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

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 tracą zdrowie, aby zdobyć pieniądze, a potem
tracą pieniądze, aby odzyskać zdrowie.

Wielki Ojcze Św. Janie Pawle II

Nie znajduje słów którymi pragnę

Ci podziękować: za wszelkie dobro,

za Twoje czułe serce, za szczerość

Twoich słów. Za to co zrobiłeś dla

mnie, dla rodziny, dla naszego kraju

i całego świata. Wierzę, że prawdzi-

wość Twoich słów zwycięży i zmieni

świat na lepsze. Wierzę w to, że Twój

trud Pan Bóg wynagrodził niebieską

nagrodą. Modlę się do Trójcy Prze-

najświętszej, żeby nasz papież Jan

Paweł II Wielki został jak najszyb-

ciej włączony w poczet świętych.
Joanna Rzepa
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(ciąg dalszy ze str.5)Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILEMONA

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
MĄDROŚCI
Mdr 9, 13-18b
Prawdziwa mądrość

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

Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi

Oto słowo Pańskie

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten
nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw,
a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął
budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wypra-
wia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt
z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Uczeń Chrystusa
Dzisiejsze czytania wydają się skupiać

nasze myśli na ograniczeniach, jakie ma
człowiek, i na tym, że Bóg dał nam możli-
wość, by je przekraczać. Poszukiwanie
mądrości oparte tylko na ludzkim rozumie
jest zawodne i ograniczone.

W Ewangelii Jezus pokaże nam jeszcze
inne ludzkie ograniczenia: przywiązania do
osób, miejsc, sposobów postępowania.
Niech nas nie zaskoczy zwrot „kto nie ma
w nienawiści...”. Dwa tysiące lat temu na
Wschodzie ludzie nie wyrażali słowami róż-

nych odcieni uczuć. Dziś powiedzielibyśmy:
kto wyżej stawia ojca i matkę ... niż Boga”.
Przywiązania ograniczają człowieka. Są
dobre, jeśli potrafimy je unieść, idąc naszą
życiową drogą. Są złe, jeśli powodują, że
upadamy i nie możemy się podnieść. Nikt
z nas nie ucieknie przed krzyżem. Praw-
dziwą mądrością Bożą jest odkryć radość
w niesieniu własnego krzyża danego nam
z woli Boga. Bo najcięższym krzyżem i czę-
sto nie do uniesienia jest ten, który wycio-
saliśmy sobie sami.

kacje w mieście 2007” z PUKS -u, dotowa-
ne częściowo przez Urząd Miasta. Zorgani-
zowano dwie półkolonie w mieście
z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, wyjaz-
dy do: parku miniatur, Żywca, do Krakowa-
do Aquaparku, oraz wyjazd na kolonię do
Mielna, w której uczestniczyło 52 dzieci.

- Kolonie dla osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i przyjaciół. Wspólnota ,,Rafał-
ki’’ wybiera sama program i go realizuje.

- P. Maria Zadora przedstawiła nam spra-
wozdanie  z ,,radosnych czwartków’’ or-
ganizowanych co roku przez wakacje dla
dzieci. Zapewnia opiekę dzieciom, które
korzystają z takiej formy odpoczynku.
W tym roku było to poznanie miejsc zwią-
zanych z osobami znanymi z historii Wa-
dowic. Zorganizowanych zostało 5 spotkań
wyjazdowych autokarem do Zakopanego,
Niepołomic, Jordanowa i 2 wycieczki po-
ciągiem papieskim do Krakowa, oraz wy-
cieczki po okolicach Wadowic. Pani Zado-
ra podziękowała ks. Infułatowi, Księżom
Opiekunom wycieczek, oraz Paniom, któ-
re pomagały w organizacji i zapewniały opie-
kę dzieciom: PP. L. Satława, Z. Bochenek,

M. Zawiła, M. Rokowska, oraz p R. Bzow-
ski. Ks. Infułat podziękował Księżom i oso-
bom świeckim za zaangażowanie w orga-
nizację dzieciom letniego wypoczynku.

Ad4. Rada Duszpasterska jest kanałem
łączącym świeckich z kapłanami. Zadaniem
DRP jest przygotowanie parafii na Wielkie
Misje. Aby Misje św. jako rozszerzone re-
kolekcje były wielkim poruszeniem wśród
parafian.

- Panie z DRP M. Zawiła oraz L. Satława
zaproponowały, aby zorganizować w for-
mie wesołych spotkań z ciekawymi ludź-
mi ,,radosne wieczory seniora’’ dla osób,
które chcą aktywnie i radośnie spędzić
wolny czas. Organizatorem będzie również
znany z talentu muzycznego p. Adam Dec.
Pierwsze spotkanie przygotowywane jest
na 20 września w salce pod plebanią.

Małgorzata Bandoła

 Święci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bisku-
pa i doktora Kościoła, w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę – wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Wyrażam wdzięczność Organizatorom
różnego rodzaju form wypoczymku dla
dzieci i młodzieży podczas ostatnich wa-
kacji. Czym bardziej zbliżyliście ich do Boga
i ludzi, tym większego dokonaliście dzieła.

ks. Proboszcz

Radosny Czwartek w Krakowie

Maria Zadora

Po raz drugi podczas wakacji 51-osobo-
wa  grupa dzieci z opiekunami wybrała się
do Krakowa Pociągiem Papieskim. Dla wie-
lu z nich było to wielkie przeżycie. 41 osób
jechało tym pociągiem po raz pierwszy.
Szynobus o aerodynamicznym kształcie,
z wygodnymi siedzeniami w ciągu 70 mi-
nut dowiózł nas do Krakowa.

Spacer Plantami, ul. Floriańską na Rynek
pozwolił na poznanie ciekawych miejsc, bu-

dowli. Na Rynku oglądaliśmy Więżę Ma-
riacką, słuchaliśmy Hejnału, legend. W Ba-
zylice podziwialiśmy piękny ołtarz Wita
Stwosza.

Był również czas na odpoczynek, zjedze-
nie lodów, kupno pamiątek. Spacer nad
Wisłę, do Smoka dał się niektórym we znaki,
ale wszyscy wrócili do Wadowic zadowo-
leni z wycieczki. Na dworcu PKP czekali
na wszystkich rodzice.
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Poniedziałek  10 września
   6.00 Śp. Władysława Śmieszek
   7.00 Śp. Józef i Józefa Szczur
   7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
   8.00 Śp. Stefan Bernacik
 12.00 Śp. Józefa Cieślik
 18.00 Śp. Józef Ciepły

Dziękczynna za udaną operację
i dalsze zdrowie Barbary

Wtorek 11 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Władysława Śmieszek
    7.30 Śp. Józefa Cieślik
    8.00 Śp. Stanisław Petek
  12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  18.00 Dziękczynno-błagalna w 25 r.ślubu Anny i Lesława

Dziękczynna za łaski z prośbą
o dalsze i zgodę w rodzinie

Środa 12 września
    6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.00 Śp. Józef Ciepły
    7.30 Śp.  Józefa Cieślik
    8.00 Śp. Władysława Śmieszek
  12.00 O bł. Boże dla Władysławy z podziękowaniem za

otrzymane łaski w 80 r.urodzin
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 14 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Robert i Maria Chojnic
    7.30 Śp. Józef Gracjasz
    8.00 Śp. Józefa Cieślik
  12.00 Śp. Władysława Śmieszek
  18.00 Sp.  Teresa Skowronek-Jamka
Sobota 15 września
    6.00 Śp. Józefa Cieślik
    7.00 Śp. Józef Ciepły
    7.30 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
    8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  12.00 Śp. Maria i Michał Nowak, oraz ich dzieci i rodzice
  18.00 Śp. Anna Michałek

Śp. Adolf Krauz
Niedziela 16 września
  6.00 Śp. Józef Ciepły
  7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi i Jana Miarków
   9.00 Śp. Stanisław - 2 r.śm.
 10.30 Śp. Cecylia Chmiel
 12.00 Śp. Rozalia Targosz
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Maria, Władysław

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XXIII Niedziela Zwykła 09 września 2007 r.Intencje mszalne: Czwartek  13 września
    6.00 Śp. Józef Ciepły
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Władysława Śmieszek
    8.00 Śp. Rozalia i Jan Stanek, syn Stanisław
  12.00 Śp. Józefa Cieślik
  18.00 Śp. Ryszard Kanik

Musimy siać
Przed laty, pracując wśród młodzieży jako

katecheta, spotkałem popularną piosenkę
religijną, zaczynająca się od słów: „Musi-
my siać”. Treść jej głęboko zapadła mi
w serce. Czym więcej lat upłynęło od tam-
tych czasów, tym bardziej doświadczam jej
aktualności.

Na początku roku szkolnego dedykuję ją
wszystkim tym, którzy powołani są do pra-
cy nauczycielskiej. Niezależnie, czy w szko-
le średniej, podstawowej, czy w przedszko-
lu. Wy wszyscy, Drodzy Nauczyciele, je-
steście siewcami. Wielokrotnie doświad-

czacie skalistości wnętrz wychowanków.
Macie uczucia, że słowo nauczyciela pełne
mądrości, miłości często nie jest przyjmo-
wane przez uczniów. Tym bardziej odbie-
rają wam zapał do pracy różnorodne kłody
rzucane pod wasze nogi i to niejednokrot-
nie przez tych, którzy powinni pomagać.
Jest to bolesne stado wron, które patrzy,
by wydziobać  dobry zasiew.

Powyższy opis pełny pesymizmu jednak
w pełni nie oddaje piękna pracy nauczy-
cielskiej. Każdy nauczyciel nosi w sobie
ogień. Jest zapaleńcem. To on, pomimo
różnych trudności, wciąż zapala młodych

(ciąg dalszy na str.4)

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

Pogrzeb Śp. Krystyna Wójtowicz, ur. 1951 r., zam Os. XX-lecia
Śp. Krystyna Klauzner, ur. 1941 r., zam. Os. XX-lecia

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Wypłyń na głębie
Stoi przed nami przygotowanie młodzie-

ży z trzecich klas gimnazjum do bierzmo-
wania. W to dzieło pragnie się włączyć za-
interesowana młodzież, a także księża ka-
techeci jak również rodzice tej młodzieży.

Zapraszamy rodziców do udziału w spe-

cjalnie zorganizowanych dla nich dniach
skupienia. Rozpoczną się od piątku 21
września o godz. 18.00 do niedzieli 23 wrze-
śnia godz. 14.00. Kilka spotkań na temat
Duch Św. odbędzie się w Kaplicy Domu
Parafialnego. Koszt 10 zł (modlitewnik
uczestnika).

1. Dzisiaj po mszach św. udzielamy ro-
dzinom zebranym w naszym kościele spe-
cjalnego błogosławieństwa.

2. Rozpoczynamy przygotowania do
Bierzmowania dla młodzieży z III kl. Gim-
nazjum oraz starszej. Pierwsze spotkanie
organizacyjne dla wszystkich odbędzie się
w czwartek 13 września na mszy św.
o godz. 18.00. Zapraszamy.

3. Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego obchodzonego w piątek 14 wrze-
śnia w nadchodzącym tygodniu przed oł-
tarzem będzie ustawiony znak Krzyża Świę-
tego. Będzie on wzywał do społecznego
pojednania.

4. W niedzielę 16 września msza św.
o godz. 18.00 będzie wyjątkowo muzycz-
nie rozbudowana. Gościć na niej będziemy
orkiestrę i chór Stowarzyszenia Mozart.
W tym dniu o godz. 16.00 wyjazd na Apel
Jasnogórski do Częstochowy. Koszt prze-
jazdu 25 zł. Natomiast w piątek 28 wrze-
śnia  pielgrzymujemy do Łagiewnik przez
sławną Arkę w Bieńczycach. Wyjazd
o godz. 10.00. Koszt przejazdu 12 zł.

5. 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 nie-
dzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę Św.
dla małych dzieci wraz z rodzicami.

6. W naszej parafii istnieją grupy dusz-
pasterskie. Serdecznie zapraszamy dzieci
i młodzież do włączenia się w pracę for-
macyjną w wybranej z następujących grup:
Żywy Różaniec, oaza dzieci i młodzieży,
grupa Służby Liturgicznej – ministrantów
i lektorów, grupa misyjna, Wspólnota Wia-
ra i Światło – opiekująca się dziećmi nie-
pełnosprawnymi, Parafialny Klub Sporto-
wy „Karol”.

7. Przyjmujemy chłopców na kandyda-
tów do ministrantury. Służba ministranta jest
wielkim zaszczytem dla chłopców i ich ro-
dzin. Prosimy rodziców, aby zgłaszali swo-
ich synów do służby ministranckiej.

8. W sobotę 22 września pielgrzymuje-
my do Zakopanego, do Kotła Gąsienicowe-
go. Koszt 30 zł. Wyjazd godz. 7.00.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str.7)

do pójścia w nowy świat. Do wysiłku, aby
wejść wyżej, a także głębiej. Ileż to każde-
mu nauczycielowi daje satysfakcji uczeń,
który karmi się jego słowem jak chlebem.

Często powtarza się zdanie, że łatwiej jest
tłuc kamienie przy drodze, niżeli uczyć dzie-
ci. Pamiętam z mego dzieciństwa, jak idąc
do szkoły w Mszanie Dolnej, widziałem
przy drodze duże pryzmy okręglaków,
a obok nich siedzących Cyganów, którzy
je rozbijali na małe kawałki. Takie to wtedy
były czasy, że jeszcze nie było maszyn, któ-
re wykonywałyby tę pracę. Ludzka mą-
drość ukuła powyższe porzekadło. Gdyby
nie było „Siłaczek i Siłaczy” którzy pomi-
mo różnych trudności uczą i wychowują –

to ludzie do dnia dzisiejszego tłukliby ka-
mienie, a tak to robi za nich maszyna. Dzięki
wytrwałości nauczycieli, człowiek współ-
czesny może obsługiwać najróżniejszego
rodzaju urządzenia ułatwiające mu życie.

Na początku roku szkolnego życzę tym
wszystkim, którzy na różny sposób poma-
gają w rozwoju umysłu, emocji, a także
wiary, nadziei i miłości młodego człowie-
ka, by codziennie doświadczali twórczej
radości pracy nauczycielskiej.

Niech ten wiersz dedykowany wam,
Czcigodni Nauczyciele, a opisujący
w smutnych kolorach wysiłki pedagogów,
niech zmobilizuje do napisania drugiej czę-
ści poematu, który by ukazywał piękno tego
zawodu.

(ciąg dalszy ze str.3)

Musimy siać choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron

Musimy siać nie wiedząc w którą stronę
Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew
Nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony
W dożynki czyj radosny huknie śpiew

Organizatorzy serdecznie zapraszają na
obchody VI Dnia Solidarności Z Osobami
Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia -
Otwórzcie Drzwi”, który rozpocznie się
Mszą Św. w dniu 9 września 2007 r. (nie-
dziela) o godz. 13.15 w Bazylice Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny w Wado-
wicach.

Choroby psychiczne są wielkim wyzwa-
niem dla rozwoju współczesnej medycy-
ny. Widzimy, jak ona nie może sobie z nimi
poradzić. Są coraz częstsze i bardziej na-
tarczywe. Te choroby należą do wstydli-
wych. Bardzo dobrze, że choć raz w roku
problem człowieka psychicznie chorego
jest społecznie ukazywany.

Dziękuję Organizatorom za podejmowanie
krzyża, który dotyka część społeczeństwa.

Ks. Proboszcz

Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi

Nie wolno nam ni sił ni dnia marnować
Musimy siać musimy tworzyć cud
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować
Na świecie głód na świecie ciągle głód

A nas tak mało tych co mogą pomóc
Ze swych spichlerzy szczyptę braciom dać
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona
My róbmy swoje my musimy siać

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 02.09.2007r. odbyło się spo-

tkanie, któremu przewodniczył ks. Infułat
Jakub Gil. W spotkaniu uczestniczyło
4 księży oraz 23 członków Rady. Spotka-
nie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, a na-
stępnie Przewodniczący Rady p. Bogdan
Pamuła, po przywitaniu zebranych, przed-
stawił tematy spotkania.
1. Konferencja ks. Janusza - Wizyta Ojca
Świętego w Austrii.
2. Sprawozdania-relacje:
- ks. Janusz, ks. Marek- kolonie nad morzem
- ks. Maciej –piesza pielgrzymka do Czę-
stochowy
- ks. Mieszko - rekolekcje w Szarym – oaza
- p. Karol Habrzyk – PUKS-„Karol”
- p. M. Zadora –wakacyjne „radosne
czwartki”
- kolonie dla osób niepełnosprawnych
3. 10-ta rocznica misji św.- X 2008 rok

Członkowie DRP złożyli gratulacje ks. In-
fułatowi z okazji odznaczenia Srebrnym Krzy-
żem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

W leżącej pod  Luboniem wiosce Glistne
15 sierpnia odbywały się uroczystości pa-
triotyczno-religijne upamiętniające poległych
żołnierzy AK. Byli żołnierze modlili się za
towarzyszy w miejscowym kościele pod
przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila,
naszego proboszcza. Na tym partyzanckim
święcie Wojewoda małopolski odznaczył
ks. Infułata Jakuba Gila Srebrnym Krzy-
żem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Ad1. Ks. Janusz przybliżył nam 2-dniową,
od 7-9.X drugą w tym roku, a 5 już, piel-
grzymkę zagraniczną Papieża Benedykta
XVI. Motywem tej pielgrzymki jest 850-
lecie Sanktuarium Maryjnego w Austrii.
Papież przybywa jako Pielgrzym do pań-
stwa katolickiego tylko w 80%. Pod ha-
słem „Patrzeć na Chrystusa” chce wzbu-

dzić wiarę i nadzieję. Jest to warunek roz-
woju Kościoła i jego życia. We wszystkich
kościołach w Austrii będzie w tym czasie
wystawiony Najświętszy Sakrament. Oj-
ciec Święty spotka się z wieloma osobami,
z którymi żyje Kościół austriacki. Poboż-
ność austriacka nie jest z tradycji lecz
z wyboru i decyzji. Kościół austriacki jest
kościołem otwartym z wolontariatem i du-
chowieństwem.

Ad2. Ks. Marek i ks. Janusz, opiekuno-
wie dwóch turnusów kolonii w Sopocie,
zdali nam relacje z pobytu dzieci i młodzie-
ży nad morzem. W koloniach uczestniczy-
ło ok.500 dzieci z parafii i okolic. Kolonia
w Sopocie organizowana była już 9 raz
i daje trzy główne cele:
- „Wczasy” z Panem Bogiem. Element re-
ligijno-modlitewny obecny w każdym dniu
pragnie zaszczepić wiarę.
- możliwość wyjazdu na wypoczynek dzie-
ci w teren nadmorski
- wyjazd dzieci z rodzin mniej zamożnych
na kolonie za darmo (ok.50-60 dzieci).
Organizowane są wyjazdy do pobliskich
miast np. Gdańska, Gdyni, oraz liczne za-
bawy, konkursy na terenie budynku szkoły.
- Ks. Mieszko zorganizował rekolekcje
wyjazdowe dla Oazy Dzieci Bożych w Sza-
rym od 28.07-14.08, w których uczestni-
czyły 22 osoby.

- Ks. Maciej zorganizował pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. Ze słowami ,,Przy-
patrzcie się powołaniu naszemu” poruszył
temat powołań. Konferencje prowadzone
były przez kapłanów oraz osoby świeckie
dające świadectwa powołań. W pielgrzym-
ce uczestniczyło 509 osób, w tym ok.60
osób z naszej parafii.

- P. Karol Habrzyk przedstawił nam ,,wa-


