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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI MĄ-
DROŚCI:

EWANGELIA:

Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach

Mdr 6, 12-16 1 Tes 4, 13-18

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

 Oto słowo Pańskie.

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają Powszechne zmartwychwstanie

Nasze sprawy

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne bę-
dzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo
się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie
owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł
oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on
odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny».

<>   Cześć Maryi
W pierwszą niedzielę li-

stopada członkowie Rycer-
stwa Niepokalanej prowa-
dzili różaniec po mszy św.

o godz. 7.30. Została dość liczna grupa
uczestników mszy św., która włączyła się
w odmawiany różaniec. Zachęcamy wier-
nych by w tym roku od czasu do czasu
przyszli na mszę św. o godz. 7.30, aby
włączyć się w naszej bazylice w modli-
twę różańcową za Ojca Świętego.

<>   Liczna frekwencja
Uczestnicząc w październikowych na-

bożeństwach cieszyłem się z licznej gru-
py wiernych odmawiających różaniec,
rano lub wieczorem. 31 października przy-
był do mnie ks. proboszcz z Witanowic –
ks. Wróbel, prosząc mnie, abym mu udo-
stępnił 100 nagród dla dzieci. Na moje
zapytanie: dlaczego taka liczba - on odpo-
wiedział mi, że w jego parafii 100 uczest-
ników nie opuściło ani jednego różańca
w październiku. Parafia ta liczy 2640
mieszkańców. Odległości od kościoła są
do 6 km. W naszej wadowickiej parafii,
która liczy do 10 tys. mieszkańców i odle-
głości są do 3 km - z wyjątkiem Rokowa
– 45 osób stwierdziło, że w październiku
nie opuściło ani jednego różańca.

<>   Podziękowanie i prośba
W ostatnim tygodniu parafia nasza prze-

słała podziękowanie do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie za
przekazaną sumę 40 tys. na odnowienie
ołtarza Ukrzyżowania Pana Jezusa. W pi-
śmie tym przekazaliśmy również prośbę
o przyznanie parafii dotacji w roku 2003
na konserwację ołtarza Serca Bożego
w wys. 50 tys. zł. Zobaczymy w przy-
szłości jaki skutek odniesie nasza prośba.

<>   Ukończono część polichromii
Dzięki rozebranym rusztowaniom zoba-

czyliśmy piękną polichromię nawy bocz-
nej. Biblijne malowidła przybliżają nam

<>   Odpust parafialny
W tym roku, który specjalnie jest po-

święcony Matce Bożej, Święto Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny w świąty-
ni, które wypada 21 listopada w czwar-
tek i jest głównym patronem naszej ba-
zyliki, uczcimy sumą odpustową w tym
samym dniu wieczorem o godz. 18.00.
Główną mszę św. odpustową o godz.
18.00 oraz kazanie wygłosi ks. kanonik
Józef Mrowiec – proboszcz parafii Tłu-
czań.

trzy encykliki Papieża:
O misjach świętych,
O świętości życia, oraz
O stosunku rozumu do wiary. Koszt wy-
konania polichromii nawy bocznej wynosi
120 tys. zł. Serdeczne Bóg zapałać za ofia-
ry złożone w ostatnią niedzielę na malo-
wanie naszej świątyni w wysokości
10.470 zł. Obecnie wykonujemy ruszto-
wania do realizowania polichromii dalszej
części nawy głównej.

Niedziela dzisiejsza bardzo mocno zwią-
zana jest  z tematem mądrości. Przedziwne,
że jej symbolem jest kobieta-panna, która w
czasach Chrystusa nie była kojarzona ani z
wiekowym doświadczeniem ani z odpowied-

REFLEKSJA EWANGELICZNA
nim wykształceniem i zdobytą wiedzą. Ta
sama jednak panna może być symbolem
mądrości i głupoty. To bardzo charaktery-
styczne, że mądrość o jakiej mówi Pan Je-
zus oraz teksty dzisiejszych czytań  jest do-

(ciąg dalszy na str. 2)
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

Intencje
mszalne:

Poniedziałek 11 listopada
Wspomnienie św. Marcina z Tours,
biskupa
 6.00 Śp. Maria i Franciszek Jucha
 6.30 Śp. Teresa Mikucka
 7.00 Śp. Zofia Kossowska
 7.30 Śp. Józef Galas
 8.00 Śp. Stanisław Tyrybon w r. śmierci

Śp. Piotr Kubaszewski
 12.00 Śp. Anna i Antonina
 18.00 Śp. Czesław

Wtorek 12 listopada
Wspomnienie św. Jozafata,
biskupa i męczennika
  6.00 Śp. Rozalia Herod
  6.30 Śp. Czesław Czaicki
  7.00 Śp. Zofia Kossowska
  7.30 Śp. Józef Galas
  8.00 Śp. z rodziny Widrów i Czubów
 12.00 Śp. Maria i Józef Baran
 18.00 Śp. Czesław

Środa 13 listopada
Wspomnienie świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski
  6.00 Śp. Maria i Stanisław Kubicki
  6.30

  7.00 Śp. Czesław
Śp. Franciszek i Maria Krupnik oraz
Ryszard Malec

  7.30 Śp. Najbliższych zmarłych
  8.00 Śp. rodziny Ryczków
 12.00 Śp. Maria i Michał Siwiec

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

Czwartek 14 listopada
  6.00 Śp. Adolf  Walczak
  6.30 Śp. Stanisław Paździora
  7.00 Śp. Czesław
  7.30 Śp. Zofia Kossowska
  8.00 Śp. z rodziny Dziadkowiec
 12.00 O zrdowie i błog. Boże dla członkiń I

róży kobiet
 18.00 Śp. Krzystof Saferna w 15r. śm. oraz

Zofia i Józef

Piątek 15 listopada
Wspomnienie św. Alberta Wielkiego,
biskupa i doktora Kościoła
  6.00

  6.30 Śp. Stanisław Janik oraz  Józefa Ćwiertnia
  7.00 Śp. Czesław
  7.30 Śp. Leopold Malarz
  8.00 Śp. Maria Ziaja i zm. z rodz. Gorylów
12.00 Śp. Józef i Józefa Barszczewscy
18.00 Śp. Melchior Książek w 1 r. śm.

Sobota  16 listopada
Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej
  6.00 Śp. Małgosia i jej rodzice
  6.30 Śp. Stanisław, Waleria, Feliks,

Mieczysław, Bolesław, Józefa
  7.00 Śp. Czesław
  7.30 Śp. Władysław Lichwiarski
  8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
10.00 W intencji chorych na cukrzycę
12.00 Śp. Helena Janik
18.00 Śp. Maria i Jan Odroważ

Niedziela 17 listopada
  6.00 Śp. Stanisław Paździora
  7.30 Śp. Edmund
  9.00 Śp. Czesław
10.30 Śp. Stanisław Rodziński
12.00 Śp. Stanisław i Stanisława Kwarciak
13.15 Śp. Zofia Kossowska
18.00 Śp. maria Bałos 15 r. śm.

Ks. Jan J.

1. Jutro 11 listopada przypada 84. roczni-
ca odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pragniemy Matce Bożej Nieustającej Po-
mocy polecać naszą Ojczyznę.

2. Przez cały listopad w naszej bazylice o
godz. 17.30 odmawiamy różaniec połączo-
ny z wypominkami.

3. Na prośbę ks. kard. Franciszka Machar-
skiego, Stolica Apostolska udzieliła wier-
nym naszej diecezji daru uzyskania odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami tym,
którzy:

a. odmówią w kościele Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia,

b. chorym odmawiającym tę Koronkę w
domu lub w szpitalu,

c. uczestnikom telewizyjnej transmisji
Koronki z Łagiewnik.

W naszej bazylice codziennie o godz. 8.30,
12.45 oraz 15.00 odmawiamy Koronkę. Do
udziału serdecznie zachęcamy.

4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się za zmarłych duszpaste-
rzy tej parafii oraz za zakonników i zakon-
nice należących do wspólnoty parafialnej.

5. Ojcowie Karmelici z Górki zapraszają
na mszę św. w czwartek 14 listopada na godz.
17.00 wszystkich, którzy spotkali się z Oj-
cem Rudolfem.

6. W sobotę, 16 listopada, w dniu wspo-
mnienia Matki Bożej Miłosierdzia zwanej
Ostrobramską, polecamy Jej pośrednictwu
naszego Ojca Świętego. W tym dniu pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Koszt przejaz-
du 25zł. Wyjazd o godz. 16.00. Powrót oko-
ło 24.00. W naszej Bazylice czuwanie z Ja-
nem Pawłem II rozpoczniemy mszą św. o
godz. 20.00 i zakończymy apelem o godz.
21.00. W tym dniu będzie również msza św.
o godz. 18.00. Spotkanie Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej będzie o godz. 19.00.

7. W sobotę o godz. 10.00 jest spotka-
nie grupy modlitewnej św. O. Pio.

8. W czwartek 21 listopada jest wspo-
mnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny. Jest to tytuł naszej Bazyliki. W tym
dniu sumę odpustową odprawimy o godz.
18.00.

9. W piątek 22 listopada pielgrzymuje-
my do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 10 zł. Można się zapisywać.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

stępna każdej osobie bez względu na jej sta-
tus i wiek. Zdaje się, że nieodłącznym atry-
butem mądrości jest umiejętność wytrwa-
łego czekania. Ten tylko kto jest cierpliwy,
kto potrafi się wyzwolić z pośpiechu życia,
znajdzie czas dla Boga i siebie, może stać
się mądry. Bóg chce abyśmy czekali na Nie-

go już od wczesnego świtu – czyli od pierw-
szych świadomych chwil życia. Od wieków
mnisi i zakonnicy poszukują mądrości życia
poza nurtem tego świata w odosobnieniu i
wyciszeniu. Listopad jest dobrym czasem
abyśmy więcej niż zwykle przemyśleli wła-
sne życie i postępowanie zwłaszcza w odnie-
sieniu do perspektywy zmartwychwstania

(ciąg dalszy ze str. 1)
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Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

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

Stanisław Marian PAŹDZIORA, ur. 1929 r., zam. Wadowice, ul. Kocha-
nowskiego
Adam RAMĘDA, ur. 1986 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Ryszard Tomasz ŚWIĘCH, ur. 1944 r., zam. Wadowice, ul. Nadbrzeżna

Rok Różańcowy
W dniu 16 października 2002 Kościół i

cały świat dziękował Bogu za 24 lata pa-
sterzowania Jana Pawła II. Żywo pamię-
tamy nasz udział w tym dniu w progra-
mie zorganizowanym przez telewizję
polską (TVP). Wielu z nas uczestni-
czyło w tej wzruszającej uroczy-
stości przez telebim stojący na ryn-
ku wadowickim. Pamiętamy jak
Papież w tym dniu o godz. 18.30
pojawił się w oknie swych pry-
watnych apartamentów w Waty-
kanie. Wypowiedział wtedy na-
stępujące słowa.

“Pozdrawiam moje
Wadowice i Kraków oraz
wszystkich rodaków w
kraju i poza granicami w
tym wyjątkowym dniu 16
października. Dziękuję
wam za wierne towarzy-
szenie mi w ciągu ostat-
nich 24 lat. Wspierajcie
mnie nadal modlitwą w mojej posłudze
Kościołowi powszechnemu”.

W tym dniu Ojciec Św. poprzez list apo-
stolski o różańcu określił rodzaj modlitwy,
o którą bardzo prosi. Mają Go wspierać
modlitwą zwłaszcza Rodacy, a najbardziej
Jego ziomkowie.

“Pozdrawiam moje Wadowice. Dziękuję
za wierne towarzyszenie mi w ciągu ostat-
nich 24 lat. Wspierajcie mnie nadal mo-
dlitwą w mojej posłudze”.

Zdajemy sobie sprawę, że dla Papieża
służba z upływem lat jest coraz trudniej-
sza. Kiedyś przed pięciu laty podczas piel-
grzymki w Gorzowie prosił nas, byśmy
na kolanach błagali Boga, by mógł prze-

prowadzić Kościół w nowe tysiąclecie.
Podjęliśmy prośbą Ojca Św. Bóg wysłu-
chał naszych modlitw. Jan Paweł II po-
przez wielki jubileusz wprowadził Kościół
i świat w trzecie millenium. W tych

dniach znów pokornie prosi nas Papież
“Wspierajcie mnie modlitwą - bym
przeżył Srebrny Jubileusz”. Tym ra-
zem określił, że tą modlitwą ma być
Różaniec Święty.

Czym dłużej Ojciec Św. kieruje
Kościołem widzi różnorakie zagro-
żenie dla chrześcijaństwa. Zewnętrz-

ne i wewnętrzne. Te drugie są
groźniejsze od pierwszych.
Sami chrześcijanie zdra-
dzają swoją religię. Są
zdrajcami Ojczyzny, któ-
ra nosi nazwę Kościół
Święty. Ogromnym zagro-
żeniem, które doprowadza
wielu do odejścia z Ko-
ścioła jest płytkość wiary.

Ojciec Św. nie tylko wzywa “Wypłyń na
głębie!” ale ukonkretnia to wezwanie. Po-
daje sposoby odbicia się z płycizny wiary
i moralności.

Pisząc o Różańcu Papież silnie podkre-
śla głębsze wniknięcie w tajemnice Wcie-
lenia i Odkupienia. W tajemnice naucza-
nia ewangelicznego. W kontemplacji obli-
cza Jezusa Chrystusa.

Jeśli wyznawcom religii chrześcijańskiej
na różnych kontynentach zagraża powierz-
chowność – to również ta pokusa dotyka
i społeczeństwo wadowickie. Zastanawiam
się na ile mieszkańcy naszej parafii są ludź-
mi głęboko wierzącymi.

Zaproszenie Ojców Karmelitów Bosych
W tym roku upływa 83. rocznica urodzin Ojca Rudolfa Warzechy. Ojciec Rudolf był

znanym spowiednikiem, zakonnikiem o otwartych oczach na potrzeby ludzkie; szczegól-
nie wobec cierpiących i pracujących w wadowickim szpitalu. Już upłynęło trzy lata od
jego śmierci, a wciąż pozostaje w naszej wdzięcznej pamięci. Tę pamięć pięknie wyrazili-
śmy w złożonych kwiatach i płonących zniczach przy jego grobie.

Ojcowie Karmelici Bosi zapraszają na mszę św. oraz modlitewne spotkanie dnia 14
listopada w czwartek o godz. 17.00 tych wszystkich, którzy kiedykolwiek spotkali tego
świątobliwego karmelitę. Okolicznościowe kazanie wygłosi wadowiczanin Ojciec dr hab.
Dominik Wider.

O. Sylwan Zieliński - przeor

Poniedziałek: Tt 1, 1-9   *   Łk 17, 1-6
Wtorek: Tt 2, 1-8.11-14   *   Łk 17, 7-10
Środa: Tt 3, 1-7   *   Łk 17, 11-19
Czwartek: Flm 7-20   *   Łk 17, 20-25
Piątek: 2 J 4-9   *   Łk 17, 26-37
Sobota: 3 J 5-8   *   Łk 18, 1-8

Pismo święte na codzień:

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów

(ciąg dalszy na str. 4)
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Przed wiekami pytał Bóg Abrahama,
czy znajdzie w Sodomie i Gomorze 50
sprawiedliwych? Nie było nawet 10. Ile w
Wadowicach jest ludzi, dla których Ewan-
gelia jest drogowskazem ich życia? Nie-
którzy powtarzają wygodny dla nich slo-
gan: “Jestem wierzący, ale niepraktykują-
cy”. Nie zdają sobie sprawę jak tym po-
wiedzeniem boleśnie siebie oskarżają przed
Bożą Sprawiedliwością. Gwoli sprawiedli-
wości trzeba powiedzieć o drugiej także
niebezpiecznej postawie: jest praktykują-
cy, ale nie wierzący.

Co można powiedzieć o tych, którzy
przychodzą do kościoła, ale we Mszy Św.
nie uczestniczą. Oni nawet takiego proble-
mu nie mają. Uważają, że z domu wyszli
bo jest niedziela, że zatrzymali się w ja-

kimś lokalu albo na rynku – “Cóż wiel-
kiego się stało?” To, że stoją pod kościo-
łem. Na ulicy. “Przecież mnie tu jest do-
brze”. Płytkość wiary jest u wielu naszych
parafian przeważająca. Argumentem, któ-
ry przemawia do nich jest twierdzenie:
“Co ludzie powiedzą?” Rzadko sobie sta-
wiają wyrzut “Co Bóg mówi o moim po-
stępowaniu?”

Prosi Ojciec Św. w liście o różańcu, by-
śmy nie tylko byli sympatykami wiary ka-
tolickiej czy też kibicami Kościoła, lecz
żebyśmy stopniowo dojrzewali i dorastali
do przyjęcia tajemnic naszej wiary. We-
zwanie to kieruje również do “moich
Wadowic”.

Spróbujmy ten rok różańcowy przeżyć
pod kątem rzetelnego poznawania tajem-
nic Chrystusa i Jego Matki. Zakochani w
Różańcu Św.

Ks. Proboszcz

Pielgrzymka na Litwę i Białoruś cz.III
Wtorek
Rano uczestniczymy we mszy św. w

katedrze św. Stanisława, w kaplicy św.
Kazimierza. Po raz drugi stajemy przed
srebrną trumną z relikwiami św. Kazimie-
rza, który w 1521 roku został beatyfiko-
wany, a w 1602 r. kanonizowany i uznany
za patrona Litwy.

W skupieniu słuchamy słów skierowa-
nych do nas przez ks. Jana , który powie-
dział, że słowa: Czuwajcie, bądźcie goto-
wi, odnoszą się do patrona kaplicy, który
słynął z wyjątkowej pobożności. Św. Ka-
zimierz zachęca nas, abyśmy nie czekali,
tylko teraz czuwali. Nie możemy odkła-
dać spotkania z Bogiem na potem, nie wie-
my o której godzinie zostaniemy wezwani

przed Jego oblicze. Św. Kazimierz mówi,
żebyśmy zachwycali się Bogiem każdego
dnia. Czuwajcie, oczekujcie na spotkanie
z Nim przez modlitwę i dobre czyny.

Po mszy św. jedziemy na dalsze zwie-
dzanie Wilna, kierujemy się do kościoła
św. Piotra i Pawła na Antokolu. Pierwszy
kościół na Antokolu ufundował król Je-
giełło (spłonął w XVI w). Fundatorem no-
wego kościoła i klasztoru dla kanoników
laterańskich był hetman wielki litewski
Michał Kazimierz Pac. Kościół na ze-
wnątrz nie wyróżnia się niczym szczegól-
nym, ale wewnątrz nie ma sobie równego
wśród wszystkich barokowych świątyń
Rzeczypospolitej. Sztukateria wykonana
przez włoskich artystów przedstawia sce-

ny rodzajowe, biblijne i mitologiczne sce-
ny bitewne, ludzi różnego stanu w nie-
kończącym się korowodzie.

Urzeczeni jego pięknem jedziemy do
bardzo ważnego miejsca, domu, w któ-
rym mieszkała w Wilnie Siostra Fausty-
na. O swoim pobycie w Wilnie pisała:
“Maleńkie chałupki – porozrzucane – sta-
nowią klasztor. Mały domek, ale wielkie
życie wspólne”.

Stajemy przed domem, gdzie 13 wrze-
śnia 1935 roku Pan Jezus nauczył Sio-
strę Faustynę koronki do Miłosierdzia
Bożego. Na ścianie domu widnieje tabli-
ca: “W tym domu w latach 1929, 1933-
1936 przebywała Błogosławiona Siostra
Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia, znana na ca-
łym świecie Apostołka Bożego Miłosier-
dzia. Właśnie tutaj Pan Jezus podykto-
wał Jej słowa koronki do Miłosierdzia
Bożego. Zażądał modlitwy za cały świat

i głoszenie współczesnym pokoleniom
prawdy o miłości miłosiernej Boga do czło-
wieka”.

Zwiedzamy wnętrze domu, w którym
zgromadzono pamiątki po Siostrze Fausty-
nie. W jednym z pomieszczeń przed obra-
zem Miłosierdzia Bożego zapalamy świe-
ce, klękamy i z wielkim przejęciem odma-
wiamy koronkę. Jest to szczególny dar, że
właśnie w tym miejscu możemy ją odmó-
wić.

Przypominają się nam słowa Pana Jezu-
sa wypowiedziane do Siostry Faustyny:
“Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której
Cię nauczyłem”. Przez nią uprosisz wszyst-
ko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z
wolą moją”.

Cmentarz Antokolski (wojskowy) to ko-
lejne niezwykłe miejsce, największe w
Wilnie miejsce spoczynku żołnierzy polskich
poległych w wojnie z bolszewikami w 1919
i 1920 roku.

(ciąg dalszy ze str. 3)


