Wnuki dziękują
Kocham Cię Mamo za serce oddane
Dzieciom i wnukom - za łez ocieranie
Za zrozumienie, zmartwienia i smutek
W chorobie - nocne Twe czuwanie...
Dziękuje mamo za lata przeżyte
W pracy i trosce, smutkach i radości
Piosenki nucone, ojczyzny kochanie
Skromne wychowanie
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Odeszłaś cicho we światy nieznane
Sama - bezsilna, lecz dzielna do końca,
Kocham Cię mamo -Twoją fotografię
Ciszę samotności, kwiatami przybraną,
Kocham Cię Mamo.....

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Miłość i Miłosierdzie
to drogowskazy,
które przekazał nam
Ojciec Święty.
Jan Paweł Wielki
jest dla nas jak księga,
którą czytamy i znajdujemy
sens naszego życia.
Modląc się codziennie,
zanosimy do tronu Boga Najwyższego gorące prośby,
aby nasz Rodak
został zaliczony w poczet
Błogosławionych i Świętych.

Fot. St. Mżyk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Panie Boże, zabrałeś do siebie naszą najwytrwalszą
Opokę na Ziemi, ale wierzymy, że przy Twej pomocy
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ten Wielki Polak będzie już zawsze na ołtarzach całego świata
Małgorzata Chrapla z rodziną

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIWTÓRZONEGO PRAWA:
Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka

STU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYN1 Kor 7, 32-35
TIAN:
Małżeństwo i celibat

Seweryn Dyniszuk, syn Sylwestra i Moniki
Kamila Woźny, córka Sebastiana i Katarzyny
Fabian Woźny, córka Sebastiana i Katarzyny
Maja Galos, córka Jakuba i Aleksandry
Katarzyna Kufietta, córka Roberta i Magdaleny
Nadia Czarny, córka Dariusza i Ilony
Tymoteusz Smułka, syn Włodzimierza i Katarzyny
Olimpia Tyrała, córka Dariusza i Edyty
Zuzanna Kak, córka Ryszarda i Marzeny
Julia Pieczarka, córka Tomasza i Karoliny

Chrzest Św.
Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał swiatło wielkie
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło

EWANGELIA:

Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako mający władzę

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od
nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz
Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać
i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka
z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść
o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto słowo Pańskie.
ścioła. Niech modlitwa w parafialnych wspólnotach pomaga im w udzieleniu
wspaniałomyślnej odpowiedzi na głos Bożego powołania. Otaczajmy nadto modlitwą pracujących misjonarzy - duchownych, osoby
życia konsekrowanego i świeckich. Niech
nasza duchowa łączność z nimi, wsparta pomocą materialną, będzie wyrazem odpowiedzialności za losy Ewangelii w świecie.

Posłani
Chociaż wszyscy chrześcijanie są odpowiedzialni za dzieło głoszenia Dobrej
Nowiny, to jednak dla niektórych misje
- apostolstwo - ewangelizacja stanowią
życiowe powołanie. Mamy nadzieję, że
Rok św. Pawła pobudzi wielu młodych
do oddania siebie dziełu misyjnemu Ko-

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski

IV Niedziela Zwykła - 01 lutego 2009
1. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Wszystkim parafianom, którzy ochotnie
otworzyli przed nami drzwi swych domów i rodzin i przyjęli nas z wielką życzliwością – składamy serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj msze św. odprawiamy w ich
intencjach.

2. Jutro jest Święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. odprawimy o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 i 20.00.
Podczas tej ostatniej mszy św., którą odprawi Ks. Proboszcz z Gdowa Ks. Stanisław Jarguz, modlimy się o rychłą beatyfikację Jana
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Pogrzeb
Ze smutkiem
zawiadamiamy, że w
ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Śp. Bronisława Bazarnik, ur. 1937r., zam. Roków
Śp. Marian Kokoszka, ur. 1936r., zam. ul. Jasna
Śp. Grażyna Szafarz, ur. 1969r., zam. ul. Łazówka
Śp. Franciszka Lempart, ur. 1915r., zam. Os. Piastowskie
Śp. Stanisław Durda, ur. 1954r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Jan Gałuszka, ur. 1936r., zam. ul. Lwowska
Śp. Władysław Dura, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Maria Śmieszek, ur. 1907r., zam. ul. Zatorska
Śp. Helena Bogunia, ur. 1937 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Jan Ficek, ur. 1949r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Marianna Kaźmierczak, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Wiktoria Warchał, ur. 1932r., zam. ul. Nadbrzeżna
Śp. Maria Koman, ur. 1916r., zam. ul. Mickiewicza

(ciąg dalszy ze str. 5)

Dzieląc się tą radosną wiadomością pragnę imieniem naszej parafii wyrazić serdeczne podziękowanie Pani Staroście Wadowickiemu – Pani Teresie Kramarczyk za wielką
życzliwość w tej sprawie.
Dotychczas kapliczkę tę bardzo dbali
mieszkańcy z Łąk. Bardzo im za tę troskę
dziękuję. Wiem też, że przy kapliczce tej
gromadzą się pobożni parafianie z tamtejszej okolicy, aby odprawiać majówki, a także nabożeństwa czerwcowe, jak również
i przy niej odmawiają różaniec. Bóg zapłać
uczestnikom za świadectwo pobożności.
Jestem przekonany, że teraz, gdy kapliczka dzięki uprzejmości Pani Starosty stała się
własnością naszej parafii, tym bardziej para- -7-

fianie sąsiadujący z tym miejscem świętym postarają się na różny sposób nasycać to miejsce modlitwą. Choć czasami
skarżono mi się, że nieodpowiedzialni
ludzie przeszkadzali modlitwą tamtejszej
kaplicy – jestem przekonany, że rodzice
zadbają, by ich dorastające dzieci jeśli nie
same uczestniczą w takich nabożeństwach
to niech nie przeszkadzają. Były to najczęściej bezmyślne wygłupy, a może chęć
prymitywnego popisywania się przed kolegami, że ja się nie boje. Nie lękam się
ani ludzi, ani Boga.
Niech święci patronowie tej kaplicy
wstawiają się nieustannie u Boga za nami
wypraszając nam potrzebne łaski do mądrego rozwoju.
ks. Proboszcz

Czwartek 29 stycznia
6.00 Sp. Piotr Zychowicz
7.00 Śp. Rozalia Kwarciak
7.30 Śp. Jan Widlarz
8.00 Śp. Eugeniusz Król
12.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
18.00 Śp.Agata Jurczak-Kordekizmarliz rodziny
Śp. Marian Kokoszka
Piątek 06 lutego
6.00 Ozdrowie ibłog. Boże dla Marcina w18 r. urodzin
7.00 Śp. Piotr Zychowicz
7.30 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
8.00 Wynagradzającaza grzechy,zniewagiibrak miłości
12.00 Śp. Eugeniusz Król
16.30 Śp. Maria Koman
18.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
Sp. Marian Kokoszka
Sobota 07 lutego
6.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
7.00 Śp. Piotr Zychowicz
7.30 Śp. Jan Widlarz
8.00 Wynagradzająca za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi(od Rycerstwa Niepokalanej)
12.00 Za KościołiOjca Św.BenedyktaXVI,o rychłą
beatyfikację sługiBożego Jana Pawła II,za Duchowień
stwo,za RadioMaryja i Tv Trwam
18.00 Śp. Eugeniusz Król
Sp. Jan Meus
Niedziela 08 lutego
6.00 Śp. Eugeniusz Król
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Róż Różań
cowych i ks. Proboszcza od 2 Róży
Śp. Jan Widlarz
9.00
10.30 Śp. Mieczysław Kłobuch -21 r. śm.
12.00 Śp. Bogusław i Tomasz Lisko
13.15 Śp. Alojzy Kumorowski - 2 r. śm.
18.00 Śp.JaniGenowefa Pawłowscy odcórek z rodzicami

Intencje mszalne:
Poniedziałek 02 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego
6.00 Śp. Eugeniusz Król
7.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
8.00 Śp. Leokadia Kądziołka
10.00 Śp. Piotr Zychowicz
12.00 Śp. Stefania, Franciszek, Janina Marczyk
16.00 Śp. Marian, Jóżef, Anastazja
18.00 Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Roman Rzemieniec
Wtorek 03 lutego
6.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
7.00 Śp. Eugeniusz Król
7.30 Ozdrowieibł.Boże dla MariiŁukasiewicz
8.00 Śp. Rozalia Kwarciak
12.00 Śp. Leokadia Kądziołka
18.00 Śp. Ryszard Bik - 5 r.śm.
Śp. Józefa Brańka
Środa 04 lutego
6.00 Śp. Marian Kokoszka
7.00 Sp.JózefZięba,Ferdynand Płonka,Franciszek
Filek, Danuta Filek,Jerzy Filek, Kazimiera
Łopatecka,Grzegorz-syn
7.30 Śp. Eugeniusz Król
8.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
12.00 Śp. Rozalia Kwarciak
18.00 W intencjach nowenny
Za zmarłych:
Śp. Irena Pławna
Śp. Jan Widlarz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Wiktoria Warchał
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Władysława Pawlik
Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Jan Gałuszka
Śp. Stanisław Durda
Śp. Maria Koman
Śp. Władysław Dura
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Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, w czwartek – wspomnienie św. Agaty,
dziewicy i męczennicy, w piątek – wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy.

nych. W tym dniu będzie zbiórka w kościele na rzecz zakonów kontemplacyjnych.

Pawła II. Na każdej mszy św. poświęcimy
gromnice. Prosimy tak zabezpieczyć świece by nie rozlewać wosku po ławkach
i posadzce. Gromnica jest symbolem Pana
Jezusa i Jego Matki. Jest skutecznym znakiem ochrony przed nieszczęściami. Gdy
burze szaleją, gdy śmierć się zbliża – świecimy gromnice i modlimy się. Przypominamy wiernym, że wszystkie Sakramenty
Święte są dla osób żywych. Również Sakrament Chorych jest przeznaczony dla
człowieka żywego, który poważnie choruje. Nie jest on konieczny do zbawienia.
Pomaga choremu w znoszeniu krzyża cierpienia, a czasami przywraca zdrowie. Nie
ma sensu prosić księdza, by przyszedł z olejami świętymi i udzielił sakramentu chorych temu, który już umarł. Dla zmarłych
Kościół przeznacza obrzędy pogrzebowe
oraz inne modlitwy.

4. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbliższym czasie odnowili
prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii
wpłacając 30,- zł na rok.
5. W pierwszy piątek zapraszamy wiernych do spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. Dla dzieci szkolnych Msza Św.
o godz. 16:30.
6. W pierwszą sobotę zapraszamy na mszę
św. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewają się potomstwa, jak również członków
Rycerstwa Niepokalanej.
7. Z woli Księdza Kardynała parafie winny pomagać tym wspólnotom, które budują
lub rozbudowują kościoły. W przyszłą niedzielę znany nam Ks. Andrzej Klimara,
obecny proboszcz z Wysokiej, który rozbudowuje tamtejszy kościół, wygłosi na
mszach św. kazania, oraz zbierze ofiary na
rozbudowę świątyni.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

3. Święto Ofiarowania Pańskiego – z woli
Ojca Świętego – jest dniem modlitw za osoby konsekrowane – za siostry i braci zakon-

Co daje kolęda?

Mój – wypowiedziane z miłością i szacunkiem, jak mówi dziecko: „To jest moja
mamusia i mój tatuś”. „To jest mój brat,
moja siostra”.

Najkrócej można odpowiedzieć: jest
wielką szansą na poznanie parafian. Jestem
przekonany, że dzięki tej wizycie parafianie stają się bliżsi duszpasterzom, a oni są
lepiej rozpoznawalni przez wiernych.

Obustronne poznanie bardzo ułatwia właściwe duszpasterzowanie. Broni przed zejściem na manowce. Nasza papieska parafia
jest bardzo rozbita. Część parafian systematycznie uczęszcza na Karmel. Dzięki
temu znają Ojców Karmelitów. Inna grupa
chodzi na Kopiec. Są im bliscy Księża Pallotyni. Są też tacy, którzy na mszach św.
bywają u św. Piotra lub u Sióstr Nazaretanek. Tym bardziej w naszej parafii kolęda
staje się okazją do wzajemnego zbliżenia.

Pan Jezus, gdy mówił o pasterzowaniu,
to kładł nacisk, iż dobry pasterz zna owce
swoje i one go znają. Wzajemne poznanie
ułatwia budowanie wspólnotowości i rodzinności. „To jest nasz ksiądz” mówią parafianie. „Nasz proboszcz”. Największą radością katechizującego dzieci i młodzież
księdza, są zasłyszane słowa wypowiedziane
przez wychowanków: „To jest mój ksiądz”.
-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

Z radością konstatuję, że nie ma większych
różnic w przyjęciu kolędowym pomiędzy
poszczególnym grupami. Przyjmowani jesteśmy z błogosławieństwem Bożonarodzeniowym z dużą serdecznością. W tym
roku miałem to szczęście, że wizytowałem mieszkańców Rokowa, wiernych
z Zaskawia, oraz parafian z niektórych bloków osiedla XX-lecia i pobliskich ulic.
Jestem pod wrażeniem otwartości ludzkich
serc względem mnie. Chodząc po ulicach
wadowickiego Zaskawia doświadczałem
dużej prężności duchowej i materialnej
tamtejszych parafian. Nigdy nie czułem
się tam, że jestem na obcym terenie. Wszędzie dawano mi odczuć, że znajduję się
wśród swoich. Mówili niejednokrotnie
tamtejsi parafianie, że „choć nie chodzimy systematycznie na msze św. do bazyliki, bo na Kopiec mamy bliżej i tam
uczęszczamy – to jednak żyjemy tym, iż
bazylika – to jest nasz ukochany kościół”.
Wiem jak bardzo w krajach, w których
nie ma kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej, księża zabiegają o poznanie swoich
parafian. Znana jest postawa amerykańskich księży, którzy na zakończenie mszy
św. wychodzą przed kościół i podając każdemu rękę życzą dobrego tygodnia. Wiem
też, że przy kościołach amerykańskich, czy
też parafiach Europy zachodniej są specjalne kawiarnie, gdzie po mszach św. spotykają się wierni ze swoim duszpasterzem.
Dużo wysiłku wkładają księża z różnych
krajów, by poznawać wiernych, którym
głoszą Ewangelię. U nas ludzie bardzo sobie cenią księdza, który po mszach św.
w niedziele lub zwykły dzień stanie z wiernymi przed kościołem, by z nimi porozmawiać. Trzeba jednak do tego mieć talent, a także czas.

Polska tradycja w ciągu wieków wypracowała bardzo dobry sposób na zbliżenie
pasterza i owiec do siebie. Z własnego doświadczenia wiem, jak po tych dwudziestu
dniach chodzenia po kolędzie i odwiedzania rodzin naszej parafii, stali mi się bliżsi
członkowie tych rodzin. Często wewnętrznie ubolewam nad tym, że jestem za krótko
w tych drogich Wadowickich rodzinach.
Myślę sobie nieraz z wielkim wstydem, że
niektórzy żeby się ze mną spotkać na kolędzie biorą sobie urlop – „tracąc cały dzień,”
a ja przychodzę do nich tylko na 15 minut.
Przeżywam ten dyskomfort z wielkim zawstydzeniem. Przy okazji przepraszam tych
wszystkich, którzy mieli poczucie, że ich po
kolędzie „zbyłem.” Kiedy wychodzę z domu,
aby błogosławić rodziny zawsze mam najlepsze intencje, że będę dłużej pytał i wsłuchiwał się w sprawy poszczególnych rodzin.
Później, gdy już nawiedzam inne rodziny
czuję, jak wewnętrznie słabnę. Mam świadomość, że moje wewnętrzne akumulatory
się rozładowują.
Poznanie głębsze, czy płytsze problemów
poszczególnych rodzin wyraźnie zapisuje się
w moim wnętrzu. Gdy przychodzę do mego
pokoju i kładę się spać – często w okresie
kolędy długo nie zasypiam. Stają mi przed
oczyma te radosne i bolesne twarze ludzi
z poszczególnych rodzin. One tkwią we
mnie. Biorę wtedy często różaniec i mówię:
„Zdrowaś Mario módl się za tą rodzinę, módl
się ze mną za tym człowiekiem.” Niejednokrotnie po takim kolędowym dniu mówię
do Matki Najświętszej: „ Z pokłonem Panno Święta ofiarowuję Tobie te godziny wizyty duszpasterskiej, ku czci Twojej i Twojej ozdobie.” Są to moje „godzinki,” które
intensywnie przeżywam z poszczególnymi
rodzinami. Często żegnając się z poszczególną rodziną, która doświadcza różnorakich
bied: brak zdrowia, zgody, pieniędzy, wia-4-

Mówi się, że punkt widzenia, zależy od
punktu siedzenia. Inaczej widzi ksiądz młody, a inaczej starszy. Innym okiem patrzy
na sprawy i ludzi ten, który częściej spotyka się z młodzieżą, czyli jest katechetą, niżeli ten, który bardziej czuje się gospodarzem danej parafii. Kolędowe poznanie parafian bardzo duchowo ubogaca nas księży.
Nie tylko duchowo stajemy się bogatsi, ale
tez i materialnie. Ale o tych sprawach będę
mówił w następnym odcinku spostrzeżeń
kolędowych.

ry, nadziei, miłości – widzę, że moim obowiązkiem jako proboszcza jest tym bardziej
otaczać troską duszpasterską tych ludzi
i tym bardziej za nich się modlić.
Mówią, że aby poznać człowieka trzeba
z nim zjeść beczkę soli. Na kolędzie ledwo
się liźnie słodkości lub słoności spotkanych
parafian, oraz ich rodzin. Smak pozostaje
na długie tygodnie i miesiące.
Po odbytej kolędzie my księża odbywamy wspólną naradę. Przekazujemy sobie
wzajemne doświadczenia wypływające
z wizyt kolędowych. Każdy z nas ma inne
spojrzenie. Trochu inaczej widzi sytuację.

Serdecznie dziękujemy parafianom, których odwiedziliśmy z wizytą kolędową, za
to ubogacenie.
ks. Proboszcz

Kapliczka przy ul. Mickiewicza własnością parafii
Pani Starosta Wadowicki pani Teresa
Kramarczyk przekazała w trybie bezprzetargowym nieruchomość Skarbu Państwa
położonej w Wadowicach przy ul. Mickiewicza, nr działki 3385 o pow. 0,0101 h na
rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w.
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
w Wadowicach oraz udzielenie bonifikaty
o cenę sprzedaży w wysokości 99%.

o charakterze izolacyjnym oznaczonych
symbolem l/ZPi.
Wartość w/w nieruchomości ustalono na
podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego
z daty 31.03.2008r. i wynosi ona 19.560,00
zł w tym wartość gruntu wynosi - 3.861,00
zł, a wartość kapliczki - 15.699,00 zł.
Skarb Państwa sprzedaje Rzymsko - Katolickiej Parafii p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach w imieniu której działa Proboszcz ks. Jakub Gil,
nieruchomość opisaną w § 2 za cenę 19.560
zł udzielając równocześnie bonifikaty od
ceny sprzedaży w wysokości 99%.

Działka ta położona jest w terenie silnie
nachylonym w pobliżu pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, zabudowana jest
budynkiem kapliczki z 1826r., odnowionym w 2000r. o powierzchni zabudowy
24m2, konstrukcja budynku jest murowana, na kamiennych fundamentach, dach
pokryty ceramiczną dachówką. Ogólny stan
techniczny kapliczki zadowalający.

Tak więc cena nabycia wynosi 195,60 zł.
Powyższa własność Skarbu Państwa została przekazana na rzecz Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny aktem notarialnym z 18 grudnia 2008 r.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum
i śródmieście) przedmiotowa działka znajduje się w terenach zieleni urządzonej
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(ciąg dalszy na str. 7)

