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Bronisz godności ludzkiej
XXVI Niedziela Zwykła

Dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, który rozsławił na
cały świat Miłosierdzie Boże. Dziękujemy za liczne dokumenty - ich dogłębne po-
znanie będzie wielkim zadaniem dla następnych pokoleń. Modlimy się i ufamy, że
za wszystkie dokonania naszego Papieża, Miłosierny Bóg pozwoli rychło włączyć
Go w poczet Świętych.

Teresa Koman, Małgorzata Witkowska z rodziną

Program misji świętych
04 października – 12 października

Sobota 4 października
Rozpoczęcie misji na mszy św. o godz. 18.00

Spotkanie misyjne dla młodzieży studiującej oraz pozaszkolnej o godz. 19.00

Niedziela 5 października
Nauki misyjne na wszystkich mszach św.
Młodzież gimnazjalna i szkół średnich godz. 9.00
Dzieci szkolne godz. 12.00
Spotkanie misyjne dla mężczyzn godz. 19.00
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota
Nauki misyjne na mszach św. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00
Nauki misyjne dla dzieci szkolnych godz. 17.00
Poniedziałek, wtorek, środa
Godz. 16.00 Spotkania misyjne dla młodzieży gimnazjalnej
Godz. 20.00 Spotkania misyjne dla młodzieży szkół średnich
Poniedziałek 6 października
Godz. 19.00 nabożeństwo do Ducha Świętego
Wtorek 7 października
Godz. 19.00 nauka misyjna dla kobiet
Środę 8 października
Godz. 12.00 msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia
Godz. 19.00 misyjne wspomnienie zmarłych
Czwartek 9 października
Godz. 19.00 nabożeństwo Chleba Eucharystycznego
Piątek 10 października
Godz. 19.00 nabożeństwo pokutne
Sobota 11 października
Dzień spowiedzi misyjnej
Godz. 19.00 nabożeństwo dziękczynienia
Codziennie podczas misji koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00,
Różaniec o godz. 17.00, oraz Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
Niedziela Papieska 12 października
Zakończenie misji świętych na mszach św.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:
 Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.EWANGELIA:

Mt 21, 28-32    Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Flp 2, 1-11

Oto Słowo Pańskie

Jezus Chrystus wzorem pokory

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj
w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego
i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.Któ-
ryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego.Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy-
ście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to,
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Powołanie

Księża Chrystusowcy

Pan Jezus dzisiaj przekazując przypo-
wieść o synach pracujących w winnicy,
posługuje się wręcz prowokacją i suro-
wym, zawstydzającym napomnieniem.
Przypowieść, zgodnie ze swoim celem,
miała słuchaczom dawać powód do za-
stanowienia się nad jej ukrytym sensem.
Pan Jezus dodatkowo wzmacnia jej wy-
mowę końcowym pytaniem. Odpowiedź
nasuwa się jednoznacznie i takowej udzie-
lili Jezusowi słuchacze, którym trudno
byłoby odmówić racji. Ewangeliczna sy-
tuacja prowokuje pytanie: do kogo jeste-
śmy bardziej podobni - do starszego czy
młodszego syna? Zapewne w każdym
z nas jest raz coś z postawy jednego
i drugiego. Być może doświadczaliśmy
niedotrzymania złożonych postanowień
i przejawów buntu wobec Bożych pole-

ceń. I tak jak odpowiedź na Jezusowe py-
tanie wydaje się jednoznaczna, tak już
o wiele trudniej byłoby nam udzielić od-
powiedzi, jakim okażemy się pracowni-
kiem winnicy, jaki przyniesiemy owoc
naszej pracy. Należy jednak przypomnieć,
że to przede wszystkim Jezus łączy w so-
bie dobre cechy jednego i drugiego syna.
Jego posłuszeństwo woli Ojca przybrało
szczególną postać w ofierze krzyża (II czy-
tanie). Owoc Chrystusowego posłuszeń-
stwa - przelanie krwi za nas, i owoc win-
nicy - wino, nie są tutaj jakąś przypad-
kową zbieżnością. Tajemnica Mszy Świę-
tej, w której zachodzi przemiana wina
w Krew Pańską jest najlepszym przykła-
dem, jak symbole i analogie, o których
mówimy, stają się podczas liturgii nama-
calnym konkretem.

Wspaniały pomysł

W 30. rocznicę wyboru Kardynała Kra-
kowskiego Karola Wojtyły na Papieża
oraz w 25. rocznicę pobytu Jana Pawła II
na Górze Św. Anny Radio Plus z Opola
organizuje Papieski Pociąg, który od 7.10,
czyli wtorku, do 11.10, soboty, będzie Ks. J.G.

przywoził pielgrzymów z diecezji opol-
skiej do Wadowic. Dla poszczególnych
grup ok. 150 osób będzie zorganizowa-
na w naszej Bazylice Msza Św. o godz.
13:30. Śląskie grupy pielgrzymkowe
pragną w tygodniu papieskim nasycić się
atmosferą Wadowic odwiedzając nasze
świątynie, a także cukiernie z ich kre-
mówkami.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci
przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Wiktor Mariusz Cieśla, syn Mariusza i Justyny
Martyna Koźbiał, córka Grzegorza i Eweliny
Martyna Gawlińska, córka Tomasza i Barbary
Zuzanna Gromada, córka Michała i Katarzyny
Halina Olejarska, córka Wojciecha i Agnieszki
Karol Stawowczyk, syn Mariusza i Magdaleny
Michał Ostrowski, syn Tomasza i Magdaleny
Dominik Trojanowicz, syn Grzegorza i Izabeli
Aleksander Dębiński, syn Sławomira i Elżbiety
Martyna Wojtyła, córka Tomasza i Agnieszki
Kordian Bargieł, syn Damiana i Małgorzaty

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Arkadiusz Sutor, syn Pawła i Joanny
Zofia Urbaś, córka Kamila i Sylwii
Przemysław Mazur, syn Adama i Anny
Dominik Czaicki, syn Rafała i Ewy
Amelia Choina, córka Tomasza i Joanny
Mateusz Baran, syn Arkadiusza i Anny
Dominik Paryła, syn Adama i Renaty
Marcel Oleksy, syn Pawła i Anny
Nikola Kliś, córka Michała i Angeliki
Maja Tatar, córka Roberta i Anny
Filip Banaś, syn Jacka i Ewy

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

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto Świętych Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała, we wtorek – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora
Kościoła, w środę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła, w czwartek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, w sobotę – wspo-
mnienie św. Franciszka z Asyżu.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:

Poniedziałek  29 września
    6.00 Śp. Edward Dziedzic
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Helena Nizińska
    8.00 Śp. Jan Kowalczyk
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 W intencji Dusz czyśćcowych

Śp. Stanisław Tatka

Wtorek  30 września
    6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Maria Paździora
    7.30 Śp. Edward Dziedzic
    8.00    Śp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Helena Nizińska
  18.00 Śp. Hieronim i Zofia Karasińscy

W 48 r.ślubu Barbary i Lucjana

Środa 1 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef i Jan Światłoń
    7.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.30 Śp. Helena Nizińska
    8.00 Śp. Jan Kowalczyk
  12.00 W int Agnieszki i Łukasza Markiewicz

o potrzebne łaski w życiu małżeńskim
  18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych

Za zmarłych:
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Andrzej Lasek
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Teodora-Władysława Klaczak
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Stanisław Tatka

Piątek 3 października
     6.00 Śp. Edward Dziedzic
    7.00 Śp. Dominika, Józef i Jan Światłoń
    7.30 Śp. Jan i Zofia Sordyl
    8.00 Wynagradzająca za grzechy
  12.00 Śp. Maria Ziaja

Śp. ks. Michał Ryś
  16.30 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Helena Nizińska

Sobota 4 października
    6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Dominika, Józef i Jan Światłoń
    7.30 Śp. Edward Dziedzic
    8.00 Rycerstwo Niepokalanej
  12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, o rychłą beatyfikację

Jana Pawła II, za Ojczyznę, duchowieństwo i TV TRWAM
  18.00 Śp. Franciszek i Aniela Burzyńscy

Śp. Franciszka Wróbel

Niedziela 5 października
   6.00 Śp. Franciszek i Karolina Góralczyk
   7.30 Śp. Danuta Wajdzik

O łaskę żywej wiary dla Ireny i Waldemara
   9.00 Śp. Dominika, Józef i Jan Światłoń
  10.30 Śp. Emilia Wajdzik - 6 r.śm.
  12.00 Śp. Helena Nizińska
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Franciszek Nogala

Czwartek  2 października
   6.00 Śp. Jan Kowalczyk
    7.00 Śp. Edward Dziedzic
    7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    8.00 Śp. Janina Nicieja
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Anna Kasprzak

Śp. Stanisław Tatka
  20.00 O łaski dla członków grup modlitw św. o.Pio za

wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II

XXVI Niedziela Zwykła - 28 września 2008 r.
1. Od środy 1 października rozpoczy-

namy nabożeństwa różańcowe. Serdecz-
nie zachęcamy dorosłych, młodzież i dzie-
ci do odmawiania w tym miesiącu różań-
ca w domu lub w kościele. W bazylice
odmawiamy go rano o 8.30 i wieczorem
o 17.30. Zapraszamy zwłaszcza młodzież
do udziału w nabożeństwie różańcowym.
W tym roku modlitwą różańcową pra-
gniemy wyprosić błogosławieństwo Boże
na trudne sprawy naszej Ojczyzny.

2. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.15, modlimy się o umiłowanie mo-
dlitwy różańcowej.

3. W czwartek mija trzy i pół roku od
odejścia do Domu Ojca naszego Najwięk-
szego Rodaka – Jana Pawła II Wielkiego.
Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00,
którą poprowadzi ks. prałat Franciszek
Ślusarczyk – wicekustosz Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

4. W pierwszy piątek miesiąca zachę-
camy wiernych do komunii św. wynagra-
dzającej. Honorowa Straż Serca Bożego
poprowadzi Godzinę Świętą od godz.
8.30. Zapraszamy wiernych do udziału.

5. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny,
które spodziewają się potomstwa. Na tę
mszę św. zapraszamy zwłaszcza tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzie-
ci, jak również Wspólnotę Rycerstwa
Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy
chorych z świętymi sakramentami. W
sobotę zapraszamy młodzież z gimna-
zjum na spotkanie przygotowujące do
Bierzmowania. Klasy I na godz. 10.00,
a klasy II na godz. 11.00.

6. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy z pierwszego piątku paździer-
nika na pierwszą sobotę, z 3 na 4 paź-
dziernika. Wyjazd w piątek o godz.
16.30. Powrót w sobotę około godz. 7.00
rano. Koszt 25 zł.

7. Misje parafialne, które poprowadzą
OO. Dominikanie rozpoczną się w naszej
parafii w najbliższą sobotę o godz. 18:00.
Młodzież studiującą oraz pozaszkolną za-
praszamy w tym dniu na spotkanie misyj-
ne o godz. 19:00. Misje będą trwały przez
cały tydzień. Tą bardzo ważną sprawę
polecamy modlitwie naszych parafian.

8. W przyszłą niedzielę składka na po-
trzeby kościoła. Bóg zapłać za złożone
ofiary.

9. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy spe-
cjalnego błogosławieństwa dziecku i ro-
dzinie, która przeżywa Roczek swego
dziecka. Należy w tygodniu poprzedzają-
cym zgłosić w kancelarii chęć błogosła-
wieństwa swego dziecka. Niech rodzice
dziecka, a także chrzestni w tym dniu
przyjmą komunię św.

10. W kancelarii przyjmujemy na wy-
pominki: roczne, półroczne, kwartalne
i jednorazowe, a także na msze św. zbio-
rowe 1 i 2 listopada.

11. W przyszłą różańcową niedzielę pro-
cesję różańcową po rynku odprawimy
o godz. 17.00.

12. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się
64. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem:
„Uczeń Chrystusa – Sługą Miłosierdzia”.
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ks. Proboszcz

Wyobraźnia miłosierdzia
Pierwszy tydzień października jest tra-

dycyjnie poświęcony sprawom miłosier-
dzia. Warto przypomnieć, co na ten te-
mat mówił św. Jan Chryzostom, który żył
w IV wieku i był biskupem Konstanty-
nopola. Miał on gruntowne wykształce-
nie. W kazaniach łączył sprawy bieżące
z tekstami Biblii. W jego pasterskim życiu
zaznaczyła się wielka miłość do Pisma
Świętego. Po upływie XVII wieków jego
kazania są wciąż aktualne. Oto wyjątki
jednego z nich:

„Jeśli pragniesz oddać cześć Ciału
Chrystusa, nie zapominaj o Nim, gdy jest
w potrzebie. Nie czcij Go w kościele je-
dwabiem, jeśli na zewnątrz nie zauwa-
żasz, gdy jest zziębnięty i nagi. Ten bo-
wiem, kto powiedział: „To jest Ciało
moje”, i sprawił to, co powiedział, mówił
także: „Byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść” oraz „czego nie uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych, Mnieście nie
uczynili”. Tutaj, w kościele, z pewno-
ścią nie potrzebuje okrycia, ale czystych
dusz, tam, na zewnątrz, bardzo potrze-
buje pomocy.

Uczmy się przeto tak postępować i tak
czcić Chrystusa, jak sam tego pragnie.
Najmilszym dlań hołdem jest ten, które-
go sam pragnie, a nie ten, który my za
taki uznamy. Tak właśnie sądził Piotr, iż
okazuje Jezusowi cześć nie pozwalając na
obmycie nóg. W rzeczywistości nie było
to przejawem czci, ale czymś zupełnie
innym. Podobnie i ty okaż Mu cześć we
wskazany przezeń sposób, to znaczy, roz-
dając swe bogactwa potrzebującym. Al-
bowiem Bogu nie są potrzebne naczynia
ze złota, ale dusze, które byłyby ze złota.

Mówię nie po to, abym zabraniał skła-
dania podobnych ofiar, ale że pragnę,

aby zarazem, a nawet przede wszystkim
pamiętać o udzielaniu jałmużny. Chry-
stus przyjmuje wprawdzie tamte ofiary,
ale o wiele bardziej ceni te drugie.
W pierwszym wypadku korzyść odnosi
jedynie ofiarujący; w drugim - także ob-
darowany.

W pierwszym dar jest okazją do próż-
ności, w drugim świadectwem dobroci.

Cóż za pożytek, jeśli stół Chrystusa
ozdabiają złote kielichy, podczas gdy On
sam jest głodny. Daj najpierw jeść głod-
nemu, a dopiero z tego, co zostanie, ozda-
biaj Jego stół. Ofiarowujesz złoty kielich,
kubka zaś wody nie podasz? Na cóż za-
ścielać stół Chrystusa drogocennymi na-
kryciami, jeśli Mu się odmawia koniecz-
nego odzienia. Jaki stąd pożytek? Bo po-
wiedz mi, jeśli napotkasz zgłodniałego, nie
zajmiesz się nim, a tylko stół będziesz mu
kosztownie ozdabiał, czy będzie ci za to
wdzięczny, czy może raczej zagniewany
z tego powodu. A jeślibyś zobaczył go
w podartym odzieniu i drżącego z zimna
pozostawił bez okrycia, natomiast wzno-
sił złote kolumny utrzymując, iż czynisz
to na jego chwałę, to czy nie będzie są-
dził, iż jest niegodnie wyśmiewany i ob-
rażany.

Pomyśl, że to właśnie Chrystus wędru-
je i tuła się pozbawiony dachu nad głową;
ty zaś nie przyjąwszy Go w gościnę, przy-
ozdabiasz dlań posadzkę, ściany i kapite-
le kolumn. Srebrnymi łańcuchami przy-
twierdzasz lampy, Jego zaś związanego
w więzieniu nawet zobaczyć nie chcesz.
Mówię to nie dlatego, by zabraniać stoso-
wania wszystkich tych ozdób, lecz aby
pamiętać o tym i o tamtym, więcej, za-
chęcam, aby najpierw starać się o to, póź-
niej o tamto. Nikogo bowiem nie oskar-

żono z tego powodu, że zaniedbał przy-
ozdabiania, ci zaś, którzy zaniedbali mi-
łosierdzia, ściągają na siebie karę ognia
nieugaszonego, karę wspólną z demona-
mi. Toteż gdy przyozdabiasz kościół, nie
zapominaj o potrzebującym. Świątynia
bowiem, którą on sam stanowi, jest wie-
lekroć cenniejsza od tamtej.”

Tak pięknie przed wiekami o miłosier-
dziu mówił św. Jan Chryzostom.

Na początku XXI wieku, trzeciego ty-
siąclecia Jan Paweł II Wielki obwołał
Łagiewniki jako Światowe Sanktuarium
Miłosierdzia. Tam nas prosił:

„Pragnę, aby orędzie o miłosiernej mi-
łości Boga dotarło do wszystkich miesz-
kańców Ziemi i napełniało ich serca na-
dzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się
z tego miejsca na cały świat. Niech się
spełnia zobowiązująca obietnica Pana Je-

zusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przy-
gotuje świat na ostateczne Jego przyj-
ście». Trzeba tę iskrę Bożej łaski roznie-
cać. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia”. „Bądźcie świadkami mi-
łosierdzia!”

Zanim zaczęła się Msza w Łagiewni-
kach, w zakrystii Ojciec Święty spotkał
się z niewidomym i chorym na wodo-
głowie Kubusiem Piwowarskim. A po-
tem, na Błoniach, w obecności 2,5-mi-
lionowej rzeszy pielgrzymów (ta liczba
to rekord w skali całej Europy!) beatyfi-
kował czworo świadków miłosierdzia.
W ten sposób zostawił Polsce i światu,
i Kościołowi kolejny drogowskaz w wę-
drówce ku świętości. I przesłanie
z Łagiewnik: „Jezu, ufam Tobie”, „Prze-
stań się lękać. Jest z tobą Chrystus, nie-
zawodny Dawca nadziei”.

Dzielmy się chlebem
Czym dłużej żył Nasz Papież, tym bar-

dziej uczył nas tego, co się nazywa wy-
obraźnia miłosierdzia. W naszej parafii
bardzo wielu wspiera potrzebujących. Na
różny sposób im pomaga. Puszka Św.
Antoniego umocowana przy ołtarzu
w naszej bazylice jest tego wyraźnym do-
wodem. Jestem za tą postawę bardzo
wdzięczny.

Chciałbym u początku kolejnego tygo-
dnia miłosierdzia zwrócić się z serdecz-
nym apelem, do tych którzy dzięki Pa-
pieżowi mniej czy więcej zarabiają. Cho-
dzi mi zwłaszcza o właścicieli restauracji
i cukierni. Pielgrzymi odwiedzając Ba-
zylikę, czy Dom Papieski, również czę-
sto goszczą w cukierniach i restauracjach.
Słyszę nawet jak niektórzy z pielgrzymów

mówią, że w Wadowicach to najważniej-
sze jest dotknąć chrzcielnicy i kupić pa-
pieskie kremówki.

Proszę was wszystkich, którzy korzy-
stacie w sposób materialny z posługi Pa-
pieża, zechciejcie się podzielić określoną
ofiarą z tymi, którym jest ciężko. Przed-
stawicielki naszego zespołu charytatyw-
nego wręczając Wam tę prośbę wyrażają
Państwu wdzięczność za wyobraźnię mi-
łosierdzia.

Ofiary można składać do puszki św.
Antoniego w bazylice – z wyraźnym ad-
resem ofiarodawcy, lub przynosić do
punktu charytatywnego w domu katolic-
kim, który czynny jest w środy i czwart-
ki od godz. 9.00 do godz. 12.00. Można
też przekazać na konto parafii Bank PE-
KAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697
8101 z dopiskiem Tydzień Miłosierdzia.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz


