Nasze sprawy
<Niezwykły pontyfikat
Papież Jan Paweł II w
długości swego pontyfikatu znalazł się wśród czterech papieży: św. Piotr, bł.
Pius IX, oraz Leon XIII. Jest to w historii
Kościoła jeden z najdłuższych pontyfikatów, oraz najbogatszych. Co ten Papież
przez 24 lata rządów Kościoła nie narobił! Ile Mu zawdzięcza świat i Kościół!
<> Srebrny jubileusz pontyfikatu
Jana Pawła II
W sobotę 16 listopada o godz. 16.00 pojedziemy do Częstochowy na Apel Jasnogórski. Koszt przejazdu wynosi 25 zł.
W tym dniu w naszej bazylice uroczystą
mszę św. w intencji Ojca Świętego odprawimy o godz. 20.00, a po niej odmówimy różaniec zakończony Apelem. Nie
będzie mszy św. o godz. 18.00. W tym
dniu na godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie par. Oddział Akcji Katolickiej.
<>

Miesiąc różańcowy

Miesiąc październik jest specjalnie czasem różańcowym. Cieszyłem się rodzicami kapłanów, którzy rano przewodzili odmawianiu różańca świętego. Wdzięczny
jestem Siostrom Katechetkom i Pani Katechetce za przygotowanie dzieci szkolnych prowadzących nabożeństwo wieczorne. Bóg zapłać za liczną obecność dorosłych i dzieci na nabożeństwach różańcowych. Niepokoję się o młodzież z gim-
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nazjum i szkół średnich,
którą za mało widzę na
nabożeństwach. Zastanawiam się w ilu rodzinach naszej parafii są podejmowane próby, aby wieczorem wspólnie odmawiać różaniec. Czy w
ogóle są takie rodziny w naszej parafii?
Byłbym bardzo usatysfakcjonowany, gdybym się dowiedział o istnieniu takowych.
<> Proboszcz remontów
Opatrzność Boża postawiła mnie
w parafii papieskiej, bym przeprowadził
wiele różnorakich remontów. Składają się
na nie: renowacja wnętrza kościoła, jego
dachu. Odnowienie wnętrza plebanii,
a także domu katolickiego. Nadziwić się
nie mogę skąd biorę pieniądze na pokrycie dużych kosztów związanych z tymi remontami. Nadziwić się nie mogę, że
w takiej parafii tradycyjnej jaką jest papieska parafia w Wadowicach – Parafianie nie strzępią swoich języków i nie
stosują jazdy podjazdowej, aby zahamować prace w kościele – lecz solidarnie
podejmują trud dźwigania ciężaru tych
remontów. Bogu dziękuję i Parafianom za
zrozumienie i zaufanie. Wciąż prace remontowe dopingują mnie, bym duży wysiłek wkładał również w kształtowanie
wiary, nadziei i miłości w duszach parafian. Księżom współpracownikom, oraz
rezydentom wyrażam wielką wdzięczność, za to że niosą ze mną, a nawet mnie
wyprzedzają, trud pracy duszpasterskiej.
Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA MALACHIASZA:
Ml 1, 14b-2, 2b.8-10
Niewierni kapłani Starego Przymierza

LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:
1 Tes 2, 7b-9.13
Owocność apostolatu Pawła

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

EWANGELIA:
Mt 23, 1-12 Obłuda faryzeuszów

Jezus przemówił do tłumów i do swych
uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia
i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszać ich nie chcą. Wszystkie swe
uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze

krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali
ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać sie Rabbi, albowiem jesden jest wasz
nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten
w niebie. Nie chciejcie również, żeby was
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko
wasz Mistrz, Chrystus. Najwiekszy z was
niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, bedzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie.

W swoim nauczaniu Jezus bardzo surowo potępiał obłudę. Zewnętrzna postawa
religijności nie podoba się Bogu, jeśli nie towarzyszy jej podobna postawa ducha.
We wspólnocie uczniów Chrystusa, w miejsce zewnętrznej wyniosłości powinien
zagościć duch wzajemnej, bezinteresownej słuzby.

Ogłoszenia parafialne
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 03.11.2002 r.
1. W listopadzie, w naszej bazylice
o godz. 17.30, odmawiamy różaniec połączony z wypominkami.
2. Jutro jest św. Karola Boremeusza,
patrona Ojca Świętego. W tym dniu specjalnie modlimy się za naszego Papieża.
3. Wdzięczni jesteśmy rodzicom naszych kapłanów, którzy prowadzili nabożeństwo różańcowe rano w ciągu października. Licznym uczestnikom tego nabożeństwa, tak rano jak i wieczorem, wyrażamy podziękowanie.
4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za zmarłych uczestników naszej nowenny.
5. W piątek o godz. 13.00 pielgrzymujemy do Łagiewnik, aby polecić Bogu

bogatemu w miłosierdzie zmarłych z naszych rodzin. Koszt przejazdu 10 zł. Można się zapisywać.
6. W najbliższych dniach, Panowie
Kościelny i Organista roznosić będą opłatki do rodzin naszej Parafii. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie - mając świadomość ich
ofiarnej pracy w naszej parafii.
7. Pragniemy w ciągu tego roku
w niedziele po mszy św. o godz. 7.30 odmawiać cząstkę różańca.
8. Zachęcamy rodziny, aby włączyły
się w roku różańca świętego w peregrynację różańca po naszych rodzinach.
Szczegóły tego nawiedzenia opisane są
w naszym biuletynie.
9. W sobotę jest rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Peregrynacja różańca świętego
Ojciec Święty Jan Paweł II na rozpoczęcie 25 roku swego pontyfikatu, 16 października ogłosił list o roli różańca w życiu chrześcijańskim. W tym liście apostolskim Papież podkreśla, że nadchodzące
12 miesięcy należy poświęcić Matce Bożej Różańcowej. Jest kilka przyczyn roku
różańcowego. Jedną z nich to wspomnienia wielkich rocznic: 40-ta od zakończenia II soboru watykańskiego, oraz 120-ta
od wydania encykliki Leona XIII na temat różańca świętego. Dalszym powodem według Papieża jest tradycja Kościoła, iż po latach jubileuszowych, które są
specjalnie poświęcone Jezusowi Chrystusowi - najbliższy rok oddany jest Jego

Matce. Wielki Jubileusz trwał od Bożego
Narodzenia 1999 roku, do Trzech Króli, 6
stycznia 2001 roku. Rok Maryjny poświęcony większemu umiłowaniu różańca
świętego ma trwać od 16.10.2002 roku do
16.10.2003 roku.
Papież, który doskonale widzi wielkie zagrożenia współczesnych czasów przypomina pewne karty z historii Kościoła.
W bardzo trudnych czasach Kościół zwracał się z pokorną modlitwą do Matki Bożej różańcowej. W liście apostolskim
o różańcu świętym Ojciec Święty wspomina wielkie zagrożenie dla religii chrześcijańskiej przez islam, który miał miejsce
w XVI wieku. Bitwa pod Lepanto w 1571

Intencje
mszalne:

Poniedziałek 4 listopada
Wspomnienie św. Karola Boromeusz,
biskupa
6.00 Śp. Maciej, Jan
6.30 Śp. Filomena, Marcjama, Franciszek
Śp. Piotr Kubaszewski
7.00 Śp. Michał Mikołajczyk
7.30 Śp. Karol i Tadeusz
8.00 Śp. Kazimierz z rodziną
12.00 Śp. Czesław
O zdrowie dla Ojca Świetego od kolegów
18.00 Śp. Elżbieta Wróbel
Wtorek 5 listopada Elżbiety, Dominika
6.00 O bł. Boże w nauce dla Nikodema w 10 r. ur.
6.30 Śp. Michał Mikołajczyk
7.00 Śp. Elżbieta Wróbel
7.30 Śp. Rozalia, Józef z dziećmi
8.00 Śp. Helena i Antoni Pietraszewscy
12.00 Śp. Piotr Kubaszewski
18.00 Śp. Czesław
Środa 6 listopada Feliksa, Jacka
6.00 Śp. Czesław
6.30 Śp. Józefa, Franciszek i Józef z rodz.
Kłapytów i Górów.
7.00 Śp. Michał Mikołajczyk
7.30 Śp. Jóżef Galas
8.00 Śp. Tekla i Stanisław
12.00 Śp. Bronisława Pomietło, Władysław
i ich dzieci
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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Czwartek 7 listopada Antoniego
6.00 Śp. Czesław
6.30 Śp. Władysława Dudziak - 2 r.śm.
7.00 Śp. Julia, Tomasz, Andrzej, Leszek
7.30 Śp. Józef Galas
8.00 Za zmarłych z rodziny Pawlików i Wajdów
12.00 Śp. Jan Baca
18.00 Śp. Michał Mikołajczyk
Piątek 8 listopada Bogdana, Seweryna
6.00 Śp. Czesław
6.30 Za zmarłe członknie z VI Róży Kobiet
7.00 Śp. Jan, Stefania, Edward i Bogusia
Byrscy, Helena i Józef Zontek
7.30 Śp. Józef Galas
8.00 Śp. Elżbieta i jej rodzice
12.00 Śp. Jan i Maria Kuber
18.00 Śp. Michał Mikołajczyk
Sobota 9 listopada Gracji, Teodora
Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
6.00 Śp. Czesław
6.30 Śp. Czesław Czaicki
7.00 Śp. Zofia Kosowska
7.30 Śp. Józef Galas
8.00 Śp. Franciszek Gurdek, Anna Pająk
12.00 Śp. Stanisław Pławny
15.00 W intencjach Jana Pawła II, za Ojczyznę,
Kościół, oraz w 7. rocznicę powstania biura
Radia Maryja
18.00 Śp. Stanisława i Józef Szczur
Niedziela 10 listopada Andrzeja, Leona
6.00 Śp. Stanisław,Teresa i Helena
7.30 Śp. Józef Lurka - 6 r.śm.
9.00 Śp. Kazimierz Lempart
Śp. Karolina Polus i ich rodzice
10.30 Śp. Stanisław Tatar
12.00 Śp. Leonard Marcinkowski
13.15 Roczki
18.00 Śp. Czesław

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W listopadzie swój Roczek obchodzą:

Weronika Zuzanna SZOSTEK
Zuzanna Izabela GÓRA
Jakub Jan BRYZEK
Klaudia Julia GODEK
Jan KAŹMIERCZAK

Karolina Teresa CHMURA
Olga Łucja ZAREMBA
Dawid BĄK
Tomasz Krzysztof TATKA

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św.
w zakrystii lub kancelarii.

Zapowiedzi:

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

Marek PAMUŁA, syn Bogdana i Stanisławy, zam. Wadowice, ul.
Wojska Polskiego 27 Magdalena MIKLUSZKA, córka Józefa i
Stanisławy z d. Zawiła, zam. Roczyny 32
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Adam Piotr KOWALSKI, zam. Jawornik 212
Tatiana Maria ZYCHOWICZ, zam. Wadowice, ul. Nikliborca 30
Wojciech Andrzej CHUDY, zam. Zygodowice 32
Joanna Maria STANEK, zam. Szczawnica, ul. Park Dolny 92

roku, w której flota chrześcijańska rozgromiła przeciwnika islamskiego była widocznym znakiem łaski wyproszonej przez różaniec, do którego był wezwany cały
chrześcijański świat.
W naszych czasach wiara chrześcijańska tak w Europie jak i na innych kontynentach przeżywa wielkie, różnorakie zagrożenia. Pochodzą one od innych religii
i sekt. Jest też wielka pokusa indyferentyzmu religijnego. To słowo oznacza zobojętnienie człowieka na sprawy religijne. Lękamy się również, że w naszej Ojczyźnie życie religijne dozna wielkiej próby poprzez wejście do Unii europejskiej.
Na ten temat mogliby wiele powiedzieć
rodzice, a także katecheci. Ciekawe byłoby też świadectwo młodych ludzi.
Współczesne czasy, choć pozornie tak
bezpieczne, są zagrożone wielkimi niebezpieczeństwami. Różnym narodom grozi
wojna. Niektóre już ją przeżywają. Ojciec
Święty – baczny Obserwator, oraz uczestnik współczesnego życia, znając doświadczenie przeszłości, mówi do nas w swym
liście: „Weźcie do rąk różaniec i odmawiajcie go”.

Błogosławiony mąż, który ma dobrą żonę.
Szczęśliwa małżonka, która posiada roztropnego męża.
Oby to się zrealizowało w Waszym życiu

Nasze sprawy
<>

Pożegnaliśmy:

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

Józef GALAS, ur. 1927 r., zam. Roków
Piotr KUBASZEWSKI, ur. 1934 r., zam. Roków
Czesław CZAICKI, ur. 1950 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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W naszej papieskiej parafii chcemy od
najbliższych dni urządzić nawiedzenie różańca świętego po rodzinach. Każda rodzina, która zechce przeżyć u siebie dzień
różańcowy, niech zapisze się do specjalnej księgi, która znajduje się w zakrystii
lub w kancelarii. W wyznaczonym przez
siebie dniu ojciec lub matka przychodzą
na mszę św. wieczorną do kościoła i stamtąd zabierają różaniec. W domu cała rodzina odmawia w najdogodniejszych porach dnia przynajmniej cząstkę różańca.
Ojciec Święty zachęca, aby odmówić więcej części, a nawet wszystkie cztery. Wieczorem odnosząc różaniec do kościoła –
rodzina stara się przystąpić do komunii św.
podczas mszy – oczywiście po wcześniejszym wyspowiadaniu się.
W tym roku różańcowym prosimy, aby
rodziny naszej parafii przeżyły u siebie
dzień różańcowy. Będzie to specjalny znak
jedności danej rodziny wadowickiej z Papieżem, który w tym roku przeżywa srebrny jubileusz wyniesienia na Stolicę Apostolską. Jest za co dziękować Bogu i ludziom. Zachęcam rodziny, aby włączyły
się w powyższy program duszpasterski
Ks. Proboszcz
naszej parafii.

Wielka radość

W niedawnej przeszłości prasa światowa bardzo skwapliwie odnotowywała
wyniki wyborów w Wadowicach. Były
nawet na ten temat złośliwe uwagi, że lewica o rodowodzie komunistycznym, przekreślająca wartości chrześcijańskie –
zwycięża w tym mieście, z którego wywodzi się widzialna Głowa Kościoła katolickiego.
-3-

Po ostatnich wyborach samorządowych
społeczeństwo wadowickie w ogromnej
większości zagłosowało na kandydatów
prawicowych. Gratulując wyborów – ciąży na nas tym większy obowiązek mobilizowania wybranych, by w rządach naszą
gminą i starostwem nieustannie towarzyszyła im wyobraźnia miłosiernej miłości.

Nadanie patrona Zespołowi Szkół nr 3 w Wadowicach
11 października 2002 r.
Kazanie ks. Prałata Zdzisława Kałwy wygłoszone na mszy św. w kościele
cz.III
Józef był pogodny i pełen humoru, nie
tylko góralskiego. Był to twardy góral, który wiedział czego chce i czego można od
człowieka wymagać. Kiedy trzeba być wyrozumiałym dla ludzkich słabości. Nie znosił jednak pruderii i zakłamania, bo zawsze
dążył do prawdy, której szukał do końca
życia, które zakończyło się dwuletnią straszną męką na raka gardła. Śmierć zniósł po
Bożemu uważając, co wyraził słowami (dokąd mógł mówić), że człowiek jest mocniejszy od śmierci i nie bał się popatrzeć jej
w oczy. Oczywiście takie podejście do przejścia do innej rzeczywistości płynęło z głębokiej wiary w sens życia i rozważań filozoficznych.
Za życia kochał i szanował każdego człowieka, a najbardziej tego biednego i prostego, niewykształconego. Mówił kiedyś o starym góralu: „Gazdo, co wy robicie jak tak
siedzicie. Ano: jak mam dużo czasu to siedzem i myślem; a jak mało, to ino siedzem.”
Jednak zachęcał swoich pobratymców „Co
by ino nie siedzieli, ale i myśleli! Udało mu
się wytworzyć w Łopusznej z nich krąg filozofów, o czym mówi książka i nagrania:
„Filozofia po góralsku” – Lubił też młodzież
od przedszkolaka do akademika – Już jako
prof. dr hab. podjął się prowadzenia kazań
dla przedszkolaków w kościele św. Marka
w Krakowie. Dzieci były zachwycone i po
swojsku już rozumowali o Bogu. W szkołach średnich młodzież wprost szalała za
Nim i nie mogła się doczekać, kiedy będzie
katecheza, bo i umysł się poruszy ku wyższym sprawom, a i humoru i żartu nie za-

braknie. To wszystko szło do wspólnego
mianownika. Przecież mówił ksiądz i miał
określony cel wynikający z Jego powołania do kapłaństwa i posłannictwa, któremu służył. A do tych, którym nie bardzo
chciało się poruszyć intelektem miał swoją
anegdotę: „Był roz wielgi dysc i lało mocno aż wody nazbierało się co niemiara. Przestało wreście i wyszli ludziska na pole popatrzyć jakie ta woda zrobiła spustoszenie.
Nagle widać na poletku w dolinie kapelus
na wodzie, który przemieszcza się w te
i we wte strone. Co to może być? Wreszcie jeden przypomniał sobie, że to pole Jędrka i tak się ozwał: „To przeciez Jędrek
łoze. Ón taki zawse uparty i co se zaplanuje to musi spełnić. I nawet dzisiok powódź
mu nie przeskodzo, aby zamiar wypełnić”.
Pewno w tej chwili mój kolega myśli: „Ej
Zdzisek co ty tam dzisiaj tej młodzieży mówisz, która mnie za patrona swojej „Alma
Matris” obrała. Niech wiedzą, że ja teraz
mam inne problemy, ale do tych ziemskich
też wracam. Były ciekawe i zachęć ich, aby
zawsze się z nich cieszyli, bo one trwają
tylko raz i już się nie powtórzą. Ja mam
teraz dużo czasu, bo tu jest wieczność
i będę o nich pamiętał u źródła mądrości
i w miarę moich możliwości im pomagał,
co by wyrośli na dobrych, szlachetnych,
myślących ludzi. Niech ma ich w opiece
Ten, który i mnie prowadził po ziemskich
ścieżynach. I jeszcze jedno. Jeśli kochałem
młodzież to trochę było i z musu, a was
mam kochać więcej, bo wyście się o mnie
upomnieli.
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A oto zapowiedziany drugi powód po
co tu stoję przed Wami, to ten że z waszą
szkołą czyli z Wami, bo bez młodzieży nie
ma szkoły, jestem związany od 1971 do
2001 r. kiedy przeszedłem na emeryturę.
Ale jeszcze żyję i też myślę o Was. Przez

30 lat mam powód myśleć o Waszych rodzicach i profesorach, których przez te lata
uczyłem, a właściwie to katechizowałem. Jak
– nie będę oceniał, ale lepiej by to zrobił Wasz
Patron od dnia dzisiejszego, wielki filozof
i humanista, człowiek wielkiego pokroju.
ks. Prałat Zdzisław Kałwa

Moje pielgrzymowanie cz.II
Zjeżdżamy drogą z Przełęczy Krowiarki na Orawę (w budowie tej drogi brał
udział Karol Wojtyła jako junak w 1938r.).
Wiatr porusza gałęzie drzew i otrzepuje
z nich śniegowy pył. Promienie słoneczne
topią śnieg i z gałęzi spadają krople wody.
Znajdujemy się już na Orawie. Za nami
została Babia Góra. Rzeki na Orawie płyną w kierunku Morza Czarnego. Zmienia
się krajobraz. Inne budownictwo, więcej
lasów iglastych i więcej zieleni.
Dojeżdżamy do skansenu w Zubrzycy
Górnej. Zwiedzamy skansen. Z zainteresowaniem oglądamy Dwór Moniaków,
Chłopską chatę. Zarówno we dworze
i w chacie ciekawi nas czarna izba, w której nie było komina i dym unosił się
w izbie(były to kurne chaty). Z kolei oglądamy olejarnię, chatę tkacza, folusz, tartak, kuźnię oraz wystawę malowidła na
szkle (współczesną).
W kościele w Zubrzycy Górnej uczestniczymy we Mszy św. sprawowanej przez
naszego Proboszcza. Kościół murowany
z kamienia z bogatą polichromią.
Potem jedziemy w stronę Jabłonki. Zatrzymujemy się by spojrzeć w stronę Tatr.
Przed nami wspaniały widok: Giewont,
Czerwone Wierchy i inne szczyty. Wszystkie wznoszą się majestatycznie otulone
białym płaszczem. Widok wart każdej ceny.
Teraz kierujemy się do Orawki, by odwiedzić perłę pośród polskich kościołków -5-

drewnianych – zabytek klasy zerowej. Rzeczywiście to prawdziwa perła. Po wejściu
do środka widzimy wnętrze, które jest całe
pokryte malowidłami. Kościółek jest pod
wezwaniem Jana Chrzciciela, olbrzymie malowidła na ścianach przedstawiają życie
i śmierć św. Jana Chrzciciela. Inne obrazy
przedstawiają świętych i błogosławionych.
Napisy są łacińskie. Widać wyraźnie wpływy węgierskie przeplatające się ze słowackimi i polskimi. Na chórze malowidła przedstawiające Dekalog. Wszystkie wolne miejsca na ścianach i suficie są pomalowane –
nawet na ławkach są stylizowane kwiaty.
Kolorystyka bardzo intensywna. Malowidła
wykonane przez różnych malarzy (przeważnie wędrownych) w różnym okresie czasu
tworzą wspaniałą całość. Modlimy się i ciągle spoglądamy na ściany i sufit. Oglądamy
jeszcze raz całość i staramy się utrwalić
w pamięci.
To koniec naszej wędrówki. Wracamy
przez Spytkowice, Wysoką, Jordanów, Maków Podhalański. Wszędzie gdzie byliśmy
jest pięknie, ale w naszym mieście najpiękniej. Znowu kierujemy wzrok ku Jaroszowickiej Górze i cieszymy się piękną jesienią
porównując nasz wiek i nasze przeżycia do
pięknej, kolorowej jesieni.
Dziękujemy ks. Proboszczowi, Pani Marii
Zadorze, Panu Kierowcy i sobie nawzajem.
Cieszymy się, że cali i zdrowi znowu jesteśmy w domu.
H.Jaglarz

