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Bronisz godności ludzkiej
XXX Niedziela Zwykła

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...

Jakich kilku życiowych wskazówek
chciałbyś udzielić swoim dzieciom,
jako ich Ojciec, aby o tym pamiętali?

Niech pamiętają, że nie mogą nikogo zmusić do tego, by kochał
innych, ale mogą sprawić to, by każdy czuł się kochanym.

Panie Boże, Jakże gorąco dziękujemy, że wybrałeś na Stolicę Piotrową naszego
Rodaka, Wielkiego Człowieka, który swoją długoletnią posługą wzmocnił naszą
wiarę. Otaczał nas Bożymi łaskami.

Każda Jego pielgrzymka do kraju i rodzinnego miasta Wadowic dodawała Mu
otuchu i wsparcia w trudnych chwilach naszego życia.

Anna Szczur

Fot. St. Mżyk
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Słowo na niedzielę

Maria Zadora

/ciąg dalszy ze str. 5/

ściśle splatają się z początkami naszej pań-
stwowości. Najstarsze sanktuarium prze-
trwało mimo kasaty klasztoru, przepędze-
nia zakonników. Dzięki Bożej Opatrzności
relikwie Krzyża Zbawiciela – czyli to, co
przez stulecia stanowiło i nadal stanowi ser-
ce świętokrzyskiego sanktuarium, ocalały i
zostały zachowane od zniszczenia.

Mieliśmy możliwość ucałowania relikwii
Świętego Krzyża. Zwiedziliśmy zespół
klasztorny, poznaliśmy historię najstarsze-
go, istniejącego ponad 1000 lat, polskiego
sanktuarium narodowego.

W drodze powrotnej odmawialiśmy ró-
żaniec, śpiewaliśmy pieśni, dziękowaliśmy
Matce Bożej, ks. Infułatowi za piękną piel-
grzymkę.

Dzień  Skupienia  w  Alwerni

W sobotę 13 października grupa osób
udała się do niedalekiej Alwerni na dzień
skupienia zorganizowany przez Honorową
Straż Serca Bożego.

Byłam jedyną uczestniczką z poza tej gru-
py, która uczestniczyła w tym modlitew-
nym spotkaniu. Wybór miejsca w moim
odczuciu nie był przypadkowy -  wszak
Alwernia to miejsce gdzie od przeszło 300lat
wielką czcią otaczany jest cudowny obraz
Pana Jezusa „Ecce Homo”. Bliskość Boga
ukrytego w Tabernakulum, wystrój świą-
tyni, całkowita prawie cisza wyjątkowo
uwznioślały i usposabiały do głębokiej za-
dumy i serdecznej modlitwy. Takie godzi-
ny ciszy, zadumy nawet nad swoim
życiem, jego sensem to wprost koniecz-
ność, gdyż duch podobnie jak ciało potrze-
buje wzmocnienia a nawet pokrzepienia

a to było możliwe właśnie w tym miejscu
i dzięki słowom kierowanym do nas  przez
Ojca Zbigniewa w czasie konferencji.

Wspólna Eucharystia- Komunia dopełni-
ły poczucia naszej wspólnoty, jedności,
umocnienia ducha i bardziej radosnego
spojrzenia na świat.

Słowa podziękowania należą się Organi-
zatorom spotkania  a przede wszystkim
Ojcu Zbigniewowi za skierowane do nas
słowa, za stworzenie wyjątkowe atmosfe-
ry pełnej ciepła, życzliwości, wprost ro-
dzinnej bliskości. Zadbano nie tylko o po-
krzepienie naszego ducha, ale i ciała.

Tak jak rozpoczęliśmy spotkanie mo-
dlitwą w Kaplicy Cudownego obrazu tak
zakończyliśmy je modlitwą Koronki do
Bożego Miłosierdzia.

Pobłogosławieni przez O. Zbigniewa, pełni
radości, zadowoleni i umocnieni wróciliśmy
do naszych domów i codzienności.

Stanisława – uczestniczka spotkania

Tydzień Misyjny
W czytanych listach misjonarzy, z okazji

tygodnia Misyjnego, często była podkreślo-
na najważniejsza postawa tego, który ewan-
gelizuje: nie wolno mu się zrażać. Ten świat,
do którego przyjechał, jest zupełnie inny.
Środowisko ludzie nie przypominają tych,
z których on wyszedł. Nowa kultura jest

mu obca. Nie może się zrażać tym trudno-
ściami, bo wtedy przygrywa. Pomyślałem
sobie, że nie tylko dla misjonarza, ale rów-
nież dla każdego wychowawcy ta zasada
jest najważniejsza: nie może się zrażać. Pan
Jezus mówi: „W cierpliwości poświęcicie
dusze, i wasze i waszych podopiecznych”.

Jako żywe kamienie duchowej świątyni przychodzimy dziś do Chrystusa, by spotkać się
z Nim w sakramentalnej ofierze. Dzisiejsza niedziela przypomina nam rocznicę poświę-
cenia naszego kościoła. Przez ten obrzęd budowla wzniesiona miłością i zapałem ludzkich
rąk stała się domem Boga. Ale Panu zależy przede wszystkim na nas. On pragnie miesz-
kać w świątyni naszego serca. Otwórzmy je szeroko na dar przebaczenia.

Twój Kościół, Panie, jest wspólnotą ludzkich serc. Chcemy ją nieustannie tworzyć,
także poprzez modlitwę, którą chętnie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, naszego
Pana i Boga, który żyje i króluje na wieki wieków.

Święci tego tygodnia: w sobotę – wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika.

Pomoc dla biednej młodzieży uczącej się
Z okazji Dnia Papieskiego przy kościele ministranci zebrali sumę 3100 zł. Pieniądze te

przekazaliśmy na konto Dzieła Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać ofiarodawcom.

DRUGIE CZYTANIEPIERWSZE CZYTANIE
Ez 43, 1-2. 4-7a

EWANGELIA:  Łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Ef 2, 19-22

Oto słowo Pańskie

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
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XXX Niedziela Zwykła 28 października 2007 r.
Intencje mszalne:

Poniedziałek  29 października
   6.00 Śp. Józef Dyrcz
   7.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
   7.30 Śp. Józef Sowa
   8.00 Śp. Teresa Mikucka z rodziną
 12.00 Śp. Krystyna Klauzner
 18.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka

Śp. Krystyna Wójtowicz

Wtorek 30 października
    6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.30 Śp. Józefa Łopata, Kazimierz syn
    8.00 Śp. Józef Sowa
  12.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
  18.00 Śp. Andrzej Święchowicz

Śp. Krzysztof Góra

Środa 31 października
    6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.30 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
    8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
  12.00 Śp. Józef Sowa
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek 2 listopada
    6.00 Śp. Jani i Paweł Ludwikowscy
    7.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    7.30 Śp. Józef Sowa
    8.00 Wynagradzająca za grzechy świata
  12.00 Śp. Maria Ziaja, zmarli z rodziny Goryl i

Ks. Czesław Małpa
  18.00 Sp. Michał Piskurewicz - 8 r. śm.

Sobota 3 listopada
    6.00 Dzięczkynna za uratowanie życia

Aniela Iskra
    7.00 Śp. Krystyna Niewięgłowska-Giermek
    7.30 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
    8.00 Wynagradzająca za zniewagi Najśw. Sercu Maryji

oraz Błog. dla Rycerstwa Niepokalanej oraz
opiekuna Ks. Infułata

  12.00 W intencjach radio Maryja, Kościoła i Duchowień
stwa Ojca Św. Benedykta XVI wyniesienia na ołtarze
Jana Pawła II, radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Śp. Józef Sowa
Śp. Krystyna Wójtowicz

Niedziela 4 listopada
  6.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
  7.30 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Mieczysław Piwowarczyk
   9.00 Śp. Karol Piekarczyk
 10.30 Śp. Urszula i Bogusław Wajdeczko - r. śm.
 12.00 Śp. Józef  Sowa
 13.15 Chrzty
 18.00 Krystyna Skoczylas Gaweł

Czwartek  1 listopada
    6.00 Śp. Józef Dyrcz
    7.30 Śp. Józef Choczyński

Śp. Wincenty Książek
    9.00 Śp. Teresa Skowronek-Jamka
   10.30 Śp. Józef Sowa
  12.00 Śp. Aleksander, Janina Spisak
  18.00

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem wspar-
cia modlitewnego i materialnego dla budu-
jących się kościołów, a także wdzięczno-
ści dla tych, którzy nasz kościół budowali
i wciąż troszczą się o niego.

2. Przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych, prosimy skorzystać z sakramentu
pokuty.

3. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy
na wypominki roczne i półroczne oraz na
msze św. zbiorowe. Natomiast przy chrzciel-
nicy znajduje się skarbona, do której moż-
na wkładać wypominki listopadowe wraz
z ofiarami.

4. W czwartek jest Uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Msze św. odprawimy
w porządku niedzielnym. W bazylice nie bę-
dzie mszy św. o godz. 13.15. O godz. 13.00
odprawimy mszę św. na cmentarzu komu-
nalnym. Mszę św. zbiorową za naszych
zmarłych odprawimy na cmentarzu para-
fialnym o godz. 9.00, a komunalnym
o godz. 11.00 i 13.00. Procesja na cmenta-
rzu parafialnym będzie o godz. 14.30, a po
niej Msza Św. Natomiast na cmentarzu
komunalnym będzie Msza Św. o godz.
13.00, a następnie – procesja.

5. W pierwszy piątek jest Dzień Zadusz-
ny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Msze św. w Bazylice od-
prawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00,
16.30, 18.00. Procesję żałobną po kościele
połączoną z wypominkami odprawimy
o godz. 17.00. Na cmentarzu parafialnym
msza św. o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. Każdy, kto jest w stanie łaski
uświęcającej i nawiedzi kościół zyskuje
odpust zupełny. Również ten, kto od 1 do

8 listopada nawiedzi cmentarz będąc w sta-
nie łaski uświęcającej i pomodli się – zy-
skuje odpust zupełny. W tym dniu mija ko-
lejny miesiąc od śmierci Jana Pawła II Wiel-
kiego. Zapraszamy na mszę św. o godz.
20.00, a następnie na adorację do godz. 21.30.

6. W pierwszą sobotę odwiedzamy cho-
rych i starszych z sakramentami św. Na mszę
św. o godz. 8.00 zapraszamy rodziny, które
spodziewają się potomstwa. W tym dniu
prosimy młodzież z klas I gimnazjalnych na
godzinę 10.00, z klas II na godzinę 11.00.
Jest to ich przygotowanie do bierzmowa-
nia. Wdzięczni jesteśmy rodzicom naszych
kapłanów, którzy rano prowadzili nabożeń-
stwo różańcowe. Licznym uczestnikom tego
nabożeństwa, tak rano jak i wieczorem,
wyrażamy podziękowanie.

7. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami.

8. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów zwią-
zanych z odnowieniem ołtarza Najświętsze-
go Serca Bożego. Bóg zapłać za składane
pieniądze.

9. Dla narzeczonych rozpocznie się od
przyszłej niedzieli przygotowanie do mał-
żeństwa o godz. 15.00.

10. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
Dzień Skupienia w Harmężach, w sobotę
10 listopada 2007 r. wyjazd o godz. 8.30.
Koszt przejazdu 27 zł. Zapisy w zakrystii.

11. Organizujemy noc czuwania na Jasnej
Górze z 16 na 17 listopada, z piątku na sobo-
tę. Wyjazd o godz. o godz. 18.00. Powrót
ok. godz. 6.00 rano. Koszt przejazdu 25 zł.
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Wadowice czczą pamięć Ojca Śwętego
We wtorek 16 października wspominali-

śmy 29. rocznicę wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Św. Piotra. Ks. Bp Albin
Małysiak przewodniczył Mszy Św. konce-
lebrowanej z 15 kapłanami. Ofiara Eucha-
rystyczna przy bardzo pięknej pogodzie –
prawdziwe „babie lato” – była sprawowa-
na na placu Jana Pawła II. Scena wykona-
na na wieczorny koncert posłużyła do ce-
lebry. Plac przed ołtarzem był bardzo do-
brze nagłośniony. Frekwencja na Mszy Św.
była przeciętna. Około 1000 ludzi, w tym
duża grupa młodzieży ze szkoły średniej im.
ks. Tischnera, oraz reprezentacje z innych
wadowickich szkół. Dorosłych też dało się
zauważyć. Bardzo piękną oprawę litur-
giczną, oraz 30 min. głęboki hołd Janowi
Pawłowi II po Mszy Św. zrealizowali
uczniowie szkoły średniej z ul. Wojska Pol-
skiego w Wadowicach.

Ksiądz bp Albin Małysiak urodzony 12
czerwca 1917r. przeżywa 90 lat życia. Bóg
daje mu bardzo dobre zdrowie. Nie opusz-
cza go werwa, którą cieszył się w całym
swoim życiu. Jego pasją jest mówienie
o uczestnictwie katolika w życiu społecz-
no-politycznym, a także o współczesnym
funkcjonowaniu w Polsce środków spo-
łecznego przekazu. Te tematy poruszył rów-
nież ks. Biskup w kazaniu na rynku wado-
wickim.

Z wysokości sceny, na której był usta-
wiony ołtarz, obserwowałem zachowanie
uczestników Mszy Św. Zauważyłem jak
w ciągu trwania celebry z rynku odpływały
strumyczki ludzkie. W tym czasie nowe nie
przypływały. Patrząc na twarze młodych
słuchaczy widziałem na nich zmaganie się
o wytrwanie w skupieniu. Kusiło ich wylu-
zowanie. Nabożeństwo trwało 2 godziny
i było ono dość dużym umęczeniem dla nie-

których uczestników. Zachowuję w sercu
dużą wdzięczność dla uczniów i ich wycho-
wawców ze Szkoły im. Ks. Tischnera. Wło-
żyli duży wkład pracy, by ten Papieski Dzień
na rynku wadowickim stał się ciekawy.

Wieczorem na rynku odbył się koncert.
Adresowany był do młodzieży. Przeżywa-
łem na nim wiele zdumień. Najpierw to, jak
młodzi szybko dowiadują się o takim kon-
cercie. Nie potrzebne były zwolnienia z obo-
wiązkowych zajęć szkolnych. Spontanicz-
nie przybywają. Wypełnili rynek. Było ich
przeszło 3.000. Artyści wieczornej sceny
zawładnęli młodymi. W rytm ich śpiewu
machali i klaskali rękami. Od razu wytwo-
rzyła się atmosfera dyskotekowa. Ci młodzi
ludzie byli w swoim żywiole. To był ich
świat. Oni się doskonale zgrali z tym, co im
przekazywał artysta. To był ich język. Trwali
na koncercie od 18.00-21.00. Przeszło 3
godziny. Im się nie nudziło. Byli bardzo za-
angażowani. Absolutnie ich to nie obchodzi-
ło, czy ta ich zabawa była z okazji wyboru
Wadowiczanina na Papieża, czy też mogła
być ze stu innych przyczyn. Ważne było to,
że mogli być razem na rynku i świetnie się
bawić.

Myślałem jak tych młodych, którzy bez żad-
nych nakazów przyszli by się bawić, jak im
przekazać w ten wieczór prawdę o wielkim
Papieżu Janie Pawle II. Przekazać ich języ-
kiem. Mówić, gdy ich są tysiące na rynku.

Działalność misyjna polega na tym, że Ko-
ściół w określoną kulturę wprowadza Ewan-
gelię. Dumałem jak i kto ma w dzisiejszą
świadomość młodzieży wprowadzać Ewan-
gelię. Jak w Wadowicach organizując taki
koncert Papieski mamy przekazywać mło-
dzieży o pięknie i wielkości naszego najwięk-
szego Rodaka Jana Pawła II.

Pielgrzymka
do Skarżyska-Kamiennej, Kałkowa-Godowa i na Święty Krzyż
4 października 2007 roku pod przewod-

nictwem ks. infułata Jakuba Gila wyruszy-
liśmy na kolejną pielgrzymkę. Tym razem
celem pielgrzymki były trzy miejsca. Pierw-
szym z nich to położone u podnóża Gór
Świętokrzyskich, w diecezji radomskiej,
miasto Skarżysko-Kamienna. W tym mie-
ście od 1989 roku istnieje Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej.

Pani Przewodnik zapoznała nas z historią
powstania i oprowadziła po nim. We wnę-
trzu kościoła zwróciły naszą uwagę piękne
witraże. W nawach bocznych na witrażach
przedstawionych było 22 wielkich świętych
i błogosławionych polskich. Pod sklepie-
niem znajdowały się witraże ukazujące życie
Maryi. Przed obrazem św. Rafała Kalinow-
skiego ucałowaliśmy Jego relikwie sprowa-
dzone w 1992 roku z Czernej. Dłużej za-
trzymaliśmy się w kaplicy Matki Bożej
Ostrobramskiej. Elewacja Ostrej Bramy
w Skarżysku-Kamiennej jest wierną kopią
tej z Wilna. Matka Boża w wizerunku to
Niewiasta Zwiastowania i Oczekująca. Ob-
raz ten jest wiernym przedstawieniem tek-
stu biblijnego z Apokalipsy. Niewiasta oble-
czona w słońce – świadczy o jakiejś szcze-
gólnej bliskości z Bogiem. Wieniec z gwiazd
12 – nawiązuje do 12 pokoleń Izraela, a tak-
że do 12 Apostołów.

Dnia 2 lipca 2005 roku obraz Matki Bo-
żej Miłosierdzia został ukoronowany koro-
nami papieskimi, które Ojciec Święty Jan
Paweł II poświęcił 8 września 2004 roku
w Watykanie. Jan Paweł II powiedział kie-
dyś: „O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czu-
waj nad wszystkimi, aby nie był daremny
Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zgubił
drogi dobra, nie utracił świadomości grze-

chu i umiał głębiej ufać Bogu „bogatemu
w miłosierdzie”.

Drugim miejscem naszego pielgrzymo-
wania było sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej – patronki Ziemi Świętokrzyskiej
w Kałkowie – Godowie. W sanktuarium
uczestniczyliśmy we mszy św. odprawio-
nej przez ks. Infułata Jakuba Gila. Modlili-
śmy się przed obrazem Matki Bożej, który
jest kopią obrazu Matki Bożej Licheńskiej.
Obraz w Kałkowie – Godowie został uko-
ronowany we wrześniu 2007 roku.

Zwiedziliśmy też inne miejsca tego
ogromnego kompleksu obiektów sakral-
nych, którego twórcą jest ks. Czesław
Wala.

Byliśmy na Golgocie wznoszącej się na
wysokość 33 metrów przypominającej
swym kształtem średniowieczną budowlę
obronną, wewnątrz znajdują się 33 kapli-
ce, upamiętniające różne wydarzenia histo-
ryczne, szczególnie te współczesne. Kar-
dynał prymas Józef Glemp powiedział kie-
dyś: „Jeśli księża biskupi pragną zobaczyć
parafię, w której harmonijnie rozwija się
życie religijne i patriotyczne, to niech ze-
chcą udać się do sanktuarium w Kałkowie
– Godowie.

Trzecim miejscem do którego pielgrzy-
mowaliśmy w tym dniu był Święty Krzyż.
Od Huty Szklanej, asfaltową drogą szliśmy
w stronę usytuowanego na wysokości po-
nad 590 m zespołu klasztornego. Droga
prowadził wśród lasów, obserwowaliśmy
piękno jesiennych barw, wdychali rześkie
powietrze.

Sanktuarium na Świętym Krzyżu należy
do polskiego dziedzictwa kulturowego,
narodowego i historycznego. Jego losy


