści i emeryci, wśród nich prym wiodły panie. Wielka
wdzięczność należy się Panu Rokowskiemu, naszemu kierowcy, który zawsze
w sposób odpowiedzialny prowadził swój
autokar. Doświadczyliśmy jeszcze raz jak
bardzo nawiedzanie różnych polskich sanktuariów pogłębiło naszą wiarę, a także zbliżyło nas do siebie. Wśród uczestników było
wielkie pragnienie, aby w dalszym ciągu

kontynuować pielgrzymki. Oczywiście
tanie, a więc jednodniowe. Padło też bardzo
ciekawe zdanie, że dzięki czytanemu tygodnikowi „Carolus” uświadomiliśmy sobie,
że należymy do dekanatu Wadowice Północ. Co tydzień oglądam mapkę parafii należących do tego dekanatu, a wielu z nas
w ogóle nie zna historii kościołów naszych
sąsiednich parafii. Nie miało szczęścia ich
nawiedzić. Postanowiliśmy w tym roku tę
lukę uzupełnić.
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Szukajcie pokory

Chór parafialny
W naszej Archidiecezji Krakowskiej na prawie
400 parafii jest
zaledwie kilkadziesiąt chórów
parafialnych. Wadowicka Bazylika ma to szczęście, iż od
wielu już lat ma własny chór. Jest to niewątpliwie zasługą aktywnych naszych organistów, a także chętnych chórzystów.
Obecnemu naszemu Panu Organiście
Krzysztofowi Jopkowi dziękujemy za pracę wkładaną we właściwy poziom wokalny naszego chóru. Opłatek, który był we
wtorek 29 stycznia był doskonałą okazją
by wyrazić wielką życzliwość parafian wobec naszego chóru.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.
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Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA:
Mt 5, 1-12a Błogosławieni ubodzu duchem

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
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Oto słowo Pańskie.

Słowem

W pierwszą rocznicę urodzin

miłosierni, pozostaje tylko drwina i że
krajem rządzą władza i przemoc. Mimo to
słuchali Go. gdy błogosłąwionymi nazwał
tych, którzy pragną sprawiedliwości, nie
uciekają się do przemocy i wprowadzają
pokój. I byli pod wrażeniem Jego słów.
Wyczuwali moc, kryjącą się za Jego
słowami.

Czy przeczuwali, że władza i przemoc nie
uszczęśliwiają, że bogactwo bez czystego
serca nigdy nie może uczynić człowieka
szczęśliwym?
Prawdopodobnie tak, w przeciwnym razie
od razu by Go przegonili, nie pozwoliliby
Mu dokończyć. Ale jednak każde dziecko
wie, że ci, którzy są ubodzy, nie mają
żadnych szans, że dla tych, którzy są

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
Roczek. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich rodzicom
i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W lutym swój Roczek obchodzą:
Beata Edyta ZAJĄC
Patryk Adam WIECHEĆ
Bogusława PAWŁOWSKA
Adrian Mohammad ROGOWSKI

Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela Zwykła - 3 lutego 2002 r.
1. Dziś o godz. 17.30 odprawiamy Nieszpory.
2. W środę na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za rodziny, w których
ktoś choruje.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy
w naszej bazylice nabożeństwo eucharystyczne, zwane nabożeństwem czterdziestogodzinnym. Po każdej Mszy Św. będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu.
W tym dniu na adorację na godz. 14.00
zapraszamy członków Żywego Różańca.
Na godz. 15.00 rodziców z dziećmi, które
w tym roku idą do I Komunii Św. Na godz.
16.00 rodziców z młodzieżą, która w tym

roku przyjmuje Sakrament Bierzmowania.
Na godz. 17.00 tych, którzy w tym roku
mają zamiar przyjąć Sakrament małżeństwa.
O godz. 17.30 będą uroczyste Nieszpory
o Najświętszym Sakramencie.
4. Zmianka Różańcowa, w przyszłą niedzielę będzie zamiast rano wyjątkowo
o godz. 14.00 w Bazylice połączona z adoracją.
5. Za półtora tygodnia, rozpoczynamy
Środą Popielcową okres Wielkiego Postu.
W tym dniu zapraszamy na uroczystą procesję pokutną, którą rozpoczniemy o godz.
15.30 u Ojców Karmelitów, a zakończymy
Mszą Św. w naszej bazylice o godz. 16.00.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Zapraszamy na comiesięczną pielgrzymkę na Apel Jasnogórski
do Częstochowy - w sobotę 16 lutego.
Wyjazd o godz. 16.00, powrót ok. 24.00. Koszt przejazdu 25 zł.
Nasza parafia przygotowuje oprawę uroczystej mszy św. i Apelu Jasnogórskiego
w kaplicy Matki Bożej. Słowo Boże i rozważania apelowe, transmitowane przez Radio
Maryja i Radio Jasna Góra, poprowadzi Ks. Prałat Jakub Gil – Proboszcz.
Na prośbę Ks. Kustosza wieziemy w darze dla Ojców Paulinów nasze wadowickie
kremówki. W najbliższym numerze „Niedzieli” ukaże się artykuł nt. pielgrzymowania
Wadowiczan do Tronu Królowej Polski.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce.
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Kacper Melchior KASPEREK
Maciej Michał LEŚNIAK
Barbara Wiktoria SKRZYPCZAK
Andrzej Jakub LEŃ
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do
Oliwia Maria JUREK
Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Nasze sprawy
Rycerstwo Niepokalanej
Nasza parafia pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny posiada Bazylikę, w której ukoronowany
jest obraz Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Kult Matki Bożej musi
stanowić integralną część naszej
wadowickiej pobożności.
Cieszę się, że członkowie
Rycerstwa Niepokalanej
podjęli w sposób twórczy zadanie nieustannego ożywiania nabożeństwa do Matki Bożej. Comiesięczne spotkanie formacyjne oraz pierwszosobotnie, aktywne uczestnictwo we
mszy św. wraz z adoracją, jest zewnętrz-

nym znakiem tej pracy. Opłatek, który w
ubiegły czwartek 31 stycznia, przeżywaliśmy w tej wspólnocie świadczył o chęci
podążania tą drogą.
Promocja Wadowic
We wtorek 5 lutego 2002 roku
w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 1 nastąpi otwarcie wystawy pt. „Miasto Wadowice”. Organizatorem tej ciekawej wystawy, która ukazuje historię Wadowic jest Burmistrz Miasta Wadowice, Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

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

Bolesław WITEK, ur. 1934 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Czy i Wy chcecie odejść?

Poniedziałek 4 lutego Joanny, Weroniki
6.00 Śp. Stanisław Łopata
6.30 Śp. Jan Folga
7.00 Śp. Czesław Knapik - 10 r.śm.
7.30 Śp. Maria Głuszek
8.00 Śp. Zuzanna Wróbel
12. 00 Śp. Janina Wacławska
18. 00 Śp. Edward Owcarz
Wtorek 5 lutego Agaty, Agnieszki
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 Śp. Edward Owcarz
7.00 Śp. Maria Głuszek
7.30 Śp. Zuzanna Wróbel
8.00 O błog. Boże i zgodę w rodzinie
12. 00 Śp. Bronisława Grad
18. 00 Śp. Zbigniew Foryś
Środa 6 lutego Doroty, Pawła
Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki
i towarzyszy
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Jan Folga
7.00 Śp. Emilia Brzukała - 1 r.śm.
7.30 Śp. Zuzanna Wróbel
8.00 Śp. Piotr Bik - 5 r.śm.
12. 00 Śp. Franciszek i Janina z dziećmi
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18. 00 Za wszystkich uczestników Nowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Piątek 8 lutego Ireny, Hieronima
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 Śp. Edward Owcarz
7.00 Śp. Zuzanna Wróbel
7.30 Śp. Maria Głuszek
8.00 Śp. Teresa Grabowska
12. 00 Śp. Mieczysław Kłobuch - 14 r.śm.
18. 00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania,
Zofia
Sobota 9 lutego Apolonii, Eryki
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 Śp. Edward Owcarz
7.00 Śp. Teresa Grabowska
7.30 Śp. Mieczysław Kurek
8.00 O błog. Boże i zdrowie dla
ks. Stanisława w rocznicę chrztu św.
12. 00 Śp. Tadeusz Sabuda
Śp. Helena i Florian Wicherek
18. 00 Śp. Zofia, Michał, Józef, Helena
Niedziela 10 lutego Elwiry, Scholastyki
6.00 Śp. Teresa Grabowska
7.30 Śp. Marian Filek
9.00 Śp. Józef Witek - 4 r.śm.
10. 30 Śp. Mieczysław Śmieszek z dziećmi
o radość wieczną
11. 30
12. 00 Śp. Edward Owcarz
13. 15 Roczki
18. 00 Śp. Irena Iwanowicz

Czwartek 7 lutego Romana, Ryszarda
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 Śp. Edward Owcarz
7.00 Śp. Zuzanna Wróbel
7.30
8.00 Śp. Józef i Agnieszka
12.00 Śp. Maria Głuszek
18.00 Śp. Zbigniew Foryś
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Wielkim niepokojem napełniało się moje
serce, gdy podczas wizyty kolędowej nie
spotykałem w rodzinach mężczyzn i młodzieży męskiej. Często słyszałem gładkie
odpowiedzi, że ich nie ma bo są w pracy
lub musieli wyjechać. Z bólem myślałem o
tych ojcach, mężach i synach, którzy z
okazji kolędy co roku muszą pracować,
albo wyjeżdżać, czy też odwiedzać.
Ze smutkiem obserwuję grupy ludzi stojących przed kościołem, czy też na rynku
podczas odprawianej Mszy Św. w kościele. Kiedy podchodzę do grupki młodych
chłopców z zapytaniem czy przyszli na
mszę św., słyszę najczęściej zdawkową
odpowiedź: „Myśmy już byli.” Innym razem: „My idziemy
na inną mszę.” Nie trzeba być ograniczonym,
żeby nie pojąć, że Ci
młodzi ludzie, a może i
starsi wyszli z domu,
aby być na mszy, ale
już na nią nie doszli. W
drodze spotkali atrakcyjniejszą przygodę.
Jako Proboszcz z wielkim smutkiem
myślę o tych odchodzących od Kościoła,
od Boga. Ich tradycyjne związki z Bogiem
i Kościołem nie wytrzymują próby czasu.
Brakuje pogłębienia, ożywienia oraz umocnienia. Związek z Bogiem był trwały, gdy
nawiąże się więź osobową. Nieustannie
muszę odkrywać i doświadczać prawdy,
że Bóg jest miłością, jest o mnie zatroskany, zależy Mu na mnie. Ja w odpowiedzi
muszę być zatroskany o Boga w moim życiu. Odkryć, że wiara jest skarbem i perłą.
Ewangelia mówi o kupcu, który dla nabycia skarbu ukrytego w roli pozbywa się
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wielu innych pól. Żeby posiąść drogocenną perłę chętnie rezygnuje z innych kosztowności. Wie, że posiadanie tego wielkiego skarbu i tej wyjątkowej perły stokrotnie
wynagrodzi mu to, czego musiał się pozbyć.
Rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę
z tego, że aby posiąść więź z Bogiem, czyli
wiarę – musi zrezygnować z różnych przyjemności. Zaniechać małych skarbów
i drobnych pereł, aby przeżyć radość tego
osobliwego kontaktu: „Kto Mnie miłuje, do
niego przyjdziemy i mieszkanie w nim
uczynimy.”
Osobową więź, czyli dojrzałą wiarę buduje człowiek poprzez kontakt modlitewny oraz sakramentalny.
Tak bardzo ważne jest,
aby człowiek wciąż rozbudowywał w sobie
ducha modlitwy oraz
coraz godniej przeżywał
przyjmowanie Świętych
Sakramentów. Wśród
nich ukazuje się niezwykła rola Najświętszego
Sakramentu. Odkrywanie prawdy, że Sakramentalny Jezus patrzy na mnie z miłością.
Czterdziestgodzinne eucharystyczne nabożeństwo w naszej parafii jest dla każdego z nas zaproszeniem. Nie można zaproszeniem Jezusowym wzgardzić. W te dni
należy choć na chwilę wstąpić do naszego
kościoła. Z wiarą patrzyć na Jezusa ukrytego pod postacią Chleba.
Niedziela 10.02 po południu jest zaproszeniem dla tych, którzy w roku 2002 będą
przyjmowali wielkie Sakramenty Święte.
Chrzest i bierzmowanie to tak zwane Sa-

najważniejsze w życiu to zdrowie. Mamy
świadomość, że Bóg jest dawcą wszelkiego dobra, a więc i zdrowia - mało Mu dziękujemy za ten wielki dar. Wtorek będzie
dniem, w którym każdy zdrowy przyjdzie
choć na chwilę do naszej bazyliki na adorację Najświętszego Sakramentu, aby powiedzieć Jezusowi: „Dziękuję Ci. Lata płyną a ja czuję się dobrze. Mam zdrowe nogi.
Silne ręce. Dobrą głowę. Zdrowy żołądek.
Mam apetyt do jedzenia i dobre spanie. Jakież to wszystko ważne w moim życiu.
Zdaje sobie spraw, że to od Ciebie pochodzi. Jezu Chryste bądź za te dary ode mnie
pochwalony i uwielbiony. Nieśmiało Cię
proszę: przedłużaj mi na długie lata to moje
dobre zdrowie. Choć wiele mi brakuje, bo
nie mam ani dużego majątku, ani też dobrej posady, czy też wielkiego uposażenia
– czuje się dobrze, bo mam zdrowie.”
Uświadamiam sobie, że ten wielki skarb
od Ciebie pochodzi. Bądź Panie za niego
uwielbiony.

ciąg dalszy ze str. 3

kramenty inicjacyjne – włączające w Chrystusa i ożywiające więź z Chrystusem. Sakrament małżeństwa to społeczny sakrament. Społeczeństwo i naród jest taki, jakie
są w nim małżeństwa i rodziny.
Poniedziałek 11.02 jest Światowym Dniem
Chorego. Wielką łaską jest godne przeżywanie choroby. Wielki szacunek budzi godne przeżywanie starości. Jest to wielki dar,
o który należy na kolanach prosić Boga. Poniedziałkowy dzień w naszej parafii jest wielkim dziękczynieniem i prośbą za chorych i
starszych. Jezus w Najświętszym Sakramencie jest tym, o którym mówi Św. Paweł: „Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia.”
Natomiast wtorek 12.02 jest dniem radosnego dziękowania za zdrowie. Ileż to razy
słyszałem w okresie Świąt Bożego Narodzenia następujące zdanie: „Życzę Ci
wszystkiego najlepszego. Ale najważniejsze
to zdrowie.” Tak uparcie stwierdzamy, że

aby ich nie krępować, a oni mi wtenczas
śmiało mówią o swych dolegliwościach
i potrzebach.”
Ale najważniejsze było jej bardzo bogate życie wewnętrzne. Te głębokie i bardzo osobiste dialogi z Jezusem, łaski, które otrzymywała na każdym miejscu,
a wszystko to z miłości do Zbawiciela,
który zwracając się do niej powiedział:
„Teraz wiem, że nie dla łask, ani darów
Mnie miłujesz, ale wola Moja droższa ci
jest niż życie; dlatego łączę się z tobą tak
ściśle, jako z żadnym stworzeniem.”
Udział w eucharystii i komunii świętej
był dla niej szczytem radości i szczęścia,
każda chwila spędzona przy tabernakulum
dostarczała jej ogromnych wzruszeń i zachwytów. Wtedy bardzo często oglądała
Boga w widzialnej postaci „Po przyjęciu
Komunii św. nagle ujrzałam Wieczernik,
a w nim Pana Jezusa i Apostołów; widziałam ustanowienie Najświętszego Sa-

kramentu. Jezus pozwolił mi wniknąć do wnętrza swego i poznałam wielki Majestat Jego
i zarazem wielkie uniżenie Jego.” To
w czasie takich widzeń inspirowanych głęboką modlitwą i miłością otrzymała wskazówki jak powinien wyglądać obraz Jezusa
Miłosiernego, jak odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz jakie obietnice dał Jezus uciekającym, się do Jego miłosierdzia.
Dar świętości, największy jaki otrzymała od
Boga nie przyszedł sam od siebie, okupiony
został życiem pełnym poświęcenia, ubóstwa,
pokory, posłuszeństwa i modlitwy.
Obecność św. Faustyny w prezbiterium,
a więc tam gdzie sprawowana jest ofiara
Mszy Świętej, gdzie przebywa Chrystus
w Najświętszym Sakramencie, gdzie najbardziej doświadczamy Bożego miłosierdzia (jej
ulubione miejsca) niech przypomina nam,
jaką drogę należy wybrać w życiu oraz
komu należy zaufać aby osiągnąć obietnicę
zapowiedzianą w błogosławieństwie.
Józef Lehrfeld

Ks. Proboszcz

Św. Siostra Faustyna w naszym prezbiterium
Jednym z elementów ozdabiającym prezbiterium jest wizerunek św. Siostry Faustyny Kowalskiej opatrzony podpisem, którym jest treść błogosławieństwa Jezusa
wypowiedzianego w Kazaniu na Górze „
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność ziemię posiądą”.
Treść tego napisu w pełni obrazuje życie
św. Faustyny, które całkowicie poświęciła
Bogu. Wiemy z zapisów w jej „Dzienniczku” jak realizowała swoje powołanie w zakonie. Bez rozgłosu, zbędnego szumu,
w cichości serca, z wielką pokorą modliła
się do Boga za grzeszników. Skromność,

posłuszeństwo i miłość do wszystkich ludzi to cechy i zasady, którymi kierowała
się każdego dnia. Wielokrotnie stosowała
większe umartwienia niż wymagała reguła
zakonna, aby ofiarować je za potrzebujących. Cierpienia – te fizyczne oraz te, którymi doświadczał ją Jezus, przyjmowała
zawsze bardzo ochoczo, bez sprzeciwu,
wręcz z miłością i ofiarowała je za potrzebujących. Bardzo taktowna, aby nikogo nie
urazić – nawet wobec żebraków „Kiedy
przychodzą do furty drugi raz ci sami ubodzy, obchodzę się z nimi z większą łagodnością i nie daję im poznać, że już raz byli,
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Sposób organizowania spotkań towarzyskich
siłku bardzo cementowało poszczególne grupy. Jest to wielkie dobro naszej polskiej tradycji, które chcemy podtrzymywać i rozwijać. Organizatorom opłatków w naszym
Domu Katolickim, a także
w innych miejscach naszej parafii wyrażam serdeczne podziękowanie. Dużo się mówi
i pisze o wzrastającym polskim
egoizmie, a za mało uwidacznia
się działanie różnych grup społecznych i parafialnych, które z potrzeby serca oraz z miłości do Boga i człowieka bezinteresownie dużo dobrego robią.

W minionym okresie Bożego Narodzenia, który został zamknięty świętem Matki Bożej Gromnicznej
w naszej parafii zostało zorganizowanych dziesięć spotkań towarzyskich, zwanych opłatkami. Cechą charakterystyczną tych wszystkich spotkań była wewnętrzna potrzeba organizowania ich przez poszczególne grupy, które same i z własnych środków finansowych je
urządzały. Łamanie się opłatkiem, kolędowanie i spożywanie przygotowanego po-5-

