Wielkie Bóg zapłać
Stowarzyszenie im. dr
Edmunda Wojtyły przeprowadziło w niedzielę 14
września zbiórkę przy naszej
Bazylice na rzecz Domu Pielęgnacyjnego przy ul. Barskiej 17. Zbiórka spotkała się
z dużą życzliwością i ofiarnością mieszkańców Wadowic. Zebrano sumę 3376 zł. Wielka wdzięczność ofiarodawcom.
W Domu Pielęgnacyjnym, Stowarzyszenie w każdą niedzielę do 26 października
od godz. 9.00 do 12.00 przeprowadza szczepienia przeciw grypie w cenie 22 zł.
Na co zbieramy w pierwszą niedzielę?
Od kilku miesięcy składka z pierwszej
niedzieli na sprawy gospodarcze parafii wynosi prawie 7 tys. W inne niedziele zbieramy 5-5,5 tys. zł. Wyrażam serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy pomagają. Po składkach naocznie widać, że
uczestnicy mszy św. niedzielnej mając mniej
pieniędzy – również mniej dają. Pieniądze
z pierwszej niedzieli przeznaczamy na pokrycie remontów. W ostatnim miesiącu wymalowaliśmy zakrystię, której od 15 lat nie
dotknął pędzel malarski. Koszt tej pracy 3 tys. zł. Dokonaliśmy częściowej zmiany
okien w domu katolickim. Za wymianę
okien zapłaciliśmy 22 tys. zł. Zauważacie,
Drodzy Parafianie, że wykonujemy ocieplenie domu katolickiego. Z tą pracą związane
są koszta.

Jadą wozy kolorowe
Już od kilku lat cygańskie tabory nie przemierzają obszarów naszej
Ojczyzny. Ks. Opocki –
krajowy duszpasterz
Romów zorganizował w tym roku dla nich
XVIII pielgrzymkę do Bolesnej Matki Bożej w Limanowej. Z całej Polski przyjechało ich ok. 1000. Wszystkich ich jest ponoć
w Polsce 20 tys. Z Wadowic pojechało prawie 40. Opiekunem była P. Sabina Szafarz.
Podczas mszy św., która trwała prawie
2 godziny, ks. biskup Janusz Zimniak udzielił chrztu św. 12 dzieciom, wybierzmował
42 młodych, udzielił sakramentu małżeństwa 12 parom, a I Komunię św. przeżyło
45 dzieci i nie tylko dzieci.
XII Róża kobiet
We wtorek 23 września odbyła się
zmianka XII Róży kobiet. Spotkanie wniosło dużo nowych tematów. Podstawowym
było co robić, żeby Róża codziennie odmawiała cały różaniec, w poszczególnych jej
tajemnicach. Każda z członkiń żywej róży
otrzyma książeczkę z 20 tajemnicami różańcowymi. Z pewnością książeczka ta ułatwi osobiste zmianki różańcowe. Szczególnie radosne było wspomnienie P. Barbary
sprzed 25 lat o dniu wyboru Wadowiczanina na Papieża. Uczestniczkom tej Róży
serdecznie dziękuję za spotkanie.

Podziękowanie
Rodzice Moniki i Ani Bąbacz serdecznie dziękują wszystkim parafianom z Wadowic za
okazane serce, zrozumienie sytuacji, a tym samym pomoc w sfinansowaniu leczenia naszych
córek. Zebrano kwotę w wysokości 2950 zł. Bóg zapłać.
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Kończy się peregrynacja
Przez 3 miesiące 22 rodziny
nawiedza Matka Boża Różańcowa.
W większości rejonów Przewodnicy
nawiedzenia okazali odpowiedzialność.
Dopilnowali właściwego porządku
i kolejności w nawiedzeniu.
Rodziny danego rejonu wiedziały –
od kogo przyjmują różaniec
i komu go przekazują.
Serdeczną wdzięczność kieruję
do wszystkich Parafian,
którzy pomogli w sprawnym nawiedzeniu
różańcowym rodzin wadowickich.
Z niektórych rejonów składano
ofiary na msze św.,
prosząc o błogosławieństwo dla żywych
i wieczny spoczynek dla zmarłych.
Przekazuję podziękowanie za złożone
intencje na odprawienie mszy św.
Matce Bożej Różańcowej –
Wielkiej Patronce rodzin wadowickich,
składam dziękczynienie za posłużenie się
Jej osobą, by mogła w naszych czasach
doprowadzać ludzi do
Syna Swego Jezusa Chrystusa.

Słowo na niedzielę
PIERWSZECZYTANIEZ KSIĘGI LICZB.
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
Mdr 2, 12.17-20
Nie zazdrościć darów Bożych

Intencje mszalne:

Jk 5, 1-6

JAKUBA APOSTOŁA .
Niegodziwi bogacze

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

EWANGELIA:

Mk 9, 38-43.45.47-48
Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu,
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy,
i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu,
bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody. Kto by się stał powodem grzechu
dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.

Zazdrość. Zgorszenie

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie».
Oto słowo Pańskie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 28.09.2003
1. Zachęcamy do udziału w codziennym
apelu wadowickim w naszej bazylice
o godz. 19.30, w którym przez 25 dni omadlamy poszczególne lata wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II. Apel rozpoczęliśmy
w ubiegły poniedziałek i zakończymy
19 października.
2. Od środy przez cały miesiąc październik w naszej bazylice są nabożeństwa różańcowe: rano o godz. 8.30 – prowadzone
przez rodziny kapłanów wadowickich, oraz
wieczorem o godz. 17.30. Dzieci szkolne
niech dołożą starań, aby w tym miesiącu
wzięły udział w specjalnym różańcu papieskim o godz. 17.30. Katechetki wyjaśnią
dzieciom tajemnice tegorocznego nabożeństwa różańcowego.

3. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się za naszego Metropolitę Kardynała Franciszka Macharskiego, który
w tym roku obchodzi 25-lecie pasterskiej
posługi w naszej diecezji.
4. W pierwszy czwartek, na Mszy Św.
o godz. 8.00, prosimy Boga o łaskę powołań kapłańskich i zakonnych.
5. W pierwszy piątek większa ilość kapłanów spowiada 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.
6. W pierwszą sobotę na Mszy Św.
o godz. 8.00 polecamy Bogu rodziny, które
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(ciąg dalszy na str. 3)

Poniedziałek 29 września
6.00 Śp. Stanisław i Maria Kamińscy
6.30 Śp. Józef Kwiatek
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Michał Leśniak
8.00 Śp. Barbara Zając, jej rodzice i rodzeństwo
12.00 Śp. Roman Gwizdała
18.00 Śp. Jerzy Czuba
Śp. Karol Jończyk z synem Karolem
Wtorek 30 września
6.00 Śp. Alina Góra
6.30 Śp. Adolf Kraus
7.00 Śp. Salomea Paleczny
7.30 Śp. Józef Kwiatek
8.00 Śp. Anna, Michał
12.00 Śp. Roman Gwizdała
18.00 Śp. Stanisław, Helena Madyda
Śp. Michał Leśniak
Środa 1 października
6.00 W intencji dusz w czyścu cierpiących
6.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla rodzin
z ul. M.Wadowity, które przyjęły różaniec
7.00 Śp. Jan Cierpiałek - 1 r.śm.
7.30 Śp. Adolf Kraus
8.00 Śp. Józefa Żak
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Władysław i Teresa
Śp. Helena i Józef
30
17. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań
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Czwartek 2 października
6.00 Śp. Janina Nicieja
6.30 W intencji dusz w czyścu cierpiących
7.00 Śp. Halina - 3 r.śm.
7.30 Śp. Józef Kwiatek
8.00 Śp. Józefa Żak
12.00 Za zmarłych kolegów i koleżanki
z rocznika maturalnego 1953
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla
Katarzyna i Maciej Bulzaccy
Śp. Adolf Kraus
Piątek 3 października
6.00
6.30 Śp. Józef Kwiatek
7.00 O zdrowie i opiekę dla Marii
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa
za nasze grzechy
00
12. Za zmarłych Profesorów Liceum
im. Marcina Wadowity
18.00 Śp. Edward Kościelniak - 1 r.śm.
Śp. Zofia Kossowska
Sobota 4 października
6.00
6.30 Śp. Józef Kwiatek
7.00 Śp. Józefa Żak
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej
i o opiekę Matki Bożej
12.00 Śp. Franciszek Nogala
18.00 Śp. Stanisława Szczur - 22 r.śm.
Niedziela 5 października
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodzin, które
przyjęły różaniec z bloku 17 na Os.XX
7.30 Śp. Jerzy, Stefania Pękaccy
O zdrowie i błog. Boże dla rodzin, które
przyjęły różaniec z ul. Mickiewicza, Sadowa
00
9. Śp. Kazimierz Korzeniowski
10.30 Śp. Krzysztof Stawowy - 7 r.śm
12.00 Śp. Stanisław Tatar
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Józef Żak

(ciąg dalszy ze str. 3)

nimy je ze świadomością, iż sługami nieużytecznymi jesteśmy i to, co powinniśmy zrobić to robimy. Pewno często nieudolnie, zdając sobie sprawę, że nasza miłość do Papieża
jest wciąż za mała.
Na najbliższe, dni związane bezpośrednio
z obchodami jubileuszu 25-lecia, realizujemy
następujące działania:
A. Codziennie o godz. 19.30 od 22 września zbieramy się w Bazylice na apelu, by poszczególne lata tego niezwykłego pontyfikatu w jakiejś mierze sobie przypomnieć i za
nie Bogu podziękować.
B. Różaniec o godz. 17.30 odmawiamy
w ten sposób, że w każdym dniu układamy
rozważanie poszczególnych tajemnic różańcowych łącząc je z tajemnicami poszczególnych lat pontyfikatu. Różaniec danego dnia
łączymy z kolejnym rokiem służby Kościołowi Jana Pawła II
C. Tydzień Miłosierdzia nasycamy wskazaniami Papieża z ostatniej pielgrzymki do
Polski.
D. W Niedzielę Papieską 12 października
kazania na mszach św. o godz. 9.00, 10.30,
12.00, 13.15 będzie wygłaszał ks. bp Tadeusz Pieronek. W tym dniu Telewizja Polska
organizuje specjalny telemost pomiędzy Watykanem, Wadowicami, Częstochową, Krakowem i Warszawą. Telemost będzie trwał
od 20.15 do 21.45. W nastrój tego niezwykłego wieczoru wprowadzi nas o godz. 19.30
zespół Brathanki. Podczas przeprowadzanego telemostu będzie śpiewał zespół P. Pawła
Jarosza, oraz prawdopodobnie schola Opoka od św. Piotra. Dla Wadowic podano temat: Młodzież. Do telemostu wadowickiego
został zaproszony ks. biskup zielonogórski
– Adam Dyczkowski, o. Jan Góra – dominikanin i Marek Skwarnicki – poeta.
E. W tygodniu od 12 do 19 października
będziemy zbierać się na specjalne czuwanie
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od godz. 19.30 do godz. 20.30. Na czuwanie to złoży się msza św., różaniec i apel.
F. W sam dzień 16 października, w 25
rocznicę wyboru Wadowiczanina Jana Pawła II odprawimy uroczystą mszę św.
o godz. 12.00. Zapraszamy na nią zwłaszcza naszą młodzież, jak również i dorosłych.
Dzięki telewizji połączymy się z Ojcem
Świętym, który na placu św. Piotra odprawi mszę św. o godz. 18.00. Wszystkich
wadowiczan zapraszamy w tym dniu na
nasz Rynek na radosne Te Deum o godz.
20.30. W programie przewidziany jest udział
chórów oraz schól wadowickich.
G. W niedzielę 19 października na zakończenie Roku Różańcowego będzie msza św.
na placu Jana Pawła II koncelebrowana
przez kapłanów ziemi wadowickiej. Postaramy się wziąć w niej udział.
Zapraszamy parafian i nie tylko parafian
do wzięcia udziału w konkursie literackim
na temat: „Co zawdzięczam Ojcu Świętemu?” Prace należy przekazać na ręce ks.
Proboszcza do 9 listopada 2003 roku. Przewidziane są trzy główne nagrody:
a) wyjazd na pielgrzymkę zagraniczną, b)
na pielgrzymkę krajową, c) do Łagiewnik
lub Częstochowy, d) dla pozostałych nagrody książkowe.
Uczący młodzież i dzieci:Dyrekcje, Nauczyciele i Katecheci z pewnością podejmą
właściwe decyzje i w ślad za nimi pójdą
odpowiednie działania, których celem będzie jak najgodniejsze przeżycie przez młodych wadowiczan wyjątkowej bliskości
Ojca Św., któremu Bóg dał łaskę długich
rządów Kościoła. Przecież to Wadowiczanin jest Widzialna Głową Kościoła i najwyższym autorytetem współczesnego świata.
Niech Matka Boża, patronka tych wielkich dni, pomoże nam w radosnym przeżyciu srebrnego jubileuszu naszego Rodaka Jana Pawła II.
Ks. Proboszcz

spodziewają się potomstwa. Na tę Mszę
Św. zapraszamy zwłaszcza tych, co należą
do Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu
odwiedzamy chorych z Najświętszym Sakramentem.
7. Młodzież klas I i II Gimnazjalnych zapraszamy w najbliższą sobotę na spotkanie
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. Klasy I godz. 10.00, Klasy II - 11.00.
8. W przyszłą niedzielę jest składka na
potrzeby związane z remontami domu katolickiego. Bóg zapłać za pomoc.
9. Od przyszłej niedzieli obchodzimy
w naszej Ojczyźnie 59 Tydzień Miłosierdzia, którego hasłem jest „Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi”. 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 Mszach
Św. o godz. 12.00 zajmiemy się tematyką

Tygodnia Miłosierdzia. Dzisiejsza składka
przeznaczona jest na potrzeby charytatywne naszej archidiecezji.
10. W poniedziałek 6 października o godz.
7.00 pielgrzymujemy do Zakopanego.
W planie jest nawiedzenie Kalatówek, Krzeptówek i Bachledówki. Koszt przejazdu 20
zł. Można się zapisać.
11. Proponujemy udział w konkursie literackim z okazji 25 rocznicy pontyfikatu
Jana Pawła II, którego tematem jest: „Co
zawdzięczam Ojcu Świętemu”, którego warunki podane są w biuletynie parafialnym.
12. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, we wtorek – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora
Kościoła, w środę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie
świętych Aniołów Stróżów, w sobotę –
wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Program srebrnego jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II
w naszej parafii

Często pytają mnie, zwłaszcza przedstawiciele środków masowego przekazu,
o program obchodów 25-lecia pontyfikatu
w papieskiej parafii. To pytanie jest bardzo
mobilizujące. Dobrze, że nieustannie pobudzają nas i z zewnątrz i z wewnątrz do jeszcze bardziej wytężonej pracy duszpasterskiej związanej z osobą Jana Pawła II. Może
dla niektórych nie liczy się, że z naszej parafii, co miesiąc w intencji Widzialnej Głowy Kościoła pielgrzymujemy na Jasną Górę
i do Łagiewnik. Pewnie nie ma znaczenia,
że poczuwamy się do odpowiedzialności,
aby organizować na wiosnę i w jesieni pielgrzymki do Watykanu. Może dla ludzi nie
mieć znaczenia, że pomogliśmy, aby 20 orkiestr Ochotniczej Straży Pożarnej mogło -3-

wygrać najpiękniejsze melodie Ojcu Świętemu i w Castel Gandolfo i na placu św.
Piotra. Mogą niektórzy machnąć ręką na to,
że podczas wakacji zorganizowaliśmy kolonie dla dzieci, oraz wypoczynek oazowy.
W sumie dla prawie 400 dzieci. To, że
w tym roku serdeczniej zajęliśmy się grupą
Cyganów, która zamieszkuje w naszej parafii i miedzy innymi pielgrzymowaliśmy
z nimi do Limanowej – też może być bez
znaczenia. Że staramy się wydatnie finansowo pomagać młodym ludziom – można
skwitować skrzywieniem ust.
Wszystkie powyższe działania tworzą
właściwy klimat dla realizacji nauczania papieskiego. Nie trąbi się o nich – raczej czy(ciąg dalszy na str. 4)
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