Nasze sprawy
Komunikat Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”
1. Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że
w dniu 6 maja br. nasi przedstawiciele złożyli wizytę
w Zarządzie Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie.
Podczas rozmów przedstawiciel Związku
przyjął nasz rejestr osób chętnych do pracy na terenie Niemiec. Z wadowickiego rejestru wytypowano wstępnie 15 osób do
pomocy przy robotach rolnych. Wg oświadczenia naszego rozmówcy listę wytypowanych kandydatów przekazano do akceptacji niemieckim pracodawcom, którzy w ciągu najbliższych dni powiadomią Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach o zatrudnieniu bezrobotnych. Jednocześnie przedstawiciel Związku Centralnego Dzieła Kol-

Spotkanie

pinga prześle nam informację o terminie i miejscu spotkania w Wadowicach osób zaakceptowanych przez pracodawców w Niemczech. Na spotkaniu przedstawiciel z Krakowa omówi szczegółowo warunki, jakie
wyjeżdżający powinni spełnić przed wyjazdem i podczas pobytu na obczyźnie.
Ustali też termin odjazdu autokaru z Wadowic. Ponadto, przekazano nam prośbę
pracodawców, by każda osoba przyjeżdżająca do pracy posiadała własną odzież roboczą /ubranie, obuwie, nakrycie głowy/.
2. Biuro Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Wadowicach przy parafii Of. NMP
czynne jest w każdy wtorek od godziny
16.00 do 18.00 /Dom Parafialny I piętro/.
Zarząd Stowarzyszenia
w Wadowicach

były bardzo zróżnicowane. Świadomość
społeczeństwa w tej kwestii jest niewielka,
stąd też zdania są podzielone. Na codzień
jesteśmy przez telewizję przekonywani
o tym jak pozytywne, a wręcz „zbawienne”
będzie przystąpienie Polski do UE, z drugiej
strony widzimy ile już kosztowało Polskę
tzw. przystosowanie do wymogów UE.
Musimy bardzo mocno zastanowić sie
i prosić o światło Ducha Świętego zanim
powiemy tak lub nie do Unii Europejskiej.
Wanda Mateja

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 KSIĘGIWYJ-

DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU

ŚCIA:
Wj 34, 4b-6.8-9
Bóg objawia się Mojżeszowi

ŚWIĘGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
2 Kor 13, 11-13
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA:
J 3, 16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Akcji Katolickiej

Dnia 16 maja 2002 r. odbyło się
comiesięczne spotkanie Akcji katolickiej
przy Bazylice Of. NMP. Spotkanie
poprzedziła msza św., na której wspólnie
modlilismy się wraz z grupą żołnierzy armii
gen. Andersa.
Na spotkaniu zastanawialismy sie nad
kierunkiem działania naszej Akcji Katolickiej.
Została również poruszona kwestia
przystąpienia naszej Ojczyzny do Unii
Europejskiej. Tak jak wszedzie, gdzie jest
grupa dyskutujących ludzi, tak i u nas głosy
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Jezus powiedział do Nikodema: <Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego>.

Słowem
Sąd jest w nas, a my jesteśmy sędziami nas
samych! Jako dzieci Boże jesteśmy stworzeni do miłości. Jesteśmy nieskończenie kochani i powinniśmy nieskończenie kochać.
Kto nie kocha, nie stanie sie człowiekiem,
a kto nienawidzi, gubi samego siebie. Kto
odrzuca Jezusa, który przyszedł na świat
z miłości, odrzuca swoje własne przeznaczenie. Kto nie daje w swoim życiu żadnej szansy miłości, rezygnuje z samego siebie. Kto
grzebie tęsknotę za byciem kochanym i za

Oto słowo Pańskie.

kochaniem, sam sobie kopie grób. Każdy
nerw naszego człowieczeństwa krzyczy za
miłością i każdy dzień, w którym miłość nie
określała naszego życia, jest dniem martwym. My jesteśmy sędziami i od nas samych
zależy, czy nasze życie odpowiada powołaniu do miłości i czy stajemy się tym, czym
być powinniśmy. Wiara w Jezusa jest dla nas
przypomnieniem o naszym powołaniu, o naszym celu, dla którego zostalismy stowrzeni: miłosci, żeby być szczęśliwymi.
Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.05.2002
1. Dzisiaj w przeżywaniu Mszy św.
pomaga nam zespół wokalny z Krakowa.
Bóg zapłać zespołowi za wykonane pieśni religijne. Po mszach można nabywać
taśmy z piosenkami. Po mszy św. wieczornej, o godz. 19.45 odbędzie się koncert najpiękniejszych pieśni maryjnych
w wykonaniu krakowskiego zespołu kameralnego. Zapraszamy.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o silną wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii.
3. W środę 29 maja o godz. 18.30 odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed
uroczystością Bożego Ciała. Obecność na
próbie konieczna do wzięcia udziału
w procesji.
4. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa
zwana u nas Bożym Ciałem. W tym dniu
wszyscy wierzący wezmą udział w uroczystej procesji, która rozpocznie się
w naszej bazylice mszą św. o godz. 10.30.
Na tej mszy św. chcemy uczcić srebrny
jubileusz kapłaństwa ks. Dziekana Tadeusza Kasperka. Zwyczajem ubiegłych lat,
wierni dwóch wadowickich parafii pójdą
w procesji w tym roku od bazyliki do kościoła św. Piotra.
5. Prosimy naszych parafian, aby
świadectwem swej obecności oraz pobożnego zachowania się okazali żywą wiarę
do Jezusa obecnego w Najświętszym Sa-

kramencie. Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, a drugiego przez młodzież
Służby Liturgicznej oraz Stowarzyszenie
KSM-u. W Boże Ciało w naszej bazylice
będą Msze Św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
10.30, 13.15 i wieczorem o godz.19.00.
6. W oktawie Bożego Ciała urządzamy procesje po rynku o godz. 18.30.
7. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 członków Rycerstwa Niepokalanej, a także uczestników
duchowej adopcji poczętego dziecka.
W tym dniu z sakramentami świętymi odwiedzamy chorych i starszych.
8. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na wykonanie polichromii w Kaplicy
Ukrzyżowania. W ostatnim tygodniu pracownia konserwatorska w Krakowie przyjęła ołtarz Ukrzyżowania do gruntownej
renowacji. Koszt malowania kaplicy oraz
renowacji ołtarza wyniesie 90 tys. zł.
9. Zapraszamy członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej na spotkanie
w przyszłą niedzielę na godz. 16.00.
10. W sobotę 8 czerwca odbędzie się
pielgrzymka do Czernej. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt 10 zł.
11. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa, w środę – wspomnienie
bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w piątek – Święto Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, w sobotę – wspomnienie św.
Justyna, męczennika.

Chrzest Św.:

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

Wiktoria Julia IWAŃSKA, córka Roberta i Agaty
Karolina Zuzanna MIROCHA, córka Marka i Renaty
Łukasz Michał PORZYCKI, syn Piotra i Jadwigi
Wiktoria STYPUŁA, córka Dariusza i Agnieszki
Módlmy się 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.

Łukasz Grzegorz PŁONKA syn Józefa i Haliny z d. Rusinek,
zam. Chocznia, ul. Biała Droga 107 Elżbieta Anna BIZOŃ córka Jana i Kazimiery z d. Palichleb zam. Wadowice, Os. Widok 14
Niech Bóg napełni ich miłością, która
wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:

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

Julia GORYL, ur. 1920 r., zam. Wadowice, ul. Lipowa
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj jej wieczne spoczywanie.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: 1 P 1, 3-9 * Mk 10, 17-27
Wtorek: 1 P 1, 10-16 * Mk 10, 28-31
Środa: 1 P 1, 18-25 * Mk 10, 32-45
Czwartek: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; 1 Kor 10, 16-17
* J 6, 51-58
Piątek: So 3, 14-18 * Łk 1, 39-56
Sobota: Jud 17, 20b-25 * Mk 11, 27-33

Ks. Jakub Gil-Proboszcz
-2-
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Intencje mszalne:

Czwartek 30 maja Jana, Joanny

Poniedziałek 27 maja Augustyna, Fryderyka
6.00 Śp. Władysław Książek
6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
7.00 Śp. Anna i Józef Karpała
7.30 Śp. Stanisław Bołdys
8.00 Śp. Maria Gracjasz
12.00 Śp. Stefania Rokitka
18.00 Śp. Anna Burzej
Wtorek 28 maja Wilhelma, Jaromira
6.00 O zdrowie i szczęśliwy przyjazd
Ojca Świętego do Ojczyzny
6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
7.00 Śp. Anna Burzej
7.30 Śp. Tadeusz Pławny i jego rodzeństwo
8.00 Śp. Maria Gracjasz
12.00 Śp. Józef i Zygmunt
18.00 Śp. Karol i Stanisława Jończyk - 10 r. śm.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Jezusa Chrystusa - Boże Ciało
6. 00 Śp. Józef Płonka - 1 r. śm.
7.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
Śp. Aleksander Mlak
9.00 Śp. Anna Huber
Śp. Klemens Mroziński
10.30 Procesja
13.15 Śp. Dorota Curzydło
19.00 Śp. Maria Gracjasz
Piątek 31 maja Anieli, Kamili
6.00 Śp. Marek Majdak - 2 r. śm.
6.30 Śp. Bronisław Maleszyk - 2 r. śm.
7.00 Śp. Zygmunt Zaniewski
Śp. Czesław Pawlik
Śp. Józef Matuszyk
7.30 Śp. Teresa Mikucka z rodziną
8.00 Śp. Jan Byrski
12.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
18.00 Śp. Anna Burzej
Sobota 1 czerwca Justyny, Jakuba
6.00 Śp. Roman Piesko
6.30 Śp. Irena Kałuża
7.00 Śp. Honorata Skrzypek
7.30 Śp. Anna Burzej
8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00
16. 00 W intencjach Ojca Świętego; za
Ojczyznę, Kościół i Radio Maryja
18. 00 Śp. Józef Kleszcz - 2 r. śm.

29 maja Teodozji, Urszuli
Śp. Józefa, Franciszek, Józef i zmarli z rodziny
Śp. ks. Czesław Adamaszek
W pewnej intencji
Śp. Stanisława Ziomkowska
Śp. Maria Gracjasz
Śp. Władysław Książek
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00
Za wszystkich uczestników
Nowenny oraz w intencjach
składanych próśb i podziękowań

Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00

Niedziela 2 czerwca Marceliny, Piotra
6.00 Śp. Honorata Skrzypek
7.30 Śp. Anna Burzej
9.00 Śp. Izabela Cienkusz
10.30 Śp. Mieczysław, Józef, Genowefa
12.00 Śp. Stefan Bernacik - 10 r. śm.
13.15 Chrzest
19.00 Śp. Aleksander Kucia
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Urodzinowy prezent
Normalnie na urodziny oprócz życzeń często ofiaruje się określony prezent. Na 82 rocznicę urodzin Jana Pawła II, która w tym roku
wypadła w wigilię zesłania Ducha Świętego,
otrzymałem przepiękne prezenty, które przekazałem Ojcu Świętemu. Pierwszy to niezwykłe przeżycie związane z II zjazdem szkół
noszących imię Jana Pawła II. W najbliższym
numerze biuletynu dokładnie opiszę to spotkanie. Drugim prezentem, w którym uczestniczyłem był żywy portret Papieża wykonany na naszym rynku. To przedsięwzięcie
medialne. Dużo o nim pisała prasa – zwłaszcza Gazeta Krakowska, bo ona była promotorem, a także Radio Plus, Radio i Telewizja
Kraków jak również Urząd naszego miasta.
Radosnym darem była również pielgrzymka zorganizowana przez ks. Janusza Żmudę
i ks. Artura Chrostka do Włoch. Każdy pobyt w Wiecznym Mieście pogłębia zrozumienie istoty Kościoła. Do pięknych prezentów
urodzinowych trzeba też zaliczyć obecność
naszych młodych z ks. Janem Jarco przy
bramie trzeciego tysiąclecie nad Lednicą.
Wejście grupy wadowiczan w nieprzeliczone rzesze młodych przeżywających bogactwo Lednicy – to wielka sposobność do naładowania nowymi energiami religijnymi.
Następnym prezentem urodzinowym dla

Papieża w wigilię Zielonych Świąt było
wieczorne nabożeństwo w naszej bazylice.
Z radością patrzyłem na dzieci, młodych,
dorosłych i starszych – uczestników różnych grup parafialnych. Z wielkim rozrzewnieniem i wdzięcznością słuchałem świadectw poszczególnych przedstawicieli
wspólnot działających przy naszej parafii.
Świadectwa te drukujemy w biuletynie.
Przez ich utrwalenie na piśmie, a także podanie do wiadomości ogółowi parafian pragnę wyrazić uwielbienie Trzeciej Osobie
Boskiej, a także podziękować członkom
określonych wspólnot. Raduje się serce
moje, że parafianie nasi coraz bardziej rozumieją potrzebę zaangażowanie się w życie Kościoła. Wielbię Boga, że w naszej
wspólnocie parafialnej coraz więcej wiernych szuka pogłębienia swojej wiary. Nie
chcą być tylko biernymi słuchaczami słowa Bożego, ale pragną włączyć się w konkretne zadania.
W wigilię Świąt Ognia dziękowałem
Temu, który ukazał się w ognistych językach, że i w naszej parafii zapala nas do
różnych przedsięwzięć.
Kościół, o którym marzy Jan Paweł II,
to taka wspólnota, która przeżywa wiosnę
nowej ewangelizacji.
Ks. Proboszcz

Akcja Katolicka
Akcja Katolicka w Polsce jest wg Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez
Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną.
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie
ogólnopolskie posiada osobowość prawną. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej wspólnoty katoli- -3-

ków świeckich z hierarchią kościelną w
prowadzeniu misji apostolskiej kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
pogłębianie życie religijnego, moralnego,
intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych kościoła a zwłaszcza reagowanie na
zagrożenia wiary i moralności chrześci(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i rodzinnym miastem Wadowice. Materiał
ten posłuży do opracowania kroniki pontyfikatu Jana Pawła II w aspekcie Jego
związku z miastem rodzinnym. Jako
przedstawiciel Akcji Katolickiej zwracam
się z apelem do wszystkich parafian
o przekazywanie wszelkich pamiątek mających związek z Ojcem Świętym i Wadowicami.
Cenne pamiątki będą kserowane
i zwracane właścicielom. Materiały te
można składać w kancelarii parafialnej
lub w zakrystii na ręce ks. Proboszcza.
Na zakończenie chciałem poinformować, ze 16 dnia każdego miesiąca po wieczornej Mszy Św. czekamy na nowych
członków.

jańskiej, kształcenie działaczy katolickich
i wychowanie ich do aktywności w życiu
społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej rozpoczął swoją działalność wiosną 2001r. W
dniu 16 każdego miesiąca członkowie AK
uczestniczą we Mszy Św. o godz. 18.00,
potem spotykają się w Domu Katolickim.
Obecnie tutejszy oddział liczy 22 członków. Parafialnym Asystentem jest nasz
ks. Proboszcz. Na spotkaniach omawiane są aktualne problemy z życia naszej parafii i kościoła, a także formy działania na
terenie naszej parafii.
Podjęto akcję zbierania pamiątek, materiałów prasowych, zdjęć związanych

Władysław Brańka

Rada Duszpasterska
Przy naszej Bazylice działa już kilka
grup katolików świeckich. Są one dziełem
Ducha Świętego, a maja służyć ożywieniu naszej parafii i podniesieniu jej prestiżu. Ostatnio z inicjatywy naszego ks. Proboszcza powstała Duszpasterska Rada
Parafialna z P. Bogdanem Pamułą na czele. Celem Rady jest wyjście naprzeciw

potrzebom i problemom naszej parafii
i parafian. Ma ona służyć parafii na kilku
płaszczyznach: wychowania, opieki nad
biedami ludzkimi, kontaktu z władzami
i mediami, gospodarczo-ekonomicznej. Na
spotkaniu 16 kwietnia ks. kard. Franciszek Macharski pobłogosławił Radę, a my
prosimy o modlitwę. Bóg zapłać
Tadeusz Mrowiec

Chór kościelny

W roku 1965 na bazie chóru męskiego
został założony chór mieszany, który
z małymi przerwami trwa do dzisiaj. Jest
nas 45-ciu, bierzemy udział w ważniejszych uroczystościach liturgicznych. Kto
śpiewa dwa razy się modli dlatego
w ten sposób chwalimy Boga oddając należną Jemu cześć. Wszystkich chętnych,
z dobrym głosem i słuchem zapraszamy
do naszego grona.
Franciszek Zięba

Początek chóru kościelnego w naszej
parafii sięga roku 1934. Założony został
przez organistę w tamtym okresie P. Kaczyńskiego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach. Był to chór wyłącznie męski, uczestniczył we wszystkich
uroczystościach kościelnych; tak przekształcił się w chór parafialny i trwa do
chwili obecnej.
-4-

Honorowa Straż Serca Pana Jezusa
Pod tą nazwą modli się i działa w kościele stowarzyszenie, którego celem jest
otoczyć Serce Jezusa Chrystusa czcią,
miłością i wynagrodzeniem za grzechy
swoje i wszystkich ludzi.
W tym celu każdy z członków obiera
sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara
się ją przeżyć w łączności z Boskim Sercem, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki w duchu miłości i wynagrodzenia myślą staje przed Panem Jezusem obecnym w Tabernakulum.
Straż Honorowa powstała około 150
lat temu w Klasztorze Sióstr Wizytek
w Bourg we Francji. Siostra Maria od
Najświętszego Sakramentu otrzymuje
wizję tarczy zegara, odtwarza go na papierze i przedstawia przełożonej. W środkowej części zegara znajduje się Serce
Jezusa przebite włócznią i oplecione cierniową koroną. W godziny zegara wpisują się siostry, aby w modlitwie adoracyjnej czuwać przy Sercu Jezusa.
Praktyka „Godziny obecności przy
Sercu Bożym” rozwija się. Dzieło to
przekroczyło mury klasztorne. Do Stra-

ży zapisywali się także wielcy i sławni ludzie. Wśród nich byli również papieże:
Pius IX, Leon XIII, Pius X, którzy bardzo
cenili sobie przynależność do Straży Honorowej. Dziś to Stowarzyszenie obecne
jest na wszystkich kontynentach, a dzięki
różnicom czasowym nieprzerwanie trwa
Straż Honorowa i w każdej godzinie wielbi
Serce Boga.
Do Honorowej Straży w naszej parafii
należy około 70 osób. Członkowie Straży
realizując wymienione cele: miłość, cześć,
wynagrodzenie Boskiemu Sercu Pana Jezusa – zamawiają msze św. w każdy pierwszy piątek miesiąca w intencji wynagrodzenia Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy
i zniewagi jakich doznaje od wszystkich ludzi. Również w tej intencji przyjmują Komunię św. Po tej mszy wspólnie adorujemy Najświętszy Sakrament.
W czasie spotkań, które odbywają się
w czwarte czwartki miesiąca, pod kierunkiem naszego Opiekuna - ks. Proboszcza
staramy się kształtować nasze postawy,
aby pełniej kochać Serce Pana Jezusa,
a także naszych bliźnich. Anna Brańka

Wspólnota Dzieci Bożych
Mam na imię Asia. Uczęszczam na
oazę od 3 lat. Oaza jest to wspólnota
Dzieci Bożych. Prowadzą ją ks. Mieszko Pabiś, s. Bogumiła oraz animatorki.
Na spotkaniach omawiamy tematykę Pisma Świętego. Dzieci Boże są rozśpiewaną, radosną grupką. Lubimy jak dzieci śpiewają razem z nami. W naszej

wspólnocie przestrzegane jest przykazanie
miłości do bliźniego. Co roku podczas wakacji wyjeżdżamy na rekolekcje. Nie myślcie jednak, że na oazie tylko się modlimy.
Często u nas gości zabawa i dobra rozrywka. Mile widziani są nowi uczestnicy. Zachęcamy wasze córki, wnuczki do włączenia się do naszej wspólnoty.
Chwała za to Panu
Joanna Maluty
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