Nasze sprawy
Maryjne Zakopanem
W sobotę, 21 dnia września, wyruszyliśmy na pielgrzymkę w Tatry. Jest
wczesny ranek, szaro,
chłodno, deszczowo. Już w autobusie poranne modlitwy, różaniec. Jak tkwią głęboko w nas słowa Matki Bożej: „Jeżeli
mnie szukacie, szukajcie mnie w różańcu. Tam mnie znajdziecie”.
„Módl się za nami, grzesznymi, teraz i
w godzinę śmierci”.
Ile tych „teraz” w życiu każdego z nas;
tętniących życiem, trudnościami, chorobą.
A – „w godzinę śmierci” – gdzieś zawsze
w oddali. A tak naprawdę to „teraz” każdy z nas ma tylko jedno – to właśnie pierwsze i ostatnie – „teraz, w godzinę śmierci”.
Ze względu na trudności pogodowe prowadzący pielgrzymkę ksiądz Artur zmienia pierwotny plan, niebezpieczne mogłoby okazać się chodzenie po górach, decydujemy się na Krupówki i zakopiańskie
świątynie. Bardzo ciepło przyjął nas
ksiądz proboszcz w Zakopanem - Olszach.
Pięknipowiadał historię misji Katarzyny
Labour i wyjaśniał przesłanie Matki Bożej związane z tzw. cudownym medalikiem.
Potem byliśmy w przesławnych, podtatrzańskich świątyniach Matki Bożej na
Krupówkach i Krzeptówkach, w tym
miejscu, które szczególnie ukochał Ojciec

Święty; a w drodze powrotnej z Zakopanego
oczywiście na Bachledówce i Ludźmierzu. Przypominają się historie o średniowiecznych katedrach budowanych przez
pokolenia z tzw. „dbałością o każdy detal” jak my to dziś mówimy, misternie
utkanych z kamienia. Jakby zatracały się
granice czasu, jakbyśmy byli już poza czasem i przestrzenią. Tatrzańskie świątynie
Matki Bożej budowane są w drewnie.
Przepiękne w całości, jak i w każdym drobiazgu. Wielbią Boga, Twórcę nieprzeliczonych ognistych brył pędzących w Kosmosie, jak i każdego atomu. Odczuwaliśmy gorącą miłość budowniczych tych
kościołów do Matki Bożej i Matki Bożej
do nas; i ogrzewaliśmy się w cieple tej
Miłości.
W Ludźmierzu uczestniczyliśmy w wieczornej nowennie do Matki Bożej, a następnie ksiądz Artur odprawił dla nas
mszę świętą, w czasie której mogliśmy
przedstawić Bogu nasze pielgrzymkowe
intencji. Któż z nas nie wyznał „Cały
Twój”.
Bogdan
Piwowarczyk
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

PROROKA EZECHIELA:
Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika

PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 2, 1-11
Jezus Chrystus wzorem pokory

EWANGELIA:

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Mt 21, 28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w
winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego.Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to,
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. Oto Słowo Pańskie.

SŁOWEM:
Jeśli kogoś nie cierpię, to ludzi, którzy
mówią „tak, tak”, a faktycznie myślą „zostaw mnie w spokoju”. Bardziej lubię tych,
którzy zrazu mówią, nie mam ochoty, ale
są otwarci, żeby jeszcze raz całą sprawę
przemyśleć. Tak też jest chyba z Jezusem.
Nie chce „przytakiwaczy”, którzy faktycznie nie chcą mieć z Nim nic wspólnego.
Gdy jesteśmy wobec Niego szczerzy, nie
przeszkadza Mu nawet to, że narzekamy

i wymawiamy się, że coś nam nie odpowiada. W Jego oczach liczy się nasza
otwartość, że dajemy Mu szansę pokazania, iż warto Go posłuchać. Kto stara się
uchodzić przed Bogiem za człowieka bez
winy, ten dba o swoją fasadę. Kto przyznaje, że tkwi w nim też nienawiść do
Boga, że wciąż podejmuje decyzje przeciw Jego zbawczej woli, ten gotów jest
przyjąć zbawienie, powrócić na drogę
Bożą, na drogę zbawienia.
Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.09.2002 r.
1. Od wtorku przez cały miesiąc październik będziemy odprawiać w naszej
bazylice nabożeństwa różańcowe: wieczorem o godz. 17.30. Dodatkowo rano
o godz. 8.30 będziemy odmawiać różaniec, który poprowadzą rodziny kapłanów
wadowickich.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się – z okazji Święta
Aniołów Stróżów za małe dzieci.
3. W pierwszy czwartek, na mszy św.
o godz. 8.00, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
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. W tym dniu modlimy
się w intencji Naszego Metropolity Franciszka Macharskiego.
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 odwiedzamy chorych z Najświętszym Sakramentem.
6. W sobotę na godzinę 10.00 zapraszamy młodzież klas I i II Gimnazjalnych
na spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. Przez sześć sobót
w ciągu roku szkolnego młodzież ta będzie miała specjalne nabożeństwa.
7. Od przyszłej niedzieli obchodzimy
w naszej Ojczyźnie 58 tydzień miłosierdzia, którego hasłem jest „Wiara działa

przez miłość”. Na stopniach ołtarza św.
Antoniego będzie wystawiony kosz, do
którego należy składać środki żywnościowe, oraz odzież dla potrzebujących. Ofiary pieniężne dla ubogich można składać
do puszki św. Antoniego. Na mszy św. o
godz. 12.00 zajmiemy się tematyką tygodnia miłosierdzia. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby charytatywne
naszej archidiecezji.
8. Obecnie artyści-malarze wykonują
polichromię nawy bocznej. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na malowanie naszej świątyni. Bóg zapłać za złożone ofiary.
9. W niedzielę 6 października na godz.
15.00 zapraszamy na mszę św. rodziców
wraz z dziećmi, które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej.
10. We wtorek 8 października o godz.
7.00 będziemy pielgrzymować przez Babią Górę na Orawę. Koszt przejazdu wynosi 20 zł.
11. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła, w środę –
wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,
w piątek – wspomnienie św. Franciszka z
Asyżu, w sobotę – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Święty dla XXI wieku – Ojciec Pio.
1968 roku). Rany powodują potężny ból
i cierpienia.
Jest męczennikiem konfesjonału - spowiadając kilkanaście godzin dziennie, ale
jest wymagający. Czasem znając ludzką duszę wygania tych, którzy nie żałują i potrzebują czasu by dojrzeć,
zrozumieć zło grzechu.
Nieustannie modli się
i cierpi za nich. Na
Mszach, które sprawuje jest głęboka cisza
i skupienie. Wszyscy
widzą w Jego oczach,
Tego, na którego patrzy
– Ukrzyżowanego
Boga. Wielokrotnie doznaje napaści złego ducha, który bezowocnie próbuje odciągnąć Ojca od wielkiej
wierności Bogu.
Zatroskany o chorych, zakłada Dom
Ulgi w Cierpieniu. Służbie zdrowia tłumaczy, że to oni mają być dla chorych,
a nie cierpiący dla lekarzy.
16 czerwca 2002 roku na Placu Świętego Piotra w obecności ok. miliona wiernych, Papież Jan Paweł II dokonuje kanonizacji Ojca Pio, dając zmęczonemu
światu przykład innego spojrzenia na życie, nowy drogowskaz do świętości. Może
warto na Chrzcie, czy przy Bierzmowaniu przyjąć Jego imię i orędownictwo.
Święty Ojciec Pio obiecuje, że doprowadzi do Nieba wszystkie swoje duchowe
dzieci. Czy pragniesz zostać otoczony Jego
obietnicą? Pamiętaj jest wymagający!

W czasach zabieganego, znerwicowanego i egoistycznego świata staje przed
Tobą pokorny zakonnik. W przebitych,
krwawiących dłoniach unosi pod postacią chleba – Ciało Pana.
Urodził się w małym
włoskim miasteczku – Pietralcina (25 maja 1887
roku). Już jako mały chłopiec przyjaźni się ze świętymi, rozmawia z nimi jakby stali obok. Św. Franciszek z Asyżu, którego imię
otrzymał na Chrzcie jest
dla Niego przewodnikiem
cierpienia i ubóstwa. Lubiany przez rówieśników,
często jednak szuka ciszy
i samotności. Pragnie zostać kapłanem, być cały dla Boga - widząc wypełnienie swojego powołania
w zakonie Kapucynów. I choć bieda
w rodzinnym, wielodzietnym domu, a nauka droga, Bóg daje rozwiązanie. Wstępuje do zakonu składając śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Te śluby odnawia każdego dnia, nimi żyje, są dla Niego drogą do Boga. Zapada na dziwną
chorobę, niewyobrażalne gorączki, osłabienia, choroba płuc (może cierpi za nałogowych palaczy, przyjmując na siebie
ich śmiertelne choroby).
20 września 1918 roku czyniąc dziękczynienie po porannej Mszy na chórze kościoła, doznaje dziwnego wyciszenia
i pokoju niby snu. Widzi Postać, której
z rąk, nóg i boku płynie krew. Otrzymuje
Rany Chrystusa – stygmaty, które nosi
prawie do śmierci (umiera 23 września
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Ks. Krzysztof Główka

Intencje mszalne:

Czwartek 3 października Gerarda, Jana
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
6.30 Śp. Helena Góral
7.00 Śp. Julia Ryłko
7.30 Śp. Stanisław Galos
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Lech Pawłowski
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Teresy
Piątek 4 października Rozalii, Franciszka
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
6.30 Śp. Franciszek Cierpiałek
7.00 Śp. Stanisław Galos
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00
12.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
18.00 Śp. Włodzimierz Konik

Poniedziałek 30 września Wery, Hieronima
6.00 Śp. Stanisława Folga
6.30 Śp. Rozalia Stanek
7.00 Śp. Emilia Kotowiecka
7.30 Śp. Maria i Bolesław oraz zmarli z rodziny
8.00 Śp. Zofia Kowalczyk
12.00 Śp. Zofia Talaga i zmarli z rodziny
18.00 Śp. Stanisław i Helena Madyda

Sobota 5 października Flawii, Igora
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
6.30 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
7.00 Śp. Józef Klinowski
7.30 Śp. Franciszek Nogala
8.00 Śp. Julia Ryłko
12.00
17.00 W intencji Ojca Świętego, za Kościół,
kapłanów, Ojczyzny i Radia Maryja
18. 00 Śp. Stanisława Szczur - 21 r. śm.

Wtorek 1 października Danuty, Teresy
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
6.30 Śp. Stanisław Galos
7.00 Za dusze w czyśćcu
7.30 Śp. Michał Mikołajczyk
8.00 Śp. Julia Ryłko
12.00 Śp. Lech Pawłowski
18.00 Śp. Irena i zmarli z rodziny

Niedziela 6 października Artura, Brunona
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
7.30 Śp. Julian Garbień - 22 r. śm.
Śp. Katarzyna i Andrzej Garbień
9.00 Śp. Jan i Józef Blaszka
i zm. pracownicy szpitala
10.30 Śp. Julia Ryłko
12.00 Śp. Rozalia i Władysław Dyrcz
Śp. Krystyna i Kazimierz
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Franciszek Baran

Środa 2 października Dionizego, Teofila
6.00 Śp. Zofia Hamerlak
6.30 Śp. Janina Nicieja - 6 r. śm.
7.00 Śp. Halina - 2 r. śm.
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Włodzimierz Konik
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań
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Nasze wybory
Człowiek skazany jest na wybory.
W życiu moralnym dobrze ukształtowane
sumienie pomaga każdemu wybierać wartości, a odrzucać zło.
Człowiek jest jak książka, która składa
się z różnych rozdziałów. Poszczególne
rozdziały życia ludzkiego mają swoją nazwę. Stworzony jest do pracy, ale i do
zabawy. Z natury jest religijny. Zajmuje
się sprawami tego świata – nosi jednak
głód zaświatów. Wpatrzony jest w ziemię
– to jego matka; nosi głód spraw nadprzyrodzonych. Lubi stabilizację życiową,
a jednak go nosi. Ileż to przedziwnych paradoksów nosi w swoim wnętrzu każdy
z nas.
Wiele różnych rozdziałów posiada istota, która określamy homo sapiens. Wciąż
jest skazany na wybory. W dzieciństwie
za niego wybierają rodzice. Dojrzałość
wyraża się samodzielnym decyzjami.
Wybiera kierunek studiów. Rodzaj zawodu. Decyduje się na określonego współmałżonka. Podkreśla się też w moralności małżeńskiej wagę świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Mówi się często, że człowiek jest kowalem własnego losu. Do tego powiedzenia dodaje się drugie adagium: „Jak sobie
pościelisz tak się wyśpisz”. Przysłowia te
mówią o odpowiedzialności ludzkiej za
wybory. Odpowiedzialne i nieodpowiedzialne decyzje rzutują na całe życie.
Odnośnie wyborów własnych czy też
tyczących najbliższych nikt nie ma wątpliwości, że należy je podejmować.
W życiu prywatnym czy rodzinnym każdy stara się odpowiedzialnie podejmować
decyzje. W niektórych rodzinach da się
usłyszeć powiedzenie ojca: „niech matka

decyduje”, albo też ojciec wybierze.
W dobrym małżeństwie i w dobrej rodzinie podejmowane są wspólne narady, po
których wyraża się określoną decyzję.
W społeczeństwie demokratycznym
każde wybory świadczą o jego dojrzałości. W systemie komunistycznym na różne sposoby zmuszano nas do głosowania.
Wciąż słyszeliśmy, że naród w 98% głosował. W nowej rzeczywistości, którą
w wolnym państwie przeżywamy nikt drugiego nie zmusza do głosowania, ani też
nie straszy osobistymi konsekwencjami.
Są tylko starania, aby zwykły obywatel
rozumiał, co zyskuje głosując, a co traci
nie uczestnicząc w wyborach.
Często słyszymy absurdalne powiedzenie: Niech Kościół nie miesza się do polityki. W czym tkwi niewłaściwość tego
powiedzenia? Ojciec Święty Jan Paweł
II w encyklice Redemptor Hominis silnie
podkreślił, że każdy człowiek jest drogą
Kościoła. Tam gdzie jest człowiek powinien być i Kościół. Przecież Kościół to
wspólnota ludzi z Chrystusem. Jezus zawsze złączony jest z człowiekiem. Normalnym jest, że Kościół zajmuje się rolnikiem, robotnikiem, sportowcem. Ogarnia
troską chorego i biednego. Jest przy dzieciach, młodzieży, dorosłych i starszych.
Zajmuje się rodziną, szkołą, zakładem pracy. Byłoby niezrozumiałe, gdyby dla Kościoła sprawy społeczno-polityczne każdego człowieka były obce. W imię swojej
tożsamości Kościół musi podążać śladami ludzkimi, w których zaznaczają się
działania polityczne. Stąd Kościół serdecznie zachęca do wyborów. Tym bardziej do tych, które za miesiąc odbędą się
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(ciąg dalszy na str. 4)

przez oddany głos. Społeczna nauka Kościoła, którą powinien znać katolik i do
niej dostosowywać swoje życie poucza,
że w wyborach koniecznie trzeba wziąć
udział i zagłosować na takiego kandydata, który odznacza się kompetencjami oraz
żyje według wskazań Ewangelii Chrystusowej. Nasze papieskie miasto powinno
mieć taką władzę, dla której świętością
jest Papież, a Jego nauczanie będzie wytyczną w samorządowych uchwałach.

(ciąg dalszy ze str. 3)

w Polsce. Wybory samorządowe. Czyż
może być coś bliższego dla określonej społeczności jak właściwy wybór ludzi kompetentnych, otwartych na człowieka, kierujących się zasadami chrześcijańskimi.
Jeśli ktoś mówi, że i tak do wyborów
nie pójdzie – to daje świadectwo swojej
niedojrzałości, tak społecznej jak również
niezrozumienia nauki Kościoła. Trzeba
koniecznie skorzystać z niepowtarzalnej
szansy kształtowania tzw. małej ojczyzny

Pożegnaliśmy:

Ks. Proboszcz

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

Zofia Kossowska, ur. 1914 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Jerzy Szczerkowski, ur. 1960 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

ZAPROSZENIE
5 Października 2002r. serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli
Św. Ojca PIO do Bazyliki Wadowickiej.
O godzinie 10.00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ojca
Profesora Józefa Mareckiego z zakonu Kapucynów w Krakowie.
Ucałowanie Relikwii Stygmatyka.
Po Mszy świętej, w Kaplicy odbędzie się pierwsze - założycielskie spotkanie
Grupy Modlitwy Św. Ojca PIO.

Jednym zdaniem!!!
„Najkrótsze słowa: tak; i: nie; wymagają najdłuższego namysłu” – uważał grecki
filozof Pitagoras, który żył pięćset lat przed Chrystusem.
Pogląd wciąż aktualny.
Bezmyślnie bowiem powiedziane: tak; niewiele znaczy, gdy nie następuje ponim
przyrzeczony czyn. Również: nie; nie musi być ostatnim słowem, gdy człowiek
zwróci się ku temu, co lepsze.
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Totus Tuus
Motto to uświęca cały pontyfikat Jana
Pawła II, głęboko wryte jest nie tylko
w serce Papieża, ale i także w serca
wszystkich czcicieli Matki Bożej oraz
w serca tych, którym osoba naszego największego Rodaka jest szczególnie bliska.
Od wielu lat, 16 dzień każdego miesiąca
– na pamiątkę wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową – to dzień, w którym
poprzez Maryję zanosimy modlitwy do
Boga Wszechmogącego w intencjach Jana
Pawła II, modlimy się o Jego zdrowie,
o pomyślność Jego pontyfikatu.
Dzięki inicjatywie ks. Krzysztofa, modlitwy te co miesiąc staramy się przedstawić Maryi, u stóp Jej Jasnogórskiego Wizerunku. Totus Tuus – Cały Twój Maryjo
– to zawierzenie całego swojego życia
Maryi dokonane przez Jana Pawła II.
I właśnie do Niej pielgrzymujemy co miesiąc, do Matki, której Syn ziemi wadowickiej zawierzył siebie i swój pontyfikat.
Tak było też dnia 16 września. Grupa
30 osób pielgrzymowała do Matki, aby Jej
przedstawić swoje prośby, podzielić się
troskami i radościami, podziękować za
doznane łaski.
Głównym jednak celem naszego pielgrzymowania do Pani Częstochowskiej
jest Ojciec Święty. Jest to szczególny
moment, aby modlić się za Niego.
Przed nawiedzeniem Matki Bożej,
w sąsiedztwie Domu Pielgrzyma, zatrzymujemy się przy pomniku rodziców
Jana Pawła II. Dzieci przy Matce. Chwila ta jeszcze bardziej skłoniła nas do zadumy i modlitwy za Ich Syna.
W bazylice jasnogórskiej jak co miesiąc jest czas na indywidualną modlitwę, jest czas na rozmowę dzieci
z Matką. Wieczorem msza św., której

przewodniczy ks. Krzysztof. W słowach
homilii wygłoszonej do pielgrzymów przypomina jak wielka powinna być miłość dziecka do matki, do rodziców. Totus Tuus Maryjo! Niech to będzie także i nasze przesłanie
w nieustającej drodze do Boga.
Po mszy św. Apel jasnogórski, w którym
nasi pielgrzymi biorą czynny udział poprzez
odmawianie różańca. Powrót do Wadowic
około północy, po dwugodzinnej jeździe
wypełnionej modlitwą i rozważaniami
naszego przewodnika – ks. Krzysztofa.
Już niedługo, 16 października minie 24 rok
pontyfikatu Jana Pawła II – Syna wadowickiej ziemi. Na ten dzień zapraszamy do
wzięcia udziału w modlitwie poprzez telemost z Janem Pawłem II, a już w listopadzie
na pielgrzymkę do Częstochowy.
Niech nie zabraknie nikogo, komu osoba
Jana Pawła II jest szczególnie bliska. Wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie będą
mogli pielgrzymować do Częstochowy,
zapraszamy na Apel jasnogórski do naszej
bazyliki.
Nie zapomnijmy nigdy przesłania, które
kieruje Naszym Rodakiem – Totus Tuus.
Niech te słowa będą także naszym wskazaniem i naszą drogą.
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