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

Janie Pawle II, nasz kochany

Papieżu – byłeś i jesteś wzorem

dla każdego człowieka na świe-

cie. Byłeś mądrym, uczciwym,

dobrym i szlachetnym.

Kochałeś Boga i Jego Matkę

Maryję. Kochałeś nas ludzi, a my

kochaliśmy Ciebie.

Oby Pan Bóg dał Ci nagrodę

szybkiego wyniesienia do chwały

świętych.

Stanisław i Józefa Filek

Śniło mi się, ze przeprowadziłem
wywiad z Panem Bogiem...

Najwyższy uśmiechnął się i zapytał:
Jakie pytania chodzą ci po głowie?
Co Cię najbardziej zdumiewa w lu-

dziach? – zapytałem

Bóg odrzekł: To, że nudzą się dzieciństwem i spieszą się, by doro-
snąć, a potem tęsknią, by znowu być dziećmi.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU  DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI SYRA-
CYDESA:
Syr 3, 17-18.20.28-29  Bóg miłuje pokornych

EWANGELIA:  Łk 14, 1.7-14  Kto sie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Hbr 12, 18-19.22-24a Stare i Nowe przymierze

Oto słowo Pańskie

Z radością zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym następujące
dzieci przyjmują Sakrament Chrztu:Chrzest Św.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:Pogrzeb
Śp. Krystyna Niewęgłowska-Giermek, ur. 1950 r., zam. Tomice
Śp. Józef Dyrcz, ur. 1931 r., zam. Os. XX-lecia

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

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

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowie-
dział zaproszonym przypowieść, gdy za-
uważył, jak sobie pierwsze miejsca wybie-
rali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto za-
prosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miej-
sca, by czasem ktoś znakomitszy od cie-
bie nie był zaproszony przez niego. Wów-
czas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił,
i powie ci: „Ustąp temu miejsca!”; i mu-
siałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź
na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie go-
spodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź

się wyżej!”; i spotka cię zaszczyt wobec
wszystkich współbiesiadników. Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony». Do
tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapra-
szaj swoich przyjaciół ani braci, ani krew-
nych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię
i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś od-
płatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, za-
proś ubogich, ułomnych, chromych i nie-
widomych. A będziesz szczęśliwy, ponie-
waż nie mają czym tobie się odwdzięczyć;
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmar-
twychwstaniu sprawiedliwych».

W dzisiejszych czytaniach przewija się słowo „pycha”. Jest ona nie tylko przejawem sła-
bości ludzkiej, ale też podłożem, na którym rozwija się zło. Człowiek—łagodny i pokorny
schyli głowę przed potęgą Boga i otworzy serce na Jego słowo, przez co będzie wzrastał
w mądrości. Pyszałek słucha tylko siebie i nic mu nie może pomóc. Nikt nie lubi ludzi
zarozumiałych. Łagodne i pełne życzliwości postępowanie zawsze zjednuje sympatię u ludzi
i łaskę u Boga. Mądry Syrach udziela nam dobrej rady: jeśli nie chcemy, by zło w nas
zapuściło korzenie, strzeżmy się pychy. Jeśli ktoś nie ma miary w dobrym mniemaniu
o sobie, bardzo szybko zostanie ukarany. Od fałszywej wielkości do śmieszności tylko jeden
krok. Natomiast skromność i prawdziwa wielkość zostanie dostrzeżona i doceniona. Nawet
jeśli nie przez ludzi, to na pewno przez Boga.

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Rodzicom przypominamy, że edukacja
szkolna i religijna powinna być przedmiotem właśnie ich troski. Rodzina jest pierwszym
miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, w tym też religijne. Szkoła, katecheza
i Kościół stanowią w tym niezbędne uzupełnienie, ale nie zastąpią rodziców. Podczas zawie-
rania sakramentu małżeństwa składana była przysięga, w której małżonkowie zobowiązywa-
li się do katolickiego wychowania potomstwa. Do rodziców zatem należy obowiązek towa-
rzyszenia podczas formącji religijnej dzieci i młodzieży.

Szymon Rokowski, syn Mateusza i Anny
Dominika Witczak, córka Pawła i Anny

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę września, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Patryk Kolber
Gabriel Kalamus
Karolina Miarka
Kuba Balon
Bartłomiej Kwiatkowski
Jan Pacek
Krzysztof Pacek

Patrycja Matuła
Paulina Wilk
Sebastian Śliwa
Julia Małecka
Mateusz Pamuła
Kacper Mleczko

W drodze powrotnej skierowaliśmy się
do Bazyliki Trójcy Świętej O.O Dominika-
nów, gdzie w górnej kaplicy kościoła znaj-
duje się trumienka z doczesnymi szczątka-
mi św. Jacka Odrowąża. W tym roku przy-
pada 750 rocznica jego śmierci. Niestety
nie możemy wejść do świątyni głównym
wejściem, nocna wichura wyrwała ponad
100-letnią ogromną lipę i zatarasowała wej-
ście. Chyba tylko wstawiennictwo św. Jac-
ka sprawiło, że drzewo uszkodziło tylko
ogrodzenie, a nie piękną fasadę kościoła.

O godz. 14.00 jedziemy do Łagiewnik.
W kaplicy, przy relikwiach św. Siostry Fau-
styny uczestniczymy w Godzinie Miłosier-
dzia, mszy świętej. 17 sierpnia minęła
5. rocznica poświęcenia świątyni i zawie-
rzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez
Jana Pawła II. Powiedział wtedy: „ Niech
to przesłanie o Bożym Miłosierdziu rozcho-
dzi się z tego miejsca na całą naszą umiło-
waną Ojczyznę i na cały świat”.

W drodze powrotnej radosnym śpiewem
dziękujemy Bogu za pięknie przeżyty dzień.

(ciąg dalszy ze str.5)

Maria Zadora
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Poniedziałek  03 września
   6.00 Śp. Józef Ciepły
   7.00 Śp. Józefa Cieślik
   7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
   8.00 Śp. Daniel Pietroń i zm. z rodziny
 12.00 Śp. Władysława Śmieszek
 18.00 Śp. Leopold Stachura, Jolanta córka

Śp. Janina Ryś

Wtorek 04 września
    6.00 Śp. Zm. z rodzin Kędzierskich i Gubernat
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Józefa Cieślik
    8.00 Śp. Władysława Śmieszek
  12.00 Śp. Wanda Róg
  18.00 Śp. Józef Ciepły

Środa 05 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.30 Śp. Władysława Śmieszek
    8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  12.00 Śp. Stefania i Fryderyk Kosałka, Władysław, Maria
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 07 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
    8.00 W int. Straży Honorowej NSPJ
  12.00 Śp. Maria Ziaja

Śp. ks. Michał Ryś
  18.00 Sp.  Grzegorz Góra - 2 r.śm.

Śp. Zofia Gurdek

Sobota 08 września
    6.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Józef Ciepły
    8.00 Śp. Franciszek i Rozalia Obrzut
  12.00 Śp. Maria Żak
  18.00 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Anna i Michał Gębala
Śp. Zofia Gurdek

Niedziela 09 września
  6.00 Śp. Józef Ciepły
  7.30 O zdrowie i bł. Boże dla członków róż różańcowych

Dziękczynna z prośbą o potrzebne
łaski dla Anny i Tadeusza

   9.00 Za zmarłych z rodzin uczestników
nabożeństw majowych z Podstawia

 10.30 Śp. Bronisław Kopytyński
 12.00

 13.15 Roczki
 18.00 Dziękczynno-błagalna w 1 r.ślubu

dla Dominiki i Łukasza Jarosz

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XXII Niedziela Zwykła 02 września 2007 r.
Intencje mszalne:

Czwartek  06 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.30 Śp. Władysława Śmieszek
    8.00 Śp. Zofia Iwińska
  12.00 Śp. Tadeusz Westwalewicz
  18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

Dziękczynno-błagalna w 10 r. ślubu
Magdaleny i Romana

1. Dziś o godz. 15.00 w domu katolic-
kim rozpoczynają się dni skupienia dla na-
rzeczonych. Na godz. 16 zapraszamy Radę
Duszpasterską

2. Dziś mija kolejny miesiąc od odejścia
do Domu Ojca naszego największego Ro-
daka – Jana Pawła II Wielkiego. Zaprasza-
my na mszę św. o godz. 19.00 zwłaszcza
uczestników 22. pieszych pielgrzymek
z Wadowic na Jasną Górę. Po mszy św.
będzie nabożeństwo do godz. 21.37, po-
prowadzi je grupa pielgrzymkowa.

3. Jutro rozpoczynamy nowy rok szkol-
ny. Zapraszamy na msze św.:

o godz. 8.00 – dla Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 3 z ul. Sienkiewicza, Zespołu Szkół
Średnich Nr 1 – dawnej Budowlanki oraz
dla Liceum Ogólnokształcącego

o godz. 9.00 – dla Zespołu Szkół
Nr 3 im. ks. Tischnera,

o godz. 10.00 – dla Zespołu Szkół Pu-
blicznych nr 1 z ul. Słowackiego.

4. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
w tym tygodniu przystąpiła do spowiedzi
i Komunii Św. na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystali
z sakramentu pokuty w pierwszy piątek.
Większa ilość kapłanów w tym dniu spo-
wiada od 6.00 do 8.30, oraz po południu

od 16.00 do 18.30. Msza św. dla dzieci bę-
dzie o godz. 16.30.

5. Z okazji 68. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, w piątek o godz. 12.00, od-
prawimy mszę św. za Kombatantów i ofia-
ry wojen w obronie wolnej Polski.

6. Od przyszłej niedzieli 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.

7. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, zapraszamy młodzież na Mszę Św.
o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz.
12.00. W kaplicy Domu Parafialnego, w
każdą niedzielę o godz. 11.30, odprawiamy
Mszę Św. dla małych dzieci wraz z rodzicami.

8. W przyszłą niedzielę 9 września odbę-
dzie się w Kalwarii Z. pielgrzymka rodzin.
Wyjazd o godz. 7.30. Koszt przejazdu 8 zł.
W naszej bazylice po każdej mszy św.
udzielamy zebranym rodzinom specjalne-
go błogosławieństwa. Prosimy o obecność
całymi rodzinami na poszczególnych
mszach św.

9. W sobotę 22 września o godz. 7.00
pojedziemy do Zakopanego. Odwiedzimy
Halę Gąsienicową. Koszt przejazdu 30 zł.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie bł. Stelii Mardosewicz i 10 Towarzy-
szek, dziewic i męczennic /ss. Nazaretanek z Nowogródka/, w piątek – wspomnienie św.
Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika, w sobotę – Święto Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny.

Tworzenie wspólnoty
W ostatnim tygodniu członkinie Honoro-

wej Straży Serca Bożego a także członki-
nie Rycerstwa Niepokalanej zorganizowały
biesiadowanie przy suto zastawionym sto-
le. Pierwsza grupa, której zelatorem jest
P. Anna Brańka, spotkanie urządziła w Po-

nikwi, natomiast  druga wspólnota, której
przewodniczy P. Maria Wolczko zgroma-
dziła się w Tomicach.

Jestem bardzo wdzięczny Paniom Zela-
torkom oraz uczestnikom za wysiłki wło-
żone, aby być razem.

Ks. Proboszcz



-5--4-

ks. Proboszcz

Izba pamięci

Rocznie, według najnowszych statystyk,
nasze miasto odwiedza około 500 tys. osób.
Potrzeba, aby w Wadowicach - papieskich
Wadowicach - było wiele miejsc, w któ-
rych ludzie mogą nasycić serca i umysły
osobą, dziełem życia Jana Pawła II. Jest
Dom Papieski, bazylika papieska, klasztor
ojców karmelitów, kościół św. Piotra kon-
sekrowany w 1991 r. przez Papieża. Każde
z tych miejsc jest przepełnione obecnością
sługi Bożego Jana Pawła II. W naszym
Mieście znajduje się wiele miejsc związa-
nych z Karolem Wojtyłą, późniejszym Pa-
pieżem. Ludzie mogą Go tutaj spotkać.
Naszym pragnieniem jest jednak, by miejsc
przypominających  o Wielkim Wadowicza-
ninie było jeszcze więcej. Stąd też zrodziła
się idea, aby w domu parafialnym urządzić
swoistego rodzaju izbę pamięci Jemu po-
święconą.

W planach lokalizacji, izba pamięci ma
znajdować się w kaplicy domu parafialne-
go, który wraz z plebanią znajduję się po
przeciwnej stronie Domu Papieskiego, obok
kościoła. Chcę tutaj zaznaczyć, że kaplica
nadal pełniłaby także rolę miejsca kultu li-
turgicznego. W tym miejscu, co jakiś czas
odbywają się msze św. i to nie uległoby
zmianie.

Przed wojną w dużych parafiach budo-
wano domy parafialne, tak było również
w Wadowicach. Były one przeznaczone na
różnorodną działalność rozwiniętej Akcji
Katolickiej, a także jej młodszego członu:
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
W specjalnie urządzonej sali wystawiano
sztuki teatralne. Karol Wojtyła, jako młody
chłopak, także brał w nich udział. Zatem
jest to miejsce związane z osobą Karola
Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. Po
wojnie kiedy nasz kościół parafialny został

zniszczony i nie można było w nim odpra-
wiać Eucharystii, wówczas tę salę teatralną
zamieniono na kaplicę. Mam nadzieję, że
w przyszłości podobnie jak przed wojną,
odbywać się będą w niej przedstawienia te-
atralne.

Jest miejsce, idea izby pamięci zaczyna
powoli żyć, ona nas niepokoi, myślę, że
będzie to twórczy niepokój.

Izba pamięci przede wszystkim nie może
konkurować z Domem Papieskim - on ma
swoją niezwykłą wartość. To ma być miej-
sce, w którym jeszcze w inny sposób, piel-
grzymi będą mogli doświadczyć obecno-
ści Jana Pawła II. Moim pragnieniem jest,
aby w tej izbie pamięci odbywały się pre-
zentacje multimedialne, ukazujące poprzez
obraz dzieło życia Wielkiego Wadowicza-
nina. Kolejną myślą, przedsięwzięciem do
zrealizowania w niej, byłyby czasowe wy-
stawy poświęcone Ojcu Świętemu.

W ten sposób będziemy chcieli przypo-
minać, zwracać uwagę na pewne wyda-
rzenia z życia Karola Wojtyły - Jana Pawła
Wielkiego. W mniejszych grupach rozma-
wiać na konkretne zagadnienia papieskie-
go nauczania.

Moim pragnieniem jest, aby to było jed-
no z miejsc, których, mam nadzieję, jesz-
cze więcej będzie powstawać w Wadowi-
cach. Idea ta rodzi się z potrzeby kolejne-
go pogłębionego spotkania z Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II.

Jest pomysł. Poszukujemy osób, które
podjęłyby się realizacji tego zamysłu, wy-
zwania - jak w sposób nowoczesny, współ-
czesny przybliżać ludziom Ojca Świętego
Jana Pawła II - Wadowiczanina. On wielo-
krotnie zaznaczał odnosząc się do rodzin-
nego Miasta: tu wszystko w moim życiu
się zaczęło, tu do tego miejsca wracam nie-
ustannie. Bóg dał mi wielką łaskę, że nie-
jednokrotnie towarzyszyłem Ojcu Święte-

mu. Wtedy słyszałem wyznanie z Jego ust:
„.wiesz Kuba, przecież ja codziennie jestem
w Wadowicach moją modlitwą, moją pa-
mięcią”. Zawsze pytał o Wadowice, intere-
sował się tym, co słychać w Jego Mieście.
Bardzo żywe były papieskie wspomnienia
z okresu dzieciństwa.

Kiedy byliśmy u Ojca Świętego 13 mar-
ca 2005 roku, z pielgrzymką z Wadowic,
by towarzyszyć Mu w chorobie w rzym-
skiej poliklinice Gemelii, żegnając się z nami

powiedział: pozdrawiam moje Wadowice.
Żył Wadowicami, dlatego nasze Miasto,
Jego Miasto, jest Mu dłużne wielką,
szczerą, serdeczną pamięć. Pragnie żyć
Wielkim Wadowiczaninem i Jego nauką.

Swoim pomysłem zorganizowania izby
pamięci, pragnę zapalić tutejszą ludność,
parafian, a także mieszkańców ziemi wa-
dowickiej. Chcę, aby nim dojdzie do reali-
zacji tej inicjatywy, przejęła się nią społecz-
ność lokalna.

Sierpniowe pielgrzymowanie

24 sierpnia 2007 roku, w upalny dzień
21-osobowa grupa pielgrzymów z księdzem
Infułatem Jakubem Gilem pojechała do Kra-
kowa i Łagiewnik. Najpierw udaliśmy się
na Rynek Główny – do świątyni Mariac-
kiej, podniesionej w 1963 roku do godno-
ści bazyliki mniejszej. To największa bu-
dowla Rynku, główna świątynia Krakowa,
prawdziwa perła sztuki, pomnik chwały
i sławy krakowskich mieszczan.

W 1979 roku, podczas spotkania z za-
konnicami, Papież Jan Paweł II powiedział
o kościele Mariackim: „A byłbym w sumie-
niu niespokojnym, czy naprawdę byłem,
w Krakowie, gdybym nie odwiedził Bazyli-
ki Mariackiej, gdybym nie wszedł do tej
wspaniałej świątyni, o której trudno jest
mówić zwięźle. Tyle w niej piękna, tyle
wyrazu, tyle modlitewnego nastroju, tyle
Maryjnej tajemnicy i tyle polskości.”

Nas również urzekło piękno świątyni.
Uczestniczyliśmy w odsłonięciu najświet-
niejszego zabytku tego kościoła, ołtarza
wykonanego w latach 1477-1489 przez
Wita Stwosza, niemieckiego snycerza, spro-
wadzonego z Norymbergi. Siostra zakon-
na zapoznała nas z historią jego powstania,

scenami przedstawionymi w ołtarzu. Jest
ogromny (11x13 m), tzw. pentaptyk czyli
szafa o dwóch skrzydłach ruchomych
i dwóch nieruchomych, wykonany z dę-
bowego drzewa, z figurami wyrzeźbiony-
mi w lipowych klocach. Jego tematem jest
życie na ziemi i w niebie Najświętszej Ma-
ryi Panny. 15 sierpnia tego roku minęła 50
rocznica od chwili kiedy obraz z powro-
tem powrócił do Bazyliki. W czasie okupa-
cji został wywieziony przez Niemców do
Norymbergi.

Spacer po pięknym Rynku, w tym dniu
jeszcze barwniejszym, ponieważ trwają
XXXI Targi Twórczości Regionalnej. Stra-
gany z wytworami sztuki ludowej, wystę-
py zespołów regionalnych zgromadziły
wielu turystów. Oczywiście na trasie na-
szego pielgrzymowania była Franciszkań-
ska 3 – Pałac Biskupów Krakowskich. Na
dziedzińcu zatrzymaliśmy się przed pomni-
kiem Jana Pawła II, odsłoniętym w maju
1980 roku. Obejrzeliśmy wystawę zdjęć
przedstawiających pontyfikat Papieża Jana
Pawła II. Stanęliśmy przed sławnym
oknem, z którego Ojciec Święty pozdra-
wiał przybyłych na spotkania z Nim wier-
nych.

(ciąg dalszy na str.7)


