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IV Konfrontacje Artystyczne
Sacrum w sztuce

10 października /niedziela/ Dzień Papieski

godz. 17.00 – otwarcie wystawy „Obrazy w Sacrum” – muzeum miejskie ul. Kościelna 4
godz. 18.00 – otwarcie wystawy poplenerowej „Wadowice zwyczajne 2003” – sala wy-

stawowa WCK, ul. Teatralna 1
godz. 18.30 – Piwnica św. Norberta w spektaklu „Światło nadziei” – muzyka w przestrze-

ni słowa – sala kameralna WCK.

10-16 października plener malarski

16 października /sobota/
godz. 11.00 – „Galeria na murze” – ul.Kościelna – poplenerowa prezentacja prac uczest-

ników pleneru „Wadowice zwyczajne 2004”.

POGRZEB
Śp. Stanisław Link, ur. 1956 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Jadwiga Buchała, ur. 1917 r., zam. ul. Gimnzjalna
Śp. Stanisława Wajdzik, ur. 1916 r., zam. ul. Słowackiego
Śp. Franciszka Kalicińska, ur. 1919 r.,  zam. ul. Wojska Polskiego

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

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Wiktoria Maria Szydłowska, córka Piotra i Magdaleny
Maciej Ryszard Kak, syn Ryszarda i Teresy
Dominik Adam Kochman, syn Roberta i Marty
Ignacy Tadeusz Bogucki-Jamka, syn Ryszarda i Euniki
Aleksandra Wiktoria Matlak, córka Krzysztofa i Ewy
Julia Anna Rajda, córka Grzegorza i Georginy
Oliwia Weronika Okruta, córka Sebastiana i Marka
Krystian Majewski, syn Krzysztofa i Elżbiety
Szymon Adam Foryś, syn Tomasza i Ewy
Mikołaj Andrzej Zaremba, syn Roberta i Joanny
Dawid Kazimierz Mnich, syn Sebastiana i Eweliny

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁA AP.  DO TYMOTEUSZA

Za wszystko dziękujcie Bogu,taka jest bowiem
wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DRUGIEJ
KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ
2 Krl 5, 14-17
Uzdrowienie Naamana

EWANGELIA:  Łk 17, 11-19

2 Tm 2, 8-13
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali
z Chrystusem

Oto słowo Pańskie

ks. Roman Sławeński

„Tylko jeden z dziesięciu trędowatych, podziękował Jezusowi”.
(por. Łk 17, 15-16)

Tydzień miłosierdzia... wiele dłużej
Warto wiedzieć, że nasz Parafialny Zespół Charytatywny od 1 września 2003 roku do

1 września 2004 roku pozyskał na pomoc ludziom potrzebującym następujące sumy:

1) Stała dotacja z kasy parafialnej - 12710,00
2) Kwesty przeprowadzane 4 razy w roku - 13265,09
3) Puszka Św. Antoniego - 23816,19
4) Ofiary prywatne -   2590,00

RAZEM     52.381,28

II. Ofiary w postaci artykułów żywnościowych
1) Słodycze z Zakładów Cukierniczych SKAWA – 4 razy w roku /na kwotę 8747,00 zł./
2) Różne artykuły żywnościowe z firmy MASPEX – 3 razy w roku /76 kartonów/
3) Żywność złożona na Dar Ołtarza przez Parafian przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą,
a także odzież i obuwie składane zwłaszcza w Tygodniu Miłosierdzia.

W 2004 roku kuchnię św. Brata Alberta wspierają chlebem następujący darczyńcy:
1. P. Józef Ficek – 3 x w tygodniu 3 chleby.
2. P. Mirosław Lempart codziennie 2 chleby.
3. P. Stanisław Zguda 2 x w tygodniu 5 chlebów.
4. Zakład Produkcyjno-Gastronomiczny P. Bogusława Witosinskiego z Suchej Beskidzkiej
Rynek 5 – codziennie 50 chlebów i 100 bułek.
5. Piekarnia Stryszów – P. Jadwiga Kolasa – codziennie ok. 50 szt. drożdżówek.
6. „Dartella” P. A. Bąk i Dariusz Sarnecki jarzyny 3 x w tygodniu.
7. P. Ewa Hardek codziennie drożdżówki, kremówki, ciasto.
8. Sklep „Rogalik” P. Zofia Zemanek ofiaruje codziennie 6 chlebów i 20 drożdżówek

Na potrzeby kuchni potrzeba codzien-
nie od 115 do 125 bochenków chleba.
Obecnie żywi się 415 osób łącznie z za-
bieraniem do domu. Codziennie gotuje-
my 175 l zupy.

Serdeczne Bóg zapłać dla s. Serafii wraz
z Załogą za ofiarną pracę w kuchni św. Brata
Alberta. Wielka wdzięczność dla Ofiarodaw-
ców, dzięki którym – uważamy, że w Wado-
wicach nie ma ludzi głodnych.

Święci tego tygodnia: w środę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, w
czwartek – wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, w piątek – wspomnienie św.
Teresy z Avilla, dziewicy i doktora Kościoła, w sobotę – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

W Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17 przeprowadzane są profilaktyczne szczepie-
nia przeciw grypie w każdą niedzielę w godz. od 9.00 – 12.00.

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzy-

mali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczysz-

czeni.Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym gło-
sem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden
się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».

Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Chory na trąd, zwierzchnik wojsk sy-
ryjskich Naaman, szukał na wszelkie spo-
soby możliwości wyzwolenia z dręczącej
go choroby. Gdy tylko usłyszał o proroku-
uzdrowicielu, natychmiast sięgnął po tę
szansę ocalenia. Uzdrowiony, zapragnął
swego dobroczyńcę obdarzyć bogactwem.

Oto radość ocalonego człowieka. Na-
aman poczuł, ze z jego ciała już na zawsze
znikło piętno poniżenia. Cóż z tego, ze no-
sił stroje z najszlachetniejszych tkanin
i obsypany był najwyższymi tytułami. Nic
nie mogło skryć brzydoty trądu. Dopiero
izraelski prorok, Elizeusz, odmienił jego
przeznaczenie. Przez Elizeusza Naaman
otrzymał od Boga dar uzdrowienia.

Z postawą Naamana kontrastują posta-
wy ewangelicznych trędowatych. Również
oni otrzymali dar uzdrowienia, jednakże tyl-
ko jeden z nich dar ten zauważył. Wszyscy
zostali uzdrowieni i to odczuli, ale tylko je-
den wrócił, by podziękować. Dlaczego tak
ważna jest wdzięczność? Bo w niej widać
zrozumienie daru. I jeszcze więcej:
wdzięczność jest drogą do dawcy.

Święty Paweł zwraca nam uwagę na dar,
tj. odnowione Życie, i Dawcę - Chrystusa.
Wobec takiego Dawcy nie bądźmy skąpi
w okazywaniu wdzięczności. Wszak dar
otrzymany na chrzcie jest nieodwołalny.
I dlatego winniśmy promieniować radością
ludzi ocalonych mocą Bożego daru.

Radość ocalonego człowieka
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Intencje mszalne: XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.10.2004

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Czwartek  14 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    7.00 Śp. Zdzisław Brusik

Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł -
22 r. śm.

    8.00 Śp. Władysław Brańka
Śp. Janina Łopatecka - 9 r. śm.

  12.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Wiesława
  18.00 Śp. Lucjan Cibor

O szczęśliwą podróż

Piątek  15 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    7.00 Śp. Jadwiga Pławny
    7.30 Śp. Zdzisław Brusik
    8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Jadwiga Buchała
  12.00 Śp. Jan Bogacz
  18.00   Śp. Ewa Wieczorek

Sobota  16 października
   6.00 Śp. Helena Czermińska
   7.00 Śp. Zdzisław Brusik
   7.30 Śp. Stanisław Malec
   8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Jan Graca
 12.00 Śp. Stanisław Chruszcz - 6 r. śm.
 18.00 Śp. Krystyna Galas

Śp. Zmarli z rodzin Madydów i Chrapek

Niedziela  17 października
   6.00 Śp. Ewa Wieczorek
   7.30 Śp. Władysław Brańka

Śp. Franciszek Zadora - 7 r. śm.
   9.00 Śp. Tadeusz, Honorata, Aleksander

Miarka, Maria, Franciszek Żurek
 10.30 Śp. Czesław Czaicki - 2 r.śm.
 12.00 Śp. Zdzisław Brusik
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Amalia Dudzik

 Poniedziałek  11 października
    6.00 Śp. Stanisław Link
    7.00 Śp. Krystyna Galas
    7.30 Śp. Zdzisław Brusik
    8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Jadwiga Buchała
  12.00 Śp. Jan z rodziną
  18.00 Śp. Stanisław Malec

Śp. Zbigniew Bochenek - 8 r. śm.
Śp. Zofia i Franciszek Karoń

Wtorek  12 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec
   7.00 Śp. Zdzisław Brusik
   7.30 Śp. Władysław Brańka
   8.00 Śp. Krystyna Galas

O zdrowie i błog. Boże dla Zdzisławy
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii i Józefa w 52 r.

ślubu z prośbą o dalszą opiekę
 18.00 Śp. Tadeusz Sabuda - 3 r. śm.

Śp. Teresa Skowrońska

Środa   13 października
    6.00 Śp. Helena Czermińska
    7.00 Śp. Stanisław Malec
    7.30 Śp. Władysław Brańka
    8.00 Śp. Zdzisław Brusik

Śp. Jadwiga Buchała
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Edward Kościelniak
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

 

1. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest
głębszemu spojrzeniu na Osobę Namiest-
nika Jezusa Chrystusa – Jana Pawła II.

2. Służba liturgiczna na prośbę Fundacji
Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -
organizatora IV Dnia Papieskiego – zbiera
dzisiaj po Mszach św. na pomoc stypendial-
ną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Temu
samemu dziełu służy zbiórka po rynku.

3. Dziś są do nabycia przed kościołem
kasety video z filmem „Pasja” Gibsona, na-
tomiast w zakrystii można nabyć książkę
o pierwszej wizycie Ojca Świętego w Wa-
dowicach.

4. Wadowickie Centrum Kultury zapra-
sza na IV konfrontacje artystyczne. Szcze-
gółowy program propozycji artystycznych
związanych z dniami papieskimi zamiesz-
czony jest na afiszach, a także w naszym
parafialnym biuletynie.

5. 14 października, z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej polecamy Bogu naszych ko-
chanych Nauczycieli i Wychowawców. W
ich intencji modlimy się w środę na nowen-
nie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. Rodziców uczniów kl. III gimnazjum
prosimy na spotkanie w piątek na godz.
18.30.

7. W najbliższą sobotę zapraszamy
wszystkich na mszę św. dziękczynną
o godz. 12.00 za 26-letni pontyfikat Na-
szego Najwybitniejszego Rodaka. Mszy św.
koncelebrowanej będzie przewodniczył
ks. bp Józef Guzdek.

8. W ramach przygotowania młodzieży
gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania,
zapraszamy uczniów kl. I i II gimnazjum
na katechezę do domu katolickiego w so-
botę na godz. 11.00.

9. Członków Akcji Katolickiej zaprasza-
my na spotkanie 16 października na godz.
16.30. W tym dniu różaniec i msza św.

wieczorna będzie miała specjalnie uroczy-
sty charakter. To będzie wieczorne Te
Deum laudamus za 26 lat pontyfikatu Jana
Pawła II.

10. W sobotę pielgrzymujemy na apel ja-
snogórski do Częstochowy o godz. 16.00.
Koszt przejazdu 25 zł.

11. Tradycyjnie w IV piątek – 22 paź-
dziernika pojedziemy do Łagiewnik. Wy-
jazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 10 zł.
Po nabożeństwie do Miłosiernego Jezusa
odwiedzimy w tym dniu bazylikę OO. Do-
minikanów, w której mieści się cudowny
obraz Matki Bożej Różańcowej.

12. Serdecznie prosimy wiernych o od-
mawianie Różańca w domach lub w ko-
ściele. Nabożeństwo Różańcowe jest o
godz. 17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.

13. Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wy-
świadczamy przez naszą modlitwę, czyny
miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawia-
ne Msze Św., a także prośby o wypomin-
ki. W naszej bazylice, przez cały listopad
przed wieczorną Mszą Św., modlimy się
na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy
wypominki miesięczne. Roczne wypomin-
ki odczytujemy w modlitwie przed po-
szczególnymi niedzielnymi Mszami Św.
Prosimy w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowol-
ne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez ka-
płanów. Oprócz wypominków przyjmuje-
my na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zadusz-
ny na cmentarzu parafialnym i komunal-
nym.
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ks. Proboszcz

W najbliższą sobotę, 16 października 2004
będziemy przeżywać 26 rocznicę wyboru
ks. kardynała Karola Wojtyły na Stolicę św.
Piotra. Tradycja przypisuje pierwszemu
Zastępcy Jezusa – św. Piotrowi – 33-letnie
przewodnictwo Kościołem. Tyle lat żył Je-
zus Chrystus na ziemi. Ten czas przypisuje
się Jego Pierwszemu Zastępcy.

Jan Paweł II jest 264 Zastępcą Jezusa.
W dotychczasowej, przeszło dwu tysięcz-
nej historii Kościoła, jedynie papież bł. Pius
IX sprawował najwyższy urząd w Koście-
le przez 32 lata /1846-1878/. Cieszymy się,
że nasz Rodak jest drugim, co do długości
pontyfikatu.

Wierzymy, że Opatrzność Boża kieruje
całym światem. Nic w świecie nie dzieje
się przypadkowo, ani też siłą ślepego losu.
Bóg jako Najlepszy Ojciec i Matka Najuko-
chańsza rządzi światem. Często Jezus
w Ewangelii przypomina: „Bez wiedzy mo-
jego Ojca nawet włos z głowy wam nie
spadnie. Wie Ojciec mój o każdym wróblu
na dachu i lilii polnej. Czyż wy nie jesteście
daleko ważniejsi niż one”.

Świadomie Bóg wyreżyserował długą 26-
letnią historię pontyfikatu Jana Pawła II.
W szczegółach zaplanował Jego życie, oraz
bieg dziejów, który będzie z pomocą Bożą
kształtował.

Wciąż, na nowo odkrywamy wielkość
naszego Papieża. Powoli się uczymy, bar-
dzo powoli. On przemierza tę historię wiel-
kimi krokami. My wciąż nie nadążamy.
Dostajemy zadyszki.

Od kilkunastu już lat, wszyscy którzy
wjeżdżają do naszego miasta, czytają prze-
piękne słowa. „Witamy  w papieskim mie-
ście – Wadowice”. Chwała Urzędowi Mia-
sta, a zwłaszcza P. Burmistrz Ewie Filipiak
za tę inicjatywę.

Odkrywamy Papieża
Jeśli katolicy w różnych częściach świata

odkrywają wielkość Papieża Jana Pawła II
– to jakiż obowiązek ciąży na mieszkań-
cach tego grodu, które dumnie określa się
„Papieskim Miastem”. W bazylice naszej
padają słowa „papieska parafia”. Jakież
wielkie stoi przed nami zadanie: uczyć się
Papieża. Ten postulat nakłada na każdego
z nas obowiązek pogłębionego zaznajamia-
nia się z tym, co Papież czyni i mówi. Po-
znawać treści wypowiadane przez Widzial-
ną Głowę Kościoła. Po to zaznajamiać się,
żeby nimi żyć.

Ojciec Święty Jan Paweł II przez cały
26-letni pontyfikat jest nieustannie postrze-
gany i śledzony przez środki społecznego
przekazu, które w większości są dla Niego
bardzo życzliwe. Niestety są też takie, które
polują, aby Go podchwycić.

Niezwykle długi pontyfikat Jana Pawła
II natchnął wielu ludzi do nowych dróg.
Zainspirował do nowych dzieł. Zmobilizo-
wał do zrewidowania swego stosunku do
Boga i ludzi. Niezwykły pontyfikat Jana
Pawła II jest nieustannym bodźcem do
podejmowania u wielu ludzi najróżniejszych
decyzji.

Noszę w sercu swoim wielką radość, że
w naszym Papieskim Mieście  wielki pon-
tyfikat naszego Rodaka stał się natchnie-
niem do różnorakich dzieł, które na prze-
strzeni tych lat tutaj powstały.

Usilnie proszę Ducha św. by oświecał
nasze umysły i zagrzewał serca do właści-
wej odpowiedzi na ten bardzo długi ponty-
fikat Ojca Świętego.

Bogu uwielbienie za to, że w swej opatrz-
ności zapragnął, aby na Stolicy św. Piotra
zasiadał nasz Rodak przez 26 lat.

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II nasz
najpokorniejszy hołd i niezwykłe oddanie
za to wszystko, co przez te lata zdziałał
w świecie i Kościele, a zwłaszcza w na-

szym papieskim mieście.
Na dalsze dni, miesiące i lata pontyfika-

tu naszego Największego Rodaka ogarnia-
my Najwyższego Pasterza naszą modlitwą.

„Naszymi prośbami nie racz gardzić
w potrzebach naszych, Panno chwalebna
i błogosławiona, o Matko Nieustającej Po-
mocy”.

Wadowice – Ojcu Świętemu w 26. rocznicę Pontyfikatu
Tegoroczny wadowicki hołd Ojcu Świę-

temu Janowi Pawłowi II z okazji 26 rocz-
nicy pontyfikatu ma szczególny związek
z gimnazjum, do którego Karol Wojtyła
w młodości uczęszczał. Jest naszym pra-
gnieniem, by ten dzień był wyjątkowym
hołdem złożonym przez absolwentów

i uczniów, a także grona pedagogicznego by-
łego gimnazjum, a obecnie liceum im.
M. Wadowity. Pan Prof. Gustaw Studnicki
w książce o gimnazjum wadowickim dał
wykaz duchownych, którzy przez tę szkołę
przeszli. Do żyjących kapłanów wysłaliśmy
list następującej treści:

Czcigodny Księże
Darem Ojca Świętego dla archidiecezji krakowskiej są ostatnio konsekrowani Księża Bi-

skupi: Jan Zając, oraz  Józef Guzdek, który uczęszczał do wadowickiego liceum.
Z okazji 26. rocznicy wyboru na Stolicę Apostolską Jana Pawła II zapraszam do koncele-

bry w bazylice wadowickiej 16 października 2004 r. o godz. 12.00. Mszy św. będzie przewod-
niczył ks. bp Józef Guzdek.

Pragnę, by Księża, którzy w różnych okresach kończyli liceum wadowickie, wspólnie po-
przez Eucharystię, dziękowali Bogu za Ojca Świętego, który przed 66 laty zdawał maturę
w gimnazjum wadowickim. Z wyrazami najgłębszej czci i pamięci w modlitwach

/-/ ks. Jakub Gil – proboszczNastępujący kapłani otrzymali powyższe zaproszenie:
1. bp. Józef Guzdek - abs. 1975
2. ks. Józef Kołodziejczyk - abs. 1939
3. ks. dr Czesław Skowron - abs. 1946
4. ks. Józef Ptak - abs. 1946
5. o. prof. Dominik Wider - abs. 1947
6. ks. Ludwik Kołacz - abs. 1948
7. ks. Tadeusz Porzycki - abs. 1957
8. ks. Stanisław Jarguz - abs. 1958
9. ks. Władysław Fidelus - abs. 1959
10. ks. prof. Edward Staniek - abs. 1959
11. ks. Władysław Woźniczka - abs. 1959
12. ks. Kazimierz Wider - abs. 1960
13. ks. Stanisław Żmuda - abs. 1960
14. ks. Marian Bylica - abs. 1966
15. ks. Józef Niedźwiedzki - abs. 1969
16. ks. Jan Sopicki - abs. 1969
17. ks. Kazimierz Wyrwa - abs. 1969
18. ks. Jan Bobrek - abs. 1971

19. ks. Antoni Zemuła - abs. 1971
20. ks. Jacek Jaskiernia - abs. 1972
21. ks. Stanisław Mika - abs. 1976
22. ks. Paweł Potoczny - abs. 1979
23. ks. Jerzy Klauzner - abs. 1981
24. ks. Tomasz Porzycki -  abs. 1981
25. ks. Marek Kasperkiewicz - abs. 1982
26. ks. Andrzej Gawenda - abs. 1983
27. ks. Leszek Uroda - abs. 1983
28. ks. Andrzej Wiktor - abs. 1983
29. ks. Janusz Łomzik - abs. 1984
30. ks. Jarosław Żmija - abs. 1984
31. ks. Paweł Brańka - abs. 1985
32. ks. Paweł Gunia - abs. 1985
33. ks. Leszek Uniwersał - abs. 1985
34. o. Paweł Furdzik - abs. 1988
35. ks. Tomasz Rajda - abs. 1989
36. ks. Marcin Wolczko - abs. 1997


