Nasze sprawy
Nawiedzić dom
Już za miesiąc będziemy
Bogu dziękowali za Srebrny
Jubileusz Pontyfikatu naszego Ojca Świętego. Papież
będąc, w Wadowicach
w 1999 roku mówił o swym domu: „Tu
wszystko się zaczęło”. Nie wiem, czy
w przeciągu prawie 20 lat otwarcia dla publiczności domu, w którym przez 18 lat
mieszkał obecny Papież wszystkie rodziny
naszej parafii nawiedziły to miejsce. Koniecznie trzeba w tych dniach iść tam i pomedytować: Czy moja rodzina jest taka, jaką
życzy sobie nasz Rodak Jan Paweł II?
Nawiedzenie różańcowe
Rok różańcowy dobiega końca. Od października ubiegłego roku do połowy czerwca tego roku prawie 100 rodzin naszej parafii podjęło indywidualne nawiedzenie różańcowe. Chwała im za to. Również na prośbę duszpasterzy przez cały ten rok 32 rodziny naszej parafii codziennie odmawiają
cząstkę różańca w intencji Ojca Świętego.
Czujemy wobec nich wielką wdzięczność.
Przez ubiegłe miesiące tego Roku Maryjnego, w niedziele po każdej mszy św. zostają, by odmówić dziesiątek różańca. Składam im wielkie uznanie. Od końca czerwca
tego roku podzieliliśmy parafie na 22 rejony i przekazaliśmy 22 różańce wraz ze specjalnymi książeczkami. Z wielu rejonów
pomocnicy Maryi, którzy organizują nawiedzenie różańcowe w swoim rejonie przynoszą ofiary i proszą, aby odprawić mszę
św. za żywych i zmarłych tego rejonu. Bóg
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zapłać za tę postawę.
Będzie dobiegać nawiedzenie poszczególnych
rejonów. Piękną sprawą
byłoby, gdyby parafianie z poszczególnych
rejonów na zakończenie nawiedzenia różańcowego nawiedzili naszą Ukoronowaną Matkę i uczestniczyli we mszy św. –
wspólnie wyśpiewując Magnificat. Proszę
o rozważenie tej propozycji przez organizatorów nawiedzenia w poszczególnych
rejonach i zgłoszenia do ks. Proboszcza.
Jak wykorzystać?
Podpiwniczenie naszej plebani jest bardzo duże. Związane było z gospodarstwem,
które prowadziła jeszcze nie tak dawno
nasza parafia. Obecnie nie uprawiamy ziemi, ani też nie posiadamy żadnego inwentarza. Część piwnic służy do prowadzenia
gospodarstwa domowego. Duża część
podpiwniczeń została wyremontowana na
wzór krakowskich piwnic i powinna służyć rozwojowi życia parafialnego.
Nie mam jednak pomysłu na wykorzystanie tych wyremontowanych pomieszczeń. Myślę, że operatywni parafianie mogliby mi ten problem pomóc rozwiązać.
Proszę o to. W tej sprawie należy rozmawiać z ks. Proboszczem.

Zapraszamy na pielgrzymkę
do Rzymu od 15 do 23
października
szczegóły w gablotach oraz w kancelarii

Do użytku parafialnego
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Żyję tajemnicami różańca
Bóg obdarzył
każdego człowieka
najróżnorodniejszymi talentami.
Dał mu tyle, ile jego natura
może pomieścić.
W każdej dziedzinie życia,
są utalentowani ludzie.
Część druga różańca,
która nosi nazwę: tajemnice światła,
rozjaśnia piękno każdego człowieka.
Oby dzięki tajemnicom światła:
wesela w Kanie,
przemienienia na Taborze
i innych człowiek z wielkim spokojem
odkrywał swoje uzdolnienia
i mozolnie je w życiu rozwijał.
Te tajemnice napawają każdego
z nas nadzieją w wielkiej beznadziei.

Słowo na niedzielę
PIERWSZECZYTANIEZ KSIĘGI LICZB.
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN.

Lb 21, 4b-9
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Flp 2, 6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg

Uwielbiamy Cię, Chryste Go wywyższył
i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż twój święty, świat odkupileś.

EWANGELIA: J 3,13-17

Krzyż narzędziem zbawienia

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił,
Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne.Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».
Oto słowo Pańskie

Śmierć Chrystusa na krzyżu jest dla nas
znakiem, aby każdy, kto w Niego wierzy,
znakiem, objawieniem się
miał życie wieczne. Krzyż
miłości Boga do każdego
nak przedziwnej miłości jest dla nas znakiem zbaczłowieka. Jest to miłość
wienia, zwycięstwa nad
bezinteresowna, aż do końca. Bóg nie pogrzechem i śmiercią. Jest dla nas znakiem
trzebuje od nas niczego. Wszystko ma
miłości, której Chrystus z wysokości krzyw sposób pełny. Nie tylko stworzył człoża chce nas nauczyć. Nikt nie ma większej
wieka, ale do końca go umiłował. Uczynił
miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje
nas w ten sposób uczestnikami Bożego
za przyjaciół swoich.
życia. Dar ten - to łaska, która jest konieczChrystus wzywa nas przez swój krzyż:
na do naszego zbawienia. Bóg udziela nam
do miłości, takiej jaką On nas umiłował. On
jej przez znaki - sakramenty. Wszystkie
jest naszą drogą, prawdą i życiem, On umacudzielane są w imię Trójcy Świętej - czynia nas swoją łaską, abyśmy stawali się dla
niąc znak krzyża świętego. Z krzyża bosiebie nawzajem braćmi, przez co już tu, na
wiem wypływa życiodajna moc sakramenziemi, będziemy uobecniać królestwo Boże.
tów. Chrystus wywyższony na krzyżu jest
o. Andrzej Jakimiak - pasjonista

Z

Chrzest święty

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
Sakrament Chrztu przyjęli:

Małgorzata Zofia Woźniak, córka Tomasza i Moniki
Natalia Maria Ciepły, córka Stanisława i Beaty
Sara Anna Jurek, córka Marcina i Jolanty
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 15 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
Śp. Mieczysław z rodzicami
00
7. Śp. Salomea Paleczny
7.30
8.00 Śp. Karol, Maria Góralczyk
12.00 Śp. Kazimiera, Adolf Bizoń
18.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
mieszkańców bl. nr 1 z Os. XX-lecia
Wtorek 16 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Jerzy Czuba
8.00 Śp. Andrzej Tabak - 50 r.śm.
12.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
mieszkańców bl. nr 15 z Os. Westerplatte
18.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
mieszkańców z ul. Lwowskiej,
których nawiedziła Matka Boża Różańcowa
20.00 Śp. Eugeniusz Zając - 6 r.śm.
Środa 17 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Jerzy Czuba
8.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
rodzin z bl.14 z Os. Westerplatte
30
8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
rodzin z bl.13 z Os. Westerplatte
30
17. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Sprostowanie:

Czwartek 18 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Kwiatek
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Józef Dębski
8.00 Śp. Jan Bogacz
12.00 Śp. Jan Kulbacki, rodzice Jan i Stefania
18.00 W podziękowaniu za nawiedzenie MB
w różańcu i z prośbą o dalszą opiekę dla
rodzin z ul. Chopina 1A
Piątek 19 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Józef Dębski
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Andrzej i Franciszka Kosek
8.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dalsze
bł. Boże dla Adama w 70 r. urodzin
00
12. Dziękczynna i obł.BożedlaJózefyw80r.urodzin
18.00 Śp. Jerzy Czuba
Sobota 20 września
6.00 Śp. Roman Gwizdała
6.30 Śp. Karol Dutkiewicz
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Józef Kwiatek
8.00 Śp. Józef Dębski
12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże
dla Małgorzaty i Mieczysława w 30 r.ślubu
18.00 Otylia, Andrzej, Marian Gabor
Niedziela 21 września
6.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Józef Dębski
Śp. Roman Gwizdała
00
9. Śp. Jerzy Brańka - 7 r.śm.
10.30 O bł. Boże dla Teresy Olearczyk i jej rodziny
12.00 Śp. Elżbieta Wróbel - 1 r.śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Anna i Barbara Zając

W poprzednim numerze błędnie podaliśmy imię Katechetki P. Chmura.
Winno być Ewa. Za błąd przepraszamy!
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staje się u jednych powodem zachwytu,
a u innych oskarżeń.
W tych dniach orkiestry strażackie z Polski są przy Ojcu Świętym. Już dużo wcześniej z ks. biskupem Stanisławem Dziwiszem - osobistym sekretarzem Ojca Świętego - przygotowywałem to niepowtarzalne spotkanie. Ochotnicze Straże Pożarne zyskały w Polsce w ostatnich latach wielkie
uznanie. Ich praca oceniana jest bardzo wysoko. Zwłaszcza bezinteresowne oddanie.
Wiernie niesiona pomoc. Tam gdzie nieszczęsny pożar, czy trwoga powodzi lub też
inne nieszczęścia, tam oni są. Starają się
pomagać w nieszczęśliwych wypadkach. Są
przy człowieku w jego nieszczęściu. Ich
obecność jest bezinteresowna.
Najczęściej Ochotnicze Straże Pożarne
mają swoje orkiestry. Kiedy pożoga - pędzą w wozach strażackich, a gdy radość dmą w trąby wygrywając piękne melodie.
W tych dniach 25 najlepszych orkiestr
strażackich, zwłaszcza z woj. małopolskiego, wygrywa Ojcu Świętemu piękne ojczyźniane melodie. Są i w Castel Gandolfo jak
również i na Watykanie. Łza się kręci, gdy
się jest uczestnikiem tych spotkań. Wierny
z wiernymi. Odważny z odważnymi. Bezinteresowny z bezinteresownymi. Oddany
z oddanymi. Tu nie trzeba żadnych wypowiadanych wielkich słów. To widać patrząc
na Papieża i dzielnych polskich strażaków.
Bogu niech będą dzięki, za te niezwykłe
spotkania z okazji srebrnego jubileuszu Ojca
Świętego Jana Pawła II.

(ciąg dalszy ze str. 3)

dzi ze śmiechem mówili: „Jędrek orze.” Mała
jest granica pomiędzy upartością, a wytrwałością. Gdzie ślepy upór, a gdzie nieugięta
wytrwałość?
U naszego Ojca Świętego obserwujemy
niezwykłą moc, wielką wytrwałość. Nie
zważa na różne przeciwności, czy to polityczne, dyplomatyczne, społeczne czy inne.
Słabość wieku daje Mu się bardzo we znaki. I nogi nie noszą i głos zdarty i ręce bezsilne. Tylko umysł jasny i serce przepełnione miłością. Czy słowo „tylko”? A może
trzeba powiedzieć, że najważniejsze, że Papież ma sprawny umysł i bardzo bogate
serce. Ojciec Święty zwykł powtarzać, jak
to dobrze, że nie rządzi się nogami, tylko
głową. Cóż ze sprawności nóg, jeśli głowa
do niczego!
Często słyszę, że aż żal patrzeć na Papieża podczas pielgrzymek, czy audiencji. Czy
to jest widok bezsilności umęczonego Człowieka, czy też mocy Krzyża? Czy winniśmy współczuć? A może patrząc na Ojca
Św. dostrzegamy życiowość słów św. Pawła Apostoła: A myśmy się winni chlubić
z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niezwykła wytrwałość Papieża objawia
się w zajęciach, które podejmuje. Jeśli
On przez całe lata mówił do młodych, że
trzeba iść pod prąd – to sam wciąż szedł
i teraz tym bardziej widać jak podąża łamiąc różne przeciwności.
Jest ten nasz Papież nieustannym znakiem
sprzeciwu. Czym dużej żyje, tym bardziej

Pogrzeb

Ks. Proboszcz

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

Śp. Józef Kwiatek, ur. 1931 r., zam. Wadowice, ul. Jana Matejki
Śp. Karol Dutkiewicz, ur. 1924 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Śp. Urszula Miarka, ur. 1949 r., zam. Wadowice, ul. Zygmunta Starego
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Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.09.2003
1. Dziś przy kościele członkowie Stowarzyszenie im dr Edmunda Wojtyły kwestują na uruchomienie Domu Pielęgnacyjnego
przy ul. Barskiej. Bóg zapłać za pomoc.
2. Dzisiaj po Mszach św. udzielamy rodzinom zebranym w naszym kościele specjalnego błogosławieństwa.
3. Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego w nadchodzącym tygodniu przed
ołtarzem będzie ustawiony znak Krzyża
Świętego. Będzie on wzywał do społecznego pojednania.
4. W poniedziałek na 18.30 zapraszamy
na spotkanie członków Akcji Katolickiej
5. We wtorek 16 września ogarniamy
modlitwą naszego Największego Rodaka
Ojca Świętego Jana Pawła II. Czuwanie
w naszej Bazylice rozpocznie się mszą św.
o godz. 20.00, a zakończy apelem o godz.
21.00. O godz. 16.00 wyjazd do Częstochowy. Koszt przejazdu 25 zł.
6. W każdą niedzielę, w kaplicy Domu
Parafialnego, organizujemy mszę św. dla
młodych małżeństw z dziećmi o 11.30.
7. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30 i 17.30
modlimy się za ludzi bezdomnych.
8. Zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej w czwartek na godz. 17.00.
9. W najbliższy piątek pielgrzymujemy do
Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00 Koszt
przejazdu 10 zł. Można się zapisywać.

10. W sobotę o godz. 6.00 pielgrzymujemy do Kałkowa – Godowa i św. Krzyż.
Koszt przejazdu 25 zł.
11. W przyszłą sobotę zapraszamy na
godz. 10.00 grupę modlitewną O. Pio.
12. Biskupi nasi polecili, aby niedziela
12 października była obchodzona w naszej
Ojczyźnie jako Dzień Papieski.
13. Spotkania przygotowujące do bierzmowania dla młodzieży III kl. Gimnazjum
i starszej odbywają się w naszej parafii od
poniedziałku do piątku po wieczornej mszy
św. w Domu Katolickim. Prosimy, aby młodzież zapisała się do odpowiedniej grupy.
14. W przyszłą niedzielę przy kościele
będzie zbiórka na leczenie dwojga dzieci
Moniki i Anny Bąbacz z Osieka k/Oświęcimia. Dziewczynki te chorują na dziecięce
porażenie mózgowe.
15. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej, we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża,
i Cypriana, biskupa, w środę – wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski,
w piątek – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, w sobotę – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim
Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Wytrwałość

li na właściwą pogodę, a on, jeśli coś postanowił, to musiał wykonać. Miał zaorać
duże „stajano”, czyli kawał pola. Od kilku
dni padał deszcz. Mimo tego wszedł w swe
pole i orał. Po pewnym czasie inni widzieli,
że tylko kapelusz porusza się po wodzie
w tę i drugą stronę. Zdziwieni przechodnie
pytali: „Co to za dziwne zjawisko?” Sąsie-

Zmarły przed trzema laty wielki filozof
ks. Józef Tischner był znany w środowisku naukowym również z ciekawych opowiadań góralskich. Kiedyś mówił o Jędrzku Gąsienicy, o którym górale mówili, że
jest bardzo uparty, a on chwalił się, że jest
wytrwały. Jego koledzy przy pracy zważa- -3-

(ciąg dalszy na str. 4)
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