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„Coraz pełniej uświadamiam

sobie, że stale bliższy jest dzień,

kiedy trzeba będzie stanąć

przed Bogiem z całym życiem

- i z okresem wadowickim

- i z okresem krakowskim

- i z okresem rzymskim

i zdać sprawę z „włodarstwa

swego”.

Nauczanie Jana Pawła II

Irena i Mieczysław Piwowarczyk

Jedna z próśb do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, którą odczytywaliśmy

w środę, 22 sierpnia 2007 r.

Dziękuję Ci za każdy dzień
mojego życia i życia moich
bliskich. Wiem, że bywa róż-
nie, czasami błądzę i oddalam
się od siebie. Zawsze jednak
czuję Twoją obecność. Wra-
cam przed Twój Cudowny
Obraz, by nabrać sił i oddać
się w Twoją opiekę.

Otaczaj swoim płaszczem
mnie i całą moją rodzinę. Pro-
szę, bądź naszą Orędow-
niczką u Ojca niebieskiego,
chroń nas od wszelkiego zła
i zasadzek szatana. Pomóż od-
naleźć ścieżki życia, jakie
przygotował dla nas Wszech-
mogący.

Teraz u progu nowego roku
szkolnego proszę jeszcze
o dar mądrości, nie tylko do
nauki, ale do podejmowania
życiowych decyzji. Błagam,
nie pozwól abym błądziła. Wlej

w moje serce miłość i pokój. Pokornie o to proszę, z ufnością, że wysłuchasz mnie, Maryjo,
najlepsza Matko.

Agnieszka

Mateczko Najukochańsza

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.



-7--2-

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓW:

Zdrowaś Maryjo,łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRZY-
SŁÓW:
Prz 8,22-35  Maryja stolicą mądrości

EWANGELIA:  J 2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej

Ga 4,4-7 Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z
niewiasty

Oto słowo Pańskie

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:Chrzest Św.

Michał Janeczek, syn Marcina i Maji
Tomasz Ceremuga, syn Sławomira i Ewy
Patrycja Szostek, córka Janusza i Karoliny
Łukasz Paryła, syn Adama i Renaty
Natalia Mazur, córka Adama i Anny
Weronika Koźbiał, córka Zbigniewa i Anny
Dawid Woźnicki, syn Grzegorza i Agaty
Maciej Tatka, syn Dariusza i Anny
Laura Wójcik, córka Pawła i Renaty
Jan Busch, syn Ralfa i Iwony
Kamila Wargacka, córka Michała i Alicji

Amelia Ciapa, córka Tomasza i Moniki
Zofia Krupnik, córka Szymona i Joanny
Julia Cichoń, córka Krzysztofa i Kingi
Naomi Kwaśna, córka Mirosława i Dominiki
Jakub Zarzycki, syn Waldemara i Gabrieli
Wojciech Kowalski, syn Adama i Tatiany
Anna Szafrańska, córka Grzegorza i Marzeny
Bartosz Babiński, syn Wojciecha i Sabiny
Wiktoria Stanek, córka Janusza i Krystyny
Jakub Kaleński, syn Grzegorza i Renaty
Natalia Gnojek, córka Władysława i Beaty
Wiktoria Niedziółka, córka Mariusza i Moniki
Mateusz Gracyasz, syn Sebastiana i Agnieszki
Oliwia Ceremuga, córka Grzegorza i Magdaleny
Natalia Cierpiałek, córka Andrzeja i Magdaleny

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:Pogrzeb
Śp. Władysława Śmieszek, ur. 1917 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Zofia Gurdek, ur. 1914 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Teresa Rudy, ur. 1946 r., zam. Al. MB Fatimskiej
Śp. Janina Ryś, ur. 1920 r., zam. ul. Słowackiego

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

W Kanie Galilejskiej  odbywało się we-
sele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi
do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła
godzina moja.»  Wtedy Matka Jego powie-
działa do sług: «Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie». Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł
do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie

wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem
do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz
i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skoszto-
wał wody, która stała się winem - nie wie-
dział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słu-
dzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przy-
wołał pana młodego i powiedział do niego:
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Zapowiedzi:

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Kamil Robert JANICZAK, syn Bogdana i Bożeny z d. Ziemba,
zam. Wadowice, ul. Batorego; Jolanta Lucyna KAWALEC,
córkaJanusza i Lucyny z d. Kanownik, zam. Radocza

Usłyszeliśmy bardzo dobrze znany fragment Ewangelii - opis wesela w Kanie Galilejskiej.
Zwróćmy uwagę na słowa Matki Bożej. Na wszystkie słowa. Bo pamiętamy prosić Matkę
Bożą o wstawiennictwo za nami u Boga, ale nie pamiętamy, że powiedziała też „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. Zróbmy wszystko, cokolwiek Bóg nam powie, nawet
jeśli naszym ludzkim rozumem wyda nam się to nieracjonalne. No bo kto tak zwany „roz-
sądny” napełni stągwie wodą, kiedy biesiadnikom brakuje wina? A jednak warto zrobić wszyst-
ko, cokolwiek nam powie.

Słuchając dzisiejszych czytań, myślimy o Maryi. Ale pierwszy fragment, wzięty z Księgi
Przysłów, mówi nam o Mądrości. Zastanówmy się więc, jakie cechy Bożej mądrości odnaj-
dujemy w Maryi. Czego Ona, prosta kobieta z Nazaretu, nas uczy. Jak mądrze - ale Bożą
mądrością - przeżyć życie. Jak Ją naśladować.

Wesele w Kanie Galilejskiej
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Poniedziałek  27 sierpnia
   6.00 Śp. Adam Głodziński - 1 r.śm.
   7.00 Śp. Stanisława Żmuda
   8.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł.

Boże dla Anny w 70 r.urodzin
 12.00 Śp. Jan Kozioł, Karolina żona
 18.00 O bł. Boże w 10 r. ślubuMarii i Grzegorza

Śp. Michalina i za zmarłych poleconych

Wtorek 28 sierpnia
    6.00 Śp. Maria Piątkowska
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    8.00 Śp. Józefa, Julian, Ryszard
  12.00 Śp. Wincenty, Stanisław, Józef Żmuda
  18.00 Śp. Waleria i Józef Mikołajek

Środa 29 sierpnia
    6.00 Śp. Aniela i Franciszek Burzyńscy
    7.00 Śp. Zbigniew i Anna
    8.00 Śp. Józef i Piotr Dziedzic

Śp. Józef Korzeniowski - 8 r.śm.
  12.00 W int. Bogu wiadomej
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 31 sierpnia
    6.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.00 Śp. Władysława Śmieszek
    8.00 Śp. Ludwik Wiktor
  12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  18.00 Sp.  Anna Kasprzak

Sobota 01 września
    6.00 Śp. Bronisław Kamiński
    7.00 Sp. Bronisław Kopytyński
    7.30 Z podziękowaniem za przeżyte 50 lat

dla Marii o dalsze bł. Boże i rodzice
    8.00 W int. członków Rycerstwa Niepokalanej
  12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, Ojczyznę, duchowień -

stwo, Radio Maryja i TV Trwam
  18.00 Śp. Krystyna Galas - 3 r.śm.

W roczek Piotrusia - o bł. Boże dla
dziecka i rodziców

Niedziela 02 września
  6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  7.30 Sp. Bronisław Kopytyński
   9.00 Śp. Stanisław Malec
 10.30 Śp. Józef Kowalski - 15 r.śm.
 12.00 Śp. Janina i Stanisław Dziwisz
 13.15 Chrzty
 18.00 O bł. Boże dla Heleny i Andrzeja

Bonarków w 40 r.ślubu

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XXI Niedziela Zwykła 26 sierpnia 2007 r.
Intencje mszalne:

(ciąg dalszy na str.4)

Czwartek  30 sierpnia
    6.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.00 Śp. Irena Kałuża
    8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  12.00 Śp. Marek Mrowiec
  18.00 Śp. Tadeusz

Śp. Janina Ryś

1. W poniedziałek o godz. 5.00 pielgrzy-
mujemy do Lichenia.

2. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziękujemy za przeżyte wakacje.

3. W ramach „Radosnych Czwartków”
dla dzieci – jedziemy do Jordanowa na pie-
czenie ziemniaków. Wyjazd o godz. 9.00.
Koszt 5 zł.

4. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które
spodziewają się potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych, którzy podjęli
się duchowej adopcji dzieci, jak również
wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołta-
rza do Kalwarii Z. Wyjazd o godz. 8.30.
W sobotę nawiedzamy chorych z święty-
mi sakramentami.

5. W przyszłą niedzielę 2 września mija
kolejny miesiąc od odejścia do Domu Ojca
naszego największego Rodaka – Jana Pawła
II Wielkiego. Zapraszamy na Mszę Św.
o godz. 19.00 zwłaszcza uczestników dwu-
dziestu dwóch pieszych pielgrzymek z Wa-
dowic na Jasną Górę. Po Mszy Św. będzie
nabożeństwo do godz. 21.37, poprowadzi
je grupa pielgrzymkowa.

6. W następną niedzielę składka przezna-
czona jest na potrzeby kościoła. Zebranie
Rady Duszpasterskiej odbędzie się o godz.
16.00. Zapraszamy.

7. Od niedzieli 9 września msze św. wie-
czorne w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabożeństwa
o godz. 17.30. Tak będzie aż do maja przy-
szłego roku.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Moniki, we wtorek –
wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w środę – wspomnienie męczeń-
stwa św. Jana Chrzciciela, w sobotę – wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy.

W znanej pieśni śpiewamy „600 lat Ma-
ryjo z nami jesteś, z Jasnej Góry wiernie
trzymasz straż”. Przypominamy sobie prze-
szło 6 wiekowy pobyt cudownego obrazu
w Częstochowie. W cudownej ikonie ja-
snogórskiej urzekają nas patrzące w czło-
wieka oczy Matki. Każdy pielgrzym wpa-
trujący się w pociętą twarz Maryi jest prze-
konany, że Ona w niego patrzy, nim się
zajmuje. Jest do jego dyspozycji. Cechy te
doskonale ilustrują każdą dobrą matkę. Ona
zawsze jest przejęta swoim dzieckiem. Po-
chyla się indywidualnie nad synem, czy
córką. Ma dla niego czas – żeby go wysłu-
chać, aby z nim porozmawiać. To pełne

Maryjo Jesteś z nami miłości pochylenie, oraz zasłuchanie i roz-
mowa jest istotą wychowania dziecka. Nikt
w tym rodzicielki nie zastąpi. Ani inni lu-
dzie, choćby najwybitniejsi psychologowie
i pedagodzy. A tym mniej najlepsze wyna-
lazki techniczne – jak telewizory, kompu-
tery, czy też internet. Więź osobowa matki
ze zrodzonym dzieckiem jest niczym nie
zastąpiona.

Jeśli tak widzi swą rolę matka wobec
dzieci, to czymś naturalnym jest liczenie na
bliskość swych latorośli. Choć one wydo-
rośleją – może się spodziewać żywego kon-
taktu. Choć matka posunie się w latach –
to jednak będą miały potrzebę odwiedzenia
swoich rodziców. Dorosłe dzieci będą miały

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str.3)

swą rodzinę i swój dom, ale zapragną, od
czasu do czasu, odetchnąć atmosferą domu
rodzinnego. Jest czymś naturalnym, że ten
dorosły chłopak, czy dziewczyna przy-
jeżdżają do swojej matki i zaglądają w róż-
ne kąty rodzinnego mieszkania.

Maryja Jasnogórska przez swą obecność
w narodzie polskim zasłużyła na współto-
warzyszenie Jej. Ukazuje się to zwłaszcza
przez rozliczne pielgrzymowanie. W ostat-
nich latach w różnorakiej formie to piel-
grzymowanie się odbywa: pieszo, autoka-
rowo, rowerowo, motorowo, a nawet kon-
no. Z radością dowiedzieliśmy się, że dom
Matki Jasnogórskiej nawiedza rocznie prze-
szło 4 miliony Polaków. Jest to najliczniej
uczęszczane sanktuarium w Polsce.

Wielki Czciciel Matki Bożej Jan Paweł II,
którego hasłem było „Totus Tuus” starał
się w życiu realizować Jej styl. Wciąż był
do dyspozycji... i Boga i ludzi. Miał dla nich
czas. Cieszyły Go te spotkania. Radowały
Go spotkania z Bogiem i z ludźmi. Był nie-
ustannym pielgrzymem. Wciąż w drodze
do Boga i do ludzi.

Trzeba podkreślić, że ludzie odwzajem-
niali tę miłość. Gdy przybywał do jakiegoś
kraju mógł liczyć na ich obecność. Wystar-
czy wspomnieć, że Polska w swojej 10-
wiekowej historii nie oglądała spotkań
o takiej liczbie. To ostatnie, przed 5 laty, na
Błoniach Krakowskich miało około 2 mi-
lionów pielgrzymów. Przychodzili do Nie-
go starsi i młodzi. Był ulubieńcem młodzie-
ży. 80-letni Papież swobodnie rozmawiają-
cy z 20 latkami.

W naszej parafii każdego drugiego mie-
siąca są wieczory papieskie. Przychodzi na
nie pokaźna liczba parafian, a także miesz-

kańców Wadowic oraz Ziemi Wadowickiej.
Wśród uczestników są starsi i młodsi.

W niedzielę 2. września wieczór ten po-
prowadzi grupa pielgrzymkowa, która or-
ganizuje co roku lipcowe pielgrzymowanie
na Jasną Górę. W tym roku była to już 22
pielgrzymka. Serdecznie zapraszam na pa-
pieski wieczór tych wszystkich, którzy
w tym roku, a także przez poprzednie lata
byli uczestnikami przepięknych wędrówek
modlitewnych z Wadowic na Jasną Górę.
Pomyślmy, że to już 22 pielgrzymka. Prze-
ciętnie bierze w niej udział około 500 ludzi,
zwłaszcza młodych. Wielu z nich rok rocz-
nie uczestniczy w pielgrzymowanie. Poli-
czyłem, że może było ich około 10.000 piel-
grzymów. Ponieważ uczestniczą często ci
sami więc naliczyłem, że przez te przeszło
20 pielgrzymek wzięło udział około 5.000
i to przeważnie ludzi młodych. Zapraszam
tę rzeszę pięciotysięczną w najbliższą nie-
dzielę 2 września na spotkanie z Janem
Pawłem Wielkim.

Program będzie następujący:

19:00 – Msza Św. z oprawą muzyczną
i asystą grupy pielgrzymkowej

20:00-21:30 – spotkanie modlitewne po-
prowadzone przez grupę młodzieżową.
W trakcie spotkania wylosowanie szczę-
śliwego pielgrzyma, który darmowo we-
źmie udział w autokarowej pielgrzymce
rzymskiej pod koniec września.

Podany ramowy program zostanie uzu-
pełniony bardzo ciekawymi szczegółami.
Jestem przekonany, że ten wyjątkowy wie-
czór Jana Pawła II napełni się pielgrzyma-
mi, którzy swą obecnością zaświadczą, że
Jan Paweł II wciąż w Wadowicach żyje.

Nabożeństwo kalwaryjskie
Wielkim dobrem Wadowic jest to, że

znajduje się bardzo blisko wielkiego Sank-
tuarium Kalwaryjskiego, a także stolicy
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Je-
steśmy prawie na rzut kamienia od tych
świętych miejsc. Staramy się z tego do-
brodziejstwa korzystać. Tym bardziej, że
przez te miejsca przepływa historia współ-
czesnych dni.

Z naszej parafii już od dwóch lat bierze
udział tzw. asysta gwardzistów szwajcar-
skich. Wyróżnia się ona strojami, które uszy-
te są na wzór stróżów Papieża. Bardzo dzię-
kuję uczestnikom tej asysty, młodszym
i starszym za udział. Wyrażam wdzięczność
opiekunom, a zwłaszcza rodzicom za

współpracę w organizowaniu. Zdaję sobie
sprawę, że wymaga to dużego trudu tak
od biorących udział w asyście jak i od ich
„aniołów stróżów”. Ten trud, to nie tylko
wczesne wstawanie i kilkugodzinne stanie,
ale też narażanie się na uszczypliwe, głupie
słowa. To ponad wszystko jest umiejętność
zanurzenia w rezerwuarze kalwaryjskiej
modlitwy siebie i swoich spraw. Jestem
przekonany, że tam gdzie dzieją się wielkie
sprawy Kościoła tam przedstawiciele pa-
rafii papieskiej winni być. Tego nas uczył
nasz Wielki Rodak. Świadectwo naszej
obecności na takich uroczystościach jest
odpowiedzią, że Wadowiczanin Jan Paweł
II Wielki był Widzialną Głową Kościoła.

Ks. Proboszcz

Gloria Victis
„Radosny czwartek” dla dzieci, w dniu

16 sierpnia 2007 r., odbył się w prywat-
nym muzeum 12 Pułku Piechoty Pana Mi-
chała Cielebona mieszczącym się w Wado-
wicach przy ul. Mickiewicza.

Mali uczestnicy mówią: „W muzeum po-
dobały nam się najbardziej mundury różnych
formacji wojskowych, oraz zgromadzona
broń. Dowiedzieliśmy się o mieszkańcach
Wadowic, którzy bohatersko bronili Ojczy-
zny. Za to też otrzymali najwyższe odzna-
czenia nie tylko polskie, ale i króla Wielkiej
Brytanii, Prezydenta USA oraz Włoch.

Opowiedzieli uczestnicy: Marcin i Michał Kuli-
szowie, Wiktoria Stopa.

Spisały Panie Wychowawczynie: Lucyna Satława
i Maria Zawiła

Pan Cielebon ciekawie opowiadał o lo-
sach polskich jeńców na Syberii.  Swoją
wypowiedź ilustrował grafikami artysty
Zdzisława Wiśniewskiego.

Najciekawsze było to, że mogliśmy wziąć
do ręki karabiny, szable itp. Na zakończe-
nie otrzymaliśmy książeczki „12 Pułk Pie-
choty i 12 Pułk Armii Krajowej Ziemi Wa-
dowickiej”, w których autor wpisał indy-
widualne dedykacje.

To jest Ciało Moje
W niedzielę 19. sierpnia w przykościel-

nej zbiórce na zakup przyborów szkolnych
dla biednych rodzin naszej parafii zebrano

ogółem kwotę: 3.424,32 zł. W tym u Oj-
ców Karmelitów 861.36 zł., a u Sióstr Na-
zaretanek 177 zł. Wszystkim ofiarodaw-
com za dar serca składamy serdeczne Bóg
zapłać.

Stanisława Bandoła


