Nasze sprawy
Wielki jubileusz
Ks. Kanonik Eugeniusz
Łudzik to tytan pracy i zdrowia psychicznego i fizycznego. Ma teraz 78 lat. Został wyświęcony na kapłana w 1953 roku – obchodzi w tym roku
złoty jubileusz. Gruntownie wyremontował
4 kościoły, a 2 nowe postawił. Dał mu Bóg
łaskę zjednywania ludzi do budowania
Królestwa Bożego na ziemi.
W naszej parafii jest
spowiednikiem od 3
lat. Z niezwykłym
żarem pilnuje konfesjonału. Za te prace
jesteśmy
bardzo
wdzięczni ks. Kanonikowi Eugeniuszowi
Łudzikowi. Wdzięczność naszą wyrazimy
liczną obecnością na mszy św. jubileuszowej w piątek 27 czerwca o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszam.
Powstanie Oddziału Akcji Katolickiej
Ks. Kardynał Franciszek Macharski dekretem z dnia 30 maja 2003 r. zatwierdził
uchwałę Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z dnia 12
maja 2003 roku powołującą 56 Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.
Stosownie do Statutu Akcji Katolickiej
w Polsce, art. 47 pkt. 2, ks. Kardynał mianuje ks. Proboszcz asystentem kościelnym
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w
parafii pw. Of. NMP w Wadowicach.
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Uczczenie rocznicy
W poniedziałek 16
czerwca wieczorem na
rynku wadowickim odbył się koncert dla uczczenie IV rocznicy
ukoronowania obrazu Matki Bożej NieustającejPomocy w Wadowicach. Licznie zgromadzeni mieszkańcy wzięli udział w koncercie i z zaciekawieniem wysłuchali wspaniale grającej orkiestry z Choczni oraz zespołów młodzieżowych z domu kultury,
z kościoła św. Piotra, a także naszego chóru parafialnego. Ten piękny wieczór
czerwcowy bardzo nam przybliżył niezapomniany wieczór sprzed 4 lat. Cudowny
wieczór 16 czerwca 1999 roku urządziła
Matka Najświętsza. To Ona wprowadziła
w tę wadowicką pielgrzymkę niezapomnianą atmosferę domu rodzinnego. To Matka
tworzy klimat każdej rodziny. Dzięki organizatorom: Urzędowi Miasta i Domu Kultury za tę imprezę. Wdzięczność wykonawcom i uczestnikom.
Wymiana
Parafia nasza posiada przy cmentarzu komunalnym w Wadowicach działkę 0,6 ha.
Pole to potrzebne jest Urzędowi Miasta do
urządzenia ogródków działkowych. Urząd
Miasta koniecznie naszą działkę chce posiąść, czy to przez kupno czy przez zamianę. Parafia nie ma potrzeby wyzbywania się gruntu. Urząd Miasta jest bardzo zainteresowany zdobyciem działki parafialnej.
Parafia – tracąc działkę, chce uzyskać godziwą rekompensatę.
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w kościele trzeba się od czasu do czasu
uśmiechać
do Matki Najświętszej która stoi na wężu
jak na wysokich obcasach
do podstarzałej łzy która się suszy na
konfesjonale
do ideologa który wygląda jak strach na ludzi
do świętego Antoniego przy którym wiszą
blaszane wota jak meksykańskie maski
do skrupulata który stale dmucha
spowiednikowi w pompkę ucha
do mizernego kleryka którego karmią piersią
teologii
do małżonków którzy wchodząc do kruchty
płuszczą w kropielnicy obrączki jak złote rybki
do kazania które się jeszcze nie rozpoczęło
a już skończyło
do tych co świąt nie przeżywają ale
przeżuwają
do moralisty który nawet w czasie adoracji
chrupie kość morału
do pięciu pań chudych i do pięciu pań grubych
do zakochanych którzy porozkręcali swoje
serca na części czułe
takiego uśmiechu życzą księdzu
Proboszczowi parafianie i wikarzy.

