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Nasze sprawy

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego

Obecność na
mszach w Bazylice
w niedzielę 18
sierpnia
W naszym kościele w tym dniu nie zmie-
nialiśmy porządku mszy św. Księżą se-
niorzy chętnie pragnęli odprawiać mszę
na miejscu. Natomiast księża juniorzy z
radością pielgrzymowali wraz z ludem na
Błonia. Na mszach, które były odprawia-
ne w naszym kościele przed mszą Papie-
ską na Błoniach było mniej ludzi o jedną
czwartą. Natomiast na mszach św. od-
prawianych podczas transmisji w telewi-
zji Mszy Papieskiej było mniej o jedną trze-
cią. Zastanawiałem się, czy ci ludzie są
tak przywiązani do stałych pór uczestni-
czenia we mszy św., czy też nie oglądają
telewizji. A może są jeszcze inne powo-
dy takiej postawy?

Ożywienie pielgrzym-
kowe naszej Bazyliki
W ostatnich dniach był
ogromny nawał pielgrzy-
mów w Wadowicach. Co

go spowodowało? Jeden z uczestników
pielgrzymki na moje pytanie, dlaczego
przyjechał do Wadowic, powiedział: Jak
człowiek udaje się nad morze, by zaczerp-
nąć w swoje płuca większej ilości jodu.
Jak spędza czas w górach, by odetchnąć
ostrością tamtejszego klimatu. Tak do Wa-
dowic przyjeżdżam, by napełnić swoje
wnętrze duchem papieskim. Pomyślałem
sobie o wielkim naszym powołaniu: ema-
nować duchem Papieża.

Osobista refleksja
Ostatnia pielgrzymka ukazała mi niezastą-
pione znaczenie tych, którzy się modlą i
dodają otuchy. Posunięty w latach Ojciec
Święty wlał w nasze dusze kojące balsa-
my nadziei. Na każdym miejscu, gdzie
przebywał dużo się modlił i bardzo pro-
stował nasze pochylone życie. On tak
bardzo pochylony mocami Chrystusa po-
magał wyprostować się Polakom i współ-
czesnemu światu. Na tej pielgrzymce za-
uważalny był bardzo rozmodlony Papież.
Dużo się modlił
Starszy człowiek za przykładem Ojca
Świętego zawsze może dodawać innym,
a zwłaszcza młodszym otuchy, a także
może się modlić.

Braterskie spotkanie
We wtorek wieczorem 20 sierpnia nasza
Grupa Neokatechumenalna podejmowa-
ła w Domu Parafialnym kolacją prawie
50 osobową Grupę Neokatechumenalną
z Gruzji. Nakarmieni Gruzińscy uczest-
nicy Drogi Neokatechumenalnej wy-
wdzięczyli się m.in. przepięknym śpie-
wem. Dziękuję uczestnikom Drogi Neo-
katechumenalnej z Wadowic za ofiarną
pomoc naszym dalekim, a jednocześnie
bardzo bliskim gościom.

Dziękujemy Ci
 Ojcze Święty
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:
 Iz 22, 19-23

Hymn na cześć mądrości BożejKlucz domu Dawidowego

Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

EWANGELIA:
Mt 16, 13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Rz 11, 33-36

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowiecze-
go?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proro-
ków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem
Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci
tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie
powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klu-
cze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę-
dzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby niko-
mu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Za kogo ludzie Mnie uważają i za kogo
wy Mnie uważacie?  Bardzo ważne pyta-
nia stawia nam Jezus Chrystus. Mają one
charakter bezwarunkowy. Pan Jezus do-
maga się jednej odpowiedzi, bez żadnego
ale. Łatwo oczywiście jest wykręcić się
od tego pytania lub udzielić wymijającej
odpowiedzi. Na dłuższą metę jednak nie
da się tego zrobić.

W tych dniach przez posługę Jana Paw-
ła II wyraźniej brzmi Jezusowe pytanie.
W szczerości serca odpowiedzmy na nie.

Nie jest to bez znaczenia z jaką świado-
mością będziemy przychodzili na Mszę
świętą, a więc tak naprawdę do Jezusa
Chrystusa. Może uświadomimy sobie, że
Jezus jest najwspanialszym człowiekiem
jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi, a może
spotkamy w Nim przyjaciela i powiernika
naszych najbardziej osobistych proble-
mów, a może tak jak Szymon Piotr spo-
tkamy w Nim Boga nadającego sens ca-
łemu naszemu życiu. Kim jest dzisiaj Je-
zus Chrystus dla ciebie?

Ks. Jan J.

Oto Słowo Pańskie.

Udział Wadowiczan w papieskich
spotkaniach
Na mszę św. w Krakowie 18 sierpnia
rozdaliśmy w naszej parafii 1600 kart
wstępu. Z tego do autobusów zapisało się
650 osób. Pojechaliśmy 14 autokarami.
Do Kalwarii na skutek ograniczonej ilo-
ści biletów (300), wyjechaliśmy 3 auto-
karami. Chętnych do jazdy naszymi au-
tobusami było 150 osób. Reszta pielgrzy-
mowała swoimi środkami lokomocji.
Serdecznie dziękuję dyrekcji PKS-u wa-
dowickiego, jak również P. Rokowskie-
mu za wielką życzliwość w wypożycze-
niu autokarów. Panom kierowcom obsłu-
gującym autokary jestem wdzięczny za
ujmujący takt. Natomiast wszystkim na-
szym pielgrzymom, tak do Krakowa, jak
i Kalwarii serdeczne Bóg zapłać za czy-
telne świadectwo obecności przy Papie-
żu.

Świętowanie w Wadowicach
Poniedziałkowe popołudnie 19 sierpnia na
rynku wadowickim było przepełnione ra-
dością i miłością. Pomimo tego, że wie-
dzieliśmy, iż w tym dniu w rodzinnym mie-
ście nie będziemy gościć Papieża – to jed-
nak na nasze zaproszenie przybyło ok. 10
tysięcy mieszkańców, którym bliski jest
Papież. Samorząd Miejski udekorował
rynek wymownymi napisami. Na środku

Nasze sprawy
Placu Jana Pawła II widniało piękne wy-
znanie: Kochamy Cię Ojcze Święty –
Wadowice. Dom Ojca Świętego z kościo-
łem był połączony napisem: Ojcze Świę-
ty prowadź. Pomiędzy budynkiem Urzę-
du Miasta, a kościołem widniał napis: Oto
jest dzień, który dał nam Pan. Przy wy-
jeździe z rynku w kierunku Bielska można
było przeczytać: Szczęść Boże w rodzin-
nych progach. Dwaj odważni licealiści z
Wadowic powiewający flagami na dachu
kościoła robili na widzach niesamowite
wrażenie. Chór młodzieżowy „Wadowice”
swoim pięknem muzyki i śpiewu rozpalił
uczestników, którzy trzymając żółte chus-
ty wymachiwali w stronę Papieża okrą-
żającego helikopterem wadowicki rynek.
Dzięki zespołom dziecięcym z parafii św.
Piotra, a także z naszej parafii było dużo
radości w poniedziałkowym spotkaniu.
Nasz chór parafialny, a także grupa neo-
katechumenalna poprzez dostojny śpiew
wprowadziła ton uroczystego majestatu
tego wyjątkowego spotkania. Cieszyłem
się, że naszą obecnością i wystrojem ze-
wnętrznym ukazaliśmy sobie i innym, jak
bardzo cenimy Naszego Najwybitniejsze-
go Rodaka. Wszystkim, którzy przyczynili
się do tak wspaniałego popołudnia 19
sierpnia na rynku wadowickim wyrażam
serdeczne Bóg zapłać.

Klucze do królestwa niebieskiego znaj-
dują się w byciu człowiekiem, wraz ze
wszystkimi jego błędami, słabościami,
wątpliwościami. Gdyby było inaczej, to
czyżby Jezus zbudował swój Kościół na
tym, który Go trzykrotnie zdradził?

Jednym
zdaniem!!!
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Intencje mszalne:

Poniedziałek: Prz 8, 22-35 albo Iz 2, 2-5; Ga 4, 4-7   *   J 2, 1-11
Wtorek: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17   *   Mt 23, 23-26
Środa: 2 Tes 3, 6-10. 16-18   *   Mt 23, 27-32 albo

  1J 4, 7-16   *   Mt 23, 8-12
Czwartek: Jr 1, 17-19   *   Mk 6, 17-29
Piątek: 1 Kor 1, 17-25   *   Mt 25, 1-13
Sobota: 1 Kor 1, 26-31   *   Mt 25, 14-30

Pismo święte
na codzień:

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.08.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Poniedziałek 26 sierpień  Marii, Natalii
    6 00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże

dla Anny w 65 rocz. urodzin
    7 00 O uzdrowienie Bogusławy
    8 00 Śp. Zofia Pęczek

Śp. Józef i Karolina Gał
 12 00 Śp. Emilia Kotowiecka
 18 00 Śp. Jan Matusik

Wtorek  27 sierpień   Moniki, Józefa
  6 00 Śp. Jan Matusik
  7 00 O uzdrowienie Bogusławy
  8 00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog.

Boże w rodzinie w 14 rocz. ślubu
Grzegorza i Marii

  12 00 Śp. Zofia Pęczek
  18 00 Śp. Magdalena Marek

Środa  28 sierpień    Patrycji, Augustyna
  6 00 Śp. Maria Ziaja
  7 00 Śp. Jan Matusik
  8 00 Śp. Zofia Pęczek
12 00 Śp. Jan Bucki

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

 18 00 Intencje nowenny

Czwartek 29 sierpień  Sabiny, Jana
  6 00 Śp. Jan Matusik
  7 00 O uzdrowienie Bogusławy
  7 30 Śp. Ludwika Hatala
  8 00 Sp. Zbigniew w 6 rocz. śm.
 12 00 Śp. Zofia Pęczek
 18 00 Podziękowanie za szczęśliwe rozwią-

zanie z prośbą o opiekę nad całą
rodziną

Piątek  30 sierpień    Róży, Feliksa
  6 00 Śp. Ludwik i Józefa Zembroń
  7 00 O uzdrowienie Bogusławy
  8 00 Śp. Jan Bucki

O zdrowie i błog. Boże dla Bronisławy
12 00 O zdrowie i potrzebne łaski dla ks.

Proboszcza
18 00 Śp. Jan Matusik

Sobota 31 sierpień   Ramony, Bohdana
  6 00 Śp. Irena Jarzynka z rodzicami
  7 00 Śp. Jan Bucki
  8 00 Śp. Magdalena Marek
12 00 W intencji zmarłych z rodziny

Wiśniowskich
18  00 Śp. Tadeusz Pawlik

Niedziela 1 wrzesień    Idziego, Bronisławy
  6 00 Śp. Stanisława Folga
  7 30 Śp. Jan Bąk w 7 rocz. śm.
  9 00 Śp. Stanisław Guzdek w 1 rocz. śm.
10 30 Śp. Magdalena Marek
12 00 O błog. Boże i opiekę dla Filipa,

Agnieszki i Witolda
13 00 chrzty
19 00 Śp. Stanisława Hyzińska

1. Jutro w uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej odprawi-
my o godz. 8.00 mszę św. z kazaniem.

2. Kończy się miesiąc sierpień, okres
specjalnej abstynencji. Czy w tym wzglę-
dzie posłuchaliśmy naszych biskupów?

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziękujemy Maryi za przeżyte wa-
kacje.

4. W sobotę zapraszamy młodzież oa-
zową i służbę liturgiczną na pielgrzymkę
do Kalwarii.

5. Członków Duszpasterskiej Rady
Parafialnej zapraszamy na spotkanie w
przyszłą niedzielę na godz. 16.00.

6. Składka z następnej niedzieli prze-
znaczona jest na malowanie nawy bocz-
nej naszej bazyliki. Bóg zapłać za złożone
ofiary.

7. Od przyszłej niedzieli wieczorne
msze św. w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast nieszpory o godz. 17.30.

8. W przyszłą niedzielę w Domu Ka-
tolickim rozpoczyna się kurs przedmałżeń-
ski.

9. We wtorek 3 września będziemy
pielgrzymować szlakiem IX Pielgrzymki
Ojca Świętego do Ojczyzny: Kalwaria,
Kraków. Wyjazd o godz. 7.00, koszt 10
zł.

10. Jest jeszcze jedno wolne miejsce na
wrześniową pielgrzymkę do Wilna.

11. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie św. Moniki, we wto-
rek – wspomnienie św. Augustyna, bisku-
pa i doktora Kościoła, w środę – wspo-
mnienie Męczeństwa św. Jana Chrzcicie-
la, w sobotę – wspomnienie bł. Bronisła-
wy, dziewicy.

Klaudia Natalia KIERNOZIAK, córka Jacka i Beaty
Lidia Bessey KIELOCH, córka Jensa i Agnieszki
Milena RACHWAŁ, córka Andrzeja i Renaty
Paweł Bolesław FAJFER, syn Pawła i Anny
Jakub Jerzy NOWAK, syn Jerzego i Agaty
Maksymilian Paweł KLAJA, syn Zbigniewa i Lidii

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.

Chrzest Św.:

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

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

Antoni PORZYCKI, ur. 1925 r., zam. Wadowice, ul. Zaskawie
Jadwiga STANASZEK, ur. 1933 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Krystyna MAGIERA, ur. 1926 r., zam. Wadowice, Obr. Westerplatte
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Wszystko ma swój czas

Ks. Proboszcz

Dał mi Pan wyjątkową łaskę, że mo-
głem brać udział w każdej pielgrzymce
Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Ta
ostatnia to już z kolei dziewiąta. W każdej

z tych pielgrzy-
mek uczestni-
czyłem: sze-
dłem dłużej czy
krócej na miej-
sce spotkań,
patrzyłem, słu-
chałem i stara-
łem się ten
czas wypełniać
modlitwą.

D o ś w i a d -
czałem nowo-
ści i oryginalno-
ści każdej z
tych pielgrzy-
mek. Były nie-

powtarzalne. Nie tyle, co do miejsc, lecz
zwłaszcza, co do ducha czasu. Zagęsz-
czona historia 23 lat przynosiła wciąż nowe
zdarzenia. Również bogata historia pon-
tyfikatu Papieża Jana Pawła II przyczy-
niała się do odkrywania na nowo kart
Ewangelii.

Dziewiątej pielgrzymce, którą w ostat-
nich dniach przeżywałem towarzyszyło
specjalne społecznie wyczekiwanie. Sły-
szę w wypowiedziach parafian wiele go-
ryczy i zawodu. Ludzie po przemianach
w Polsce, które zapoczątkowała Solidar-
ność, spodziewali się szybkich, widocz-
nych zmian na lepsze. W każdej dziedzi-
nie życia winno być lepiej. Uważali, że z
upadkiem totalitaryzmu komunistycznego,
ze zmianą władzy aparatu partyjnego na-
stąpi natychmiastowe polepszenie kondy-

cji społecznej naszego narodu. Łatwo
uwierzyliśmy, że będzie się nam lepiej żyło,
tak pod względem materialnym jak i du-
chowym. Nastąpiła transformacja ustro-
jowa. Duże koszta tej przemiany spadły
na barki tych, którzy ją zapoczątkowali,
którzy pierwsi weszli w szeregi Solidar-
ności. Na robotników i chłopów. Na sze-
regowych urzędników. To oni byli naj-
większymi entuzjastami zmian. Dziwnym
paradoksem, bolesnym rykoszetem trans-
formacja ustrojowa w nich uderzyła. Po
przeszło 20 latach, gdy nie ma pracy, a
owoców ziemi nie ma kto kupować – czu-
ją się oszukani. Nie o takiej Polsce my-
śleli. Matka Ojczyzna, która wbrew na-
turalnym skłonnościom macierzyńskim
powinna dbać najbardziej o słabych – za-
pomina o nich.

Nie widzą wyjścia z tej sytuacji. Panu-
je w naszej Ojczyźnie nastrój przygnębie-
nia i dużej beznadziejności. W takiej kon-
dycji społecznej padają słowa z ust Naj-
większego Autorytetu o Miłosiernej Mi-
łości.

A co można powiedzieć o naszym Uko-
chanym Ojcu Świętym?

Przeżyte lata wyniszczyły Go ponad
miarę. Mówi o sobie „Stary Papież”. Ob-
serwujemy Jego fizyczne niemoce. Na
każdym kroku potrzebna jest Mu pomoc
życzliwych ludzi. On – mocujący się z
chorobami i wiekiem – sam potrzebuje
Miłosiernej Miłości.

Właśnie w takich zewnętrznych oko-
licznościach odbywa się IX pielgrzymka
Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Jak
głodny chleba, jak spragniony wody –
naród Polski potrzebuje pokrzepiających

1. 8 sierpnia br. dotarło do naszego Stowarzyszenia pismo zredagowane przez Zarząd
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie z datą 03.08.2002
r., w sprawie pracy sezonowej w krajach Unii Europejskiej, którego kserokopia stanowi
załącznik do niniejszego komunikatu.

Oto obszerne fragmenty tego pisma:
... Niestety musimy z przykrością poinformować, że podjęte działania muszą ulec

czasowemu zawieszeniu, aż do pełnego wyjaśnienia spraw związanych ze zmianą
przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej.
Są to okoliczności całkowicie niezależne od dobrej woli i kompetencji Zarządu
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

Czujemy się jednakże w obowiązku serdecznie przeprosić Wszystkich zaangażo-
wanych w to – pierwsze na taką skalę – przedsięwzięcie, a szczególnie Tych – roz-
goryczonych dziś Sióstr i Braci – gotowych do wyjazdów na prace sezonowe, które
z oczywistych względów nie będą mogły być w tym roku zrealizowane. Ale opierając
się na zasadach naszej chrześcijańskiej nadziei i ufności liczymy, że sprawy przy-
biorą pomyślny obrót, o czym niezwłocznie poinformujemy. Szczęść Boże! Kolpin-
gowi cześć!

2. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Rodziny Kolpinga w Wadowicach, zwraca
się do wszystkich Sióstr i Braci którzy wyrazili swoje zaufanie rejestrując się u nas, o
zrozumienie i cierpliwość. My swojej działalności nie zawieszamy. Służymy pomocą – na
miarę swoich możliwości. Wpisujemy Was wszystkich na listę Sympatyków Dzieła Kol-
pinga, co daję Wam pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Dzieło Kolpinga
kursach, szkoleniach oraz korzystaniu z porad w naszym Biurze.

Mamy nadzieję, że tegoroczne złe doświadczenia w zakresie organizacji wyjazdów do
pracy, zaowocują obficie bogactwem ofert w przyszłym roku. Szczęść Boże!

Z poważaniem Zarząd Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Wadowicach
Wadowice, 16 sierpnia 2002 r. Komunikat nr 05/2002

perspektyw życiowych. Chce stanąć na
nogi. I dzieje się na naszych oczach nie-
zwykły cud: Ten, który sam nie może
stać na nogach, mówi z mocą – Powstań
i krocz. „Chociażbym chodził doliną
śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś
ze mną”. Orędzie przekazane przez Je-
zusa Miłosiernego cichej Zakonnicy z
Łagiewnik, poprzez zdarty głos Namiest-
nika Chrystusowego dociera do Polski i
świata całego.

„Duch Pański nade mną, abym głosił
ubogim Dobrą Nowinę”. Święty Duch jesz-
cze raz w sposób namacalny pokazał, że
to On kieruje Kościołem. Poprzez krzepią-
ce słowa Prawdy, namaszczone mocami
Ducha Świętego zostaliśmy w tych dniach
umocnieni. Ojciec Święty ukazał nam per-
spektywy naszego rozwoju. I za to tak bar-
dzo wdzięczni jesteśmy Ukochanemu na-
szemu Rodakowi.


