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Drodzy Parafianie
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

a także Nowego Roku 2003,
przekazujemy Rodzinom naszej parafii

słowa życzliwości i niezawodnej ufności.
Cieszymy się Waszymi radościami

i sukcesami. Odczuwamy smutek i ból,
gdy na Waszych twarzach

dostrzegamy oznaki niepokoju,
a czasami lęku i trwogi.

Te ślady Waszych udręczeń jeszcze bardziej
mobilizują nas do modlitwy.

W roku 2003, który z woli Ojca Świętego
przeżywamy z różańcem w ręku,
pragniemy zwiększyć wysiłek,
by swoje różnorakie tajemnice
łączyć  z Bożymi tajemnicami.
Chcemy z większą starannością

naszą ludzką egzystencję
przeżywać w blaskach

Chrystusowych tajemnic.
Waszą rodzinę zapraszamy do udziału

w dobie nawiedzenia Matki Bożej Różańco-
wej. Niech także w ten sposób Rodziny wa-

dowickie włączą się w hymn uwielbienia
Boga w Trójcy Jedynego poprzez Maryję

za 25 lat Pontyfikatu
Papieża-Wadowiczanina.

Słowa otuchy i nadziei Szanownej Rodzinie przekazują Duszpasterze parafii
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  w Wadowicach

Szanowni Parafianie
Poniżej przedstawiamy liczby dotyczące określonych wy-
darzeń kościelnych. Statystyka nie jest w stanie dokładnie
zobrazować religijności społeczności parafialnej. W wiel-
kim przybliżeniu pomaga nam jednak dostrzec rozwój,
a niekiedy poważny kryzys wiary, nadziei i miłości wspól-
noty parafialnej.  /Stan na dzień 10.12.2002 r./

L.p Treść 2000 2001 2002

1. Chrzest św.

Ogółem
w tym 96 85 103

zw.cywi lne 3 8 11

bez związku 9 8 9

2. Śluby Ogółem 40 42 50

3. Pogrzeby

Ogółem
w tym 87 97 84

niezaopatrzeni 8 9 11

niewiadomo 11 8 10

4. I Komunia św. 3 szkoły Nr 2,3,4 163 151 141

5. Bierzmowanie Ogółem 154 151 133

6.

Uczestnictwo 
w niedzielnej
Mszy św.

Ogółem
   w tym

3111 3878 3649

kobiet 1968 2440 2207

mężczyzn 1143 1438 1442

do komuni i św.

ogółem
w tym 1278 1116 1161

kobiet 983 841 877

mężczyzn 295 275 284

7. Ilość rozdanej
komuni i Ogółem 263,5 tys. 220 tys. 213 tys.

8. Pomoc charytatywna parafianom 50.259 zł

9. Zbiórki  przy kościele na cele dobroczynne w kraju i za granicą 39.073 zł



7. Nie kradnij
Kiedy słyszymy: „Nie kradnij”, to ro-

zumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przy-
właszczać sobie cudzą własność. Ta pro-
sta oczywistość Dekalogu wypisana
jest zarazem w świadomości moralnej,
czyli w sumieniu człowieka. Człowiek
ma do tego prawo, a nawet moralny
obowiązek wytwarzania nowych dóbr
dla siebie i dla drugich.

8. Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu

Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz,
zakłamanie jest złem. Niewiele daje wol-
ność mówienia, jeśli słowo wypowiada-
ne nie jest wolne. Jeśli jest spętane ego-
centryzmem, kłamstwem, podstępem,
może nawet nienawiścią lub pogardą dla
innych.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
Nie tylko „nie cudzołóż”, ale taż „nie

pożądaj”. Nie daj się uwikłać wszyst-
kim tym siłom pożądania, które drzemią
w tobie jako „zarzewie grzechu”. (...)
Nie dać się też uwikłać całej tej cywili-
zacji pożądania i użycia, która pano-
szy się wśród nas i nadaje sobie nazwę
europejskości, panoszy się wśród nas,
korzystając z różnych środków przeka-
zu i uwodzenia.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego /bliź-
niego/ jest

Przykazanie to wskazuje na taką hie-
rarchię wartości, w której „rzeczy”,
czyli dobra materialne, zajmują miej-
sce nadrzędne. Pożądanie „rzeczy”
opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma
w nim już niejako miejsca na dobra wy-
ższe, duchowe.

Z nauczania Jana Pawła II
podczas pielgrzymki do Polski w 1991 rokuPrzykazania kościelne

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
    świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
    Komunię świętą.
4. Zachować nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzy-
    mać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Tajemnice światła Różańca świętego
1. Chrzest w Jordanie.
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego

         i z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Przykazania Boże
Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu pro-

stych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw.
Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych
przede Mną

Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej
moralności. Każde prawdziwe dobro
dla człowieka – a to jest sam rdzeń mo-
ralności – jest tylko wówczas możliwe,
kiedy czuwa nad nim Ten Jeden, który
„sam jest dobry” jak kiedyś powiedział
Chrystus do młodzieńca.

2. Nie będziesz brał imienia Pana
Boga twego nadaremno

Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie
tylko z nazwy, nie bądź chrześcijani-
nem byle jakim. „Nie każdy, który Mi
mówi: <Panie, Panie!> (...), lecz ten,
„kto spełnia wolę mojego Ojca”.

Kiedy Bóg mówi: „Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił”, słowo Jego nie tyl-
ko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Do-
tyczy ono całego charakteru naszego ży-
cia. W tym naszym ludzkim życiu nie-
odzowny jest wymiar świętości.

4. Czcij ojca twego i matkę twoją
Słowa czwartego przykazania skierowa-

ne są do dzieci, do synów i córek. Mó-
wią; „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą
jednak odnoszą się do rodziców: „Pa-
miętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na
tę cześć”. Bądź godny imienia ojca!
Bądź godna imienia matki!
5. Nie zabijaj

W samym centrum tego porządku leży
przykazanie: „Nie zabijaj” – zakaz sta-
nowczy i absolutny, który równocześnie
afirmuje prawo każdego człowieka do
życia: od pierwszej chwili poczęcia aż
do naturalnej śmierci. Prawo to w spo-
sób szczególny bierze w obronę ludzi
niewinnych i bezbronnych.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
6. Nie cudzołóż

Co stało się z przykazaniem: „Nie cu-
dzołóż” w naszym polskim życiu? Czy
małżonkom naprawdę zależy na tym, aże-
by ich dzieci rodziły się z czystych rodzi-
ców? Czy pamiętamy, że nie wolno dru-
giego człowieka sprowadzać do roli przed-
miotu, który z pożądliwością można oglą-
dać lub którego się po prostu używa?


