Nasze sprawy
Bogaty rok
Dla naszej parafii obecny
2004 rok odznacza się wyjątkowym bogactwem, tak
duchowym jak i materialnym.
Jak ustalił ks. bp Jan Szkodoń pragnie
przeprowadzić wizytację kanoniczną naszej
parafii w okresie niedzieli 13 czerwca. Już
dzisiaj cieszę się z tego błogosławionego
czasu, gdyż jest to okres, w którym przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Jednocześnie w czerwcu tego roku będziemy obchodzić VI rocznicę niezwykłej wizyty Ojca
Świętego, podczas której koronował Cudowny Obraz, a także XXV rocznicę pierwszej pielgrzymki do Wadowic w roku 1979.
Jakież to będą piękne dni.
Drugim znakiem bogactwa, ale tym razem materialnego, jest przystąpienie do
wymiany pokrycia dachu naszej bazyliki.
Ocynkowa blacha już się wysłużyła. Jej
żywotność dzięki częstemu malowaniu bardzo się przedłużała. Niestety ząb czasu jest
nieubłagany. On ją w ostatnim roku podziurawił. Już skończył się czas malowania –
trzeba dać nową blachę, tym razem trwalBóg zapłać za ofiarność
Wyrażam serdeczną wdzięczność za ofiary, które złożyliście na tacą w ubiegłą niedzielę w wysokości 7680 zł. Są one przeznaczone na koszta związane z ogrzewaniem
naszej świątyni.

szą, bo miedzianą.
Ponieważ czeka nas
ogromny wydatek –
rzędu ok. 400 tys. zł. –
dlatego trzeba tę sumę rozbijać. W ostatnim tygodniu zakupiłem 7 ton taśmy miedzianej i zapłaciłem 100.300zł. Dużo wypożyczyłem, ale niepewność bankowa zmobilizowała mnie do takiej transakcji. Jestem
przekonany, że miłosierny Bóg dopomoże
poprzez ofiarność, tak parafian, jak również i tych, którym bazylika i Papież są bardzo bliscy. Na obecnym etapie poszukuję
firmy, która miałaby koncesję na roboty
dekarskie w kościołach zabytkowych. Potrzebna jest im nie tylko koncesja, ale i odpowiednie referencje. Taka firma musi udowodnić, że prace krycia blachą dachów
zostały już przez nią na wielu domach
i kościołach zrealizowane. Tę ważną sprawę zawierzam modlitwom naszych parafian. Jednocześnie bardzo dziękuję tym
wszystkim, którzy się za mnie modlą. Ze
wzruszeniem słuchałem podczas ostatniej
kolędy, jak niektórzy parafianie wyznawali
mi: „Proszę ks. Proboszcza, jak w codziennym różańcu Księdza Bogu polecam.”

Serdeczny uśmiech
W tym samym dniu na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych złożyliście ofiarę
w wysokości 957zł.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłazcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Nikt nie jest tak bogaty,
aby mógł obejść się bez uśmiechu.
Nikt nie jest tak ubogi,
aby nie mógł nim obdarzać.
Rodzi szczęście w domu,
w interesach jest podporą,
jest widomym znakiem przyjaźni.
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Rozdawaj uśmiech

Słowo na niedzielę

RUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA D
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
IZAJASZA
Iz 6, 1-2a.3-8
Powołanie proroka

1 Kor 15, 1-11
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

EWANGELIA:
Łk 4, 21-30
Jezus odrzucony w Nazarecie

ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się
rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się
prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w
zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On
stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył
dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu,
przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie

Oto słowo Pańskie

Na jeziorze Genezaret Jezus czyni cud, którego świadkami są Szymon
Piotr, Jakub i Jan. Uczniowie spędzili na jeziorze całą noc i nic nie złowili
Dopiero na słowo Mistrza wyciągają sieci pełne ryb. Wobec dokonanego
cudu Piotr wyraźnie dostrzega swoją maleńkość i grzeszność i czuje się
niegodnym świętości Chrystusa. Pan jednak znając serce swojego ucznia,
dodaje mu odwagi i prosi, by Piotr nie lękał się zostawić wszystko i pójść
za Nim. My także powinniśmy pełnić wolę Chrystusa i naśladować Go z
takim samym zaufaniem jak św. Piotr Apostoł.
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krakowskich, okresu biskupiego i kardynalskiego, a także związane z pontyfikatem i wizytami w Polsce i rodzinnym mieście.
26 stycznia – dzieci nawiedziły kościół
św. Piotra, świątynię, która swoją architekturą nawiązuje do bazyliki watykańskiej i zawiera wiele symbolicznych elementów.
W kościele obejrzały także piękną szopkę.
Pomimo mroźnej pogody wyszliśmy na Golgotę, zapoznając się z jej symboliką. Nasze
odwiedziny w sąsiedniej parafii zakończyliśmy
krótkim, wspólnym kolędowaniem z dziećmi
z parafii św. Piotra.
29 stycznia – klasztor na Górce, poznanie
monumentalnego zespołu klasztoru Ojców
Karmelitów Bosych z kościołem pw św. Józefa. Oglądnęliśmy pięknie odnowione wnętrze, dzieci poznały historię powstania klasztoru, zapoznały się z postaciami świętych związanych z klasztorem – św. Józefem, św. Rafałem Kalinowskim, św. Teresą od Dzieciątka
Jezus.
Wszystkie spotkania kończyły się w salce
domu katolickiego przy wspólnej herbatce
i ciastkach. Później dzieci bardzo chętnie brały
udział w konkursach w grupach kl. 0-III, IVVI, klasy gimnazjalne. Pytania konkursowe,
krzyżówka dotyczyły zwiedzanych miejsc.
Wielu uczestników wykazało się dużą wiedzą.
Zwycięzcy otrzymali nagrody.
W przygotowanie spotkań aktywnie włączali
się członkowie obu sekcji poprzez pieczenie
ciast, przygotowanie herbatki, zakup nagród.

Nasze ferie
Dwie sekcje Rady Duszpasterskiej –
Sekcja ds. wychowania dzieci i młodzieży i Sekcja charytatywna były organizatorami spotkań dla dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych.
W sobotę 17 stycznia, 50-osobowa
grupa /dzieci wraz z opiekunami/ wyjechała do Kalwarii Zebrzydowskiej.
W sanktuarium oo. Bernardynów podziwiały piękną szopkę, prawdziwe dzieło
w tej sztuce. Później była wspólna modlitwa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej przed Cudownym Obrazem. Dzieci oglądnęły również makietę Dróżek
Kalwaryjskich w Domu Pielgrzyma.
O godz. 15.00 w sali widowiskowej Wyższego seminarium /wypełnionej do
ostatniego miejsca/ obejrzały pięknie
wystawione Jasełka przez kleryków.
W drodze powrotnej było wspólne
kolędowanie pod przewodnictwem
ks. Krzysztofa Główki.
W dniach 22, 26, 29 stycznia w spotkaniach uczestniczyło ogółem 60 dzieci.
22 stycznia – dzieci poznały naszą bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny, historię powstania, wnętrze, symbolikę malowideł.
Zwiedziły muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II. Zobaczyły ekspozycje związane z wadowickim okresem
życia Karola Wojtyły, pamiątki z czasów

POGRZEB

Maria Zadora

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

Śp. Stanisław Gliwa ur. 1937 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Roman Rzemieniec, ur. 1915, zam. Wadowice, Pl. Obr. Westerplatte
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.02.2004

Intencje mszalne:
Poniedziałek 9 lutego
6.00 Śp. Edward Augustyniak
6.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
7.00 Podziękowanie i prośba o obronę pracy
dyplomowej i za wnuka
7.30 Śp. Karolina Maga
8.00 Dziękczynna w rocznicę chrztu św. ks. Stanisława
12.00 Śp. Czesław Pawlik, Józef Matuszyk
Piątek 13 lutego
18. 00 Śp. Dominika Madej
6.00 Śp. Jan Bogacz
Śp. Marian Grudniewski
6.30 Śp. Michalina Link
7.00 Śp. Edward Augustyniak
Wtorek 10 lutego
7.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
6.00 Śp. Bronisław Pacut
8.00 Śp. Dominika Madej
6.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
12. 00 Śp. Bronisław Pacut
7.00 Śp. Edward Augustyniak
18.00 Śp. Maria,Tadeusz, Zofia, Michał, Tadeusz
7.30 Śp. Karolina Maga
8.00 Śp. Dominika Madej
Sobota 14 lutego
O zdrowie dla Bronisławy i bł. Boże
6.00 Śp. Jan Bogacz
12. 00 Śp. Franciszek Bucki
00
6.30 Śp. Bronisław Pacut
18.
Śp. Maria Kalicińska
7.00 Śp. Dominika Madej
Śp. Jan Mirochna
7.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
8.00 Śp. Edward Augustyniak
Środa 11 lutego
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże bł.
6.00 Śp. Felicja Radwan
dla Emili Chruszcz i rodzinę w 90 r.urodzin
6.30 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Śp. Maria Kalicińska
7.00 Śp. Marian, Henryk, Wiktoria
Śp. Marian Grudniewski
7.30 Śp. Dominika Madej
00
8.
Śp. Edward Augustyniak
Niedziela 15 lutego
12. 00 Śp. Agnieszka, Edward Szwabowscy
00
6.00 Śp. Dominika Madej
18.
Za wszystkich uczestników Nowenny,
7.30 Śp. Edward Augustyniak
oraz wintencjach składanych próśb i podziękowań
Śp. Adolf Gonet
9.00 Śp. Józef Sowa - 7 r.śm.
Czwartek 12 lutego
Śp. Józefa i Andrzej Moskała
6.00 Śp. Edward Augustyniak
10.30 Śp.Franciszek Bucki
6.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
12.00 Śp. Józef Witek - 6 r.śm.
7.00 Śp. Karolina Maga
13.15 Chrzty
7.30 Śp. Marian Grudniewski
18.00 Śp. Maria Kalicińska
8.00 Śp. Dominika Madej
12. 00 Śp. Michalina Link
18.00 Śp. Maria Kalicińska
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1. W środę, 11 lutego we wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes z woli
Ojca Świętego obchodzimy Światowy Dzień
Chorego. Wszystkich, którzy się źle mają
zapraszamy w środę na mszę św. o godz.
10.00. Na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się za chorych.
2. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbliższym czasie odnowili prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii – wpłacając 30zł na rok.
3. W sobotę jest święto Cyryla i Metodego, słowiańskich patronów Europy.

4. W przyszłą niedzielę Panie z Zespołu Charytatywnego przy naszej świątyni
będą zbierały ofiary na pomoc w zakupie
lekarstw dla ludzi biednych. Bóg zapłać za
pomoc charytatywną.
5. W niedzielę 22 lutego na mszach św.
będą kazania na temat drogi neokatechumenalnej.
6. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, w
środę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny
z Lourdes, w sobotę – Święto Świętych
Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Pochylony nad człowiekiem
Podczas ostatniej kolędy w rodzinie,
w której było chore dziecko na porażenie
mózgowe doznałem niezwykłego przeżycia. Przy stole siedział ojciec trzymając
w swoich rękach chore dziecko. Obok niego usiadłem trzymając w ręku krzyż, którym przed chwilą błogosławiłem te rodzinę i dałem go do ucałowania. Przedziwny
związek ojca parafii trzymającego krzyż
z ojcem rodziny tulącym chore dziecko. Słyszałem z ust ojca słowa: „Dotknął nas
krzyż” i z pełnym miłości bólem patrzył na
swoją chorą córkę. Zastanawiałem się czy
ja z taką miłością patrzę na Jezusa ukrzyżowanego. Podczas rozmowy tłumaczyłem, że dotknięcie krzyża w rodzinie poprzez chorobę to nie tylko - ból, cierpienie,
wyrzeczenie, ale krzyż jest również wyrazem pojednania, zwycięstwa a nade wszystko źródłem błogosławieństwa.
W najbliższą środę przeżyjemy XII Światowy Dzień Chorego. Centralne uroczysto- - 3 -

ści odbędą się w światowym Sanktuarium
Maryjnym w Lourdes. Po raz pierwszy
w 1993 roku również w tym sanktuarium
obchodzono I Światowy Dzień Chorego.
Pomysł wyszedł od Ojca Św. Jana Pawła
II. Ileż on podjął cennych inicjatyw we
współczesnym świecie i Kościele. Wszystkie one zmierzają do tego by ukazać wielkość Boga i wartość człowieka. Jakże nie
wspomnieć o niedawno obchodzonym Dniu
Osób Konsekrowanych – zakonnic i zakonników. Przez ten dzień zapragnął Ojciec Św.
uwrażliwić nas na wartość życia człowieka, który całkowicie poświęcił się Bogu.
Dzień Chorego według myśli Papieża
wyrażony w Orędziu na ten dzień jest świadectwem, „że jedyną prawdziwą odpowiedzią na chorobę, cierpienie i śmierć jest
Chrystus, nasz Pan, który dla nas umarł
i zmartwychwstał. Cierpienie jest częścią
(ciąg dalszy na str. 4)

siłku przezwyciężania tego stanu. Wiemy
jak łatwo choroba może wytworzyć u człowieka postawę buntu – w efekcie protest
ten może doprowadzić do zamknięcia się
na Boga i człowieka. Ogromnie ważnym
zadaniem jest, by cierpiący człowiek mógł
przyjmować zesłany krzyż z wiarą i wtedy
cierpienie staje się: „jakby bramą wprowadzającą w tajemnice odkupieńczego cierpienia Chrystusa. Takie cierpienie nie odbiera już pokoju i szczęścia, bo opromienia
je blask zmartwychwstania”.
Droga akceptacji bardzo pomaga w przezwyciężaniu choroby. Wiadomo jak rodzina i służba zdrowia, szpital są nieodzowne
choremu. Wszystkich, których społeczeństwo obdarza zaszczytnym tytułem „służba zdrowia” mają pomagać w przezwyciężaniu choroby i pozyskiwaniu zdrowia. Jakąż ogromną wdzięczność oni za to pozyskują.
Naszych chorych parafian, niezależnie ile
mają lat, czy leżą w szpitalu czy w domu,
a może w innych miejscach cierpienia, serdecznie noszę w swoim kapłańskim, proboszczowskim sercu. Często klęcząc przed
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy której znajduje się wystawiony Najświętszy Sakrament, polecam Was Bogu.
Gorąco modlę się, byście Drodzy Parafianie noszący w sobie i ciężar i błogosławieństwo krzyża, mogli z niego czerpać siły, by
swój stan choroby akceptować i przezwyciężać.
Niech Jezus Chrystus, który nieustannie
nam przypomina: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Cokolwiek uczyniliście choremu Mnieście uczynili” – niech przynagla
nas do miłosiernego pochylania się nad
chorymi.

(ciąg dalszy ze str. 3)

doczesnego doświadczenie
człowieka, który
musi nauczyć się
je akceptować
i przezwyciężać.
To podwójne zadanie możliwe
jest tylko mocą
Chrystusowego
Krzyża”.
Cierpiący Papież swoim przykładem
wskazuje na podwójne zadanie, które ma
spełnić tak chory jak i jego otoczenie: akceptować cierpienie i przezwyciężać je. Tylko taka postawa może dać pozytywne efekty. To podwójne zadanie trzeba podejmować równocześnie.
Obchodzony XII Światowy Dzień Chorego z jego centralnym miejscem w Lourdes wciąż nam przypomina, że: „Od dnia,
kiedy objawiła się Bernadetcie Soubirous,
Maryja „leczy” w tym miejscu cierpienia
i choroby przywracając licznym swoim dzieciom również zdrowie ciała. Jednakże cuda
znacznie bardziej zdumiewające sprawia
w duszach wierzących, otwierając je na spotkanie z Jej Synem, który jest prawdziwą
odpowiedzią na najgłębsze oczekiwania
ludzkiego serca. Maryja pomaga w przemianie dusz niezliczonym chorym, którzy do
niej się uciekają. Nawet wówczas gdy nie
otrzymują daru zdrowia fizycznego, uzyskują dar cenniejszy – nawrócenie serca, źródło pokoju i wewnętrznej radości”.
Niezwykle wielkim wysiłkiem dla człowieka chorego jest: z jednej strony akceptowanie choroby przy równoczesnym wy-

Zaproszenie
dla wszystkich pragnących pogłębić i ożywić swoją wiarę
Począwszy od 23 lutego 2004 r w Bazylice p.w. Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach rozpoczną się katechezy dla dorosłych i młodzieży głoszone przez ekipę
katechistów z Drogi Neokatechumenalnej.
Droga Neokatechumenalna narodziła się
1962 roku w Madrycie a w Polsce istnieje
już od 28 lat. W roku 2000 również przy
wadowickiej Bazylice powstała wspólnota licząca kilkanaście osób. W obliczu narastającego w świecie procesu odchodzenia ludzi od Boga oraz postępującej degradacji rodziny Droga Neokatechumenalna
jest jedną z wielu odpowiedzi na wezwanie Soboru Watykańskiego II do zaangażowania się osób świeckich w życie Kościoła .
Czym jest Droga Neokatechumenalna?.
Można powiedzieć, że jest okresem formacji chrześcijańskiej, okresem radykalnego pogłębiania wiary przeżywanym w ma-

Chrzest św.

łych wspólnotach powstających w parafiach.
Jest przeznaczona przede wszystkim dla
osób już ochrzczonych pragnących na nowo
odkryć bogactwo własnego chrztu, pragnących narodzić się ponownie do nowego życia, które Chrystus Zmartwychwstały przyniósł przez swoje przyjście.
Droga Neokatechumenalna opiera się na
trójnogu: SŁOWO BOŻE - LITURGIA WSPÓLNOTA
To właśnie ten trójnóg pomaga nam odkrywać działanie Boga w naszym życiu, pomaga w Bogu odnaleźć oparcie i źródło siły
na każdą nawet najtrudniejszą chwilę.
Pierwsza katecheza będzie głoszona
w poniedziałek 23 lutego o godz. 18.30.
Serdecznie zapraszamy!
Ks. Proboszcz Jakub Gil wraz ze Wspólnotą Neokatechumenalną przy Bazylice
Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjął:

Jakub Krzysztof Łudzik, syn Krzysztofa i Aliny
Módlmy się za to dziecko, aby wzrastało 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.

Tomasz KORDUS, syn Piotra i Bogumiły z d. Najs,
zam. Poznań, Os. B.Śmiałego Katarzyna Barbara
KASPRZYK, córka Stanisława i Haliny z d. Małecka, zam. Wadowice, ul.Zygmunta I Starego

Ks. Proboszcz
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Niech Bóg napełni ich miłością,
która wszystko przetrzyma.

