TBS
W środę 3 października,
na ul. Batorego, poświęcałem blok, w którym znajdą
24 rodziny mieszkania wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Małopolska.
W sumie przez prawie 5 lat wybudowano
kilka bloków, w których mieszka dotychczas 150 rodzin. W najbliższym czasie dojdą
pozostałe rodziny, w sumie będzie ich prawie 180. Na osiedlu tym zamieszka ok. 500

Głosowanie
W najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory. Wielu z nas jest zawiedzionych współczesnym stylem rządzenia,
a także nie utożsamia się z przedwyborczą
kampanią.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że przez
udział w głosowaniu mamy wpływ na to,
kto wejdzie do parlamentu. Nie powinniśmy być zniechęceni, a zewnętrznym znakiem tego miałaby być nasza absencja
w głosowaniu. Trzeba iść i oddać swój
głos. Partii jest wiele. Każda z nich się
chwali, jak bardzo pragnie pomagać Ojczyźnie. Myślę, że nie powinniśmy głosować na tą partię, która wyraźnie głosi pra-

parafian. Cieszę się
z tych nowych parafian
wadowickich. Mam
serdeczną do nich prośbę, by w swoim życiu
przyjęli zasadę św. Augustyna, że jeśli Bóg jest na pierwszym
miejscu, to wszystkie inne sprawy są na
właściwym miejscu. Modlę się o tę łaskę
dla mieszkańców tych bloków, bo rzeczywistość wskazuje na wyobcowanie tych
mieszkańców z parafii.
Ks. Proboszcz

wo do aborcji, oraz eutanazji, a także likwidację religii w szkole, czy też publicznie urąga ojcu Rydzykowi. Napastliwe słowa kierowane na ojca Dyrektora Radia
Maryja wyglądają tak, jak gdyby dla współczesnych Polaków i Ojczyzny, wielkim
zagrożeniem było Radio Maryja. Nie muszą
kochać tego radia, ani ojca Dyrektora, ale
w imię tolerancji, o której te partie tak głośno mówią, mogłyby przed wyborami na
ten temat milczeć.
Ja będę głosował na kandydata do sejmu
i senatu, o którym wiem, że jest porządny
i kompetentny. W sposób odpowiedni będzie reprezentował w parlamencie ziemię
wadowicką.
Ks. Proboszcz
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Z radością zawiadamiamy, że w ubiegłą niedzielę następujące dzieci przyjmują Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Zuzanna Urbańczyk, córka Radosława i Marty
Milena Witek, córka Roberta i Ewy
Zofia Udała, córka Macieja i Anety
Weronika Matras, córka Pawła i Dominiki
Artur Jarosz, syn Dariusza i Izabelli
Anna Orkisz, córka Sławomira i Małgorzaty
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Panie Boże, dziękuję z całego serca za tak wspaniałego Apostoła, jakim był
nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Zapewniam Cię, Ojcze Święty, o stałej
modlitwie, tak jak prosiłeś „za życia i po śmierci”. Dziękuję za Twój trud i tyle
cierpień, które zapadły głęboko w moje serce.
Modlę się do Wszechmogącego o rychłe włączenie Sługi Bożego Jana Pawła II
w poczet Twoich Świętych.
Anna Jarczak

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE ZDRUGIEGO LISTU ŚW.
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ

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

2 Krl 5, 14-17
Uzdrowienie Naamana

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

EWANGELIA: Łk 17, 11-19
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali 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 oczyszczeni.Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 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».
Oto słowo Pańskie

Wdzięczni niewdzięczni

dziewięciu wcale nie zachowało się niewdzięcznie. Nie zostali ukarani i nie przylgnął do nich na powrót trąd. Dziękczynienie trędowatego Samarytanina stało się dla
Jezusa okazją do nauczenia Apostołów
smutnego prawidła: ludzie najczęściej myślą
o tymczasowym zysku. Ich życie koncentruje się wokół własnego życia. Autentyczną
zaś wiarę wyznają najczęściej ci, którym
ortodoksyjni wierzący najchętniej odmówiliby prawa do zbawienia.

Opowieść o uzdrowieniu to właściwie
przypowieść o tym, co się dzieje z ludźmi
dotkniętymi paradoksem cierpienia, którym
dano wyjątkową szansę: szansę na powrót
do społeczeństwa i na świeże spojrzenie
na dar życia, jako dar od Boga. Z całej dziesiątki tylko jeden, Samarytanin, człowiek
znienawidzony przez ówczesnych Żydów,
potrafił powiązać dar swojego uzdrowienia, swoją nową sytuację życiową z innym
niż tylko ziemskim wymiarem. Pozostałych

o. Wiesław Dawidowski OSA

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

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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W całym majestacie podziwialiśmy piramidę Żółtej Turni (2087m), Granatów
(2239m), Koziego Wierchu (2291m), Zawratu (2159m), Świnicy (2300m), Kościelca (2158m), Kasprowego Wierchu
(1985m). W tej niezwykłej scenerii odpoczywaliśmy na Hali Gąsienicowej przy
schronisku „Murowaniec”.

Pielgrzymka w góry
22 września 2007 roku w piękny, jesienny dzień wyruszyliśmy na kolejną w tym
roku pielgrzymkę do Zakopanego. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy modlitwą. Ks. Infułat Jakub Gil przybliżył nam postać błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek, posługujących ubogim – beatyfikowanej przez Jana Pawła II 6.06.1997r. w Zakopanem. Była ona patronką naszego dzisiejszego pielgrzymowania.

Warto tu przypomnieć słowa Jana Pawła II, który kiedyś powiedział: „Góry (...)
pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki,
strome podejście kształtuje charakter,
a kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”.
My podczas naszej wędrówki tego doświadczyliśmy. Odpoczynek przywrócił
nam siły i postanowiliśmy wędrować dalej
nad Czarny Staw Gąsienicowy (1620m),
jedno z największych jezior tatrzańskich
(665x425m, pow. z wysepką 17,94 ha, głębokość 51m).

Kiedy dojechaliśmy do stolicy Tatr przy
Rondzie Jana Pawła II spotkaliśmy się
z przewodnikiem tatrzańskim, z którym pojechaliśmy do Kuźnic. Celem dzisiejszej
wędrówki była Hala Gąsienicowa. Po wykupieniu biletów, bo wchodziliśmy w obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego, ruszyliśmy żółtym szlakiem na Halę przez Jaworzynkę (5km). Najpierw droga prowadziła doliną, na zboczach widać było liściaste drzewa, które przybrały już jesienne
barwy. F. Foleński nazwał Jaworzynkę „doliną ciszy, cienia i pogody”. Potem pięliśmy
się coraz wyżej w górę, co jakiś czas odpoczywaliśmy, podziwialiśmy roztaczające
się widoki, słuchaliśmy wyjaśnień przewodnika. Dalej droga wiodła wśród kosodrzewin i upłazków. Doszliśmy do Karczmiska
(1501m), zwanego też Przełęczą między
Kopami. Na trasie było coraz więcej turystów, bo tu łączyły się szlaki.

„Urocza piękność tego stawu wprawia
każdego wielbiciela górskiej przyrody
w zachwyt” – pisał w 1881r. B. Gustowicz. Nas też urzekło jego piękno, a także
to, że znaleźliśmy się w sercu gór, mogliśmy podziwiać malownicze szczyty Tatr.
Jan Paweł II podczas wycieczki w Alpy
w 1986 roku powiedział: „Patrząc na szczyty
ma się wrażenie, że ziemia wznosi się ku
górze, jak gdyby pragnęła dotknąć nieba”.
Do Kuźnic wracamy teraz niebieskim
szlakiem przez Boczań, cały czas podziwiając panoramę gór w blasku słońca.
Może trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z dzisiejszej wyprawy dziękowaliśmy
ks. Infułatowi za kolejną piękną pielgrzymkę. Wielu z wielkim wysiłkiem pokonywało
trudy górskiej wędrówki, ale to co zobaczyli pozostanie na długo w pamięci.

Nagle stanęliśmy oczarowani tym, co zobaczyliśmy – szczyty gór pokryte śniegiem,
które lśniły w promieniach słońca, żółte
turnie, niżej zieleń kosodrzewiny, a nad
wszystkim błękitne niebo, tego się nie da
opisać.
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Maria Zadora

Intencje mszalne:

Poniedziałek 15 października
6.00 Śp. Józef Dyrcz
7.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
7.30 Śp. Barbara Czechowicz
8.00 Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł-25 r.śm.
12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
18.00 Śp. Jadwiga - 1 r.śm.
Śp. Krzysztof Góra
Wtorek 16 października
6.00 Śp. Barbara Czechowicz
7.00 Śp. Stanisław Śliżewski
7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
8.00 O zdrowie i bł. Boże dla Zdzisławy
12.00 Śp. Aniela, Walenty, Stanisław
Grabysz, Zofia i Michał Cygan
18.00 Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Krystyna Klauzner
Środa 17 października
6.00 Śp. Andrzej Lasek
7.00 Śp. Stanisław, Tekla Skoczylas
7.30 Śp. Józef Dyrcz
8.00 Śp.Kazimierz,Anna,Szczepan,Rozalia Góra
12.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
18.00 W intencjach nowenny

Czwartek 18 października
6.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
7.00 Śp. Józef Dyrcz
7.30 Śp. Michał, Anna Skoczylas
8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp. Aniela i Władysław Krzysztoń-5 r.śm.
18.00 Śp. Stanisław Tatar - 17 r.śm.
Śp. Tadeusz Zembaty
Piątek 19 października
6.00 Śp. Krystyna Klauzner
7.00 Śp. Józef Dyrcz
7.30 Śp. Stefan Brusik
8.00 Śp. Tadeusz Kłaput i rodzice
12.00 Śp. Urszula Sowa, Marek Palus
18.00 Sp. Teresa Skowronek-Jamka
Śp. Piotr Rataj
Sobota 20 października
6.00 Śp. Leon Grabowski i syn Andrzej
7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.30 Śp. Józef Dyrcz
8.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
12.00 W 50 r. ślubu Haliny i Józefa Kozioł
z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże
18.00 Śp. Dominika i Franciszek Madej
Anna i Jerzy Wiktorowie w 40-lecie
małż. o bł. nad rodziną
Niedziela 21 października
6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.30 Śp. Franciszek Zadora - 10 r.śm.
Śp. Krzysztof Góra
9.00 Śp. Agnieszka Gurdek
10.30 Śp. Czesław Czaicki - 5 r.śm.,
Śp. Józef Czaicki - 10 r.śm.
12.00 Śp. Stanisław Budzowski
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Julian Garbień, Katarzyna i Andrzej

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w środę – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w czwartek – Święto św.
Łukasza, Ewangelisty, w piątek – wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera, w sobotę
– uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej i
miasta Krakowa.
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Ogłoszenia parafialne
XXVIII Niedziela Zwykła 14 października 2007 r.
1. Dzisiaj przeżywamy VII Niedzielę Papieską. Tematem jej jest: „Papież Obrońca
Godności Ludzkiej”. Służba liturgiczna zbiera dzisiaj po mszach św. na pomoc stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.
2. We wtorek 16 października, w 29
rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra kardynała Karola Wojtyły, ks. biskup Albin
Małysiak będzie o godz. 12.00 przewodniczył koncelebrowanej mszy św. Wszystkich, którzy mają ducha papieskiego zapraszamy na tę mszę św. Na apel jasnogórski
do Częstochowy pielgrzymujemy o godz.
16.00. Koszt przejazdu 25 zł. U nas przy
pomniku Ojca Świętego odśpiewamy apel
o godz. 21.37.
3. Serdecznie prosimy wiernych o odmawianie różańca w domach lub w kościele. Nabożeństwo różańcowe jest o godz.
17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.
4. W czwartek jest św. Łukasza Ewangelisty – Patrona Lekarzy. Ich trudną i odpowiedzialną pracę powierzamy Matce
Bożej na nabożeństwie różańca świętego.
W tym dniu o godz. 17.00 ma spotkanie
Rycerstwo Niepokalanej.

5. Akcja Katolicka ma spotkanie w piątek o godz. 16.30.
6. Wadowickie Centrum Kultury zaprasza na VII Konfrontacje Artystyczne. Szczegółowy program propozycji artystycznych
związanych z Dniami Papieskimi zamieszczony jest na afiszach.
7. W sobotę 20 października na mszy św.
o godz. 18.00 śpiewają 4 chóry zagraniczne, natomiast w niedzielę 21 października
na mszy św. o godz. 10.30 śpiewa chór
niemiecki.
8. W przyszłą niedzielę dzieci z grupy
misyjnej będą zbierały przy kościele datki
pieniężne na potrzeby misyjne. Natomiast
w tygodniu misyjnym będzie po różańcu
w kaplicy parafialnej loteria fantowa przeznaczona na ten cel.
9. W środę 24 października na godz.
18.45 zapraszamy do kaplicy Domu Parafialnego rodziców młodzieży, która w tym
roku szkolnym przygotowuje się na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.
10. W piątek 26 października pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 10.00.
Odwiedzimy muzeum Jana Pawła II na ul.
Kanoniczej w Krakowie. Koszt 12 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dar i tajemnica

że na rok przed urodzeniem Karola jego
rodzice otrzymują polecenie, aby zamieszkali w Wadowicach. Było to służbowe przeniesienie dokonane przez dowództwo wojskowe dla podoficera Karola Wojtyły. Można odpowiedzieć, że był to czysty przypadek, albo zrządzenie losu. My wierzący jesteśmy przekonani, że Boża Opatrzność
kieruje w każdym szczególe, losami świata

Przeżywamy 29 rocznicę wyboru Polskiego kardynała Karola Wojtyłę na katedrę
św. Piotra. W tych dniach kilka razy spotkałem się z pytanie dziennikarzy: czym dla
Wadowic, był pontyfikat Jana Pawła II.
Odpowiadam, że był wielkim Bożym darem i niezwykłą tajemnicą. Boży dar – to
łaska. Jakże inaczej można określić ten fakt,
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dzieć na to podstawowe pytanie dlaczego
tu się urodził?
Wielką tajemnicą i darem jest to, że Bóg
dał nam taką historię życia, która niejednokrotnie przecinała się z historią wielkiego
Papieża. Przecież to na naszych oczach
realizował się ten prawie 27-letni pontyfikat. Jeden z najdłuższych w historii Kościoła. Przez te lata patrzyliśmy i słuchaliśmy tego, co mówił Ojciec Święty. Nie
zawsze braliśmy Jego słowa jako odnoszące się do nas. Podobne losy tyczyły słów
papieskich, jak słów Jezusowych, które
padały na skały, ubitą drogę, między ciernie, a tylko niektóre na żyzną glebę dusz
ludzkich. Obowiązkiem naszym jest cierpliwe wracanie do tego, czego uczył Wielki Jan Paweł II. Czytając Jego najróżnorodniejsze wypowiedzi uświadamiamy sobie, jak bardzo ewangeliczne nauczanie było
jego treścią. Bożą tajemnicą jest, jak nauczanie papieskie użyźni nasze wnętrze.
Być w szkole Jana Pawła II, to nasze zobowiązanie.

i poszczególnego człowieka. Pragnieniem
Boga było, by przyszły Papież urodził się
w Wadowicach. Poprzez fakt urodzenia w
tym mieście, a także jego pobytu w nim,
mówimy o młodym Karolu Wojtyle jako
o Wadowiczaninie. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że nie była to rodzina wadowicka.
Ojciec przybył do Wadowic z polecenia
swoich przełożonych. Myślę, że rodzice
Karola Wojtyły pokochali to nowe miejsce
zamieszkania, choć przez dłuższy czas czuli
się tutaj obco. Natomiast dla przyszłego
Papieża Wadowice pozostały miejscem najurokliwszym, bo w nim spędził dzieciństwo
i młodość.
Za dar dzieciństwa i młodości Karola
Wojtyły, którą spędził w Wadowicach, dziękujemy Bogu nieustannie. Mam wdzięczność, że tak pokierował historią rodziny
Wojtyłów. Zdajemy sobie sprawę, że nie
mieliśmy żadnego udziału w tych Bożych
planach. Nosimy w sobie świadomość, że
dla nas Wadowiczan Papież jest darem
i tajemnicą. W pełni nie możemy odpowie-

ks. Proboszcz

29. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra
Z wielką żarliwością modlimy się w bazylice wadowickiej, a także w rodzinach naszej
parafii o rychłe wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. W skrytości serca spodziewamy się, że
może to niedługo nastąpi. Ile czasu zawiera to słowo „niedługo”– Bóg to wie. Przedkładam
Czytelnikom biuletynu świadectwo, które kilka tygodni temu otrzymałem od pewnej Włoszki.
Włochy Lugagano 27 sierpień 2007 r.
Drogi Księże
Jestem osobą, która rok temu udała się do Polski, a dokładnie do Wadowic. Nasze miasto
zorganizowało koncert w Wadowickiej Bazylice, poświęcony papieżowi Karolowi Wojtyle.
W podróż tę wyjeżdżałam z domu z wielkim bólem – zaledwie kilka dni wcześniej dowiedziałam się, że mój mąż musi poddać się poważnej operacji, w celu usunięcia nowotworu
języka. Proszę sobie wyobrazić moje zwątpienie. Nie chciałam wyjeżdżać, jednakże jakaś
wewnętrzna siła, oraz mój mąż nakłaniali mnie do tego wyjazdu – dlatego zdecydowałam się
pojechać.
I tu w Wadowickiej Bazylice płakałam i modliłam się za wstawiennictwem Papieża Karola
Wojtyły, abym potrafiła znaleźć w sobie siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i abym
miała odwagę wobec mojego męża, aby on nigdy nie widział u mnie zwątpienia i aby nie
cierpiał. Złożyłam także przyrzeczenie, iż ofiaruję Papieżowi jakąś cenną dla mnie rzecz.
Otrzymałam łaski, o które prosiłam. Operacja męża udała się. Wielka też była moja siła
i odwaga wobec wszystkich trudności dzięki Papieżowi Wojtyle. Czułam, że On mnie wspiera, a ja modliłam się za Jego wstawiennictwem. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale
wierzę, że będzie dobrze. Moja nadzieja jest wielka i dziękuję tylko Bogu za mojego i waszego Papieża Karola Wojtyłe.
Zapewniam o modlitwie.
Renata
PS Pani Renata złożyła jako wotum pierścionek.

Radosne wieczory seniora

Ułożył piosenkę, która prawdopodobnie
stanie się hymnem naszego klubu, a my już
umiemy ją śpiewać.
Zgodnie z wolą uczestników klub będzie
otwarty dla seniorów w czwartki od godz.
17.00. Ustalono, że spotkania wszystkich
klubowiczów będą organizowane w każdy
drugi czwartek miesiąca.
Niezdecydowanych, wahających się,
samotnych, zagubionych – zapraszamy –
przyjdźcie, pośpiewajcie, porozmawiajcie,
posiedźcie, bo „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, czuje się tylko sercem.”

W czwartek 20 września br. zainaugurowaliśmy nasze spotkania. Przybyło 40 osób.
W imieniu księdza Proboszcza powitał
wszystkich ks. J. Żmuda. Jego wypowiedź
była pełna optymistycznych prognoz. Wierzy, że klub będzie istniał i rozwijał różnorodną działalność.
Wieczór umilił wszystkim pan mgr Adam
Dec, którego występ pozostanie na długo
w naszej pamięci. Prowadził nas ulicami
Wadowic, przypomniał znane osoby, a ponieważ jest muzykiem i jednocześnie pisze
teksty, dlatego tez wyśpiewał ich historię.

Organizatorzy i Klubowicze
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Nowy rok akademicki w seminariach duchownych
W całym kraju w seminariach duchownych rozpocznie naukę ok. 850 studentów.
Na pierwszy rok najwięcej kandydatów
przyjęto w seminarium w Katowicach – 44,
następnie w Tarnowie – 40, w Lublinie –
33, w Przemyślu – 31, w Warszawie i Krakowie po 30. Obecnie największym seminarium w Polsce jest tarnowskie – na
wszystkich rocznikach do kapłaństwa przygotowuje się tam 235 kleryków, w Przemyślu 184, w Warszawie 143, w Krakowie 140,
w Poznaniu 132 i 130 w Radomiu.

Dzieląc się z czytelnikami tymi liczbami
pragnę podkreślić, że żywotność wiary społeczeństwa okazuje się przez powołania kapłańskie.
Z naszej parafii jest Piotr Kuglin na 5 roku
seminarium krakowskiego. Na pierwszy rok
studiów teologicznych, po odbytym nowicjacie jezuickim, poszedł Przemysław Gębala. Módlmy się, by klerycy jak najlepiej
przygotowali się do sakramentu kapłaństwa.
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