40-godzinne nabożeństwo
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli się wewnętrznie zobowiązani, że podczas
tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba w dogodnym czasie przyjść na
modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu w tym dniu na
godz. 15.00 zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia. Na godz. 16.00 rodziców z dziećmi,
które w tym roku przystępują do pierwszej Komunii Świętej. O godz. 17.30 odprawimy
uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 23 lutego i we wtorek 24 lutego dalszy ciąg 40-godzinnego nabożeństwa.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.
W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 członkowie Rycerstwa Niepokalanej,
godz. 10.00 grupa modlitewna św. Ojca Pio,
godz. 11.00 Honorowa Straż Serca Bożego,
godz. 13.00 Żywe Róże Mężczyzn,
godz. 14.00 Żywe Róże Kobiet,
godz. 15.00 czciciele Bożego Miłosierdzia,
godz. 16.00 poproszona przez księdza katechizującego grupa młodzieży bierzmowanej z
rodzicami,
godz. 17.00 następna grupa kandydatów do bierzmowania z rodzicami poproszona przez
księdza katechizującego,
godz. 17.30 uroczyste nieszpory
We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40 godzinnego. Zapraszamy
godz. 9.00 Zespół charytatywny,
godz. 10.00 grupę pielgrzymkową do Częstochowy,
godz. 11.00 grupę pielgrzymkową do Łagiewnik,
godz. 13.00 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
godz. 14.00 Służbę Liturgiczną,
godz. 15.00 Droga Neokatechumenalna
godz. 16.00 poproszona przez księdza katechizującego grupa młodzieży bierzmowanej z
rodzicami,
godz. 17.00 grupy OAZY dzieci i młodzieży
godz. 17.30 uroczyste nieszpory
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Jest pokarmem
Uśmiech daje wytchnienie w znużeniu,
w zniechęceniu odnawia odwagę,

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłazcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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w smutku przynosi pocieszenie;
jest naturalnym lekarstwem na każde strapienie.
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Panie przymnóż mi radości,
daj mi łaskę częstego uśmiechu.

Słowo na niedzielę

RUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA D
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
JEREMIASZA
Jr 17, 5-8
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu

1 Kor 15, 12.16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA:
Łk 6, 17.20-26
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam
duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz
z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich
czynili fałszywym prorokom».
Oto słowo Pańskie

Droga ośmiu błogosławieństw
Jezus, Boski Nauczyciel, w Kazaniu na Górze ukazuje
swoim uczniom drogę, którą mają kroczyć, aby osiągnąć szczęście wieczne. Jest to droga błogosławieństw. Błogosławieni to ci, którzy Mu uwierzyli
i w swoim życiu pełnili to, czego nauczał. Z
uwagą wysłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii,
abyśmy nie musieli stanąć kiedyś przed Jezusem z pustymi rękoma i usłyszeć: Biada wam.
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PIELGRZYMKA
RZYM – Sanktuaria Cudów Eucharystycznych
oraz Urodziny Jana Pawła II /21 – 30 maj 2004/
WADOWICE
SIENA
–
św. Katarzyna. „Odnalezione Hostie”
ORVIETO / BOLSENA
– „Korporał ze śladami Krwi”
RZYM
–
Anioł Pański i Audiencja środowa.
Bazylika i Plac Św. Piotra, Bazylika S. Maria Maggiore, Bazylika św. Pawła za
murami, Koloseum, Bazylika św. Jana na Lateranie , Schody Hiszpańskie, Fontanna
di Trevi , Pl. Navona, Katakumby św. Kaliksta i Msza św. na grobach pierwszych
Papieży , Bazylika Matki Bożej Zatybrzańskiej, Bazylika św. Cecylii, Panteon,
Kościółek Quo vadis, Wyspa św. Bartłomieja, Awentyn – Bazylika św. Sabiny...
CASSCIA
– „Krew na kartkach brewiarza”
NORCIA
– Miejsce urodzin św. Benedykta.
CASTEL GANDOLFO – Letnia rezydencja i jezioro Albano
ALTARI
–
„Komunia wyjęta z ust”
MONTE CASSINO – Klasztor OO. Benedyktynów
SAN GIOVANNI ROTONDO – Klasztor św. O. Pio
LANCIANO –
„Przemieniona Hostia i Krew Pańska”
OFFIDA
–
„ Przemieniona Hostia, plamy i krople Krwi”
MACERATA „Korporał z plamami Krwi Pańskiej”
FERRARA
–
„ Przemieniona Hostia i Krew Pańska”
PADWA
–
Bazylika św. Antoniego
WIEDEŃ
Organizator, informacje i zapisy - kancelaria parafialna:
Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach tel. kom.: (602) 750-720
W cenę wyjazdu wliczono zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie wg programu,
ubezpieczenie na czas podróży, przejazd autokarem - (klimatyzacja, wideo)
Cena wyjazdu 230 euro + 400 złotych

Duchowy dar na urodziny dla Jana Pawła II
Serdecznie prosimy o włączenie się
w Duchowy Dar dla Ojca Świętego. Darem może się stać zapewnienie (na konkretny czas) o modlitewnej pamięci za
Papieża (np. Zdrowaś Maryjo przez cały
rok, dziesiątek różańca przez okres miesiąca ...) Darem może być również abstynencja (alkohol, papierosy, używki), sys- - 7 -

tematyczny trud pracy nad sobą (zyskanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca), lub inne
wyrzeczenia lub umiartwienia. Duchowy dar jaki
pragniesz złożyć na urodziny Ojcu Świętemu zostanie umieszczony w specjalnej księdze i przkazany Papieżowi. Wpisu można dokonać w kancelarii, zakrystii lub przy kaplicy Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.02.2004

Intencje mszalne:
Poniedziałek 16 lutego
6.00 Śp. Edward Augustyniak
6.30 Śp. Bronisław Łopata
7.00 Śp. Zdzisława Tyralik i Maria
7.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
8.00 Za duszewczyśćcu cierpiące
12.00 Śp. Bronisław Pacut
18. 00 Śp. Dominika Madej
Śp. Michalina Link

1. Dzisiaj po Mszach Świętych Panie
z Zespołu Charytatywnego zbierają ofiary na pomoc w zakupie lekarstw dla ludzi
biednych.

Wtorek 17 lutego
6.00 O zdrowie dla Jana
6.30 Śp. Bronisław Łopata
7.00 Śp. Edward Augustyniak
7.30 Śp. Bronisław Pacut
8.00 Śp. Michalina Link
12.00 O zdrowie i bł.Boże dla członkiń XIII Róży Kobiet
oraz za zmarłych i ich rodziny
18.00 Śp. Dominika Madej
Śp. Maria Krupnik

Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Piątek 20 lutego
6.00 Śp. Stanisław Gliwa
6.30 Śp. Michalina Link
7.00 Śp. Edward Augustyniak
7.30 Śp. Bronisław Pacut
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Sylwii w 18 r. urodzin
18.00 Śp. Kazimierz Rajda z Rodzicami
Józefem i Józefą
Śp. Władysław Rzycki

18 lutego
Śp. Roman Rzemieniec
Dziękczynno-błagalna dla Izoldy i Marka w2 r.ślubu
Śp. Barbara Gębala - 2 r.śm.
Śp. Bronisław Pacut
Śp. Edward Augustyniak
Śp. Michalina Link
Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz wintencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 19 lutego
6.00 Śp. Edward Augustyniak
6.30 Śp. Roman Rzemieniec
7.00 Śp. Karolina Maga
7.30 Śp. Bronisław Łopata
8.00 Śp. Maria Ziaja i zmarli z rodziny Goryl
12. 00 Śp. Michalina Link
18.00 Śp. Bronisław Pacut
Śp. Roman Rzemieniec

Sobota 21 lutego
6.00 Śp. Stanisław Gliwa
6.30 Śp. Roman Rzemieniec
7.00 Śp. Karolina Maga
7.30 Śp. Bronisław Pacut
8.00 Śp. Edward Augustyniak
Śp. Ludwika, Stanisław, Kazimierz
12.00 Śp. Eleonora Pływacz i za zmarłych z rodziny
18.00 Śp. Edward Mazur - 12 r.śm.
Niedziela 22 lutego
6.00
7.30
Msze św. w intencji
9.00
30
10.
rodzin, które przyjęły
12.00
13.15
wizytę duszpasterską
18.00
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2. Jutro 16 lutego zapraszamy na czuwanie modlitewne za Ojca Świętego, które
rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 18.00,
a zakończymy apelem o godz. 19.00.
W tym dniu pielgrzymujemy na Jasną
Górę. Wyjazd o godz. 16.00, koszt przejazdu 25zł. Można się zapisać. W tym dniu
na godz. 17.00 zapraszamy członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
3. W środę na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się poprzez przyczynę
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o ożywienie wiary w naszych rodzinach.
4. W czwartek o godz. 17.00 jest spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.

5. W piątek 27 lutego pielgrzymujemy
do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 10 zł.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Eucharystyczne. Na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 15.00 zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia. Na
godz. 16.00 rodziców z dziećmi, które w
tym roku przystępują do pierwszej Komunii
Świętej. O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
7. Od przyszłej niedzieli będą w naszej
parafii prowadzone katechezy drogi neokatechumenalnej.
8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli
Zakonu Serwitów NMP, w sobotę –
wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Wspomnienia
W tych dniach przebywając w Rzymie,
przy spotkaniu z Ojcem Świętym, przedstawiam aktualia naszego miasta, a także
opowiadam o jeszcze nie tak dawnych
dziejach Wadowic. Przekazuję Ojcu Świętemu ciekawostki, które wyczytałem
w księgach ogłoszeń parafialnych z przed
50-ciu laty.
W niedzielę 24 sierpnia 1958 roku ks.
Proboszcz Leonard Prochownik podawał
w ogłoszeniach parafianom wadowickim
następującą wiadomość: „Korzystając
z pozwolenia danego nam przez Najprzewielebniejszą naszą Kurię wprowadzamy - 3 -

na próbę w niedziele i święta Mszę św.
w naszym kościele w porze wieczornej
o godz. 6.30 dając w ten sposób możność
zatrudnionym w niedziele od rana uczestniczenie we mszy św. wieczorem. Prymaria rano będzie nadal o godz. 6.00, na
której będzie czytana ewangelia i ogłoszenia i zakończy się błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Dalsze msze św.
będą jak dotychczas – o godz. 8.00 msza
św. szkolna, o godz. 9.00 wotywa i o 10.30
suma”.
Od tego czasu upłynęło niespełna pół
wieku, a jak bardzo pod względem kościelnym w Wadowicach się zmieniło. Ileż
(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

mszy św. w naszym kościele przybyło, nie
mówiąc o parafii św. Piotra. Zauważmy,
że w kościołach przed 50-ciu laty mszy
św. wieczornych nie było. Gdy mówię
Ojcu Świętemu o tej migawce życia naszej parafii, szczerze się uśmiecha.
Tym razem szeroko wspominam notatki ks. dziekana Prochownika dotyczące
konsekracji biskupiej naszego Rodaka.
W niedzielę 21 września 1958 roku
w ogłoszeniach podano wiadomość naszym parafianom następującej treści:
„W niedzielę 28 września odbędzie się
w katedrze na Wawelu konsekracja nowomianowanego przez Stolicę Świętą na biskupa ks. dr Karola Wojtyły, któremu dłuższe wspomnienie poświęciliśmy w jedną
z ostatnich niedziel. Wdzięczni Panu Bogu
za to, że wejrzał na Wadowice i powołał
sobie urodzonego w naszym mieście na
wielką godność biskupią. Konsekracja to
wielka uroczystość. Komu warunki pozwolą, niech weźmie w niej udział. Uroczystość rozpocznie się w katedrze o godz.
9.00. Dobrze byłoby, żebyśmy Mu mogli
przed tą uroczystością złożyć od Wadowic upominek w darze w formie insygniów
biskupich: pastorału, krzyża i łańcucha biskupiego. Ponawiamy prośbę o złożenie
ofiar w najbliższych dniach tego tygodnia.
W następną niedzielę, 28 września ks.
Proboszcz Leonard Prochownik w ogłoszeniach parafialnych przekazywał: „Dzisiaj w bazylice katedralnej w Krakowie
na Wawelu o godz. 9.00 konsekracja na
biskupa sufragana krakowskiego ks. dr
Karola. Łączymy się duchem ze wszystkimi uczestnikami w niej zanosząc modlitwy w intencji naszego Biskupa, który we
mszy św. konsekracyjnej o nas pamięta
i modli się za wszystkimi swego miejsca
rodzinnego. Będą Mu też wręczone od -4-

Wadowic insygnia biskupie: pastorał i łańcuch z krzyżem biskupim na piersiach.
Będą Mu one służyć już w dzisiejszej uroczystości. Prosimy o dalsze ofiary, czy
w kancelarii, czy na tace dzisiaj, a zwłaszcza w czasie zbiórki przy kościele przełożonej na przyszłą niedzielę”.
W niedzielę XIX po Zielonych Świątkach, 5 października ks. Proboszcz pisał
w ogłoszeniach: „W ubiegła niedzielę
przeżyliśmy, my i całą diecezja, wielką
uroczystość konsekracji ks. Biskupa dr
Karola Wojtyły. Wielu z Wadowic w niej
w katedrze wawelskiej uczestniczyło.
Dane nam było wręczyć Najprzewielebniejszemu ks. Biskupowi insygnia biskupie: pastorał, krzyż i łańcuch noszony na
piersiach – wykończone w ostatniej chwili. – upominek z Wadowic. Tuż przed konsekracją przez delegację z Proboszczem
wadowickim na czele zostały Mu wręczone tak, że w czasie konsekracji już
mógł go używać i na piersiach zawiesić
krzyż Mu ofiarowany, który nosi. Wręczyliśmy z prośba o modlitwę i darzenie
nas – Wadowic – swym arcykapłańskim
błogosławieństwem, którego nam potrzeba. Na pokrycie kosztów zapowiedziana
zbiórka uliczna na terenie kościelnym przy
drzwiach się odbywa. Bardzo prosimy
o hojniejsze datki, aby wszystko mogło
być w najbliższych dniach pokryte”.
Wiernie przekazaliśmy ogłoszenia dotyczące konsekracji naszego Rodaka.
Rozmawiam z Ojcem Świętym, że teraz jest bieda, ludzie pieniędzy nie mają,
ale i przed pół wiekiem mieszkańcy Wadowic też nie mogli złożyć ofiar na pokrycie darowanych insygniów biskupich.
To nie był aż taki wydatek – myślę, że
sięgał kilu tysięcy złotych, a w ogłoszeniach wiele razy powtarza się prośba
o wsparcie. Również z ogłoszeń wynika,

jak nowokonsekrowany Biskup był dla
Wadowic daleki, a czas i okoliczność
otrzymanych godności przynaglały, by
stał się bliski.
Przypominając sobie wiadomości
sprzed 45 laty dotyczące włączenia naszego Rodaka w grono Apostołów –
dziękujemy Bogu, że już prawie przez pół
wieku jest w kolegium biskupów, a z tego
przez 25 lat jest najważniejszym z Apostołów – Następcą św. Piotra i Zastęp-

cą Jezusa Chrystusa. Namiestniku Chrystusa, nieustannie czczony jesteś przez
mieszkańców ziemi wadowickiej.
Parafie tej ziemi przygotowują się na
wizytację biskupią. Z wiarą patrzymy na
każdego biskupa jako na następcę Apostołów. Ks. Biskup Jan Szkodoń, który będzie wizytował większość parafii wadowickich pragnie nas umocnić w miłości do
Kościoła oraz ożywić naszą wiarę.
Ks. Proboszcz

Odsłonięcie tablicy

Dzień wcześniej w Bazylice, w intencji
zmarłych została odprawiona Msza Św.
Uroczystość ta niech będzie okazją do
przypomnienia, że istnieje na terenie miasta taka instytucja jak więzienie. Jest to zarówno miejsce, gdzie odbywają karę, przestępcy, ale również jest to miejsce służby
i pracy kilkudziesięciu funkcjonariuszy
i pracowników – mieszkańców Wadowic
i okolicy. Miejmy świadomość ich trudnej,
niewdzięcznej i niebezpiecznej pracy, o której dowiadujemy się tylko przy okazji spektakularnych wydarzeń.

W poniedziałek, 2 lutego na terenie naszej parafii odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę tragicznej śmierci
dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wadowicach – Władysława Stopy
i Ryszarda Tatara. Przy udziale Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Starosty, Burmistrza, władz samorządowych
oraz emerytów, rencistów, funkcjonariuszy i pracowników, żony zamordowanych funkcjonariuszy dokonały odsłonięcia, a ksiądz kapelan poświęcił tablicę.

Józef Lehrfeld

Pomoc
Zakłady Cukiernicze SKAWA ofiarowały z okazji Dnia Chorego naszej parafii prawie 100
kg wyrobów cukierniczych za cenę 1209 zł. Słodycze te Zespół Charytatywny ofiarował
chorym. Wyrażamy serdeczne podziękowanie Zakładom Cukierniczym za przekazane dary.

POGRZEB
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:

Śp. Eugeniusz Michałek ur. 1933 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
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