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 ludziach? – zapytałem
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Spieszmy się kochać
XXV Niedziela Zwykła
Dziękujemy dobry Panie
Boże za dar życia w okresie
pontyfikatu Jana Pawła II
Wielkiego.
Zanosimy gorące prośby,
abyśmy mogli Go jaknajrychlej wielbić na ołtarzach.
Rodzina Filków

To, że przejęci przyszłością zaniedbują teraźniejszość i przez to nie
żyją ani w teraźniejszości ani w przyszłości.
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIE CZYTANIE ZPIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

ROKAAMOSA
Am 8, 4-7
Bóg ukarze gnębicieli ubogich

1 Tm 2, 1-8
Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

EWANGELIA: Łk 16, 1-13

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Jezus
powiedział
do swoich
uczniów:«Pewien bogaty człowiek miał
rządcę, którego oskarżono przed nim, że
trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz
mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam
do siebie: „ Co ja pocznę, skoro mój pan
pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę,
żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię,
żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów,
gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał
więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś
winien mojemu panu?” Ten odpowiedział:
„Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz:
pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego:
„A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto
korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje
zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan

O

pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także
wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych
przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc
w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto
wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym
dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam
da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie”».

Karol Wojtyła wraz z Karolem Juniorem.
Przed świętami Bożego Narodzenia odnowiony ołtarz będzie w Bazylice radował
nasze oczy. Koszta tej pracy wynoszą
50.000 zł. Krakowski Konserwator ma
przekazać sumę 20.000 zł, natomiast parafia doda 30.000 zł.
Dzięki ofiarności parafian, a także pomocy Głównego Konserwatora naszego województwa dotychczas odnowiliśmy
wszystkie ołtarze za wyjątkiem tego jednego. Pozostaje nam do renowacji ambona,
a także stacje drogi krzyżowej, jak również oświetlające pająki. Jesteśmy także
w trakcie realizowanych prac kaplicy przyszłego św. Jana Pawła II Wielkiego.

Wciąż odnawiamy
W piątek 7. września przekazaliśmy do
renowacji do pracowni konserwatorskiej archidiecezjalnego muzeum w Krakowie ołtarz Serca Bożego. Rozbiórka tego ołtarza
była trudna, gdyż składa się z dużych elementów. Przez lata rzeźby ołtarza uległy
poważnemu zniszczeniu. Także obrazy nadwerężył ząb czasu. Pracownicy – konserwatorzy mają za zadanie nasycić drzewo
impregnatami przeciw robacznymi, uzupełnić ubytki a przez to przywrócić piękno
ołtarza, przy którym swoje miejsce miał
Ojciec Papieża wraz ze swoim Synem –

Więzienna kaplica

była resocjalizacja ludzi łamiących prawo.
W więzieniu wadowickim odsiaduje różne
wyroki prawie 410 osób. Wśród różnych
sposobów pomocy osadzonym omawiano
również rolę kaplicy, która tam powstaje.
Władze prosiły również ks. Kardynała, ażeby w tej kaplicy na stałe było tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nasz
Metropolita chętnie na tę propozycję przystał i obiecał, że zafunduje tabernakulum.
Dla upamiętnienia wyboru wadowiczanina na Papieża kaplicę tę poświęci ks. Kardynał 22. października o godz. 17.00.

We wtorek 4. września ks. kardynał Stanisław Dziwisz w swojej krakowskiej rezydencji przeprowadził rozmowę z władzami więzienia wadowickiego. W posiedzeniu tym brały udział następujące osoby:
V-ce Minister Sprawiedliwości Beata Kempa, Zastępca Dyrektora Generalnego SW
płk Paweł Nasiłkowski, Dyrektor więzienia
wadowickiego ppłk Bogdan Koźbiał oraz
jego Zastępca mjr Jacek Jończyk, a także
ks. Proboszcz Bazyliki Wadowickiej
ks. Infułat Jakub Gil. Tematem spotkania

ks. Proboszcz Jakub Gil

Oto słowo Pańskie

przewrotnym włodarzu

Jest jednoznaczna aż do bólu. Rzuca nam
poważne oskarżenie o brak fantazji, ograniczoność i lenistwo w wykorzystaniu
talentów w służbie Królestwa Bożego i własnego zbawienia. „Synowie tego świata
roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światłości”.

Jezusowa opowieść traktuje o człowieku umiejącym wybiegać myślami daleko
w przyszłość, przewidzieć rozwój wypadków, tak aby po okresie niekorzystnym dla
siebie być szanowanym przez innych. Stąd
przypowieść o obrotnym rządcy nie jest
dwuznaczna.

o. Wiesław Dawidowski OSA
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Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa,
prezbitera, w środę – wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, w czwartek
– wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera, w piątek – wspomnienie św. Wacława,
męczennika, w sobotę – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Pogrzeb

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

Śp. Wiesław Gałuszka, ur. 1956 r., zam. ul. Olbrychta
Śp. Krzysztof Góra, ur. 1945 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz, ur. 1955 r., zam. ul. Baśniowa
-7-

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Czwartek 27 września
6.00 O miłosierdzie Boże dla Michaliny
i zmarłych pokrewnych
7.00 Śp. Barbara Czechowicz
7.30 Śp. Józef Dyrcz
8.00 Śp. Zofia Woźna
12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
18.00 Śp. Józef Ciepły

Intencje mszalne:

Piątek 28 września
6.00 Śp. Zofia Woźna
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Czesław Drabek - 10 r. śm. i z rodz.
Wysockich i Pietkiewiczów
8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp. Barbara Czechowicz
18.00 Sp. Za zmarłych z rodzin Becker i Maj
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł.
Boże dla Anny i Józefa w 35 r.ślubu

Poniedziałek 24 września
6.00 Śp. Zofia Woźna
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp.Rozalia, JakubStuglik,Teresa Janik
8.00 Śp. Rozalia Saferna, mąż i rodzice
12.00 Śp. Józef i Anna Twaróg
18.00 W int. 18 urodzin Łukasza o zdrowie,
bł. Boże w życiu.
Śp. Izabela

Sobota 29 września
6.00 Śp. Barbara Czechowicz
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30
8.00 Śp. Stanisław Budzowski
12.00 Śp. Józef Dyrcz
18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
Śp. Jadwiga i Tadeusz Buchała

Wtorek 25 września
6.00 Śp. Zofia Woźna
7.00 O zdrowie ibł. Boże dla Michała Malejki
ijego szczęśliwą podróż do rodziny na Białoruś
7.30 Dziękczynno-błagalna w 25 r. ślubu
dla Urszuli i Romana Guzik
8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp.WandaLichocka,Balbina Potoczna
18.00 Śp. Józef Ciepły

Niedziela 30 września
6.00 Śp. Barbara Czechowicz
7.30 Śp. Józef Ciepły
Śp. Stanisław, Helena Madyda
9.00 Śp. Cecylia Chmiel
10.30 Śp. Maria Czopek - 22 r.śm.
12.00 Śp. Michał, Ryszard,Rozalia i Jan Jakubik
13.15 Śp. Rozalia Rączkiewicz, zm. z rodziny
18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

Środa 26 września
6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.00 Śp. Józef Ciepły
7.30 Śp. Zofia Woźna
8.00 Dziękczynna iz prośbą o łaskidla Rozalii
12.00 Śp. Józef i Maria Baran
18.00 W intencjach nowenny

Pielgrzymka

LOURDES, LA SALETTE, MARIAZELL,

ALTOTING, DACHAU, MEDIOLAN, TURYN, PADWA...
Ks. Krzysztof Główka organizuje pielgrzymkę w dniach od 17 do 25 listopada.
Szczegóły na afiszach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Organizatorem
/tel. kom. 888 123 000/ Zapisy w kancelarii parafialnej.
-6-

XXV Niedziela Zwykła 23 września 2007 r.
1. W środę, na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się o dobre przygotowanie naszej
młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.
2. Zapraszamy na katechezy przygotowawcze młodzież z klas III gimnazjum oraz
tych, którzy dotychczas nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania w następujące dni: Ks.
Marek Poznański katechizuje w poniedziałek o godz. 18.30, ks. Maciej Ścibor w środę
o godz. 18.30, ks. Janusz Żmuda w czwartek o godz. 18.30. W piątek o godz. 17.00
– ks. Krzysztof Główka, a o godz. 18.30
ks. Mieszko Pabiś.
3. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie członków
Honorowej Straży Serca Bożego.
4. W piątek 28 września pielgrzymujemy
do Łagiewnik przez sławną Arkę w Bieńczycach. Wyjazd o godz. 10.00. Koszt przejazdu 12 zł.

5. W przyszłą niedzielę kazania na mszach
św. wygłosi ks. Włodzimierz Siek proboszcz z Irkucka. Po mszach św. będzie
zbierał ofiary na kościół.
6. Pielgrzymka grup modlitwy i czcicieli
św. o. Pio do Częstochowy, wyjazd 29 września godz. 17.00. Powrót godz. 3.00. Koszt
25 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
7. W pierwszą niedziele 7. października ,
tzw. Różańcową, zapraszamy parafian na
procesję różańcową, która rozpocznie się
o godz. 17.00 i odbędzie się po placu Jana
Pawła II.
8. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej, a także do Kałkowa-Godowa, oraz na Święty Krzyż
w czwartek 4 października. Wyjazd o godz.
6.00. Koszt przejazdu 40 zł.

Byłem w więzieniu...

W więzieniu wadowickim przed wojną
była kaplica. Był tam również specjalny kapelan. Wiemy, że po wojnie władza ludowa
wyłączyła wszystkie miejsca użyteczności
publicznej spod władzy Kościoła. Ksiądz nie
miał wejścia, ani do szkoły, ani do szpitala,
czy też domu opieki społecznej, jak również do więzienia. Dzięki zmianom przeprowadzonym przez Solidarność w latach 80.,
które dojrzały w 1989 r. Kościół przez swoich duszpasterzy może swobodnie ewangelizować w tych miejscach.
W wadowickim więzieniu wydzielono
pomieszczenie na kaplicę i w niej, co niedzielę, ksiądz z parafii odprawiał mszę św.
o godz. 8.15. Prawie 5 lat temu kapliczne
pomieszczenie przekształcono na celę więzienną. Władze więzienia wadowickiego

Dwa tygodnie temu ukazał się w „Tygodniku Powszechnym” wywiad z prof. Andrzejem Zollem, który między innymi
mówił: „W Polsce siedzi w więzieniach 91
tysięcy ludzi, zaś miejsc po przebudowie
kaplic, korytarzy i bibliotek na cele jest około 72 tysiące. Mamy więc o 20 tysięcy za
dużo ludzi w więzieniach”.
Więzienie wadowickie ma bardzo bogatą
historię. Obecnie odsiaduje w nim, różnej
wysokości kary, 410 zatrzymanych. Obsługuje tę instytucję przeszło 80 ludzi różnych specjalizacji. Jest to więc miejsce
przebywania prawie 500 ludzi. Pół tysiąca.
Od strony religijnej są w naszej diecezji
parafie, które liczą tyle samo ludzi. Jeden
ksiądz jest dla nich przeznaczony.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

zasugerowały naszemu kapelanowi, że jest
taka zmiana konieczna. Oczywiście nie
mieliśmy wielkiego wyboru i dlatego – na
propozycję, że w każdą niedzielę możemy
odprawiać Mszę Św. w świetlicy – przystaliśmy.
W zeszłym roku na zebraniu w wadowickim więzieniu, któremu przewodniczyła
Pani V-ce Minister Sprawiedliwości Beata
Kempa, omawiano problem resocjalizacji
uwięzionych przez pracę. Władze wadowickiego więzienia chętnie godziły się, by
osądzeni mogli wracać do normalnego życia
pracując jako fachowcy wykonywujący
różne zadania. Było w tej dyskusji mocno
podkreślone znaczenie w życiu więziennym
resocjalizacji przez pracę. Przy dużej akceptacji zebranych tego kierunku przemiany człowieka – zapytałem, czy w pracy nad
uwięzionymi jest postawiona na właściwym
miejscu duchowa strona osadzonego. Pytałem o rolę kaplicy i spotkań religijnych w
więzieniu. W głowę Pani Minister Kempy
głęboko zapadło to moje pytanie. Przy okazji przekazała Dyrektorowi więzienia wadowickiego Panu ppłkowi Bogdanowi Koźbiałowi polecenie, by urządzić kaplice
z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście na
tę pracę władze więzienne przekazały odpowiednią sumę pieniędzy. Prace nabrały
ogromnego tempa. Pod koniec października kaplica ma być oddana do użytku.
W rozmowie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, którego poproszono, aby
kaplicę tę poświęcił zaproponowano, aby
patronem był długoletni zesłaniec, człowiek
związany z Wadowicami, św. Rafał Kalinowski. Ksiądz Kardynał bardzo czci
św. Rafała Kalinowskiego, doskonale zna
Jego historię. Zasugerował jednak, aby kaplica w więzieniu wadowickim miała tytuł:
„Jezusa Chrystusa – Odkupiciela Człowie- -4-

ka”. Taką nazwę ma pierwsza encyklika
Jana Pawła II.
Chodziło ks. Kardynałowi, aby więźniów
przebywających w Wadowicach bardziej
powiązać z Jezusem Chrystusem przez
przyczynę Sługi Bożego Jana Pawła II.
Równocześnie ks. Kardynał zaproponował,
że tabernakulum, a także monstrancję
i puszkę na komunikanty przekaże w darze
do tej kaplicy, którą będzie chciał poświęcić w poniedziałek, 22 października.
W przyszłości nie wiadomo, kto będzie
duszpasterzował w tej kaplicy. Czy Ojcowie Karmelici, jak bardzo pragnąłby tego
ks. Kardynał, czy też kapłani z naszej parafii. Ważne jest jednak, by tym ludziom odciętym od świata poświęcić więcej czasu
na ewangelizację.
Pan Jezus, gdy mówi o czynach miłosierdzia to powiada: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie”. Słowa: odwiedziliście Mnie i przyszliście do Mnie są treściowo bardzo blisko siebie. W naszej religijnej świadomości odwiedzać chorych jest
czymś normalnym. Bogu dzięki często to
robimy. Spotkać się z uwięzionymi normalnie nie wchodzi w rachubę w naszych postawach chrześcijańskich. Także i z tego
powodu, że więzienia są miejscami zamkniętymi. Nie łatwo z uwięzionymi się
skontaktować. Nie mamy żadnych wyrzutów, że tam nie chodzimy. W szpitalu i w
więzieniu są ludzie chorzy, poranieni. Tu
i tam są jednak zupełnie inne choroby, inne
zranienia. Do szpitala rodzina idzie, by odwiedzać bliskiego. Niesie mu różnoraką pomoc. To postawa chrześcijańska. W więzieniu rzadziej rodziny odwiedzają swych
krewnych. Osadzony tam jest człowiekiem,
który niejednokrotnie zrobił wielką krzywdę. Często nie wzbudza sympatii, ani
współczucia. Jego osadzeniu towarzyszy

niejednokrotnie u ludzi uczucie ulgi. Wreszcie dotknęła go sprawiedliwość – tak sobie
niejednokrotnie myślimy. Szpital pomaga
w wyleczeniu. Rzadko więzienie pomaga
człowiekowi, by stał się lepszym. Częściej
jest szkołą większego wycwanienia.
Słowa Jezusa: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” wciąż są aktualne. Z niezbadanych wyroków Opatrzności Bożej z Wadowic wyszedł Wielki Papież Jan Paweł II,

ale także Bóg chciał, żeby w Wadowicach
było więzienie, w którym jest przeszło 400
osadzonych i prawie 100 obsługujących.
Pięćset ludzi to mała parafia. W naszych
czasach można swobodnie tam duszpasterzować. Wyrzucam sobie jako proboszcz,
że za mało troski w tę nieefektowną pracę
wkładamy. Piszę to, by prosić was o większe nasze zaangażowanie w tę ważną sprawę… „przyszliście do Mnie”.
ks. Proboszcz

Katecheci radzą

mie dialogu, rozmów z nimi czy też wspólnych rekolekcji.
Omawiany był również program rekolekcji wielkopostnych na rok 2008. Ustaliliśmy terminy rekolekcji oraz przydział szkół
na poszczególne tygodnie.
W rozmowach ks. Infułat Jakub Gil podkreślił bardzo ważne dni w roku kalendarzowym, tj. 16 października, 2 kwietnia,
18 maja, z prośbą by szkoły uwzględniły je
w harmonogramie zajęć szkolnych.
Nasze rozmowy były też skoncentrowane
na pytaniu: „Jakich metod i sposobów używać we współczesnym świecie, by docierać do młodzieży i być dla nich nadzieją?”
Spotkanie zakończyło się życzeniami
ks. Infułata Jakuba Gila, by nie brakowało
nam entuzjazmu i zapału w pracy katechetycznej w roku szkolnym 2007/08.

We wtorek 5.09.2007 odbyło się spotkanie katechetyczne w składzie: ks. Infułat Jakub Gil, ks. Marek Poznański, Pani Ewa
Chmura, Pani Iwona Bzowska, s. Agata
Jacek, s. Miriam Bednarz.
Tematy, które poruszaliśmy to:
- spotkania II klas, które będą odbywały
się w I niedziele każdego miesiąca, 14.30 katecheza dla rodziców w Domu Katolickim, śpiew dla dzieci w kościele; 15.00wspólna Eucharystia;
- udział i zaangażowanie dzieci klas
II,III,IV,V,VI, do grup modlitewnych tj.
Oaza Dzieci Bożych, Kółko Misyjne, ministranci.
- stworzenie i działanie grup młodzieżowych przy parafii, by być dla nich nadzieją;
- stworzenie grup akademickich w for-

s. Miriam

Dni Papieskie

Noc czuwania
Z 16 na 17 listopada, tj. z piątku na sobotę, parafie naszego dekanatu organizują
czuwanie nocne na Jasnej Górze. Chcemy
wspólnie jako parafianie ziemi wadowickiej modlić się przed Jasnogórska Matką
w różnorakich potrzebach. Zachęcamy do
udziału.
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W niedzielę 14 października, na mszach
św. kazania będzie wygłaszał ks. prof. Jan
Machniak. W dzień 16 października, w 29.
rocznicę wyboru Wadowiczanina kard.
Karola Wojtyły na Papieża, mszę św.
o godz. 12.00 odprawi ks. bp Albin Małysiak. Po niej młodzież szkoły średniej im.
ks. Tischnera organizuje na rynku specjalny program papieski.

