Szanowni Państwo!
Parafialna Rada Duszpasterska jest jednym ze sposobów uczestnictwa ludzi świeckich w posłannictwie Kościoła. Jej głównym zadaniem jest pomoc duszpasterzom
parafii w kierowaniu wspólnotą ludzi wierzących. Żywa parafia to wierząca
wspólnota dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. Potrzeba ludzi zaangażowanych, głęboko wierzących i odpowiedzialnych, którzy podzieliliby się swoimi uwagami
i troską z duszpasterzami parafii. Powinni być to ludzie różnego wieku i różnych zawodów.
Pragnieniem naszym jest, by z każdego rejonu wytypowano trzech przedstawicieli.
Zachęcamy Państwa, aby w poczuciu odpowiedzialności i braterstwa wskazać osobę,
cieszącą się dobrą opinią i autorytetem jako kandydata/kę do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.
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Nasza Rodzina proponuje jako kandydata
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej następującą osobę:

............................................................................................
/Nazwisko i imię/

............................................................................................
/Adres zamieszkania: ulica i numer domu, telefon/

Uwaga!
Ankietę należy wypełnić i złożyć do skarbony z prośbami przed kaplicą MB Nieustającej
Pomocy do 31 maja 2005 r. Każda rodzina wysyłająca ankietę bierze udział w losowaniu
najnowszych albumów z Ojcem Świętym. Dlatego proszę podać dane rodziny proponującej
kandydata:
.................................................................................................... .........................
.................................................................................................... .........................
/Nazwisko rodziny: adres, telefon/
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Eucharystia, najwyższy dar Chrystusa dla Kościoła, uobecnia w sposób sakramentalny ofiarę złożoną przez Chrystusa dla naszego zbawienia: „W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza
pascha”. Z tego „źródła i zarazem szczytu całego życia chrześcijańskiego” Kościół pielgrzymujący czerpie wszelką nadzieję. Eucharystia bowiem „daje (...) impuls i pozwala
nam z żywą nadzieją spełniać nasze codzienne zadania i obowiązki”.
Jan Paweł II

Proponowane rejony obejmują
mieszkańców następujących ulic:

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGIWYJ-

DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU

ŚCIA:
Wj 34, 4b-6.8-9
Bóg objawia się Mojżeszowi

ŚWIĘGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
2 Kor 13, 11-13
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA:

I. Roków i ul. Miedzne, Zaskawie – ul.
Zaskawie, Jasna, Baśniowa, Sportowców, Matejki, Bohaterów Monte Cassino, Zygmunta Starego, Wałowa, Źródlana, Konstytucji 3 Maja, Os. Jesionowe, Jedność, ul. Kochanowskiego, ul. Chopina.

II. Os. XX-lecia,
ul. Legionów, Młyńska, Żeromskiego,
Niecała, Lwowska,
Piłsudskiego, Sienkiewicza, Podstawie.
III. Os. Westerplatte,
Pl. Obr. Westerplatte, Os.
Wadowity, ul. Wadowity, ul.
Nadbrzeżna, Wojska Polskiego, Os. Słoneczne.

J 3, 16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema: <Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego>.

IV. Pl. Jana Pawła II, ul. Kościelna, Wojtyłów, Krakowska, Zatorska, Teatralna, Gimnazjalna, Pułaskiego, Barska, Wiśniowa, Mydlarska, Piaskowa, Mickiewicza, Pl.
Boh. Getta.

Oto słowo Pańskie.

Słowem

ciem kochanym i za kochaniem,
sam sobie kopie grób. Każdy
nerw naszego człowieczeństwa
krzyczy za miłością i każdy dzień,
w którym miłość nie określała naszego życia, jest dniem martwym. My jesteśmy sędziami i od
nas samych zależy, czy nasze życie odpowiada powołaniu do miłości i czy stajemy się tym, czym
być powinniśmy. Wiara w Jezusa jest dla nas przypomnieniem
o naszym powołaniu, o naszym celu, dla
którego zostalismy stowrzeni: miłosci, żeby
być szczęśliwymi.

Sąd jest w nas, a my jesteśmy sędziami nas samych!
Jako dzieci Boże jesteśmy
stworzeni do miłości. Jesteśmy nieskończenie kochani i
powinniśmy nieskończenie
kochać. Kto nie kocha, nie
stanie sie człowiekiem, a kto
nienawidzi, gubi samego siebie. Kto odrzuca Jezusa, który przyszedł na świat z miłości, odrzuca swoje własne
przeznaczenie. Kto nie daje w swoim życiu żadnej szansy miłości, rezygnuje z samego siebie. Kto grzebie tęsknotę za by-

V. Pl. Kościuszki, Trybunalska,
Szpitalna, Żwirki i Wigury, Sadowa,
Iwańskiego, Krasińskiego, Słowackiego, Karmelicka wraz z blokami,
Spółdzielców, al. Wolności, Spadzista, Cicha, Poprzeczna, Fatimska.
VI. Os. Łąki,ul. Graniczna, Nowobilskich, Nikliborca, Ady Sari,
Łąki, Olbrychta, Batorego wraz z
blokami, Łazówka, Brzostowskiej,
Widok, Os. Piastowskie.

Klaus Metzger-Beck

Uroczystość Najświętszej Trójcy to uwielbianie Boga i wnikanie
w Jego życie wewnętrzne
bp Edward Białogłowski
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Intencje mszalne:

Czwartek 26 maja
Boże Ciało
6.00 Śp. Stefan i Maria Durda
7.30 Śp. Paweł Uniwersał
Śp. Julia, Tomasz, Andrzej i Lech
9.00 W intencji Ojca Św. Jana Pawła II
Śp. Helena Dzikuć
10.30 Msza + Procesja
13.15 Śp. Jan Gał
19.00 Śp. Jan, Andrzej Sitarz
Piątek 27 maja
6.00 Śp. Maria Durda
Dziękczynna za 94 lata i o błog. Boże
dla Joanny i jej rodziny
7.00 O łaski zdrowia dla Ireny Zaorskiej
7.30 Śp. Zdzisław Brusik - 2 r. śm.
8.00 Śp. zmarli z rodziny Wajdzik, Mrowiec i Zając
12.00 Śp. Aniela Zielińska
18.00 Śp. Paweł Uniwersał
Dziękczynno błagalna w 7r. ślubu
Marii i Romana Stopa

Poniedziałek 23 maja
6.00 Śp. Maria Durda
7.00 Śp. Paweł Uniwersał
7.30 Śp. Tadeusz Kasperek
8.00 Śp. Józef i Zofia Okręglicki
12.00 O błog. Boże dla Luka Mercer
18.00 Śp. Maria Chrapla - 4 r. śm.
Śp. Zofia Żak
Wtorek 24 maja
6.00 Śp. Maria Durda
7.00 Śp. Paweł Uniwersał
7.30 Śp. Agnieszka, jejmężowie i syn Władysław
8.00 Śp. Tadeusz Kasperek
12.00 O błog. Boże dla Luka Mercer
18.00 Śp. Joanna, Michał, Władysław
Śp. Jan Bogacz
Środa
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

Sobota 28maja
6.00 Śp. Maria Durda
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę dla rodziny
7.30 Śp. Leopold Malarz
8.00 Śp. Antoni Popielarczyk
12.00 O bł. Boże dla Slobodana Kolowerc
18.00 Śp. Paweł Uniwersał
Śp. Helena Dzikuć

25maja
Śp. Maria Durda
Śp. Paweł Uniwersał
Śp. Władysława Ochocka
Śp. Tekla i Stanisław
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
O błog. Boże dla Dauir Griwić
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
W intencjach Nowenny

Niedziela 29 maja
6.00 Śp. Maria Latocha i jej rodzice
7.30 Śp. Władysław Dałęga - 10 r. śm.
Śp. Helena Dzikuć
9.00 Śp. Irena Skrzypczak - 8 r.śm.
10.30 Śp. Wiktoria Cierpiałek
12.00 Sp. Stanisława Hasiak - 7 r. śm.
13.15 Śp. Zofia Sirko z rodziną - 6 r. śm.
19.00 Śp. Paweł Uniwersał

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.05.2005
1. Dzisiaj o godz. 16.00 chóry Podhala
pod kierunkiem Pana prof. Kruszewskiego
wykonają koncert ku czci Ojca Świętego
Jana Pawła II. Zapraszamy.

cie. Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych,
a drugiego przez Siostry Nazaretanki.
W Boże Ciało w naszej bazylice będą Msze
Św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 13.15
i wieczorem o godz.19.00. Nie będzie Mszy
Św. o godz. 12.00.

2. We wtorek 24 maja o godz. 17.00 odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed uroczystością Bożego Ciała. Obecność na próbie konieczna do wzięcia udziału w procesji. W tym dniu organizujemy pielgrzymkę
do Szczyrku. Koszt 20 zł. Wyjazd o godz.
14.00. Przyjazd ok. 23.00.

6. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.
7. Przez ostatnie trzy lata wydatnie pracowała Duszpasterska Rada Parafialna.
Kadencja jej dobiegła końca. Prosimy parafian, aby wskazali na właściwych kandydatów, którzy mogliby przynależeć do
Rady. W dzisiejszym biuletynie są dokładne wskazówki na ten temat.

3. W środę o godz. 16.30 spotkanie
członków Straży Honorowej Serca Jezusowego.
4. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bożym Ciałem. W tym dniu wszyscy wierzący wezmą udział w nadzwyczaj
uroczystej procesji z okazji Roku Eucharystycznego. Rozpocznie się w kościele oo.
Karmelitów na Górce mszą św. o godz.
10.30, a zakończy przy kościele św. Piotra. Trasa procesji: ul. Karmelicka, Pl. Kościuszki, ul. Sobieskiego na Rynek i dalej
jak przed rokiem.

8. W przyszłą niedzielę kazania na mszach
św. będzie wygłaszał ks. Adam Stawarz,
który przed kilku laty był wikariuszem naszej parafii. Ks. Adam buduje kościół w Radwanowicach. Chcemy wspomóc tę budowlę, przez składkę na mszach św.
w przyszłą niedzielę.
9. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Wspomożycielki Wiernych, w środę –
wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża,
w piątek – wspomnienie św. Augustyna
z Canterbury, biskupa.

5. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramen-

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Podziekowanie
Dnia 15 maja w przykościelnje zbiórce na pomoc dla najbardziej potrezbujących zebrano
ogółem: 3229,49zł, w tym u oo.Karmelitów 679,72 zł., u Sióstr Nazaretanek 192 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Stanisława Bandoła
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cha Św. dziękowaliśmy Duchowi Ożywicielowi za różne wspólnoty parafialne.
Wśród nich ogromnie ważną rolę spełnia
Duszpasterska Rada Parafialna. Kadencja
jej według przepisów Kościoła trwa 3 lata.
W naszej parafii prężnie działała od maja
2002 roku aż do tego czasu. Przewodniczącym jej był Pan Bogdan Pamuła. Bardzo dziękuję za wszelkie wysiłki podejmowane przez członków tej wspólnoty, których celem było wzmożenie życia religijnego naszej parafii. Według postanowień
ks. Kardynała regulujących zasady Duszpasterskiej Rady Parafialnej, powinny być
wybory nowych członków do Rady co 3
lata. Proszę, aby z każdego z sześciu rejonów wytypować po 3 przedstawicieli do
Rady Duszpasterskiej.
W przeżywanym obecnie Roku Eucharystycznym pragniemy w naszej parafii
zwłaszcza drugiego każdego miesiąca,
w dzień śmierci Jana Pawła II, uczcić Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 16 kwietnia zaprosiliśmy parafian z Rejonu I, natomiast na dzień 2 czerwca zapraszamy parafian z Rejonu II. Nabożeństwu temu będzie przewodniczył ks. Janusz Żmuda.
ks. Proboszcz

Rola katolików świeckich
w Kościele
Wielkie rekolekcje naszego narodu, związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem Ojca
Świętego Jana Pawła II, pokazały niezwykłą żywotność wiary katolików świeckich.
W tamtych dniach ludzie zatroskani stanem
zdrowia Ojca Świętego przychodzili do
świątyni, aby się modlić, spowiadać się
i przyjmować komunię św. Sakrament Pojednania oraz Eucharystii był na porządku
dziennym w tych narodowych rekolekcjach.
Wystarczy wspomnieć, że od 1 do 10 kwietnia przystąpiło do Komunii św. w naszym
kościele 80 tys. ludzi. Niezwykły, niezaplanowany czas obecności przy Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie, w tym
zaplanowanym przez Ojca Świętego Roku
Eucharystycznym.
Tamte dni były pięknym świadectwem
zaangażowaniem się ludzi świeckich w życie Kościoła.
Wyrazem wzięcia spraw Kościoła w swoje ręce są różne grupy i wspólnoty, które
powstały po ostatnim Soborze Watykańskim
II. W naszej parafii w wigilię Zesłania Du-

O TYM W WADOWICACH TRZEBA WIEDZIEĆ...
Przez cały miesiąc kwiecień w naszej bazylice odprawialiśmy o godz. 20.00 specjalne mszę
św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie codziennie przychodziliśmy pod
okna domu papieskiego i śpiewaliśmy „Barkę”.
Od maja, po zakończonym nabożeństwie majowym, również idziemy pod dom papieża, aby
tam odśpiewać tę bardzo popularną piosenkę. Warto poznać bardzo ciekawą historię tego
utworu.
księży salezjanów. Ks. Stanisław Skopiak,
Barka część II
obecnie dyrektor Salezjańskiej Szkoły PodJarosław Borowiec
stawowej im. Jana Pawła II w Pile, kończył w Rzymie studia z teologii moralnej.
Wszystko zaczęło się w Rzymie w 1973r.,
W studentacie spotkał pięknie grającego na
przy via Appia Antica na terenie katakumb
gitarze salezjanina z Hondurasu; Zaprzyśw. Kaliksta, gdzie znajdował się studentat
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jaźnili się dzięki wspólnemu śpiewaniu. Ks.
Skopiak był w Wiecznym Mieście od kilku lat, znał wiele środowisk kościelnych
i artystycznych. - Kiedy z wikariatu św.
Jana na Lateranie zwrócili się do mnie,
żebym uczył gry na gitarze siostry katechetki, zgodnie z prawdą odpowiedziałem,
że nie umiem grać, ale przyślę kogoś, kto
robi to znakomicie. Przekazałem propozycję mojemu latynoskiemu przyjacielowi,
który natychmiast się zgodził. Przez rok
ze świetnym skutkiem uczył kilkaset sióstr
podstaw gitarowej gry. Wracając z Hiszpanii, po jednej ze świątecznych przerw,
przywiózł mi z wdzięczności zestaw zeszycików z hiszpańskimi, francuskimi
i południowo amerykańskimi piosenkami
religijnymi dla młodzieży - wspomina
ks. Skopiak.
Przyjacielem polskiego zakonnika okazał się Oscar Andres Rodriguez Maradiaga. Wtedy nauczyciel fizyki, chemii i muzyki w salezjańskich szkołach Ameryki
Środkowej, a po przyjęciu święceń kapłańskich wykładowca eklezjologii i teologii
moralnej. Dziś 63-letni kardynał, metropolita Tegucigalpy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Hondurasu. Obrońca
biednych. Otwarty na współpracę z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poliglota, oprócz hiszpańskiego włada angielskim,
włoskim, francuskim, portugalskim i niemieckim. Wymieniany jako kandydat na
następcę zmarłego Papieża, jeden z najmłodszych uczestników konklawe.
Po powrocie do Polski, w 1974r., ks.
Stanisław Skopiak został wychowawcą
kleryków w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie nad
Wartą. Uczył teologii moralnej i muzyki.
Spotkał się z ks. Stanisławem Schmidtem,
który wykładał łacinę i grekę. W polskim
Kościele rozpoczęły się zmiany zapocząt-

kowane Soborem Watykańskim II. Młodzi
kapłani postanowili unowocześnić kościelny śpiew. Zaczęło się tłumaczenie przywiezionych pieśni. W jednym z podarowanych
przez ks. Oscara tomików znalazła się napisana w 1973 r. hiszpańska piosenka „Pescador de Hombres”. Autorem tekstu i melodii był zmarły w 1991 r., ks. Cesareo Gabarain, znany w Hiszpanii twórca piosenek
religijnych. Jego utwór był jednym z pierwszych, które postanowili opracować. Z oryginału przełożył go ks. Schmidt. Wspomina, że tłumaczył zazwyczaj nocą, bo w ciągu dnia miał dużo zajęć i wciąż brakowało
mu czasu. Nie zna biegle hiszpańskiego
i zdarzało się, ze znaczenie niektórych słów
wyprowadzał z łaciny. Pieśń na początku
żyła wśród kapłanów i kleryków lądzkiego
seminarium. To oni jeżdżąc na rekolekcje
i spotkania z młodzieżą rozwieźli ją po Polsce. Okazało się, że młodzieży wystarcza
zaledwie chwilą, żeby się jej nauczyć.
- Tekst powielaliśmy na papierze fotograficznym, bo w tamtych czasach tylko taka
wydawnicza działalność była niekaralna wspomina ks. Skopiak. - Pamiętam, że powiedzieliśmy również wtedy: „Gdy zaczynają śpiewać ją nawet młodzi chłopcy, to
coś w niej musi być. Trzeba koniecznie pomyśleć o śpiewniku”.
Ręcznie zapisane plansze nutowego papieru wydano po raz pierwszy pod koniec lat
70. w Krakowie. Nielegalnie, na powielaczu
w salezjańskim inspektoracie. Tak pojawił
się śpiewnik „Radośni przed Panem”, który
zaczęto potem potajemnie rozprowadzać.
Wiele pieśni poprzedza wprowadzenie i modlitwa: - Chciałem, żeby to był nie tylko
śpiewnik, ale również modlitewnik - mówi
jego redaktor, ks. Skopiak.
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