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Słowo na niedzielę

Łk  16, 19-31  „Przypowieść o bogaczu i Łazarzu”

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA  DO TYMOTEUSZA:

„Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was
swoim ubóstwem ubogacić.”

 Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA AMOSA:
Am 6, 1a. 4-7
„Lekkomyślność bogaczy”

1 Tm 6, 11-16
„Zachować przykazanie nieskalane aż do przyj-
ścia Chrystusa”

EWANGELIA:

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się
w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anioło-
wie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w
Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech
koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w
tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt,
choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz
Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Tamten od-
rzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się
nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto
z umarłych powstał, nie uwierzą”».

Krzyż wciąż aktualny
W dniach od 10.09 –

24.09.2001 w naszej bazyli-
ce leżał przed ołtarzem ju-
bileuszowy krzyż. Pytamy
się jaki jest powód obecno-

ści tego krzyża w naszej świątyni? Podsta-
wową przyczyną było obchodzone święto
podniesienia krzyża 14.09. Tragedia ame-
rykańska 11.09 jak również wielki zawód
niedzieli 23.09 – mówiły o nieustannej ak-
tualności krzyża we współczesnym świe-
cie. Jubileuszowy krzyż wchodzący w oł-
tarz przypomina wszystkim wierzącym, że
Msza Św. jest nieustannym uobecnieniem
krzyża Jezusa Chrystusa, a Komunia Św.
jest owocem tego krzyża. Każdy kto klę-
kał, całując stopy Jezusowe, wielbił Chry-
stusa za łaskę, że nigdy w cierpieniu nie
jesteśmy osamotnieni.

Praca Zespołu Charytatywnego
Na comiesięcznym zebraniu, które odby-

wa się w drugie czwartki miesiąca tema-
tem, który był omawiany był tydzień miło-
sierdzia, który przeżyjemy w tygodniu od
2 do 3 niedzieli października. Miłosierna
miłość jest kamieniem węgielnym całej
Ewangelii. Jest więc drogowskazem życia
każdego chrześcijanina.

Konwiwencja
W naszej parafii jest żywa wspólnota re-

ligijna, która nosi nazwę „Neokatechume-
nat”. Wspólnota ta co dwa miesiące odby-
wa dzień skupienia, który nazywa się kon-
wiwencją. Celem tego dnia jest radosne
przeżycie bliskości z Bogiem i człowiekiem.

Pożegnanie pielgrzymów
W środę na Mszy Św. o godz. 12.00 po-

żegnaliśmy stu pielgrzy-
mów, którzy dwoma au-
tokarami udali się w 16
dniową podróż do naj-
większych sanktuariów Europy: Lourdes, La
Salette i Fatima. Pielgrzymujący Ojciec Św.
to świadek nadziei. Oby nasi pielgrzymi po
przeszło dwóch tygodniach wędrowania po
najświętszych miejscach Europy przybyli z
jeszcze większą nadzieją.

Honorowa Straż Serca Bożego
Wspólnota, której celem jest ożywienie kul-

tu Serca Bożego nosi nazwę Straży Serca
Bożego. Jej celem jest przeżycie przynaj-
mniej jednej godziny w ciągu doby przy Ser-
cu Bożym, comiesięczna Komunia Św. wy-
nagradzająca oraz adoracja Najświętszego
Sakramentu.

Piękno gór
W poniedziałek 24.09 pielgrzymowaliśmy

do Królowej Tatrzańskiej, Gaździny Podha-
la, Bachledówki Prymasa Tysiąclecia i Fa-
timskich Krzeptówek. Każde z tych sanktu-
ariów na inny sposób wyraża kult Matki
Bożej. Tatrzańska Świątynia jest skromniut-
ka, a podhalańskie bazyliki urzekają bogac-
twem wystroju. Artyści nie żałują talentu dla
Boga, a ofiarodawcy hojnie ich wynagradza-
ją.

Nasze sprawy

Niedziela Papieska
14 października cała Polska ma uświado-

mić sobie czym jest pontyfikat Jana Pawła
II, nie tylko dla naszej Ojczyzny ale i dla
świata całego. Świat kultury ma w tą nie-
dzielę złożyć głęboki hołd słowiańskiemu Pa-
pieżowi. Zastanawiam się w jaki sposób złożą
hołd Wadowiczanie swemu Najwybitniejsze-
mu Rodakowi?
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Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli
do wieczności:Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2001 r.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan Jarco

    «Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?» Tak woła św. Paweł. Niech to wo-
łanie przeniknie do głębi serca i umysły. Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie

odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym,
co nie jest z Boga, czy też szukanie własnych korzyści. Odrzućcie wszystko, co tę jedność
niszczy i osłabia. Bądźcie wierni Bożym przykazaniom i zobowiązaniom chrzcielnym”.
Bogacz i żebrak są bardzo sugestywnym

obrazem ukazującym krótkotrwałość ziem-
skiej pomyślności i co za tym idzie jej zni-
komość.  Najważniejsze nie jest nie to, co
po drodze, lecz to co na końcu. Finał ludz-
kich dziejów jest dwojaki. Albo uczta na
łonie Abrahama – piękny obraz wiecznej
radości, albo otchłań wielkiej samotności i
pragnieniu. Bogacz, który cierpi swoje męki
ma świadomość, że cierpi za swoje grze-
chy. Przeraża go jednak myśl, że jego bra-
cia znajdują się na drodze prowadzącej to
tej samej otchłani. Chcąc ich ochronić pro-

si o cud. Jednak okazuje się, że nawet cud nie
może zmienić tego kto nie chce się nawrócić.
„Mają Mojżesza i Proroków” słyszy w odpo-
wiedzi. Mojżesz i Prorocy to synonim Pisma
świętego Starego Testamentu.

Wydaje się, że współczesny człowiek zbyt
często czeka na wyjątkowy cud, zamiast oka-
zać posłuszeństwo wiary prostym środkom
do zbawienia: modlitwie, niedzielnej mszy św.,
dobrym uczynkom i lekturze Pisma święte-
go. Nie ma na co czekać, bo to co mieliśmy
usłyszeć już usłyszeliśmy od Boga. Teraz ko-
lej na nas.

Pożegnaliśmy:

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i kościoła
powszechnego.

Andrzej Marian TŁOMAK, syn Arkadiusza i Ewy

Władysława RADWAN, ur. 1920 r., zam. Wadowice, ul. Parkowa
Stanisław KAŹMIERCZAK, ur. 1937 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Franciszka FILIPEK, ur. 1912 r., zam. Wadowice, Al. MB Fatimskiej

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Wojciech Marcin WOŹNIAK, syn: Alojzego i Stanisławy z d. Kulka,
zam. Wadowice, Os. Kopernika 1/1 i Joanna Elżbieta DUBIEL, córka:
Macieja i Barbary z d. Domaradzka, zam. Wadowice, ul. Krasińskiego 4

Paweł Bolesław FAJFER, syn: Bolesława i Stanisławy, zam. Chocznia,
ul. Zawale 34 i Anna Maria SROCZYŃSKA, córka: Henryka i Krysty-
ny, zam. Wadowice, Os. XX-lecia 15/19

PiotrMirosław TŁOMAK, syn Mirosława i Katarzyny

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

1. Przez cały miesiąc październik w
naszej bazylice są nabożeństwa różańco-
we: rano o godz. 8.30 – prowadzone przez
rodziny kapłanów wadowickich, oraz wie-
czorem o godz. 17.30. Dzieci szkolne niech
dołożą starań, aby w tym miesiącu wzięły
udział w specjalnym różańcu papieskim.
Katechetki wyjaśnią dzieciom tajemnice te-
gorocznego nabożeństwa różańcowego.

2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się – z okazji imienin - za
naszego metropolitę Kardynała Franciszka
Macharskiego.,

3. W pierwszy czwartek, na Mszy Św.
o godz. 8.00, modlimy się o powołania ka-
płańskie i zakonne. Wieczorem w tym dniu
zapraszamy na spotkanie na godz. 17.00
członków Rycerstwa Niepokalanej.

4. W pierwszy piątek spowiadamy rano
od godz. 6.00 do 8.30 i po południu od godz.
16.00 do 18.30. Dzieci szkolne mają w tym
dniu Mszę Św. o godz. 16.30. Honorowa
Straż Serca Bożego ma adorację o godz. 8.30.

5. W pierwszą sobotę na Mszy Św. o
godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które
spodziewają się potomstwa. Na tę Mszę Św.
zapraszamy zwłaszcza tych, co należą do
Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu od-
wiedzamy chorych z Najświętszym Sakra-
mentem.

6. W sobotę na godzinę 10.00 zapra-
szamy młodzież klas I i II Gimnazjalnych
na spotkanie przygotowujące do Sakramen-
tu Bierzmowania. Przez sześć sobót w cią-
gu roku szkolnego młodzież ta będzie miała
specjalne nabożeństwa.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15 pragniemy ogarnąć

naszą modlitwą dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu świę-
tego „roczek”. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich
rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa

1. Jakub Piotr GÓROWSKI
2. Aleksandra MARKOWSKA
3. Jakub Dominik GŁOGOWSKI
4. Arkadiusz Filip WITEK
5. Filip Krzysztof GARLEJ

W październiku swój roczek obchodzą:

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do
Mszy św. w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
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Intencje mszalne:

Piątek  5 października    Placyda,
Apolinarego

  6.00

  6.30 Śp. Franciszka Filipek
  7.00 Śp. Maria Hojnic
  7.30 Śp. Izabela Cienkusz
  8.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej

o przebłaganie za nasze winy
i umocnienie naszej wiary

12.00 Śp. Władysław Ryłko
18.00 Śp. Helena Chalcarz

Sobota  6 października   Artura, Brunona
  6.00 Sp. Anna Kamińska
  6.30 Śp. Stanisław Kaźmierczak
  7.00 Śp. Józef Kasprzak
  7.30 Śp. Maria Hojnic
  8.00 Śp. Stanisława Szczur w 20 rocz. śm.
12.00 W 50 lecie małżeństwa Janiny

i Władysława Kasprzaków
15.00 W intencji Ojca Świętego, za naszą

Ojczyznę i Radio Maryja
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Niedziela  7 października    Marii, Marka
  6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefa

w 65 rocz. urodzin oraz dla całej
rodziny

  7.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Teresy

  9.00 Śp. Franciszka Baran
10.30 Śp. Krzysztof Stawowy w 5 rocz. śm.
11.30 Śp. Franciszek Niedziela
12.00 Śp. Maria i Władysław Czopek oraz

Jan, Bronisława i Karolina
13.15 chrzty
15.00 Msza Św. dla dzieci I Komunijnych

i ich rodziców
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Poniedziałek  1 października    Teresy, Danuty
  6.00 W intencji dusz czyśćcowych
  6.30 Śp. Józef, Józefa, Marian i Julian
  7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski

i błog. Boże dla Stanisława i Anny
w 40 rocz. ślubu

  7.30

  8.00 Śp. Maria Hojnic
12.00

18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Wtorek  2 października    Dionizego, Teofila
  6.00 Śp. Stanisław Kaźmierczak
  6.30 Śp. Franciszka Filipek
  7.00 Śp. Janina Nicieja w 5 rocz. śm.
  7.30 Śp. Halina Adamczyk w 1 rocz. śm.
  8.00 Śp. Maria Hojnic
12.00 Śp. Maria Hojnic
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Środa  3 października    Jana, Teresy
  6.00 Śp. Franciszek Tatara

Śp. Wiktoria Żegleń
  6.30 Śp. Jan Bogacz
  7.00 Śp. Franciszka Filipek
  7.30 Śp. Władysław Ryłko
  8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Śp.  Helena Kajdas

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Czwartek  4 października    Franciszka, Rozalii
  6.00 Śp. Rozalia
  6.30 Śp. Maria Hojnic
  7.00 Śp. Franciszek i Janina Zemła z dziećmi
  7.30 Śp. Stanisław Kaźmierczak
  8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Władysław Ryłko
18.00 Dziękczynna w 26 rocz. ślubu

Józefa i Ireny Tatar
ciąg dalszy na stronie 4

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

7. Od przyszłej niedzieli obchodzimy w
naszej Ojczyźnie 57 tydzień miłosierdzia,
którego hasłem jest „Oto ja, poślij mnie”.
Na stopniach ołtarza Św. Antoniego będzie
wystawiony kosz, do którego należy skła-
dać środki żywnościowe, oraz odzież dla
potrzebujących. Ofiary pieniężne dla ubo-
gich można składać do puszki Św. Anto-
niego. Na Mszy Św. o godz. 12.00 zajmie-
my się tematyką tygodnia miłosierdzia.
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na
potrzeby charytatywne naszej archidiecezji.

8. Po dwumiesięcznej, wytężonej pra-
cy odnowienia naszego prezbiterium – od-
prawiamy już Msze Św. przy głównym oł-
tarzu. Artystyczne prace malowania prezbi-
terium kosztują 40 tys. zł. Natomiast koszt

nowej stolarki wynosi 20 tys. zł. W przy-
szłą niedzielę zbiórka przeznaczona jest na
pokrycie kosztów remontów naszej świą-
tyni. Bóg zapłać za złożone ofiary.

9. W poniedziałek 8 października o
godz. 6.30 będziemy pielgrzymowali do
Matki Bożej w Smardzowicach. Po drodze
nawiedzimy Pieskową Skałę oraz Grotę
Łokietka. Koszt przejazdu wynosi 20 zł.

10. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, we
wtorek – wspomnienie świętych Aniołów
Stróżów, w czwartek – wspomnienie Św.
Franciszka z Asyżu, w piątek – wspomnie-
nie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w
sobotę – wspomnienie św. Brunona, kapła-
na.

Dokończyliśmy malowania prezbiterium
naszej świątyni. Polichromia bazyliki ma
ukazywać odwiedzającym pielgrzymom, a
zwłaszcza uczestnikom liturgii, że jest to
kościół papieski. Prawda ta ujawnia się w
wymalowanych, poszczególnych obrazach
- zwłaszcza na sklepieniu naszej świątyni.

Ojciec Święty jest głosicielem ewangelii
na różny sposób. Uroczyście proklamuje ją
poprzez dokumenty zwane encyklikami.
Prawdy wiary wyrażone w tych dokumen-
tach odnoszą się do całego Kościoła i wy-
rażają szczególnie doniosłą naukę Kościo-
ła. Dotychczas papież słowiański wydał 13
encyklik. Postaramy się je udokumentować
poprzez specjalne obrazy biblijne w nawie
głównej oraz bocznych.

W kaplicy św Rodziny, w której znajduje
się papieska chrzcielnica, zobrazowaliśmy
biblijnymi ilustracjami nauczanie papieskie
wyrażone w adhortacjach. Są to dokumen-
ty nauczania papieskiego o mniejszej ran-

dze niźli encykliki.
W kaplicy Męki Pańskiej chcemy zobra-

zować doktrynę papieską wyrażoną w li-
stach. Spośród setek listów pisanych przez
Ojca Św. przy różnych okazjach i do róż-
nych kościelnych stanów. Z bardzo wielu
listów pisanych przez Namiestnika Chry-
stusa wybierzemy osiem.

W sobotę 22 września, Ojciec Święty
rozpoczął 95 zagraniczną pielgrzymkę. Tym
razem do Kazachstanu i Armenii. Natomiast
po różnych miejscowościach włoskich od-
był 140 wizyt. Treścią wszystkich przemó-
wień na różnych kontynentach, w różnych
krajach, a także tych miejscowości włoskich,
gdzie przebywał - jest Ewangelia, czyli ra-
dosna wieść głoszona ludziom przez Jezu-
sa. Sercem Ewangelii jest osiem błogosła-
wieństw.

Sercem naszej wadowickiej bazyliki jest
prezbiterium z ołtarzem głównym, w któ-

ciąg dalszy ze strony 2

Błogosławione nauczanie
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To warto przeczytać - NIEDZIELA - Niewolnicy i Herosi
Powiatowe miasto. W uroczystość Boże-

go Ciała licznie przyjechali parafianie z oko-
licznych wiosek. Gdy procesja do czterech
ołtarzy dobiega końca, część z nich udaje
się do pobliskiego supersamu. Zupełnie jakby
szli do piątego ołtarza. Właśnie w praktycz-
ny sposób realizują „ekonomiczne zasady”

my zdobyć się na świadome pamiętanie, że
zaniedbanie czynienia dobra też jest grze-
chem. Nie obciążamy swojego sumienia fak-
tem, że jesteśmy przyczyną grzechu perso-
nelu. Nie tylko ja mam powstrzymywać się
od prac niekoniecznych /zakupy to taka wła-
śnie praca/, ale swoim postępowaniem nie
mogę zmuszać innych do niekoniecznej pra-
cy w niedziele i święta. Wielu optujących za
handlem w niedzielę wyznaje filozofię „nad-
człowieka”. W ich opini, niektórzy ludzie po-
winni mieć możliwość pójścia do sklepu w
niedzielę. Aby jedni mogli chodzić po skle-
pach i kupować, inni powinni w nich sie-
dzieć i czekać na tamtych. Jednym słowem,
jedni mogą robić zakupy w niedzielę, albo
jechać sobie na weekend, a inni powinni sie-
dzieć i czekać na nich za ladą, na wypadek,
gdyby tamci nie pojechali i zechcieli coś ku-
pić, zgodnie z filozofią nadczłowieka, że
wszyscy powinni ze wszystkich sił uprzy-
jemniać im życie. Nam natomiast należy się
głębiej zastanowić, jaki ma być nadchodzą-
cy, kolejny, nowy czas III Rzeczypospolitej?
Czy będzie to jeszcze czas Ojczyzny wolnej
dla wyznawania wiary, w której praca nie
stanie sie znów zniewoleniem, a prawo nie
będzie notorycznie łamane?

rym znajduje się tabernakulum, a w nim
Żywy Chrystus. Nic dziwnego, że na skle-
pieniu naszego prezbiterium znajdują się
malowidła obrazujące osiem błogosła-
wieństw. Ewangeliczne błogosławieństwa
zostały zobrazowane przez polskich świę-
tych.

Naszym pragnieniem było ukazanie po-
szczególnych polskich świętych, którzy spe-
cjalnie w życiu swoim zrealizowali określo-
ne błogosławieństwo.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie”.
Życie św. Maksymiliana Kolbego było naj-
pełniejszym potwierdzeniem zrealizowania
tego błogosławieństwa.

„Błogosławieni którzy się smucą, albo-
wiem oni będą pocieszeni”. Św. Kinga wy-
niesiona na ołtarze przez Ojca Św. Jana Paw-
ła II 16 czerwca 1999 roku w Starym Są-
czu jest czytelnym obrazem spełnienia tej
drugiej Chrystusowej przepowiedni. Przy-
pomnijmy sobie jak w przeddzień dnia ka-
nonizacji smucili się pielgrzymi ze Starego
Sącza, a także z Wadowic. Jakaż była ra-
dość 16 czerwca 1999 roku wśród górali
sądeckich i na Podbeskidziu wadowickim.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na wła-
sność posiądą ziemię”. Byliśmy przekona-
ni, że św. Faustyna bardzo pasuje do tego
błogosławieństwa.

„Błogosławieni którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-

ceni”. W powstańcu, zesłańcu, a także wiel-
kim konwertycie i odnowicielu zakonu kar-
melitańskiego św. Rafale Kalinowskim,
Chrystus najpiękniej zrealizował to prze-
powiadanie.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Któż może być lep-
szą ilustracją ewangelii miłosierdzia, jak nie
św. Albert Chmielowski.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą”. Niewinność i nie-
skalaność św. Stanisława Kostki jest po-
ciągającym, choć bardzo wymagającym
wzorem do naśladowania.

„Błogosławieni którzy wprowadzają po-
kój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi”. Umiłowana przez Ojca Św. Pani
Wawelska, św. Jadwiga – wyniesiona przez
Niego na ołtarze, jest najpiękniejszym sy-
nonimem tego błogosławieństwa.

„Błogosławieni którzy cierpią prześlado-
wanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie”. Czyż
całe życie i męczeńska śmierć św. Stani-
sława Szczepanowskiego nie jest wy-
mowną ilustracją tej trudnej drogi do szczę-
ścia?

Podobizny tych ośmiu polskich świętych
na suficie naszego prezbiterium, które za-
wsze w kościele jest święte świętych – jest
czytelnym wołaniem Jezusa ukrytego w
Najświętszym Sakramencie: „Świętymi
bądźcie, jak Ojciec Niebieski jest święty”.

Ks. Proboszcz

Anna Kotowicz

wykorzystania pobytu w mieście. Część z
nich nawet bez specjalnej potrzeby decy-
duje sie na odwiedzenie sklepu. W końcu
dokonują jakiś zakupów. Nawet nie zauwa-
żają, jak przez to zostało zagłuszone świą-
teczne natchnienie, jakie nieśli w sobie jesz-
cze przed kwadransem, gdy w skupieniu i

modlitwie oddawali cześć Ciału i Krwi
Chrystusa w Przenajświętszym Sakramen-
cie. Autor niniejszego felietonu - Antoni
Suchokomnacki - pisze: „Rozmawiam z
panią Ireną, sprzedawczynią w tym super-
markecie. Jest wdową wychowującą sa-
motnie dzieci. Musi zapewnić im utrzyma-
nie. Dlatego chcąc nie chcąc przyjęła po-
stawione warunki - w tym pracę trzyzmia-
nową, także w soboty i niedziele. Okazało
się, że dotyczy to również świąt. Płakała,
gdy szef wyznaczył ją do pracy w świą-
teczny czwartek. Tak bardzo pragnęłą być
razem z dziećmi w ten  dzień. Szybko do-
daje: „Szczęście, że szef nie każe praco-
wać w Nowy Rok, Boże Narodzenie i Nie-
dzielę Wielkanocną”.

Właściciel sklepu natomiast ma dobry
humor. Świętował. Szedł w procesji. Kła-
niał się znajomym klientom. Kiedy widzi
w sklepie zasmucone twarze pracownic
natychmiast żartuje: „Dziewczyny, to wina
naszych kochanych klientów. Gdyby nie
mieli potrzeby kupowania w Bozy dzień,
nie musiałybyście przychodzić”.

W tym przypadku szef Ireny ma rację.
To my klienci, najczęściej myślący o sobie
jako o dobrych chrześcijanach, nie może-

Nasze sprawy
Nowy tygodnik

Ks. Proboszcz z Radoczy ks. Henryk
Młynarczyk dla uczczenia 23 rocznicy
wyboru Wadowiczanina na Papieża roz-

Podłączenie się do sieci
Katolicki ilustrowany miesięcznik dla dzieci

„Mały Gość Niedzielny” zaproponował swo-
im czytelnikom, aby w październiku włączyli
się w sieć. Sposób bardzo ciekawy zapro-
jektował przeżycie tegorocznych nabożeństw
różańcowych – zwłaszcza dla dzieci. Posta-
ramy się w naszej parafii zrealizować pro-
jekt  tych nabożeństw różańcowych o godz.
17.30.

pocznie wydawanie tygodnika poświęcone-
go sprawom rejonu wadowickiego. Tygo-
dnik ten będzie nosił nazwę „Calorus”, dla
przypomnienia Karola Wojtyły.


