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

Śp. Adolf Kraus, ur. 1923 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Śp. Alina Góra, ur. 1946 r., zam. Wadowice, ul. Łazówka
Śp. Feliksa Wawro, ur. 1923 r., zam. Wadowice, Os. M. Wadowity
Śp. Krystyna Galos, ur. 1938 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Śp. Irena Brańka, ur. 1925 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia

Matko Kapłanów proszę
Cię o zdrowie i siły dla na-
szego Ojca świętego. Mat-
ko Nieustającej Pomocy
dziękuję Ci za wszystkie ła-
ski, jakie mi do tej chwili
wyprosiłaś. Dziękuję Ci
Matuchno za 10 lat posługi

przy ołtarzu, że mogłem służyć Twojemu
Synowi i Tobie Matko Królowo Ukochana,
że mogłem prosić, dziękować i błagać.
O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu
przybywaj mi na pomoc zawsze, a szcze-
gólnie na mojej nowej drodze życiowej, na
której chce mnie widzieć Twój Syn.

Kochana Mateńko
Dziękujemy Tobie
i Twojemu Synowi za
dar Ojca Św. Jana Paw-
ła II. Dziękujemy za
każdy dzień Jego życia,
za radość przebywania z Nim, za każde sło-
wo i mądrość kierowaną do nas. Dziękuje-
my za ten czas, który jest nam dany, że
mogliśmy przeżyć tyle radości. Dzięki Ci
Boże za wyróżnienie naszego kraju, nasze-
go miasta i naszej parafii. Mateńko otaczaj
nadal nas i Ojca Św. swoją miłością.

Wdzięczna służebnica

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

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN Aleksandra Julia Pocięgiel
Alicja Daria Zając
Bartosz Antoni Gruszeczka
Maria Sirko
Wiktoria Natalia Czech
Maksymilian Rydzewski
Mateusz Krzysztof Wieczorek

W październiku swój Roczek obchodzą:

Dwie inicjatywy
1.Grupa młodych ludzi wraz z ks. Januszem Żmudą podejmuje próbę zorganizowania

Sportowego Klubu Parafialnego.
2.Znaleźli się w naszej parafii młodzi zapaleńcy, którzy chcą ożywić wyremontowane piw-

nice plebani i założyć świetlicę młodzieżową. Do zespołu młodych zapalonych serc bardzo
przydałaby się roztropna, doświadczony nauczyciel czy nauczycielka na emeryturze.

Te dwie piękne inicjatywy zawierzam Matce Różańcowej i dobrym sercom parafian.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI RO-
DZAJU: Rdz 2, 18-24

EWANGELIA:  Mk 10, 2-16
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Hbr 2, 9-11

 Oto słowo Pańskie.

Wierność Bożym zamysłom

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stwo-
rzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz
jeszcze pytali Go oto. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzo-
łóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzo-
łóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali
im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powia-
dam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc
je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

„Na początku tak nie było” - mówi Chry-
stus, jakby z nostalgią za pierwotnym, nieska-
żonym porządkiem. Nie było listów rozwodo-
wych ani roztrząsań, czy już można opuścić
żonę, czy też jeszcze poczekać na lepsze do-
wody niewierności. „Tak nie było”, bo prze-
cież Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę jako
przeznaczonych do jedności. Do tego, by opu-
ścili ojca i matkę i oboje byli jednym ciałem.

Trzeba uświadomić sobie, że Bóg łączy
małżonków. A Bóg może łączyć tylko na
wieki, bo sam jest wieczny. I wieczna staje
się miłość, w której On się uobecni. Im
wcześniej zacznie się uobecniać już w de-
cyzjach, które wiodą narzeczonych do ołta-
rza - tym pewniej można będzie powiedzieć:
,,(...) i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak
mi dopomóż, Boże Wszechmogący (...)”.

ks. Bogdan Kicinger

 Poniedziałek    6 października
  6.00 Śp. Krystyna Galos
  6.30 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
  7.00 Śp. Franciszek Cierpiałek
  7.30 Śp. Urszula Miarka
  8.00 Śp.  Józefa Żak
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla mieszkańców z bl. nr. 11

z  Os. Westerplatte, które przyjęły różaniec
 18.00 Śp. Leon Grabowski

O błog. Boże dla rodzin, które przyjęły
różaniec z os. Słonecznego

Wtorek   7 października
  6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Bronisławy
  6.30 Śp. Urszual Miarka
  7.00 Za zmarłych z rodzin, które przyjęły

różaniec z os. Słonecznego
  7.30 Śp.Józefa Żak
  8.00 O błog. Boże dla rodzin z bl. 2 os.

M. Wadowity, które przyjęły różaniec
 12.00 O błog. Boże dla wszystkich mieszkańców błoku

nr. 20 z  Os. Westerplatte, które przyjęły rózaniec
 18.00 Śp. Krzysztof Stawowy -7r. śm.

O zdrwoie i błog Bożę dla rodzin z ul.
Karmelickiej, które przyjęły rózaniec

 Środa  8 października
  6.00 Sp. Jan Bogacz
  6.30 Śp. Krystyna Galos
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Śp.  Urszula Miarka
  8.00 Śp. Józefa Żak
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Franciszek Piecek
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

Czwartek  9 października
  6.00 Sp. Krystyna Galos
  6.30 Śp. Urszula Miarka
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Śp. Józef Kwiatek
  8.00 Śp. Józefa Żak
 12.00 O błog. Boże dla rodzin z bl. 19 z Os.

Westerplatte, które przyjęły rózaniec
 18.00 Śp. Aleksander Dorociński - 5 r.śm.

O zdrowie i błog. Bożę dla rodzin z ul.
Karmelickiej, które przyjęły różaniec

Piątek  10 października
  6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii i

Tadeusza Matys
  6.30 Sp. Krystyna Galos
  7.00 Śp. Adolf Kraus
  7.30 Śp. Urszula Miarka
  8.00 Śp. Józefa Żak
12.00 Śp. Józef Kwiatek
18.00 Śp. Julia - 19 r. ś.

O błog. Boże dla rodzin z Os.Piastowskiego,
które przyjęły różaniec

Sobota  11  października
  6.00 Sp. Krystyna Galos
  6.30 Śp. Urszula Miarka
  7.00 Śp. Józef Kwiatek
  7.30 Śp. Tadeusz Miarka - 9 r.śm. i rodzice
  8.00 Śp. Józefa Żak

O błog. Boże dla rodzin z bl. 13
z Os.XX, które przyjęły różaniec

 12.00 Śp. Henryk Śliwa
18.00 Śp. Tadeusz Sabuda - 2 r. śm.
 Niedziela 12 października
  6.00 Śp. Józefa Żak

O błog. Boże dla Róż Żywego
Rózańca od II Róży kobiet

  7.30 Śp. Julian Garbień - 3 r.śm. i zm. rodzice
O zdrowie i błog. Boże dla rodzin z bl.
17 z Os. XX, które przyjęły różaniec

  9.00 Śp. Franciszek Baran
10.30 Śp. Stanisław Chruszcz - 5 r.śm.
11.30 O bł. Boże dla Józefa i Zofii Stopa

w 51. rocznicę ślubu
12.00 Śp. Edward Wilk
13.15 Roczki
18.00 Śp. Jan, Barbara Siwek
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Bartłomiej Jan Filek, syn Krzysztofa i Anny
Sebastian Dominik Dębski, syn Łukasza i Teresy
Anna Maria Suwaj, córka Andrzeja i Doroty
Aleksandra Książek, córka Krzysztofa i Ewy
Emilia Popiel, córka Mirosława i Iwony
Mateusz Knapik, syn Grzegorza i Joanny

CHRZEST ŚWIĘTY

Bogu uwielbienie, Maryi chwała, a Ojcu
Świętemu wdzięczność za wprowadzenie
nas w piękno Roku Różańcowego.

Najbliższa niedziela będzie szczególnie
poświęcona Ojcu Św. Wiele będzie się z
tego powodu działo. Środki masowego
przekazu ubogacą piękno tego dnia. Ma on
za zadanie uświadomić wszystkim Pola-
kom niezwykłe bogactwo osobowości i na-
uczania Jana Pawła II. Dla każdego z nas
jest wielką potrzebą nieustanne pogłębia-
nie myśli naszego Rodaka.

(ciąg dalszy ze strony 4)

ks. Proboszcz

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęli:
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.10.2003
Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj w Niedzielę Różańcową zapra-
szamy na uroczysty różaniec połączony
z procesją po rynku na godz.17.00.

2. Jutro 6 października pielgrzymujemy
do Zakopanego. Koszt 20 zł. Wyjazd o godz.
7.00 rano. Są jeszcze wolne miejsca.

3. W obecnym Tygodniu Miłosierdzia sta-
ramy się rozwijać w sobie miłosierdzie
chrześcijańskie. Przed ołtarzem św. Anto-
niego jest kosz, do którego można składać
różne pomoce potrzebującym. Członkiniom
Zespołu Charytatywnego wyrażamy
wdzięczność za ich ofiarną pracę.

4. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy specjal-
nego błogosławieństwa dziecku i rodzinie,
która przeżywa roczek swego dziecka. Na-
leży w tygodniu poprzedzającym zgłosić
w kancelarii chęć błogosławieństwa swe-
go dziecka. Niech rodzice tych dzieci, a tak-
że ich chrzestni w tym dniu przyjmą Ko-
munię sw.

5. Serdecznie zachęcamy dorosłych, mło-
dzież i dzieci do odmawiania w tym miesią-
cu Różańca w domu lub w kościele. W na-
szej bazylice odmawiamy go rano o 8.30
i wieczorem o 17.30. Zapraszamy zwłasz-
cza młodzież do udziału w nabożeństwie
różańcowym lub apelu wadowickim.

6. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za ludzi bezdomnych
i bezrobotnych.

7. W przyszłą niedzielę przeżywamy III
Dzień Papieski, którego tematyką jest „Jan
Paweł II – Apostoł miłości”. Dzień ten ma
na celu upamiętnienie 25 rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz
promowanie osoby Papieża i Jego naucza-

nia. W tym dniu jest zorganizowana ogól-
nopolska zbiórka pieniężna na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
Przed naszą świątynią KSM przeprowadzi
kwestę do puszek na ten cel. Kazania na
mszach św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.15
wygłosi Ks. Biskup Tadeusz Pieronek –
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W przyszłą niedzielę na godz.
20.00 zapraszamy naszych parafian na ry-
nek do wzięcia udziału w tzw. telemoście.
Będzie to połączenie za pomocą łącz tele-
wizyjnych Wadowic, Krakowa, Częstocho-
wy, Warszawy z Watykanem.

8. W ostatnim tygodniu poddaliśmy kon-
serwacji organy, i zakupiliśmy nowy rzut-
nik, ekran oraz slajdy, by ułatwić śpiew
w Bazylice.

9. Wyjazd na apel jasnogórski w tym mie-
siącu będzie 15 października o godz. 16.00.
Koszt przejazdu 25 zł. Zapraszamy.

10. W czwartek 16 października w 25
rocznicę wyboru na stolicę Św. Piotra na-
szego Rodaka odprawimy o godz. 12.00
uroczystą Mszę Św. na Pl. Jana Pawła II.
Natomiast o godz. 18.00 włączymy się
w Mszę Św. odprawioną przez Ojca Świę-
tego na Placu Św., Piotra, transmitowaną
przez telewizję. W tym dniu na godz. 20.30
na nasz rynek zapraszamy wszystkich wa-
dowiczan na wielkie nabożeństwo dzięk-
czynne zwane Te Deum laudamus.

11. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie ś. Brunona, kapłana, we
wtorek – wspomnienie Najśw. Maryi Pan-
ny Różańcowej, w czwartek – Święto bł.
Wincentego Kadłubka, biskupa, w piątek –
wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkow-
skiej, dziewicy.

Wśród licznych wydarzeń tego Maryjne-
go miesiąca – przypatrzymy się trzem.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna kolejny
Tydzień Miłosierdzia. Jest to już 59. w po-
wojennej historii naszej Ojczyzny. Co roku
Kościół na początku jesieni na nowo mobi-
lizuje nas do czynnego miłosierdzia. Od kil-
ku już lat u początku wiosny Święto Boże-
go Miłosierdzia również zniewala nas by-
śmy miłosiernymi byli. Trudno sobie wy-
obrazić chrześcijanina, wyznawcę Chrystu-
sa, by korzystając z Bożego Miłosierdzia sam
nie był miłosierny.

Tegoroczny temat Tygodnia Miłosierdzia
uwrażliwia nas na osoby niepełnosprawne.
Są one niesprawne fizycznie lub umysło-
wo. Liczbę osób niepełnosprawnych
w Polsce określa się na 4 mln. Jeśli uwzględ-
ni się członków ich rodzin – to okaże się, że
czwarta część populacji ma do czynienia
z jakimś rodzajem niepełnosprawności
w swoim domu. Wśród osób niepełno-
sprawnych są takie, które wymagają pochy-
lenia się i opieki ze strony innych, ale są
również takie, które żyją w świecie, wstę-
pują w związki małżeńskie, pracują zawo-
dowo i całkiem dobrze funkcjonują.

Wielkim wstrząsem dla rodziców jest
wieść o upośledzeniu dziecka, które się uro-
dziło. Zdarza się, że bez pomocy z zewnątrz
nie są w stanie tego krzyża udźwignąć.

Wyrażam wielkie uznanie tym rodzicom
i całej rodzinie, która przyjęła i zaakcepto-
wała dziecko z trwałym upośledzeniem. Bu-
dzicie we mnie respekt i wielką cześć. Wiem,
że czasami wymaga to heroicznego wasze-
go poświęcenia. Tym bardziej pragnę, by
Zespół Charytatywny naszej parafii spieszył
z różnoraką pomocą takim rodzinom. Zdaję
sobie sprawę, że Zespół Charytatywny, je-
śli ma materialnie pomagać to środki finan-

sowe będę przekazywał z tego, co uzbie-
ram na składki w naszej bazylice. Wiem jed-
nak, że realizujemy w ten sposób podsta-
wowy czyn miłosierdzia: „Bo byłem cho-
ry, a pamiętaliście o Mnie. Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych niepełnosprawnych
– Mnieście uczynili.”

Pierwsza niedziela października już od wie-
lu lat obchodzona jest w Kościele jako Nie-
dziela Różańcowa. W roku, który Papież
ogłosił jako czas różańcowy, wyrażam ser-
deczną wdzięczność naszym parafianom, że
podjęli różne inicjatywy duszpasterskie, któ-
re Papież zaproponował w Liście o różań-
cu. Serdecznie dziękuję Księżom Współpra-
cownikom za sugestie, które przekazywali
naszym wiernym w związku z tym rokiem.

Kazania roratnie przygotowujące nas do
świąt Bożego Narodzenia w 2002 roku były
na temat tej maryjnej modlitwy. Pamiętamy
jak w maju na pielgrzymce do Kalwarii pod-
czas dróżek do MB rozważaliśmy słowa
Ojca Św. z powyższego Listu. Przez cały
ten rok dzięki inicjatywie członków Rycer-
stwa Niepok. w niedziele po każdej mszy
św. odmawialiśmy dziesiątek różańca.

Jakaż wdzięczność należy się tym rodzi-
nom, które osobiście zgłaszały się w za-
krystii, by przeżyć w gronie rodzinnym dobę
różańcową. Przypominamy sobie także, że
od końca czerwca w 22 rejonach, na które
została podzielona nasza parafia, rodziny
według swojej pojętności przeżywały do-
bowe spotkanie z Matką Bożą Różańcową.
Żywo noszę w swoim sercu pamięć o tych
32 rodzinach, które zobowiązały się odma-
wiać różaniec na podziękowanie Bogu za
25-lecie pontyfikatu.

Wielkim doświadczeniem duszpasterskim
było w tym roku spotkanie z poszczegól-
nymi Różami. Tych Róż jest w naszej para-
fii 14. Jedna męska, jedna rodzinna i 12 Róż
kobiet.

Tyle zdarzeń
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz
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