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milię, której temat zaczerpnięty był z Ewangelii wygłosił o. Zbigniew.
Przypomniał nam o roli
Serca Bożego w kościele
domowym. Mamy także
szczególnie, jako członkowie Straży, trwać z Chrystusem jak latorośle w winnym krzewie. Nasz pobyt w tym
sanktuarium zakończyliśmy modlitwą błagalną odmawiając koronkę do miłosierdzia
Bożego.
Wracając wielbiliśmy Pana za tak piękny
dzień dany nam. Wspomnieć należy o serdecznej gościnności o. Zbigniewa i jego

Seniorzy
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron...”
/J. Słowacki/

11 października br. – czwartek,
godz.17.00 – klub seniora przygotowany
do obchodów Dnia Papieskiego. Jest z nami
ks. proboszcz infułat Jakub Gil. Cisza, spokój, zapalone świece, kremówki na odświętnie przygotowanych stołach – dar od państwa Hardków, Kryjaków i Leniów.
W wystroju przeważają kolory żółty i biały. Portret Wielkiego Wadowiczanina na
centralnym miejscu. Gaśnie światło. Przenosimy się do roku 1848, gdy nasz wieszcz

darze stwarzania jakby
rodzinnej atmosfery
i bliskości dla każdego
z nas. O. Zbigniew
w poobiedniej porze
przygotował nam niespodziankę. Była to przejażdżka zabytkowym wozem strażackim z 1926 roku, po
starej Alwerni.
Ojcu Zbigniewowi bardzo serdecznie
dziękujemy za pokrzepienie naszych serc
wspaniałym słowem jak również za gościnę i miły pobyt i zapewniamy o naszej
modlitwie. Bóg zapłać.

Bronisz godności ludzkiej
XXIX Niedziela Zwykła

Maria Rokowska
Anna Brańka

Juliusz Słowacki napisał wiersz „Słowiański Papież”, a potem recital Adama Deca.
Swoje występy wokalne łączy z wypowiedziami Papieża skierowanymi do Wadowiczan w roku 1979. Niespodzianką dla
wszystkich są dwie nowe zwrotki dopisane do piosenki „Moje Wadowice” przez
p. Adama. Uczestniczymy w tym wielkim
Święcie poprzez chóralny śpiew, owacyjne brawa. Jesteśmy pod wrażeniem. Na
zakończenie trzymamy się za ręce – brzmi
„Barka”.
Później oklaski i cisza, która wyraża
naszą pamięć o tym, co było, bo każdy
z nas jest w wieku, który pozwalał na osobiste spotkanie dawno temu z biskupem,
kardynałem, a później podziwianie już Papieża – Jana Pawła II.
Seniorzy

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Boże Przenajświętszy, dziękujemy Ci za pontyfikat Papieża Jana Pawła II, że
mogliśmy przeżyć tak cudowne lata z naszym Rodakiem.
Pomimo że odszedł, wciąż jest w naszych sercach i będzie na zawsze.
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Modlimy się o Jego rychłą beatyfikację.
Rodzina Kasperków i Wyrwów

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ- DRUGIE CZYTANIE ZDRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁAAP. DO TYMOTEUSZA

ŚCIA

2 Tm 3, 14-4,2
Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do
kształcenia w sprawiedliwości

Wj 17, 8-13
Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA: Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić
i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się
z ludźmi, W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń
mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do
siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza
mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie
zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę, Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».
Oto słowo Pańskie

Wytrwałość w modlitwie
Dzisiejsze czytania powiedzą nam o wytrwałości w modlitwie. Nie możemy traktować modlitwy jak „zaklinania” Boga, co
się często zdarza - wielu ludzi wierzy, że
jeśli wykona taki, a nie inny gest, to modlitwa będzie wysłuchana. Przecież wysłuchanie modlitwy zależy od woli Boga, a nie
od gestów. Ale Pan Bóg obdarzył nas łaską
współdziałania i tylko nasza wola nieustannego odkrywania Bożych planów poprzez
modlitwę może przynieść właściwy skutek. Czasami nawet wtedy, kiedy po ludzku wydaje się to niemożliwe. Modlitwa

wymaga wytrwałości, jaką Mojżesz okazał
w geście wzniesionych rąk.
Jezus też uczy nas wytrwałości, a nawet
pewnego natręctwa w modlitwie. Czyni to
przez przypowieść. Jeśli są tacy, którzy
Boga się nie boją i z ludźmi się nie liczą,
a mimo wszystko potrafią uczynić coś dobrego, to możemy być pewni, że dobry Bóg,
który jest naszym Ojcem przyjdzie nam
z pomocą. Nie możemy tylko zwątpić w tę
prawdę, że Bóg jest dobry! I z natręctwem
owej ewangelicznej kobiety nieustannie
wołać do Pana: „Obroń mnie”.
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ła u nas znaczne poparcie i zrozumienie,
o czym świadczy ilość składanych darów.
Do tej pory zebrano już 100 kg różnych
produktów żywnościowych, słodyczy, oleju, środków czystości, oraz odzieży. Produkty te są na bieżąco wydawane rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom,
osobom starym – z czego skorzystało 28
osób i rodzin.
Umiejętność dzielenia się dobrem, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka jest
wielkim darem serca, co w pełni doceniamy, czynione dobro nie pozostaje nieodwzajemnione, jest jak powracająca fala – wraca, choć w innej formie.
W Tygodniu Miłosierdzia otrzymaliśmy
też znaczne wsparcie z firmy „Skawa”, która przekazała 150 kg różnego rodzaju słodyczy, a firma „Maspex” 594 szt. soczków

– napoi owocowych, 48 szt. herbat, 36 szt.
kakao.
Z tych produktów sporządzono 50 szt.
paczek „upominków” dla osób nieopuszczających swych mieszkań, chorych, niepełnosprawnych, w tym dla 6 dzieci niepełnosprawnych i szczególnej troski, które przekazano w czasie odwiedzin w domach.
Część z otrzymanych słodyczy przekazano też dla wspólnoty Światło Życia „Rafałki” – ok. 40 osób, która działa przy naszej parafii. Resztę pozostawiono na Święta Bożego Narodzenia.
Wszystkim Ofiarodawcom, zarówno poszczególnym osobom, jak i firmom, które
złożyły swój dar serca, otworzyły się na apel
Caritasu, okazały zrozumienie i solidarność
z potrzebującymi, w imieniu obdarowanych
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Stanisława Bandoła

Dzień skupienia Straży Honorowej NSPJ w Alwerni
„Każdy człowiek potrzebuje stale
nawet pewnej ilości trosk, cierpień
lub biedy, tak jak okręt potrzebuje
balastu, by płynąć prosto i równo”
Arthur Schopenhauer

W dniu 13 października w Sanktuarium
„Ecce Homo” oo. Bernardynów w Alwerni
Członkowie Straży Honorowej Serca Bożego przeżywali dzień skupienia, zorganizowany przez naszego opiekuna Ks. Infułata J. Gila i zelatorkę P. Annę Brańkę.
Nasz dzień, po serdecznym powitaniu,
rozpoczął się przed cudownym obrazem
Pana Jezusa „Ecce Homo”, modlitwą różańcową, w której przez przyczynę Jana
Pawła II wypraszaliśmy łaski dla nas, dla
naszych rodzin i całego narodu wspominając 90 rocznicę objawień Matki Bożej -7-

w Fatimie. Każdy uczestnik otrzymał program dnia wraz z pamiątkowym obrazkiem.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się konferencja wygłoszona przez o. Zbigniewa.
Mottem jej było: „Jezu cichy i pokornego
Serca uczyń serca nasze według Serca
Twego. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne”. Rozwinięcie tego motta to:
-pokora potrzebna jako cnota dana do
pełni życia
-pełnię życia można osiągnąć przez dobroć i miłość, /dobroć i miłość winna być
niezmordowana i nigdy nie ustawać/.
Po posiłku uczestniczyliśmy w Najświętszej Eucharystii. Członkowie Straży czynnie włączyli się do udziału we mszy św.
(czytanie, psalm, modlitwa wiernych). Ho/ciąg dalszy na str. 8/

Czwartek 25 października
6.00 Śp. Józef Sowa
7.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
7.30 Śp. Józef Dyrcz
8.00 Śp. Jan, Stefania, Helena, Józef,
Czesław, Łucja Byrscy
12.00 Śp. Krystyna Klauzner
18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
Śp. Krzysztof Góra
Piątek 26 października
6.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
7.00 Śp. Józef Dyrcz
7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
8.00 Śp. Ezechiel
12.00 Śp. Franciszek, Elżbieta Skoczylas
18.00 Sp. Józef Sowa
Śp. Krystyna Klauzner

Intencje mszalne:

Poniedziałek 22 października
6.00 Na uwielbienie TrójcyŚwiętejza dusze zmarłych
7.00 Śp. Stanisław Musiał 2 r.śm., zmarli
rodzice i brat
7.30 Śp. Józef Sowa
8.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
12.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
18.00 Śp. Danuta i Jan Świdergał
Śp. Tadeusz Zembaty

Sobota 27 października
6.00 Śp. Józef Dyrcz
7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.30 Śp. Józef Sowa
8.00 Śp. Kazimierz Kowalski - 9 r.śm.
12.00 Śp. Czesław Pawlik - 7 r.śm.
18.00 Śp. Michalina Kula
Śp. Tadeusz Zembaty

Wtorek 23 października
6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
7.00 Na uwielbienie TrójcyŚwiętejza dusze zmarłych
7.30 Śp. Emilia Wajdzik - 5 r.śm.
8.00 Śp. Józef Sowa
12.00 Śp. Józef Dyrcz
18.00 Śp. Krystyna Jarguz
Śp. Tadeusz Zembaty

Niedziela 28 października
6.00 Śp. Józef Sowa
7.30 Śp. Tadeusz Czuba i zm. z rodziny
Śp.Marianna,Tadeusz,CzesławŚlusarczyk
9.00 Śp.TadeuszMiarka -13 r.śm.,Aleksanderi Honorata,
Franciszek iMaria
10.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp. Tadeusz
13.15 Dziękczynna za otrzymane łaski dla
Henryka i Ewy Mozgała w 30 r. ślubu
18.00 Dziękczynna zaotrzymanełaskidla
JadwigiiWłodzimierza Jurczykóww20 r.ślubu

Środa 24 października
6.00 Na uwielbienie TrójcyŚwiętejza dusze zmarłych
7.00 Śp. Józef Sowa
7.30 Śp. Bronisława Studnicka
8.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
12.00 Śp. Józef Dyrcz
18.00 W intencjach nowenny

Ogłoszenia parafialne
XXIX Niedziela Zwykła 21 października 2007 r.
1. Dzisiaj przeżywamy 81. Światowy
Dzień Misyjny, którego temat brzmi:
„Wszystkie Kościoły dla całego świata”.
Z tej okazji dzieci z grupy misyjnej kwestują na pomoc dla misjonarzy pracujących
w Afryce. Grupa Misyjna zaprasza na loterię fantową, która odbędzie w domu katolickim od poniedziałku do soboty, przed
i po różańcu.

miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawiane Msze Św., a także prośby o wypominki. W naszej bazylice, przez cały listopad
przed wieczorną Mszą Św., modlimy się
na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy
wypominki miesięczne. Roczne wypominki odczytujemy w modlitwie przed poszczególnymi niedzielnymi Mszami Św.
Prosimy w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowolne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez kapłanów. Oprócz wypominków przyjmujemy na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Na cmentarzu parafialnym w te dwa
dni odprawiamy msze św. o godz. 9.00,
a na komunalnym o godz. 11.00.

2. Na Nabożeństwach Różańcowych
o godz. 17.30 w nadchodzącym tygodniu
modlimy się za misje.
3. W poniedziałek 22 października ks.
kard. Stanisław Dziwisz poświęci kaplicę
w więzieniu wadowickim.
4. We wtorek o godz. 16:00 śpiewa chór
angielski z Londynu. Zapraszamy do udziału.

8. 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.

5. 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.
6. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy Honorową Straż Serca Bożego.

9. W przyszłą niedzielę będzie przy kościele zbiórka na ukończenie klasztoru Sióstr
Karmelitanek Bosych w Charkowie na
Ukrainie.

7. Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszczmy się o zewnętrzny wygląd grobów naszych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wyświadczamy przez naszą modlitwę, czyny

10. Organizujemy noc czuwania na Jasnej
Górze z 16 na 17 listopada, z piątku na sobotę. Wyjazd o godz. o godz. 18.00. Powrót
ok. godz. 6.00 rano. Koszt przejazdu 25 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera,
w środę – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta.
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Jestem

ma obowiązek, co dziesięć lat, organizować misje. W naszej parafii ks. Infułat Kazimierz Suder zorganizował misje 10 lat
temu, a w 1998 r. była renowacja. Prowadzili je Ojcowie Redemptoryści.

misjonarzem

Dzisiaj w całym kościele katolickim przeżywamy niedzielę misyjną. Ojciec Święty
Benedykt XVI, wzorem swoich poprzedników, przesyła specjalne orędzie, w którym podkreśla niezwykłą wagę tego dnia.
Kościół z natury jest misyjny. Wciąż nowe
pokolenia wchodzą w tajemnice Jezusa
Chrystusa. Misyjność kościoła jest dwukierunkowa. Podąża z orędziem Chrystusowym do ludów, które nie znają Ewangelii, ale również wprowadza w głębsze poznanie tajemnicy Chrystusa wszystkich,
którzy są ochrzczeni. Misje potrzebne są
ludziom nie znającym Chrystusa. Tajemnicą
wieków jest to, że kraje Afryki, a zwłaszcza Azji dotychczas w większości nie zostały zchrystianizowane. Są to najludniejsze kontynenty świata. Natomiast w krajach Europy następuje bolesny proces dechrystianizacji. Tam nie doszli do Chrystusa, a tu odchodzą od Jedynego Pośrednika
między Bogiem, a ludźmi.

Wielkim moim pragnieniem byłoby, abyśmy mogli przeżyć misje parafialne w październiku 2008 r. Duszpasterska Rada Parafialna radziła, aby przeprowadzili je Ojcowie Dominikanie. Wiadomo, że ci biali
ojcowie są wielkimi apostołami różańca.
Wiemy też z przeczytanych książek, albo
z własnych doświadczeń, o potędze modlitwy różańcowej. Z tego powodu chcemy misje parafialne przeprowadzić w miesiącu różańcowym przyszłego roku. Tym
bardziej, że spodziewamy się, iż na 30-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, który przypadnie 16 października 2008 r., Ojciec
Święty Benedykt XVI może wynieść naszego Wielkiego Rodaka na ołtarze. Przez
misje parafialne przygotowalibyśmy się
należycie do tego niezwykłego daru.
Na godne przeżycie misji – trzeba się
należycie przygotować. Będziemy do tego
tematu często wracali. Pragniemy zaprosić do udziału w nocy czuwania na Jasnej
Górze, która odbędzie się z piątku na sobotę, z 16 na 17 listopada. Pragniemy w tę
noc czuwania włączyć się z parafianami
naszego wadowickiego dekanatu.

Proces odchodzenia jest zagrożeniem
każdego. W Wadowicach też jesteśmy kuszeni, aby odejść od Kościoła. Stąd istnieje
nieustanna potrzeba, aby wiarą Chrystusa
żyć na co dzień. Wstrząsającym dla mnie
było zdanie wypowiedziane przez jednego
z naszych myślicieli, że ludzie dzisiaj nie
czytają Pisma Świętego, inni patrząc na
nasze życie mogą odczytać słowa Biblii.
Ogromna waga naszego świadectwa.

Niech Maryja Królowa Różańca Świętego pomoże nam w pogłębieniu naszego
związku z Jej Synem Jezusem Chrystusem.

Wysyła się misjonarzy do krajów nieznających Chrystusa. Również każda parafia

Pogrzeb

ks. Proboszcz

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

Śp. Tadeusz Kowalczyk, ur. 1937 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Mieczysław Piwowarczyk, ur. 1960 r., zam. ul. Sportowców
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Spotkanie katechetyczne
W niedzielę 7 października br. 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 były omawiane to:
1. Bierzmowanie – sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu III klasy
gimnazjalnej. Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowe są też katechezy przy swojej parafii zamieszkania. Dlatego zwracamy
się z prośbą do klas I i II gimnazjalnych, by
każdy uczestniczył w swojej parafii (z dekretu metropolity krakowskiego w sprawie
organizacji i funkcjonowania katechezy przy
parafii z dnia 30 X 2006 r.).
2. Pierwsza Komunia św. – w przygotowaniach comiesięcznych dzieci i ich rodziców jeszcze większe zaangażowanie winni
mieć rodzice, by czuli się odpowiedzialni
za przygotowanie do Komunii św., by katecheci mieli w nich oparcie i pomoc. Podkreślono również, by dbać o każdego, kto
pragnie przygotowywać się do sakramentów Pierwszej Komunii św. czy sakramentu bierzmowania, a w szczególności o dzieci
o obniżonej sprawności umysłowej czy intelektualnej. „Krzyż – źródłem mocy” Czy
sami nie powinniśmy mówić: Panie przymnóż nam wiary. Czy tym rodzicom i ich

dzieciom jeszcze bardziej nie zaufał Bóg?
3. Dzień Papieski – 16 X br. o godz.
12.00 odbędzie się uroczysta msza św.,
w której wezmą udział delegacje poszczególnych klas, a także asysta gwardzistów.
Prowadzono rozmowy, by ujednolicić stroje dla chłopców, by zaangażować ich
w życie naszej parafii, np. poprzez uczestnictwo we mszy św. każdego drugiego dnia
miesiąca o godz. 20.00 w intencji Sługi
Bożego Jana Pawła II o rychłe wyniesienie
na ołtarze.
4. Ks. Infułat poinformował, że w naszej bazylice w kaplicy papieskiej już niebawem będzie umieszczona rzeźba drewniana Jana Pawła II siedzącego na tronie
papieskim.
5. Omawiano również zaangażowanie
i udział dzieci we mszy św. o godz. 12.00.
Naszym pragnieniem, jak i rodziców jest,
aby kazania kierowane były do dzieci. Chcemy, aby były to msze ciepłe, pełne radości,
by dzieci czuły się dobrze, by włączały się
w śpiew i liturgię (pieśni z gitarą).
6. Spotkanie zakończyło się słowami ks.
Infułata Jakuba Gila, który wyraził
wdzięczność katechetom za prace w parafii, za wrażliwość serc na potrzeby drugiego człowieka, za poświęcenie czasu dla
młodych.
S. Miriam Bednarz

Tydzień Miłosierdzia w naszej parafii
Podobnie jak w latach ubiegłych w Tygodniu Miłosierdzia na początku października ustawiony został na stopniach ołtarza
św. Antoniego kosz z napisem „Dar ołtarza”, do którego ofiarni parafianie mogli
składać produkty żywnościowe i odzież dla
osób biednych, rodzin wielodzietnych naszej parafii.
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Po raz pierwszy w tym roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej zainicjowała w naszej parafii nową formę zbiórki żywności
pod nazwą „Akcja kilo” przeznaczając na
ten cel specjalne woreczki foliowe z logo
Caritas. Ta forma zbiórki i pomocy zyska/ciąg dalszy na str. 7/

