Nasze sprawy
<> Odliczenie
Duszpasterska Rada Parafialna informuje, że osoby i instytucje, które chcą
włączyć się w dzieła miłosierdzia prowadzone przez naszą parafię
lub też przyczynić się do upiększenia naszej Bazyliki, mogą dokonać darowizny
„na cele kultu religijnego i na działalność
charytatywno-opiekuńczą”.
Wpłacając stosowną kwotę na konto:
Bank BPH o/Wadowice 10601145320000019962 Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Wadowice 34-100
Pl. Jana Pawła Nr 1 można odliczyć dokonaną wpłatę od podatku. (podst. prawna: art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 26 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.)
Józef Lehferld
<> Ostatnia zbiórka
W ubiegłą niedzielę na malowanie kościoła parafianie złożyli 11.260.,- zł. Bóg
zapłać ofiarodawcom. Podjęliśmy prace
nad polichromią w nawie głównej. Artystki
pragną przedstawić za pomocą obrazów
biblijnych dwie dalsze encykliki Jana Pawła II: Veritatis splendor – O nauczaniu
moralnym Kościoła. Prawdy te będzie
przedstawiał obraz: Kazania Jezusa na
Górze. Następna encyklika w nawie
głównej to: Redemptoris Mater – O bło-

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

gosławionej Maryi
Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. Prawdę o Matce Bożej przedstawi
obraz: Nawiedzenie św. Elżbiety.
<>
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Niecodzienna pielgrzymka

Od kilku już lat na Święto Niepokalanego Poczęcia na Jasną Górę pielgrzymują Romowie. W dzisiejszą niedzielę –
8 grudnia – autokar wypełniony rodzinami cygańskimi z Wadowic pod przewodnictwem s. Serafiny – Albertynki, pojechał do Częstochowy by włączyć się
w pielgrzymkę Romów. Pielgrzymka ta
doszła do skutku dzięki temu, że klub Wiktoria ofiarował na ten cel 500 zł., nasza
parafia 350 zł., a kierowca – P. Rokowski, pojechał tylko za cenę ropy zużytej w
podróży. Niech Matka Boża błogosławi
pielgrzymującym i sponsorom.
<> Zamknięte rekolekcje
Ks. Jan Jarco – katecheta młodzieży
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity zorganizował w trzech turnusach
po trzy dni rekolekcje dla młodzieży klas
maturalnych. Odbyły się one w klasztorze Sióstr Sercanek w Zakopanem. Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach,
a także ks. Jan Jarco uznali, że jest to bardzo dobra droga do pogłębienia dojrzałej
wiary. Rekolekcje te mogły odbyć się
dzięki chęci ks. Jana, a także młodzieży,
rodziców i szkoły. Księża z dekanatu dofinansowali sumą 1 tys. zł., a nasza parafia dała 1.2 tys. zł.
Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
tel. 873-21-10, 873-20-96, E-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl, WWW.bazylika.wadowice.pl

Matka Boska w Roku Różańcu św.
nawiedziła następujące rodziny:
2 grudnia
Barbara i Władysław, Os.Widok 16
3 grudnia
Elżbieta Kotowicz, ul. Sienkiewicza 30
4 grudnia
Maria i Władysław Rokowscy
ul. Łazówka 19
5 grudnia
Jerzy i Agata Nowak
ul. Brzostowskiej 11
6 grudnia
Janina Ewa Mrowiec
7 grudnia
Kazimierz i Danuta Byrski
Os. Piastowskie 5

Dziękujemy naszym rodzinom
za staranie się,
by w ich domu była wspólna modlitwa.
Przez taką postawę
rodzina staje się
domowym kościołem.
Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po
wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to
modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie
i głębi zarazem. [...]
/Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae nr 2/

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA:
Iz 40, 1-5. 9-11
Przygotujcie drogę dla Pana

DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU

ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:
2 P 3, 8-14
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

EWANGELIA:
Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy

mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od
niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając
przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby
się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Intencje
mszalne:

Czwartek 12 grudnia
6.00 W int. Władysława, jego rodziny,
o bł. Boże i zdrowie
Śp. Janina Adamus
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
8.00 Śp. Adam Ramęda
Śp. Aniela
12.00 Śp. Zbigniew, Jerzy iAndrzej Barszczewscy
17.00 Śp. Czesław Czaicki

Poniedziałek 9 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
6.00 Śp. Sylwester Warmuz - 4 r.śm.
Śp. Teresa Konefał
7.00 Śp. Zofia Kosowska
7.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
8.00 Śp. Maria, Andrzej i Tadeusz Grabysz
Śp. Aniela
12.00 Śp. Marian i Helena Rospondek
17.00 W int.wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

Piątek 13 grudnia
Wspomnienie św. Łucji,
dziewicy i męczennicy
6.00 Śp. Teresa Konefał
7.00 Śp. Zofia Skiba
7.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
8.00 Śp. Jan i Anna Gurdek
Śp. Aniela
12.00 Śp. Helena i Michał Cielebon
17.00 Śp. Eleonora,Franciszka, Jan Migdałek

Wtorek 10 grudnia
6.00 Śp. Teresa Konefał
O szczęśliwe rozwiązanie dla Stanisławy
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30 Śp. Karolina Jan Zamysłowscy
8.00 Śp. Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Śp. Aniela
12.00 Śp. Jadwiga Harańczyk - 14 r.śm.
17.00 Śp. Zdzisław Wawro

Sobota 14 grudnia
Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
kapłana i doktora Kościoła
6.00 Śp. Stefan i Agnieszka Łopateccy
7.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
7.30 Śp. Józef Stańczyk i jego rodzice
8.00 Śp. Jan Oleksy
Śp. Aniela
12.00 Śp. Adam Ramęda
17.00
18.00 Śp. Adam Klink

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Pierwszym Bohaterem Adwentu jest
Jan Chrzciciel. Bardzo sugestywnie
ewangelista św. Marek opisuje osobę największego proroka. Jan udziela chrztu
wodą na odpuszczenie grzechów i nawrócenie. Mesjasz, który idzie tuż za nim
udziela chrztu Duchem Świętym. Jest
ogromna różnica pomiędzy Janem Chrzcicielem a Mesjaszem, i bardzo różnią się
od siebie oba chrzty. My jesteśmy
ochrzczeni z wody i Ducha świętego.
Przyjęliśmy chrzest, który pochodzi od Jezusa. Jak cała judzka kraina ciągnęła do

Jana Chrzciciela, tak my w okresie Adwentu bardziej powinniśmy zbliżać się do
Jezusa Chrystusa. Mamy wiele możliwości. Przede wszystkim lektura Pisma świętego jest bardzo ważną drogą w zbliżeniu
się do Jezusa. Posłuchajmy w tym Adwencie bardziej głosu Boga, który przemawia przez Biblię.
Kiedy w Polsce wiele rodzin i instytucji
uczestniczy w akcji „cała Polska czyta
dzieciom” w chrześcijańskiej rodzinie jest
to dobry czas na czytanie Pisma św.

Środa 11 grudnia
Wspomnienie św. Damazego I, papieża
6.00 W int. Joanny w 92 r.urodzin z prośbą
o bł. Boże dla całej rodziny
Śp. Jan Bogacz
7.00 Śp. Teresa Konefał
7.30 Śp. Jadwiga Iciek
8.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Śp. Aniela
12.00 Śp. Jerzy Wacław
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 16.30
17.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Niedziela 15 grudnia
6.00 Śp. Łucja Jarosz - 1 r.śm.
7.30 O zdrowie i bł. Boże dla członkin III Róży i jej
rodzin i za zmarłych Franciszkę Nikiel i Irenę Kałuża
9.00 Śp. Jan i Wiesław Gurdek
10.30 Śp. Józef i Maria Rzyccy
11.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
12.00 Śp. Adam Zborowski - 3 r.śm.
13.15 Śp. Aniela
18.00 Śp. Piotr Kubaszewski

Ks. Jan J.
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Chrzty:

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

Sandra Anna PYTLOWSKA, córka Łukasza i Sylwii
Magdalena Adrianna BIELAŃSKA, córka dariusza i Barbary
Jakub Dawid WIŚNIOWSKI, syn Dawida i Agaty
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.

Jacek BRAŃKA Syn Jerzego i Władysławy z d. Małecka Zam.
Wadowice, ul. Niecała 10 Sylwia Monika GLANOW SKA Córka
Jerzego i Cecylii z d. Burek Zam. Świnna Poręba 128
Wiesław WARCHAŁ Syn Antoniego i Janiny z d. Gajda Zam. Wadowice,
Os. Łąki 22 Katarzyna Zofia RAK Córka Stanisława i Zofii z d. Luzarowska
Zam. Klecza Dolna 333/2
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:

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

Teresa Maria KONEFAŁ, ur. 1930 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Nasze

sprawy

<Wyjątkowe roraty
W Roku Różańca świętego na roratach
dla starszych o godz. 6.00 rano omawiamy kolejne tajemnice różańca świętego.
Dzieci uczestniczące w mszy św. adwentowej o godz. 17.00 są zachęcane, by
w roku 2003 stały się prorokami, jak kiedyś był wybrany Izajasz, Jeremiasz czy
Jan Chrzciciel, a w naszych czasach Jan
Paweł II. Dzięki materiałom, które dostarczyła redakcja Małego Gościa, tegoroczne roraty dla dzieci pomagają dotknąć
piękna Pisma Świętego – jako księgi pełnej światła.

<Kościół otwarty na upośledzonych
Na spotkaniu Honorowej Straży Serca
Bożego 28 listopada zastanawialiśmy się
nad słowami Jean Vanier – twórcy wspólnot Arki, który nieustannie podkreśla, że
„Obowiązkiem Kościoła jest wyjść ku
tym, których świat odrzuca. Nasza cywilizacja jak ognia boi się słabości. Jest
ogromny kult sukcesu. Kościół w imię
swej tożsamości musi wciąż odkrywać
bogactwo ludzi odrzuconych, upośledzonych”. Członkowie Honorowej Straży
Serca Bożego w kształtowaniu swego
serca z miłością pochylają się nad Chrystusem odrzuconym i odkrywają Go
-6- w człowieku upośledzonym.

Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA ADWENTU 08.12.2002 r.
1. Dzisiaj jest święto Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgia niedzieli adwentu nie zezwala jednak na korzystanie z formularza mszalnego o tym święcie. Jutro liturgicznie uczcimy Najświętszą Maryję Pannę – Niepokalanie Poczętą.
2. Dzisiaj o godz. 17.30 odprawiamy
adwentowe nieszpory.
3. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Odprawiamy je:
rano o godz. 6.00 dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00 dla dzieci. Natomiast
w piątek na godz. 17.00 na roraty zapraszamy młodzież.
4. Caritas naszej archidiecezji zaprasza wszystkich do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Zapraszamy do
nabywania tej świecy na stół wigilijny. Do
centrali Caritas od każdej świecy odprowadzamy 4 zł. Natomiast wyższe ofiary
składane przy tej okazji przeznaczamy na
pomoc dla rodzin wielodzietnych naszej
parafii. Podczas ostatnich wakacji krakowska Caritas przekazała na prowadzone kolonie przez naszych Księży 3 tys. zł.
5. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać
zakładom cukierniczym „SKAWA” za 205
kg słodyczy, dzięki którym urządziliśmy

paczki mikołajowe. Dziękujemy również
firmie MASPEX za obdarzanie naszej
parafii słodyczami. Są one dużą pomocą
dla naszego zespołu charytatywnego
w organizowaniu paczek dla rodzin wielodzietnych.
6. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30 modlić się będziemy o trzeźwe
przeżycie adwentu.
7. Z posługą sakramentalną przed
Świętami Bożego Narodzenia do ludzi
starszych i chorych pójdziemy rano w sobotę 14 grudnia. Prosimy zgłaszać chorych i starszych w zakrystii.
8. Do kosza, który znajduje się przed
ołtarzem św. Antoniego prosimy składać
dary dla biednych – zwłaszcza żywność.
9. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych, które rozpoczną się
od przyszłej niedzieli. Dokładny plan rekolekcji zamieszczamy w dzisiejszym biuletynie parafialnym.
10. Spowiedź adwentowa będzie
w naszej parafii w sobotę 21 grudnia.
11. Spotkanie członków oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 18.00.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Refleksje związanie z nawiedzaniem różańcowym naszych rodzin
Od półtora miesiąca przeżywamy Rok
Różańcowy. Dziękuję Bogu i Wam za inicjatywy różańcowe, które podjęliśmy.
Dotychczas realizujemy dwa działania.
Jedno z nich to odmawianie w każdą
niedzielę po mszach św. jednej dziesiątki
różańca. Zauważyłem, że część gorliwych -3-

parafian zostaje po mszach św., aby włączyć się w jedną tajemnicę różańcową.
Jednak większość uczestników liturgii
mszy św. na jej zakończenie wychodzi
z kościoła. Z wdzięcznością do Boga i ludzi myślę o tych drogich parafianach, któ(ciąg dalszy na str. 4)

śpiew końcowy, czy go nie będzie. Ich
kościół pali. Liczę jednak na Boże miłosierdzie i spodziewam się, że przyjdzie na
nich taki czas, że i oni się zreflektują
i dojrzeją pięknem mszy św. Stąd - jak na
razie – nie optuję za likwidowaniem końcowego śpiewu przez P. Organistę lub
scholę.
Na ostatnim zebraniu Rady Duszpasterskiej poddano propozycję, aby dziesiątek różańca odmawiać przed obrazem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcam przewodników wraz z najgorliwszymi naszymi parafianami, aby od najbliższej niedzieli odmawiali dziesiątkę różańca przed Cudownym obrazem.
Proponowano również, aby w adwencie po mszy św. o godz. 8.00, zamiast
koronki do Bożego Miłosierdzia odmawiać różaniec. Po przedyskutowaniu tego
problemu – doszliśmy do wniosku, że
wystarczy, gdy w niedzielę w kościele
odmawiamy różaniec.
Serdecznie dziękuję wszystkim gorliwym parafianom za włączenie się w dziesiątek różańca w tym Roku Różańcowym
w intencji pokoju i rodzin, a także za Ojca
Świętego, który obchodzi srebrny jubileusz swego pontyfikatu. Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

rzy poczytują sobie za zaszczyt, aby ofiarować Bogu jeszcze dodatkowe pięć minut. Spotykam się z propozycjami, ażeby
zaraz po mszy św. rozpoczynać modlitwy
różańcowe. Mówią mi niektórzy: „Niech
w tym roku śpiew na zakończenie mszy
będzie zamieniony na modlitwę”. Słusznie proponujecie, aby księża częściej zachęcali uczestników mszy do pozostania.
Niestety trzeba przyjąć tę smutną prawdę, że wielu niedzielnych bywalców mszy
św. ma tak płytką wiarę, że im się msza
św. ogromnie dłuży. Najradośniejszym dla
nich zdaniem to jest końcowe wezwanie
kapłana: „Idźcie w pokoju Chrystusa.”
Wiele nie rozumieją ze mszy św. Nawet
nie starają się pogłębiać swojego uczestnictwa. To jedno słowo – idźcie – najbardziej ich mobilizuje do czynu. A cóż powiedzieć o tych, którzy stojąc na polu, czy
też przy drzwiach – dotychczas nigdy jeszcze nie przeżyli prawdy spotkania człowieka z Chrystusem. Patrzę z wielką miłością na ten krąg obserwatorów kościoła
i modlę się o łaskę umiłowania mszy św.
przez nich. Ta grupa ludzi, na żaden dodatek po mszy św. nie zostanie. Czy będzie

Wspólnota Wiara i Światło „Rafałki”
Wspólnota „Wiara i Światło” skupia osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Ruch ten ma charakter międzynarodowy. Jego celem jest szczególnie towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i
upośledzonym, opartym na wierze.
Nasza wspólnota istnieje już od 13 lat,
skupia ponad 30 osób. Naszym patronem
jest św. Rafał Kalinowski, stąd nazwa
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naszej wspólnoty „Rafałaki”.
Spotykamy się systematycznie raz w
miesiącu i działamy przy parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.
W trakcie spotkań wspólnie przeżywamy trzy czasy. Każde spotkanie rozpoczynamy mszą św. lub nabożeństwem,
które prowadzi nasz kapelan ks. Janusz

Żmuda. Jest to czas modlitwy. Czas radości to zabawy, śpiewy, pląsy, wycieczki,
itp. Czas dzielenia to przede wszystkim
rozmowy, dzielnie się radościami, a także smutkami.
Działanie naszej wspólnoty obejmuje
także wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy
wakacyjne, ogniska, itp. Aby zgromadzić
na to fundusze dwa razy w roku organizujemy kiermasze świąteczne. Często
samodzielnie, tzn. osoby zdrowe i chore
z naszej wspólnoty, wykonują kartki świąteczne, serwetki, stroiki. Takie działanie
pogłębia naszą przyjaźń.
Jesteśmy w stałym kontakcie z podobnymi wspólnotami w Kozach i BielskuBiałej. Kilka spotkań w roku organizuje-

my wspólnie. Są to zabawy andrzejkowe,
dzielnie się opłatkiem, majówka, a także rekolekcje i pielgrzymki.
Skupiamy wokół siebie różnych ludzi:
młodzież, studentów, osoby pracujące, rodziców, którzy w sposób charytatywny
ofiarują swój czas i zdolności osobom niepełnosprawnym.
Nie ukrywamy, że z wielką nadzieją czekamy na młodych ludzi, których niestety
jest w naszej wspólnocie mało. Dlatego
zapraszamy wszystkich chętnych na nasze
spotkania, wyjazdy, przedstawienia, wspólną modlitwę, chcemy sprawić, aby życie
ludzi niepełnosprawnych nabrało sensu
i wartości.
Małgorzata Warchał

Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej cz.I
przy Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
W dniu 02.12.02. odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej. Spotkanie otworzył Ks.
Prałat – opiekun Rady.
Następnie Vice-Przewodniczący Rady przywitał zebranych, a wśród nich zaproszonych gości (Siostry Albertynki, Przedstawicielkę Zespołu Charytatywnego, ks. Janusza)
i przestawił porządek spotkania:
1. Słowo Boże Ks. Janusza na temat Roku Różańca,
2. Relacja S. Albertynek i grupy Charytatywnej o ich działalności na terenie Parafii.
3. Sprawozdanie z działalności Grup Rady Duszpasterskiej,
4. Ustalenie spotkań dla poszczególnych grup RD.
Ad.1)
Ks. Janusz rzeczowo i zwięźle przekazał istotę „Roku Różańca” na podstawie Listu
apostolskiego O Różańcu Świętym (Rosarium Virginis Mariae”, Jan Paweł II). Ważnym
aspektem Roku Różańca jest przeżywanie Go w naszej parafii, tak w samym kościele,
jak i w naszych rodzinach. Głównym akcentem przeżywania Roku Różańca w parafii jest
peregrynacja Różańca Papieskiego. Zachęcamy do zgłębiania tajemnicy modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Nie mniej ważnym punktem odnoszącym się do przeżywania
Roku Różańca jest odmawianie jednej tajemnicy różańca po każdej Mszy Św. Zechciejmy włączyć się do tej modlitwy. Tu czas na refleksję – jak ja sam (sama) przeżywam Rok
Różańca, o którym tak pięknie mówi nasz Wielki Rodak w swoim „Liście o Różańcu”.
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