Miłosierny Kardynał
Istotną cechą ponad
ćwierćwiekowego pasterzowania ks. Kardynała Macharskiego w naszej archidiecezji
jest miłosierdzie. Zawołanie
pasterskie „Jezu, ufam Tobie”
ks. Kardynał realizuje w sposób wyjątkowy.
W momentach granicznych, gdy ocierał się
o śmierć – z powodu choroby nowotworowej – był przejmującym świadkiem tej postawy. Jego szczodra ręka wspiera kuchnię św.
Brata Alberta, domy dla niepełnosprawnych
i poszczególne ludzkie biedy. Pomaga rów-

nież w kształceniu kleryków w Seminarium Duchownym, a także studentom na Papieskiej
Akademii Teologicznej. Spełniło się Jego
pragnienie, by w Łagiewnikach powstało
światowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Cieszymy się, że w najbliższy wtorek ks.
Kardynał o godz. 17.00 poświęci Dom Pielęgnacyjny na ul. Barskiej. Oby to piękne
dzieło, które poczęło się w sercach szlachetnych wadowiczan, przyniosło obfite owoce
w postaci troski, zwłaszcza o ludzi terminalnie chorych.

Budzą się ludzie
W związku z generalnym remontem wieży
bazyliki często dochodzą do mnie wieści, że
Papież przyjedzie do Wadowic. Ile razy Ojciec Święty pielgrzymował do miasta swego
urodzenia – zawsze proboszczowie podejmowali remonty świątyni. Tak twierdzą obserwatorzy z okolicznych wiosek. Ponieważ teraz widzą wielkie rusztowania i świecącą bla-

chę miedzianą na wieży, dlatego wiedzeni
swoją intuicją orzekają, że jest to niechybny
znak bliskiej wizyty Ojca Świętego w swojej małej Ojczyźnie. Oby tak było!
Księdzu Krzysztofowi Główce wyrażam
serdeczne Bóg zapłać za udostępnienie pięknych zdjęć, które ozdabiają tytułową stroną
naszego biuletynu. Są one wizualnym znakiem tego, co się dzieje przy bazylice.

Chrzest św.

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

Aleksandra Agnieszka Wędzina, córka Tomasz i Agnieszki
Alicja Matyjasik, córka Marcina i Joanny
Nikola Magdalena Książek, córka Sławomira i Edyty
Paulina Kojder, córka Jakuba i Justyny

POGRZEB

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności

Śp. Stanisław Malec, ur. 1922 r., zam. ul. Wiśniowa
Śp. Krystyna Galas, ur. 1939 r., zam. Roków
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA AP. DO TYMOTEUSZA

ŚCIA
Wj 32, 7-11.13-14
Bóg przebacza grzesznemu ludowi

1 Tm 1, 12-17
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś
przekazał słowo jednania.

EWANGELIA: Łk 14, 25-33
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż
ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika,
który się nawraca».
Oto słowo Pańskie

Dajmy się odnaleźć Bogu

Nie pełnił on woli ojca bezinteresownie, skrywając swe fantazje za fasadą przyzwoitości.
Upewniwszy się o miłości ojca, winien z radością otworzyć się na swego brata.
Obaj synowie odsłaniają coś, co ukryte
jest i w naszej duszy: chęć korzystania
z życia, nie zważając na prawo Boże albo
zalęknioną, nieszczerą poprawność, z pełnym gniewu odnoszeniem się do innych.
Trzeba nam wejść w nasze pragnienia i potrzeby, emocje i tęsknoty, by dać się
Bogu odnaleźć. Niech to się stanie podczas
tej Eucharystii, byśmy z Chrystusem mogli
radować się tym, że na nowo, szczerze
i po bratersku, możemy żyć we wspólnocie Kościoła.
ks. Stanisław Haręzga

Zmiany w ludzkim życiu zależą od tego,
czy zagubiony człowiek da się odnaleźć
miłosiernemu Bogu, który nigdy nie przestaje go szukać. Szukanie to jest jak staranie pasterza o odnalezienie zagubionej
owcy, szukanie drachmy przez kobietę, czy
postawa ojca wobec dwóch synów.
Młodszy z nich zagubił się w życiu, wyzbył się swej godności i rujnując się swym
sposobem życia, znalazł się na samym dnie.
Na ruinach swej egzystencji, wnikając
w siebie, odnajduje jednak drogę do ojca,
który przyjmuje go z radością. Starszy syn,
choć był wierny swemu ojcu, jednak jego
przykładność nie miała czystych pobudek.
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Chretienne de Nevers). W 1866 na zawsze
opuściła Lourdes, przenosząc się do domu
zgromadzenia w Nevers. „Moja misja
w Lourdes jest skończona” - oświadczyła.
Rok później złożyła śluby zakonne. Została
pomocnicą pielęgniarki w klasztornej infirmerii. Z pokorą znosiła upokorzenia ze strony
współ sióstr, którym nie mieściło się w głowie, że Matka Boża mogła ukazać się prostej dziewczynie. Jej stan zdrowia stale się
pogarszał. Ostatnie pół roku spędziła w łóżku, które nazywała „Białą Kaplicą”. Umarła
16 kwietnia 1879 r. Miała zaledwie 35 lat.
Po beatyfikacji w 1925 jej nienaruszone
ciało zostało umieszczone w relikwiarzu,
w kaplicy klasztoru Saint-Gildard w Nevers.
Kanonizowana została w 1933 r.
67 cudów
Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca
1858 r., chorzy napływają do Lourdes, spodziewając się uzdrowienia ciała lub szukając sił do znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 67 cudów i ok. 7 tys.
uzdrowień nie dających się wyjaśnić naukowo. Siedem pierwszych cudów odegrało
rolę w uznaniu objawień za prawdziwe.
Związek chorych z pirenejskim sanktuarium spowodował, że gdy w 1992 r. Jan
Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, na jego datę wybrał dzień pierwszego
objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tam też,
w 1993 i 2004 odbyły się centralne obchody tego Dnia. Biskup Tarbes i Lourdes Jacques Perrier mówi, że 6 mln pątników
przybywających do tego największego
sanktuarium maryjnego w Europie tworzą
trzy grupy: wierni z tego regionu, pielgrzymi z pięciu kontynentów i zwykli urlopowicze. - Nie pytamy ludzi, skąd i dlaczego
przybywają. Lourdes może być miejscem
dewocyjnie katolickim, jak i cudownie
otwartym na innych.

(ciąg dalszy ze str. 5)

Biała Pani włączała się w modlitwę tylko
na „Chwała Ojcu”, kończące każdą dziesiątkę. Potem - zniknęła.
Już wieczorem o dziwnym zjawisku wiedziało niemal całe miasteczko. Matka nie
wierząc Bernadecie, orzekła, że pewnie był
to diabeł. – Diabeł nie odmawia różańca odpowiedziała rezolutnie dziewczyna.
Na kolejnych spotkaniach z Białą Panią
towarzyszyły Bernadecie setki, a potem
tysiące mieszkańców Lourdes. Podpowiadali jej, o co ma pytać zjawę. Bernadeta
nawiązała z nią dialog.
18 lutego Biała Pani wypowiedziała znamienne słowa: „Nie obiecuję ci szczęścia
na tym świecie, ale w przyszłym”. Trzy
dni później wezwała: „Módlcie się za
grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach:
„Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”. Prosiła też, by księża wybudowali przy grocie
kaplicę, i aby przychodzono tam w procesji. Miejscowy proboszcz jednak domagał się cudu, chciał też poznać imię Białej
Pani. Odpowiedź padła 25 marca: „Jestem
Niepokalane Poczęcie”.
Biała Pani wskazała Bernadecie miejsce,
z którego wytrysnęło źródło. Wkrótce
wydarzył się pierwszy cud: mieszkanka
Lourdes umoczyła w wypływającej ze źródła wodzie sparaliżowaną rękę i odzyskała
zdrowie.
18 spotkań Bernadety z Białą Panią zakończyło się 16 lipca. Już 12 dni później
miejscowy biskup powołał komisję, która
miała zbadać sprawę rzekomych objawień
Matki Bożej. 18 stycznia 1862 w imieniu
Kościoła orzekł o ich autentyczności.
Trzy lata później Bernadeta rozpoczęła
nowicjat u sióstr posługujących chorym
(Soeurs de la Charite et de l’Instruction
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Intencje mszalne

Poniedziałek 13 września
6.00 Śp. Irena Mikołajczyk
6.30 Śp. Stanisław Malec
7.00 Śp. Anna Józefowska
7.30 Śp. Edward Chrapkiewicz
8.00 Śp. Maria i Bolesław z rodzicami
12.00 Śp. Helena Flasza
18.00 Śp. Lucjan Cibor
Śp. Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek 16 września
6.00 Śp. Stanisław Malec
6.30
7.00 O zdrowie dla Marii i bł. Boże w rodzinie
7.30 Śp. Anna Józefowska
8.00 Śp. Adolf Kraus - 1 r. śm.
12.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
18.00 Śp. Lucjan Cibor
20.00 W intencji Ojca Świętego Jana Pawła II

1. Dziś przy kościele członkowie Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły
kwestują na uruchomiony Dom Pielęgnacyjny przy ul. Barskiej. Bóg zapłać za
pomoc.
2. Dzisiaj po mszach św. udzielamy
rodzinom zebranym w naszym kościele
specjalnego błogosławieństwa.

8. W każdą niedzielę, w kaplicy Domu
Parafialnego, organizujemy mszę św. dla
młodych małżeństw z dziećmi o godz.
11.30.

Piątek 17 września
6.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
6.30
7.00 Śp. Dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 Śp. Zmarli z rodziny Oczkowskich
8.00 Śp. Anna Józefowska
12.00 Śp. Stanisław Malec
18.00 Śp. Eugeniusz Zając - 7 r.śm.

3. Zapraszamy członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej na spotkanie dzisiaj o godz. 16.00.

9. Zapraszamy członków Rycerstwa
Niepokalanej na sobotnie wyjazdowe spotkanie.

4. W środę 15 września o godz. 16.00,
w wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, nowomianowani księża Biskupi – Jan Zając oraz Józef Guzdek – przyjmą konsekrację biskupią. Nasza łagiewnicka, comiesięczna pielgrzymka, odbędzie się wyjątkowo w tym
dniu. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 10 zł. U nas na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się
za nowych Biskupów.

10. W sobotę na godz. 10.00 zapraszamy grupę modlitewną O. Pio.

Sobota 18 września
6.00
6.30 Śp. Stanisław Malec
7.00 Dziękczynno błagalna w 50 r. ślubu
dla Ireny i Józefa
7.30 Śp. Anna Józefowska
8.00 Śp. Kazimierz Błachut - 18 r. śm.
12.00 Śp. Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Śp. Stanisław Malec
Śp. Edward Chrapkiewicz

Wtorek 14 września
6.00 Śp. Irena Mikołajczyk
6.30 Śp. Edward Chrapkiewicz
7.00 Śp. Franciszek i Anna Korbel
i synowie Stanisław i Władysław
7.30 Śp. Stanisław Malec
8.00 Śp. Józef Sarapata
12.00
18.00 Śp. Anna Józefowska

Niedziela 19 września
6.00 Śp. Włodzimierz Konik
7.30 Śp. Irena Mikołajczyk
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog.
Boże dla Renaty i Piotra w 19 r. ślubu
9.00 Śp. Tekla Kłęk
10. 30 Śp. Edward Chrapkiewicz
12. 00 Śp. Anna Józefowska
13. 15 Chrzty
18. 00 Śp. Sylwester Gliwa

Środa 15 września
6.00 Śp. Irena Mikołajczyk
6.30 Śp. Stanisław Malec
7.00 Śp. Anna Józefowska
7.30 Śp. Alina Góra
8.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

mszą św. o godz. 20.00, a zakończy apelem o godz. 21.00. O godz. 16.00 wyjazd
na Apel Jasnogórski do Częstochowy.
Koszt przejazdu 25 zł.

11. Biskupi nasi polecili, aby niedziela
10 października była obchodzona w naszej Ojczyźnie jako Dzień Papieski.
12. Spotkania przygotowujące do bierzmowania dla młodzieży III klasy Gimnazjum i starszej odbywają się w naszej parafii od poniedziałku do piątku. Prosimy,
aby młodzież zapisała się do odpowiedniej grupy, w piątek po mszy św. o godz.
18.00.

5. Z okazji Święta Podwyższenia
Krzyża Świętego w nadchodzącym tygodniu przed ołtarzem będzie ustawiony znak
Krzyża Świętego. Będzie on wzywał do
społecznego pojednania.

13. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w czwartek
– wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa,
w piątek – wspomnienie św. Roberta
Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła,
w sobotę – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

6. W czwartek na godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie członków Akcji Katolickiej
7. W czwartek 16 września ogarniamy modlitwą naszego Największego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Czuwanie w naszej Bazylice rozpocznie się

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Witamy Biskupów
W najbliższym tygodniu, w środę 15
września, w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach, zostanie konsekrowanych na biskupów dwóch naszych
kapłanów – ks. infułat Jan Zając i ks. rektor Józef Guzdek.
Kim są nowi Pasterze naszej diecezji?
Ks. Jan Zając urodził się w 1939 r.
w Libiążu – na ziemi chrzanowskiej. Ma
obecnie 41 lat kapłaństwa. Przez te cztery
dekady życia kapłańskiego z niejednego pieca jadał chleb. Przez pierwsze dziesięć lat
był wikariuszem na różnych parafiach, m.in.
i w naszych Wadowicach. Zapisał się jako
bardzo kulturalny, gorliwy kapłan. Następną
dekadę w życiu kapłańskim spędził jako wychowawca kleryków w seminarium krakowskim, a później był duszpasterzem rejonowym
największej polskiej parafii w Nowej Hucie
– Bieńczycach. Tam tworzył zręby pod nową
parafię, która powstanie z podziału kolosa
nowohuckiego. W trzeciej dekadzie ks. Kardynał Macharski zlecił mu pasterzowanie
swojej rodzinnej parafii – św. Szczepana.
Stamtąd otrzymał nominację na rektora Krakowskiego Seminarium Duchownego. Po
ośmioletnim kierowaniu seminarium z woli
naszego Arcybiskupa przeszedł na kierowanie duszpasterstwem w Kurii Metropolitalnej. Pod koniec czwartej dziesiątki służby
kapłańskiej podjął się z woli Metropolity czułej
troski nad rozwijającym się Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynając 42 rok
życia kapłańskiego, w wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przyjął nominację Ojca Świętego na biskupa pomocniczego w Krakowie.
Bóg dał mu łaskę, że przez lata życia
kapłańskiego przeszedł różne stopnie.

Najpierw, jako neoprezbiter, był formowany przez wadowickiego rodaka ks. Hojdysa, który w tym czasie był proboszczem
w Międzybrodziu Żywieckim. Ks. Hojdys znany był z bogatego słownictwa, który swoimi żartami wielu rozweselał. Była
to dusza artystyczna. Wiele w swoim życiu namalował.
Zupełnie inną parafią był Chełmek,
a później Wadowice. Uczył się i uczył innych w wielkim szacunku i spokoju. Ks.
Kardynał Wojtyła i obecny nasz Ordynariusz byli zauroczeni postawą kapłańską
ks. Zająca i dlatego posyłali go na trudne
i odpowiedzialne placówki parafialne:
Nowa Huta, św. Szczepan, a później Seminarium Duchowne. Tam gdzie był, pozostawiał po sobie ślady bardzo ludzkiego, oraz pobożnego kapłana.
Przez 40 lat kapłaństwa nie dorobił się
żadnych bogactw materialnych. Zaskarbił sobie jednak przez te lata wielką życzliwość licznego grona katolików świeckich
i kapłanów. Ma postawę ojca, który cieszy się dzieckiem. Ma dla niego czas.
Wlewa w jego serce otuchę i moc. Nie na
darmo został ojcem duchownym kapłanów naszej archidiecezji. Przez te lata wypracował w sobie głęboką pobożność. Jest
ona bliska św. Franciszka Salezego – bardzo humanitarna. Odkrywa w człowieku
Boga, który cieszy się swoim stworzeniem.
Księże Biskupie Janie – na twojej nowej drodze pasterskiej służby jesteśmy
z tobą sercem i modlitwą.
Drugi Biskup – ks. Józef Guzdek –
święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku.
Ma 23 lata kapłaństwa. Rozpoczął więc
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dopiero trzecią dekadę życia kapłańskiego. Jego posługa jako wikariusza kilku
parafii odznaczała się wielkim dynamizmem życiowym. W działaniach ewangelicznych był bardzo odkrywczy.
Zwłaszcza nowatorski był w katechizacji dzieci i młodzieży. Wielką sławę zyskały Jego kazania do dzieci wygłaszane w kolegiacie św. Anny. Z satysfakcją czytałem je zapisywane na stronicach
tygodnika „Źródło”. Myślałem wtedy iż
ten kapłan musi mieć wyjątkowe, twórcze zdolności do tworzenia takiego duszpasterstwa.
Ks. Kardynał darzył ks. Józefa niepospolitym zaufaniem. Powierzał mu odpowiedzialne stanowiska: Dyrektora
Wydawnictwa św. Stanisława, wychowawcę kleryków w Seminarium Duchownym – po jego kierowanie jako rektor. Przez kilka ostatnich lat pełnił również bardzo odpowiedzialną funkcję kierowania kształceniem młodych kapła-

nów. Dało mu to okazję do dokładnego poznania licznego grona prezbiterium krakowskiego.
Ponieważ pochodzi z Choczni, więc
wszystkie zalety tej miejscowości ma
w sobie. Jest dynamiczny, przebojowy, odważnie pokonuje trudności. Przy bardzo
licznych duszpasterskich zajęciach nieustannie się dokształcał, uzyskując tytuł
doktora teologii.
Nasza parafia bardzo się cieszy z tej nominacji, gdyż doświadczamy nieustannie jak
wiele dobrego zawdzięczamy różnym ludziom z Choczni.
Księże Biskupie Józefie – serdeczne sąsiedztwo tym bardziej nas mobilizuje do
wielkiej sympatii dla Ciebie i serdecznej
modlitwy za naszego ks. Biskupa, który
w Wadowicach się urodził i tu uczęszczał
do szkoły średniej.
Kochani nasi nowokonsekrowani Biskupi – idźcie i głoście Ewangelię nadziei.
Bardzo Was potrzebujemy.
Ks. Proboszcz

Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!
14 i 15 sierpnia Jan Paweł II odwiedził największe sanktuarium Maryjne Europy.
O leżącym u stóp Pirenejów miasteczku
Lourdes zrobiło się głośno dzięki Matce
Bożej. Maryja ukazała się tam w 1858 r.
Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez
bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny
klepała biedę. Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Ojciec był bez pracy. Zdarzało się,
iż młodszy brat Jean-Marie zdrapywał
w kościele wosk ze świec i go zjadał...
Bernadeta była ładną dziewczyną. Po

przebytej cholerze nie urosła, miała tylko 140
cm wzrostu. Chora na astmę, wiecznie
kaszląca, nie umiała czytać ani pisać, mówiła tylko miejscowym dialektem.
Biała Pani 11 lutego Bernadeta z siostrą
i koleżanką poszła zbierać gałęzie na opał.
Przy grocie Massabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krzakiem śliczną dziewczynę
w białej sukni, która w prawej dłoni trzymała różaniec. Tak jak ona, Bernadeta uczyniła
znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec.
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(ciąg dalszy na str. 7)

