Nasze sprawy
<> Klękam przed
Tobą Matko
Przed Twoim obliczem
po raz kolejny klękam prosząc oraz dziękując za
otrzymane łaski. Obecnie bardzo Cię proszę, abym szczęśliwie ukończyła kurs
i zdobyła wymagane kwalifikacje. Proszę
Cię, by mój syn chciał się uczyć i był
dobrym człowiekiem. Oby nigdy nie
zawiódł Ciebie Ukochana Matko,
a także nas, swoich rodziców.
Wierna czcicielka

<> Pomnik wikarego
W Niegowici 28-letni ks.
Karol Wojtyła pracował jako
wikariusz przez jeden rok. Dla
upamiętnienie Jego obecności
organizacja międzynarodowa
postawiła Mu przepiękny pomnik.

< > K o ś c i ó ł
w drodze
Na ostatniej pielgrzymce szlakiem błog. Karoliny Kózkównej z wielką radością opowiadaliśmy
sobie o przeżytych 15 tegorocznych pielgrzymkach krajowych, oraz 2 zagranicznych. Doszliśmy do wniosku, że w pielgrzymowaniu krajowym brało udział
przeszło 700 osób. Stałych było około 300, a reszta to przypadkowi
pielgrzymi. Z zagranicznych pielgrzymek korzystali ludzi majętniejsi i zdrowsi. W nich wzięło
udział około 250 uczestników.
W pielgrzymkach krajowych
bierze udział 1/2 naszych parafian. W pielgrzymkach zagranicznych 1/4 - to nasi parafianie.

SPOTKANIE Z PROFESOREM
STANISŁAWEM BORKACKIM
W dniu 3 listopada br. /sobota/ o godz.
15.00, w VI rocznicę powstania wadowickiego biura Radia Maryja, zostanie
odprawiona msza św. w intencji Ojca
Świętego Jana Pawła II w przeddzień
Jego imienin, oraz w intencji Radia Maryja i za Ojczyznę.

Po mszy św., w auli Domu katolickiego, odbędzie się spotkanie z prof. dr hab.
Stanisławem Borkackim – kandydującym
do Senatu z ramienia Ligii Polskich Rodzin. Profesor będzie mówił o sytuacji
w Polsce po wyborach.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ:

ŁA DO EFEZJAN:

1 Krl 8, 22-23. 27-30
„Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia
świątyni”

Ef 2, 19-22
„Kościół materialny jest obrazem Kościoła niewidzialnego”

„Ojciec chce mieć prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawali
Mu cześć w Duchu i prawdzie.”

EWANGELIA:

J 4, 19-24 „Prawdziwi czciciele Boga”
Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie
nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie
należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie
znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Prawdziwi czciciele Boga oddają Mu
cześć w duchu i prawdzie. Takie ważne
przesłanie przekazuje nam dzisiejsza
Ewangelia. W czasach Jezusa w Palestynie istniały dwie góry na których ludzie
wznieśli świątynie i dokonywali kultu Boga:
w Jerozolimie i w Samarii na górze Garizim. Zwolennicy tych miejsc nawzajem się
zwalczali oskarżając się wzajemnie i od-

stępstwo od tego czego chciał Bóg. Tak
naprawdę ani jedni, ani drudzy nie czcili
Boga. Bowiem Bóg pragnie ludzkiego serca bardziej niż ołtarza i świątyni. Jeśli za
modlitwą nie idzie serce to jaki sens ma
nasza obecność w świątyni. Jeśli pobyt
w świątyni nie zmienia nas to pewnie nasze serce dalekie jest od słów wypowiadanej przez nas modlitwy.
Ks. Jan J.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2001 r.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
1. Dziś przed kościołem można złożyć
ofiarę na leczenie dziecka z Jaroszowic chorego na anemię aplastyczną, a leczonego
w Klinice Onkologii w Krakowie.
2. Dzisiaj na Nabożeństwie Różańcowym o godz. 17.30 będziemy się modlić
zwłaszcza za tych, którzy swoją ofiarą
wspomagają remonty naszego kościoła.
3. We wtorek na spotkanie na godz.
17.00 zapraszamy wspólnotę Rycerstwa
Niepokalanej.
4. Przed uroczystościami Wszystkich
Świętych w poniedziałek, wtorek i środę
większa ilość kapłanów będzie spowiadać
rano od 6.00 do 8.30, oraz po południu od
17.00 do 18.30.
5. W środę na zakończenie nabożeństwa różańcowego zapraszamy na różaniec
na godz. 17.00 zwłaszcza tegorocznych
uczestników pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Po różańcu odbędzie się procesja.
6. Wielką pomocą dla zmarłych jest
modlitwa, komunia Św., Msza Św., czyny
miłosierne, oraz zyskiwanie odpustów. Korzystajmy z tych możliwości. W kancelarii
parafialnej przyjmujemy na wypominki
roczne. Obok chrzcielnicy jest skarbona, do
której można składać wypisy zmarłych
z rodzin naszych na wypominki listopadowe.
7. Przyjmujemy na wypominki i na
Mszę Św. zbiorową na cmentarzu parafialnym na godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00.
8. W czwartek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja na cmentarzu parafialnym będzie o godz. 14.30, a po niej
Msza Św. Natomiast na cmentarzu komunalnym będzie Msza Św. o godz. 13.00,
a po niej procesja. W naszej bazylice w tym

dniu nie odprawiamy Mszy Św. o 13.15.
9. W pierwszy piątek jest Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. W naszej bazylice odprawiamy Mszę Św. dodatkowo o godz.
9.00, oraz dla dzieci o godz. 16.30, Na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. Wieczorem o godz. 17.00 odprawimy procesję żałobną połączoną z wypominkami. Każdy,
kto jest w stanie łaski uświęcającej i nawiedzi kościół zyskuje odpust zupełny. Również ten, kto od 1 do 8 listopada nawiedzi
cmentarz będąc w stanie łaski uświęcającej
i pomodli się- zyskuje odpust zupełny. Młodzież klas III gimnazjalnych, która w tym
roku ma przyjąć sakrament bierzmowania
niech przyjdzie w tym dniu na Mszę św.
o godz. 18.30.
10. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych połączony z wypominkami.
11. W pierwszą sobotę Mszę Św. o godz.
8.00 odprawiamy za rodziny, które spodziewają się potomstwa. Zapraszamy Rycerstwo
Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy chorych i starszych ze Św. Sakramentami.
12. W przyszłą niedzielę jest Świętego
Karola Boromeusza – imieniny Ojca Świętego. Uroczystą Mszę Św. w intencji naszego Najczcigodniejszego Rodaka odprawimy
o godz. 10.30. Ofiary składane w przyszłą
niedzielę są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem polichromii
nawy bocznej. Będą na sklepieniu tej nawy
przedstawione poprzez malowidła trzy papieskie encykliki: Odkupiciel człowieka, Bóg
bogaty w miłosierdzie, O godności pracy
ludzkiej.
Dla narzeczonych rozpocznie się przygotowanie do małżeństwa o godz. 15.00.
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/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

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

Maria Lidia JAMROZIK, córka Pawła i Elżbiety
Kacper Józef CHOLEWA, syn Piotra i Anny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały 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.

Grzegorz MALCZYK syn: Jana i Janiny z d. Wicher zam. Wadowice, ul. Mickiewicza 93 Monika Maria GAWRON córka: Andrzeja i Anny z d. Mucha zam. Kalwaria Z., ul. Piłsudskiego 28
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Leonard FRĄCZEK, ur. 1941 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Amalia SOŚNICKA, ur. 1924 r., zam. Roków
Józefa KAMIŃSKA, ur. 1920 r., zam. Wadowice, ul. Parkowa
Zdzisław STROKA, ur. 1942 r., zam. Wadowice, Os. Piastowskie
Olga Józefa SIKORA, ur. 1933 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Rz 8, 12-17 * Łk 13, 10-17
Wtorek: Rz 8, 18-25 * Łk 13, 18-21
Środa: Rz 8, 26-30 * Łk 13, 22-30
Czwartek: Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3 * Mt 5, 1-12a
Piątek: Job 19, 1.23-27a; 1 Kor 15, 20-24a. 25-28
* Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Sobota: Rz 11, 1-2a; 11-12. 25-29 * Łk 14, 1. 7-11
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Intencje mszalne:

Czwartek 1 listopada
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
6.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
7.30 Śp. Józef i Józefa Szczur
9.00 Śp. Maria i Robert Hojnic
10.30 Za zmarłych z rodziny Gajczak
Józef, Olga, Henryk,Janina i Ignacy Komar
11.00 Msza św. na cmentarzu komunalnym
12.00 Śp. Robert
13.00 Msza św. na cmentarzu komunalnym
18.00 Śp. Stefan Piwowarczyk
Śp. O.Bogusław /Karmelita Bosy/

Poniedziałek 29 października Wioletty,
Felicjana
6.00 Śp. Bogumiła Rauch
Śp. Mieczysław Kałwa
6.30 Śp. Jan Bogacz
7.00 Śp. Maria i Szymon
7.30 Śp. Tadeusz, Bronisław Pławny i ichrodzice
8.00 Śp. Kazimierz Kowalski - 3 r.ś.
12.00 Śp. Tadeusz
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Piątek 2 listopada Bohdana, Bożydara
DZIEŃ ZADUSZNY
6.00 Śp. Kazimierz Gajos
6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
7.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
7.30 Śp. Bogumiła Rauch
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące,
znikąd pomocy nie mające
12.00 Śp. Elżbieta Skowronek
18.00 Śp. Michał - 2 r.ś.

Wtorek 30 października Przemysława
6.00 Śp. Bogumiła Rauch
6.30 Śp.JadwigaKrawczyk, Marian Ludwikowski
7.00 Śp. Tadeusz Sabuda
7.30 Śp. Stanisław Drorz
8.00 Śp. Stanisław Kruk
12.00 Śp. Józef Klinowski
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Sobota 3 listopada Marcina, Sylwii
6.00 Śp. Rozalia
6.30 Śp. Władysław Tyrybon - 1 r.ś.
7.00 Śp. Kazimierz z rodziną
7.30 Śp. Elżbieta Skowronek
8.00 Śp. Maria i Robert Hojnic
12.00 O zdrowie i Błog. Boże dla
Ojca Świętego
18.00 Ks. Czesław Adamaszek

Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00

18.00

31 października Krzysztofa, Urbana
Śp. Bogumiła Rauch
Śp. Tadeusz Sabuda
Śp. Jan Siwek
Śp. Albina Czapik
Śp. Bogumiła Rauch
Śp. Stanisław Pióro - 7 r.ś.
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
8.30 i 17.30
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Niedziela 4 listopada Karola, Olgierda
IMIENINY OJCA ŚWIĘTEGO
6.00 Śp. Tadeusz Góra - 1 r.ś.
7.30 Śp. Aleksander i Honorata Miarka
9.00 Śp. Maria Jopek
Śp. Janusz Dybel
10.30 Śp. Anna Huber - 5 r.ś.
11.30 Śp. Elżbieta Skowronek
12.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
13.15 chrzty
18.00 Śp. Maria Hojnic
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Giganci i karły
W dzień św. Łukasza – 18 października – byłem wraz z ks. Prałatem Zdzisławem Kałwą uczestnikiem duchowej uczty,
którą nam zgotował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie nasz Rodak – ks. Paweł Brańka. Odbywała się
wtedy obrona jego pracy doktorskiej zatytułowanej: „Percepcja nauczania Jana Pawła II przez
młodzież Zagłębia”. Słuchałem uczonych wywodów
Księdza Doktoranta Pawła z
wielką satysfakcją, ale także z dużym niepokojem.
Uczona praca doktorska ukazywała, że
młode polskie pokolenie z ochotą brało
udział w spotkaniach z Papieżem i chętnie Go słuchało. Niestety mały wysiłek
wkładali, by papieskie słowo przekształcić w czyn. Na pytanie: „Co się zmieniło
w ich życiu po zasłyszanych homiliach
Ojca Świętego?” często padały odpowiedzi: „A co miało się zmienić?”
Praca doktorska ks. Pawła przynaglała do wielkiego wysiłku przetwarzania słowa w czyn. W sposób naukowy, poprzez
badania socjologiczne i psychologiczne,
ukazywała rys religijności Polaków. Jesteśmy wspaniali, gdy chodzi o nasz udział
w nabożeństwach, mszach św., przystępowaniu do sakramentów świętych. Te
formy naszej religijności określamy słowem: „dewocja”. Są one bardzo potrzebne dla rozwoju wiary. Są również jego
pięknym świadectwem. W tej dziedzinie
jesteśmy gigantami.
Wiara człowieka nie wyczerpuje się
w tej relacji pionowej człowiek i Bóg. „Będziesz miłował Boga z całego serca...”

Opiera się ona również na drugim przykazaniu: „Będziesz miłował bliźniego swego...”
Pierwszą encyklikę, którą wydał nasz
wadowicki Papież rozpoczął od słów:
„Odkupiciel człowieka”. W tej programowej encyklice dla pontyfikatu
Jana Pawła II, Ojciec Święty kilka razy użył takiego
stwierdzenia: „Drogą Kościoła jest człowiek”. Kościół składa się z ludzi
i z Chrystusa, Kościół posłany jest do ludzi. Ma zająć się całym człowiekiem. Jego duchowo-cielesnym wymiarem.
Gdy 22 października 1978 roku Papież
Jan Paweł II otwierał swój wielki pontyfikat –błagalnie wołał w homilii na placu
watykańskim: „Otwórzcie się, na oścież
otwórzcie się na Chrystusa. Niech ekonomia, niech polityka, niech granice, niech
człowiek otworzy się na Chrystusa”.
Mówił wtedy wyraźnie Ojciec Święty, że
człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Z każdym człowiekiem związany
jest Chrystus, i tym modlącym się w kościele, ale także pracującym w zakładzie
pracy, jak również utrudzonym w domu nie pomijając i tych, którzy kierują narodami.
Chrystus związany jest z polityką. Jeśli
ktoś twierdzi, że wiara nie ma nic wspólnego z wyborami do parlamentu lub z innym wyborami czy też różnego rodzaju
referendami – to jest w wielkim błędzie.
Po prostu nie zna społecznej nauki
Kościoła.
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Za czasów rządów PRL-owskich
w Polsce uważano, że Kościół nie może
być przy chorych w szpitalach, w więzieniach czy biednych w Domach Opieki Społecznej, a także przy dzieciach w szkole.
To wszystko należy do władzy ludowej.
Kościół niech się zajmie głoszeniem ewangelii tylko w budynku kościelnym. Wara
od ludzi w ich codziennym życiu!
Drogą Kościoła jest człowiek. Tego
uczy współczesny Papież. Nikt rozsądny
nie przeczy temu ile dobrego Kościół czyni biednym. Utarło się często powtarzane
zdanie Ojca Świętego: „Preferencyjna
opcja Kościoła na rzecz ubogich”. Jak
bardzo błogosławiona jest jego obecność
w szpitalach, szkołach, więzieniach. Jest
to w Polsce wielka zdobycz czasów solidarnościowych.

Przypomnijmy na tym miejscu dowcipny, ale wiele mówiący dialog. Oto pewien
niedowiarek mówi do kapłana: „Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat,
a ja nie widzę, by ludzie przez ten czas
choć trochę zmienili się na lepsze”. Ksiądz
zna to: „Woda istnieje od miliardów lat,
a nie pan się przyjrzy swojej szyi.”
Drogą Kościoła jest cały człowiek.
W każdym jego okresie. W każdym stanie. W każdej płci. W różnych wymiarach działalności ludzkiej.
Niestety, do dnia dzisiejszego, wielu ludzi i to bardzo religijnych uważa, że polityka ma swoje prawa, które nie mają nic
wspólnego z Ewangelią. Uparcie powtarza wyświechtany slogan: „Co ma wiara
z wyborami?” W tej dziedzinie wciąż jesteśmy duchowymi karłami.
Ks. Proboszcz

To warto przeczytać
Na naszym kościelnym stoisku z prasą
katolicką pojawił się wrześniowy numer
„Listu” – miesięcznika poświęconego odnowie życia chrześcijańskiego. Hasłem
tego numeru jest „Poznaj swoje powołanie”. „List” jest pewnym drogowskazem dla tych, którzy nie
boją się i pragną poznać swoje powołanie. A dla tych, którzy je już odkryli jest to okazja do głębszej refleksji nad
własnym wyborem. Jest
mowa o wyborze różnego rodzaju powołań: kapłaństwo, małżeństwo
czy samotność. Każdy z tych tematów
omówiony jest bardzo ciekawie. Np. rozważania o ojcostwie: Model wychowania,
podział władzy rodzicielskiej – szczegól-

nie w kręgach plemiennych, a przyjęty później przez środowisko rycerskie, był prosty: do siódmego roku życia dzieckiem
płci męskiej zajmowała się matka, później młodzieniec przechodził pod opiekuńcze skrzydła ojca. To
właśnie od niego i przy nim
uczył się życia. Czas jednak zmodyfikował /czytaj –
pomniejszył/ rolę ojca. Niekwestionowany
„pan
domu”, który podejmował
wszystkie decyzje, zarówno
ekonomiczne jak i dotyczące przyszłości
dzieci, który musiał rozwiązywać wszystkie pojawiające się problemy w życiu rodziny i do którego należało zawsze ostatnie słowo, stał się jedynie „zabezpieczy-4-

cielem” teraźniejszego bytu i przyszłości swojego potomstwa. Funkcja ojca
powoli sprowadza się do wieczornego
wysłuchania relacji żony na temat problemów z jakimi zetknęła się w ciągu
dnia. Niestety ojciec przestaje posiadać
władzę, przynajmniej na polu wychowawczym, przestaje być wzorem, traci
autorytet. Utrata przez niego funkcji głowy rodziny, kulturowego i moralnego
łącznika pomiędzy pokoleniami sprawia,
że choć rodzina jest pełna, w gruncie
rzeczy niczym nie różni się od rodziny
rozbitej. Dla dziecka oznacza to życie
w poczuciu odrzucenia, narastającej dewastacji emocjonalnej i fałszywego poczucia winy za to, co się wydarzyło.
Życie nie lubi próżni, więc dziecko lukę
„braku” ojca szybko stara się wypełnić.
Niestety często czyni to w sposób patologiczny. Ojcem nie może się bywać, ojcem musi się być. Bez ojca w rodzinie
niemożliwy jest prawidłowy rozwój osobowości człowieka. To on, ojciec, otaczający miłością swoje dziecko, staje się
dla niego źródłem poczucia bezpieczeń-

stwa. Musi przy tym pamiętać, że miłość
ta nie może być zaborcza, egoistyczna.
Wówczas dziecko będzie od niej uciekać,
gdyż taka miłość zabija wolność – niezbędny warunek prawidłowego rozwoju i uczenia się dokonywania własnych odpowiedzialnych wyborów – powołań. Nie ma też
nic gorszego i niszczącego jak wykorzystywanie miłości jako elementu kary czy
egzekwowania dyscypliny. Mówienie: „Jak
tego nie zrobisz to tatuś przestanie cię kochać” – z czasem doprowadzić może
u dziecka do trudności w rozumieniu, na
czym polega... Ojcostwo Boga, Jego bezwarunkowa miłość. Zbawienie, jako dar
łaski, a nie nagroda za dobre uczynki jawić
się będzie jako coś zupełnie nie do przyjęcia. Bycie ojcem nie bierze się samo z siebie. Tego trzeba się uczyć i nauczyć. Bazowanie jedynie na instynkcie – to zdecydowanie za mało. Każde powołanie, aby
dobrze odczytać należy „omówić” z Panem Bogiem. Nasze powołanie rodzi się
w spotkaniu z Bogiem, niejednokrotnie
w sporze z Nim.
Anna Kotowicz

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do Wadowickiej Pani
Matuchno Kochana
Na Twoje ręce składam moje
podziekowania za udaną operację i szybki powrót do zdrowia.

Matko Nieustającej Pomocy
Błagamy Cię Maryjo o zdrowie
i błogosławieństwo Twoje i Twojego Syna dla naszego dziecka
Rodzice

Matuchno!
Podziekowanie za szczęśliwy
poród i prośba o opiekę Najświętszej Maryi Panny w dalszym życiu syna Daniela

Matuchno Najdroższa
Proszę Cię o zdrowie i szczęśliwą
podróż do dzieci
Twoja czcicielka
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