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Nasze sprawy

Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:

9 grudnia
Jerzy i Zofia Mika, ul. Batorego 6

10 grudnia
PP. Góra i Maćko, ul. Mydlarska 3

11 grudnia
Stanisław i Kazimiera Potoczny

Os. XX-lecia 12/30
12 grudnia

Krystyna i Czesław Matlak
Os. Westerplatte 13/12

13 grudnia
Zbigniew i Barbara Tarała

ul. Zatorska 9
14 grudnia

PP. Szpakowie
Os. XX-lecia 9/7

Dziękujemy naszym rodzinom
za staranie się,

by w ich domu była wspólna modlitwa.
Przez taką postawę rodzina staje się

domowym kościołem.

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

Zadania członków żywego różańca
Na zmiance różańcowej

w niedzielę 8 grudnia przed-
stawiłem zebranym trzy za-
dania do wykonania:

Pierwsze zadanie jest najłatwiejsze i zo-
stało przyjęte z radością. Spotkanie opłat-
kowe odbędzie się w sobotę 11 stycznia
o godz. 16.00. Organizuje je 8 róża kobiet.
W niedzielę 12 stycznia zmianki różańco-
wej nie będzie.

Drugie zadanie. Ponieważ Ojciec Św. uzu-
pełnił różaniec czwartą częścią światła –
dlatego każda róża powinna dokooptować
pięciu dodatkowych członków. To zadanie
postanowiono próbować zrealizować do
świąt wielkanocnych 2003 roku. Były gło-
sy wyrażające duże zaniepokojenie i oba-
wy, czy znajdziemy w naszej parafii ludzi
chętnych do odmawiania jednej dziesiątki
różańcowej codziennie. Z ufnością i wiarą
róże różańcowe postanowiły szukać wśród
rodzin i sąsiadów oraz znajomych nowych
czcicieli różańca świętego. Niech Matka
Boża Różańcowa w tym roku pomoże wy-
pełnić to zobowiązanie.

Trzecie zadanie. W roku różańcowym,
każda z 13 róż kobiet oraz jednej róży mę-
skiej odbędzie spotkanie członków własnej

róży. Najlepiej, by to
spotkanie odbyło się
mieszkaniu którejś z członkiń lub członków.
Gdy w domu nie będzie możliwości, to jest
miejsce w Domu Katolickim. Podobne spo-
tkania powinny się odbyć w różach dzieci.

Wielkim niedomaganiem naszych comie-
sięcznych zmianek różańcowych, odbywa-
jących się w drugą niedzielę po mszy św.
o godz. 7.30 w kaplicy Domu Parafialne-
go, jest słaba frekwencja. Wystarczy wspo-
mnieć, że na 210 członków żywego różań-
ca przychodzi na spotkania najwyżej 1/3
czyli ok. 70 osób. Bolesnym również zja-
wiskiem jest to, że członkowie żywej róży
między sobą się nie znają. Przecież w za-
myśle kościoła, przy tworzeniu żywego
różańca, było tworzenie małych wspólnot,
które ożywiają swoja wiarę i wiarę Kościoła.
Zauważyłem jak to zadanie: wspólnych
spotkań poszczególnych róży wraz z Pro-
boszczem wywołało duże kontrowersje.
Mam jednak ufność, że do końca roku ró-
żańcowego, czyli 16 października 2003 uda
nam się, przy dobrej woli uczestników ży-
wych róż, zrealizować. Bardzo się o to
modlę do Matki Bożej Różańcowej.

Pierwszy wieniec adwentowy, jaki zawieszono, wyglądał inaczej niż obecne.
Umocowano na nim tyle świec, ile jest dni adwentowych. W ten sposób wieniec

adwentowy był wiadomym znakiem, że z każdym dniem zbliżania się do Świąt Bożego
Narodzenia w życiu człowieka staje sie jaśniej.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów

W nim /w różańcu/ odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło
odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte wJej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański
niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chry-
stusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie ob-
fitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.
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Intencje
mszalne:

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA DO TE-
SALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

J  1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.

Iz  61, 1-2a. 10-11
1 Tes  5, 16-24Ogromnie się weselę w Panu
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

 Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA

Poniedziałek 16 grudnia
 6.00

 7.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
 7.30 Śp. Maria i Bolesław
 8.00 Śp. Karolina i Jan, Paulina Woźniak
 12.00 Śp. Maria Pływacz - 15 r. śm.

Śp. Aniela
 17.00 Śp. Piotr Kubaszewski
 18.00

Wtorek 17 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
  7.00 O błog. Boże dla ks. Kazimierza

Moskały i rodziny Madejów
  7.30 Śp. Teresa Konefał
  8.00 Śp. Mateusz Piwowarczyk

Śp. Aniela
 12.00 Śp. Urszula Pasternak-Paleczna
 17.00 Śp. Stanisław Maria i Stefan
 18.00

Środa 18 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy

O błog. Boże dla syna kapłana
Bogusława w imieniny

  7.00 Podziękowanie za otrzymane łaski
i szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw

  7.30

  8.00 Śp. Maria Ziaja
 12.00 Śp. Teresa Konefał

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 16.30

  17.00 Za wszystkich uczestników Nowen
ny oraz w intencjach składanych

próśb i podziękowań
 18.00

Czwartek 19 grudnia
  6.00    Śp. Czesław i Maria
  7.00

  7.30 Śp. Teresa Konefał
  8.00 Śp. Urszula Pasternak-Paleczna

Śp. Aniela
 12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch
 17.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy

Piątek 20 grudnia
  6.00 Śp. Czesław Kondak - 11 r.śm.

Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
  7.00 Śp. Teresa Konefał
  7.30

  8.00 Śp. Zofia i Józef Maślanka
12.00 Śp. Urszula Pasternak-Paleczna
17.00 Dziękczynna i o bł. Boże dla

Barbary w 70 r. urodzin

Sobota  21 grudnia
  6.00       Śp. Jan, Jadwiga, Adam
  7.00

  7.30

  8.00 Śp. Teresa Konefał
10.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
12.00 Śp. Józef i Stanisław Pacut
17.00

18.00 Śp. Zenon Randak

Niedziela 22 grudnia
  6.00 Śp. Marcjanna i Stanisław Kaczmarczyk
  7.30 Śp. Mieczysław Tomski - 2 r.śm.
  9.00 Śp. Stefania i Czesław Gracjasz

Śp. Józef Mrowiec
10.30 Śp. Czesław Czaicki
11.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
12.00 Śp. Piotr Kubaszewski
13.15 Śp. Józef Kubicki
18.00 Śp. Józef Szczur - 18 r śm.

Pojawił się człowiek posłany przez
Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o Świa-
tłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o Światłości. Takie jest świa-
dectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapy-
taniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem
Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem?
Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie je-
stem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Od-
parł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o so-
bie?» Odpowiedział: «Jam głos wołające-
go na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz». A wysłan-
nicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali
mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu
zatem chrzcisz skoro nie jesteś ani Me-
sjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan
im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie zna-
cie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego
sandała». Działo się to w Betanii, po dru-
giej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.

Bohaterem Adwentu jest Jan Chrzciciel.
Kościół w okresie przygotowań do Boże-
go Narodzenia wielokrotnie zwraca naszą
uwagę na Jana Chrzciciela, który na pusty-
ni judzkiej przygotowywał się na spotka-
nie z Chrystusem. Jan jako pierwszy z lu-
dzi poza Maryją Matką Jezusa, rozpoznał
osobę Zbawiciela i Mesjasza. To trudne
zadanie Jan wypełnił doskonale. Wiemy
dobrze jak na trudno jest rozpoznać wolę
Bożą w stosunku do naszego życia. Tym-

czasem Jan zdecydowanie rozpoznał po la-
tach odosobnienia i modlitwy zapowiada-
nego Mesjasza. Jest on więc bardzo dobrym
i mądrym człowiekiem, wyczulonym na
sprawy religii w codziennym życiu.

Po drugie Jan stał się świadkiem Jezusa
Chrystusa. Przed sobie współczesnymi
mocno potwierdził swoje głębokie przeko-
nanie co do osoby Jezusa Chrystusa. Auto-
rytet Jan był tak wielki u ludzi, że gdyby
sam ogłosił siebie Mesjaszem ludzie uwie-
rzyliby mu. Tymczasem Jan jest do końca
wierny poznanej prawdzie i gotów na zło-
żenie świadectwa.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim
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III NIEDZIELA ADWENTU 15.12.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

Nasze sprawy

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Ewa DROŹDZIEWICZ, córka Jarosława i Magdaleny
Maria Magdalena DOMAŃSKA, córka Leszka i Małgorztay

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Janina ZEMBATY, ur. 1928 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity

Chrzty:

Jerzy Paweł ORACZEWSKI Syn Stanisława i Zuzanny
z d. Augustyn Zam. Kraków, Os. Na Wzgórzach 38/6
Marta Joanna BĄK Córka Jana i Janiny z d. Karasiń-
ska Zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza 19

Ks. Jan J.

1. Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe,
których tematem jest chrześcijańskie wy-
chowanie. Program rekolekcji jest nastę-
pujący: Dla dorosłych: poniedziałek, wto-
rek, środa, godz. 6.00, 8.00, 12.00, 18.00.
Dla młodzieży: poniedziałek godz. 20.00
Dla dzieci: poniedziałek, wtorek, środa,
godz. 17.00. Zachęcamy do spowiedzi
przed Bożym Narodzeniem już w tym ty-
godniu. Spowiedź Adwentowa odbędzie się
w sobotę 21 grudnia od godz. 6.00 do
12.30 oraz od 14.00 do 18.00.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 za-
praszamy na spotkanie członków Akcji
Katolickiej.
3. W tym tygodniu wypadają kwartalne
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzi-
ny – w miejsce dawnych tzw. suchych dni.
Zachęcamy do większej troski
o biednych członków swych rodzin, a tak-
że z sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do sto-
łu wigilijnego samotnych, czy opuszczo-
nych. Wdzięczni jesteśmy właścicielom

stołówek, którzy organizują wieczerzę
wigilijną dla biednych.
4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz.
9.00 i 16. 30, modlimy się o dobrą spo-
wiedź adwentową.
5. W poniedziałek 16 grudnia jest piel-
grzymka na Jasną Górę. Wyjazd o godz.
16.00 koszt przejazdu 25zł.
6. W najbliższy piątek pielgrzymujemy do
Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00 koszt
przejazdu 10zł. Można się zapisywać.
7. W ostatnią niedzielę na pomoc dla ko-
ścioła na wschodzie zebraliśmy 2.626 zł.
Bóg zapłać za ofiary. Zebrane ofiary prze-
kazaliśmy na konto Zespołu Pomocy Ko-
ścielnej dla Katolików na Wschodzie
8. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można
je nabywać w naszym kościele. Przez na-
bywanie świec Caritas wspieramy dzieło
wigilijnej pomocy dzieciom.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

 <>   Apostolstwo Sióstr Nazaretanek
W ramach apostolstwa zsekularyzowa-

nego zachodu Siostry Nazaretanki posta-
nowiły wspomóc ewangelizację niektórych
krajów europejskich. Wolą Matki Gene-
ralnej Sióstr Nazaretanek jest, aby powsta-
ła nowa prowincja zakonna obejmująca
Francję, Niemcy i Włochy. Przełożoną tej

Dzisiaj w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie, również my musimy podejmo-
wać trud rozpoznawania co w naszym ży-
ciu jest najważniejsze a co mniej ważne.
Także my musimy dzisiaj świadczyć o istocie

świat do których się przygotowujemy. Od
naszej postawy zależy czy bliscy i domow-
nicy te święta przeżyją jako spotkanie
z Bogiem czy też jako czas błogiego odpo-
czynku.

Poniedziałek: Lb 24, 2-7. 15-17a   *   Mt 21, 23-27
Wtorek: Rdz 49, 2.8-10    *   Mt 1, 1-17
Środa: Jr 23, 5-8    *   Mt 1, 18-24
Czwartek: Sdz 13, 2-7. 24-25a    *   Łk 1, 5-25
Piątek: Iz 7, 10-14   *   Łk 1, 26-38
Sobota: Pnp 2, 8-14   *   Łk 1, 39-45

Pismo święte na codzień:

prowincji będzie obecna Przełożona Sióstr
Nazaretanek w Wadowicach – s. Mariet-
ta. Ponieważ na zachodzie jest wielki brak
powołań zakonnych dlatego muszą tę pro-
wincję zasilić polskie Siostry. Pięknemu
dziełu nowej ewangelizacji Sióstr Naza-
retanek towarzyszymy naszą modlitwą.

W naszym biuletynie „Bazylika” nr 38
z dnia 22 września 2002 r. zamieściliśmy
artykuł pt. „Uwaga - sekty”.

Niestety młodzi autorzy tego tekstu nie
posiadali wystarczajacej wiedzy na temat
tej Wspólnoty. Nazwali ją sektą, a tak nie

Sprostowanie
jest. Ta chrześcijańska wspólnota jest Ko-
ściołem. Określają sią jako Kościół Zielo-
noświątkowy.

Przepraszamy za mylne informacje.

Ks. Proboszcz
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Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej cz.II

przy Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach

Maria Wolczko

Ad.2)
a) Działalność Sióstr Albertynek
Dom Opieki Świętego Alberta – Siostra

przełożona Eleonora koordynuje pracą
i opieką nad ludźmi starszymi, chorymi;
aktualnie przebywają w Domu Opieki 32
kobiety rencistki, 25 sióstr emerytek. Dom
utrzymuje się przede wszystkim z części
rent i emerytur pensjonariuszek, działal-
ność Domu wspiera MOPS.

b) Dom Samotnej Matki
Praca kieruje Siostra Antonina. W DSM

pracują 3 siostry, Dom może przyjąć 16
matek. Utrzymuje się głównie z ofiar, ko-
rzysta z pomocy Kurii. Celem pracy tego
Domu jest przygotowanie opuszczonych,
samotnych matek do przyszłego normal-
nego życia, prawidłowego dobrego wy-
chowania dzieci itp.

c) Kuchnia Brata Alberta
Prowadzi siostra Serafia. Kuchnia Brata

Alberta istnieje już 12 lat. Codziennie przy-
gotowywany jest gorący posiłek dla ok.
147 osób. Wydawany jest również suchy
prowiant. Kuchnie finansuje MOPS, para-
fia Ofiarowania N.M.P. W-ce i parafia
z Choczni oraz inni darczyńcy.

d) Zespół Charytatywny
Przewodniczy pracy tego zespołu; Pani

Nogala. Zespół Charytatywny funkcjonu-
je od 18 lat, pracuje tu 13 osób na stałe
i 3 Panów do pomocy. Dyżury zespołu:
środy, czwartki. Zespół współpracuje
z MOPS.

Ad.3)
1. Zespół ds. wychowania dzieci i mło-

dzieży – pani Zadora

W planach swojej pracy uwzględniają:
- Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci

w czasie ferii zimowych (wyjazd do Łagiew-
nik)

- Przygotowanie montażu słowno-mu-
zycznego o św. Teresie,

- Zorganizować wystawę zdjęć z ostatniej
pielgrzymki Ojca Św. do Polski,

- Pomysł organizowania pielgrzymek do
Sanktuariów Matki Bożej Różańcowej,

2. Sekcja ekonomiczna – P. Dziedzic
Zgłoszono projekt reorganizacji ruchu

wokół Bazyliki do Urzędu Miejskiego. Za-
apelowano o podanie do publicznej wiado-
mości numeru konta bankowego naszej pa-
rafii w celu ułatwienia przedsiębiorcom
o osobom fizycznym składnia ofiar pienięż-
nych na cele parafialne.

3. Sekcja ds. kontaktów z mediami –
P. Rzycki

Zajmuje się aktualizacją strony interneto-
wej parafii, propozycja umieszczenia infor-
macji o istniejących grupach przy parafii
i ich działalności.

4. Sekcja charytatywna – P. Skowronek
Zbiórka odzieży dla potrzebujących, pomoc

osobom samotnym. Udzielanie bezpłatnych
porad lekarskich ludziom biednym, opusz-
czonym. Pomoc sąsiedzka członków sekcji
w obrębie miejsc zamieszkania.

Ad.4)
Terminy spotkań w grupach;

Sekcja ds. wychow. – I-sze środy m-ca.
Sekcja ekonomiczna –II-gie środy m-ca.
Sekcja ds. kontaktów  z mediami III-cie środy
m-ca.
Sekcja charytatywna I-sze czwartki m-ca.

Refleksje związanie z nawiedzaniem różańcowym
naszych rodzin

Ojciec Święty w liście apostolskim o
różańcu prosi cały Kościół, aby w Roku
Różańcowym modlić się w intencji
wielkich wartości jakimi są: rodzina
i pokój. Papież – wielki znawca
współczesnych problemów –
uświadamia nam, że te wielkie
dobra ludzkości są zagrożone.
Rodzina i pokój są fundamentem
rozwoju każdego człowieka. Nie-
stety, przeżywają one kryzys.

Przepiękną inicjatywę podjęli-
śmy w naszej parafii, jako odpowiedź na
prośbę Papieża. Nawiedzenie rodzin naszej
parafii przez różaniec. Wiele jest głosów, aby
to nawiedzenie urządzić w sposób maso-
wy. Dać kilka różańców na poszczególne
ulice i bloki aby mógł łatwo sąsiad przeka-
zywać sąsiadowi. Taki sposób bardzo uła-
twiłby dobę nawiedzenia.

Dlaczego wybraliśmy inny rodzaj prze-
żywania nawiedzenia? Chodziło nam, by ten
Rok Różańcowy związany z 25-leciem Pon-
tyfikatu najwybitniejszego Wadowiczanina,
przeżyć jako istotny krok w pogłębieniu
wiary. Wielkim brakiem naszej wiary jest jej
płytkość. Mało kierujemy się w życiu co-
dziennym motywami wiary. Nie pytamy się
siebie, co powiedziałby Bóg na taki rodzaj
mego postępowania, lecz częściej przycho-
dzi nam obawa, co by ludzie powiedzieli.
Nasza wiara charakteryzuje się również tzw.
owczym pędem. Inni tak robią - ja nie mogę
wyłamać się z tego stylu.

Żeby wiara w nim przetrwała to człowiek
musi wkładać duży wysiłek w osobowy
kontakt, między Bogiem, a nim. „Raz wy-
brawszy – wciąż wybrać muszę”.

Tymi myślami kierowaliśmy się przy pro- Ks. Proboszcz

ponowanym przeżyciu doby nawie-
dzenia. Chcemy, żeby rodzina podję-
ła świadomie decyzję, że bierzemy
z kościoła różaniec wraz z listem
Ojca Św. i w tej wybranej dobie
staramy się wspólnie więcej mo-
dlić, a także rodzinnie przeżyć Ko-
munie Św. To są dwa istotne ele-
menty doby nawiedzenia. Kon-
kretnie wygląda to tak, że cała ro-
dzina po mszy św. wieczornej
podchodzi do ołtarza i zabiera ró-

żaniec wraz z listem papieskim. W domu
wspólnie odmawiają cząstkę różańca i czy-
tają część listu papieskiego. W następnym
dniu ktoś z rodziny odnosi do kościoła na
wieczorną mszę św. szkatułkę z różańcem.

Przy tym nie trzeba może wymagać rze-
czy nadzwyczajnych: zbyt długiej, nużącej
modlitwy wszystkich członków rodziny.
Dążmy do ideałów, lecz realizujmy taki do-
bro jak i ile możemy. To ma być normalny,
codzienny dzień z większymi akcentami re-
ligijnymi.

Ten punkt Roku Różańcowego, który
mówi o nawiedzeniu rodzin przez różaniec,
ma za zadanie przypomnieć o roli modli-
twy rodzinnej. Wielkim zagrożeniem dla
współczesnego Kościoła jest tzw. desakra-
lizacja rodziny. Coraz bardziej wierzy się w
wygodny mit, że nie ma czasu na modli-
twę, a tym bardziej na wspólną rodzinną
modlitwę. W Roku Różańcowym zachęca-
my rodziny do powstrzymania silnego
współczesnego naporu, który polega na zla-
icyzowaniu rodziny. Obronić Boga, Jezusa
Chrystusa i Kościół w naszej rodzinie. Oby
Maryja nam w tym pomogła.


