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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXXI Niedziela Zwykła

Dzień Zaduszny

Był dobrym człowiekiem na
złe czasy. Potępiał każdą przemoc i siłą swego autorytetu zażegnywał światowe konflikty.
Nigdy jeszcze głos Papieża,
wołającego o szacunek dla
człowieka, nie był słyszany tak
często. I nigdy teź świat tak bar-

Na misje
W niedzielę misyjną 19 października, dzieci należące przy naszej parafii do grupy
misyjnej, zebrały dzięki ofiarności naszych parafian sumę 2.225 zł. Grupa misyjna przesłała tę ofiarę do centrali misyjnej Kurii krakowskiej. Będzie to wsparcie dla misjonarzy
pracujących w Afryce. Bóg zapłać Ofiarodawcom.
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dzo tych słów nie potrzebował.
Zyta Romańska

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAWŁA
DANIELA:

APOSTOŁA DO RZYMIAN: Rz 6, 3-9
Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również
żyć będziemy

Dn 12, 1-3

Powszechne zmartwychwstanie

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA: J 11, 32-45

Wskrzeszenie Łazarza

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do
miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go
upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona
i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
«Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli
Mu: «Panie, chodź i zobacz». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go kochał!».
Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie
mógł sprawić, by on nie umarł?». A Jezus
ponownie okazując głębokie wzruszenie,
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na
niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży

bowiem od czterech dni w grobie». Jezus
rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci,
że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?».
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy
do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś
Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». Wielu więc spośród
Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to,
czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto Słowo Pańskie.

Hymn ku czci Św. Pawła
1. Dziś wzywam was, bracia najmilsi, w imię Pana naszego,
abyście zgodnymi się stali i myśli, i ducha jednego.
Refren:
Święty Pawle, Narodów Apostole, wspieraj Kościół na tym ziemskim padole,
kieruj nami, tak jak Pan prowadził Ciebie, byśmy razem mogli znaleźć się w niebie.
2. Uczyłeś, że miłość prawdziwa łaskawa jest i cierpliwa.
Tym więcej dla innych jesteśmy, im bardziej jest ona w nas żywa.
3. A życiem dla ciebie był Chrystus, Zbawiciel całego świata.
W Nim byłeś i ojcem, i matką dla każdej swej siostry, dla brata.
4. W zawodach wystąpiłeś dobrych i wiary swej dochowałeś.
Za sprawą otrzymanej łaski swe życie dla
-2-Pana oddałeś.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Charytatywnego cd
Zródła finansowe i rzeczowe Zespołu:
a. podstawa to comiesięczna dotacja
z kasy parafii,
b. puszka św. Antoniego,
c. organizowane 4 razy w roku zbiórki
przykościelne,
d. ofiary prywatne,
e. dar ołtarza,
f. święcone z Wielkiej Soboty.
Co roku wsparcie w postaci artykułów
spożywczych otrzymujemy z firmy MASPEX i ZPC SKAWA i tak w październiku 2007 r. firma MASPEX przekazała
nam 642 szt. kartoników i napojów herbacianych 36 sztuk kakao „Puchatek”,
a w listopadzie 2007 r.- 324 szt. kartoników napoi i 50 szt. kakao „Puchatek”,
60 sztuk kawy Lafesta i 48 sztuk śmietanki Kremona. W maju 2008 z okazji
Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II otrzymaliśmy dodatkowo 1282 szt. kartoników soków i napoi owocowych. ZPC
SKAWA przekazała w październiku 2007
roku 157,4 kg różnego rodzaju słodyczy,
a w lutym 2008 r. 136,8 kg, natomiast w
maju 105,8 kg. słodyczy, które wraz
z napojami rozdano młodzieży w sali
Domu Katolickiego w dniu Zjazdu Szkół
im. Jana Pawła II. Pozostałe nie wykorzystane ilości przekazano dzieciom korzystającym z Punktu z okazji Dnia
Dziecka oraz osobom starszym i chorym
w czasie odwiedzin w domach.
Nie bez znaczenia w naszej działalności są Dary ołtarza składane do koszy
w Tygodniu Miłosierdzia tzw. „akcja
kilo”, przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz świecone z Wielkiej Soboty. I tak w Tygodniu Miłosierdzia złożono do kosza oprócz odzieży 47

kg produktów żywnościowych i środków
czystości, które zostały na bieżąco rozdysponowane pomiędzy potrzebujących,
w grudniu 2007 r. złożono 67,5 kg żywności, natomiast przed Świętami Wielkiej
Nocy złożono 76,3 kg. Złożone produkty wraz z otrzymanymi z OPR rozdzielono pomiędzy 170 osób i rodzin, a w marcu 2008 skorzystało 135 osób i rodzin
potrzebujących wsparcia. W Wielką Sobotę do kosza „Święcone” nasi parafianie złożyli łącznie około 223 kg różnych
produktów jak: jajka – 852 sztuki, owoce – 38 kg, wędliny – około 82 kg, 50 kg
ciasta, słodycze, chleba, oprócz tego dodatkowo artykuły sypkie: kasza, mąka,
cukier, ryż, płatki, konserwy rybne mięsne, warzywne. Tymi darami obdzielono
łącznie 93 osoby i rodziny.
Przedświątecznej zbiórce żywności
w marketach nadal patronuje Bank Żywności w Krakowie. W miesiącu marcu poszczególne zespoły, które włączyły się do
zbiórki zostały zobowiązane do zwózki
zebranych darów we własnym zakresie
i to otrzymały do własnej dyspozycji.
Obowiązkiem też było podanie do koordynatora ilości zebranych towarów.
W grudniu 2007r. otrzymaliśmy 785 kg
z OPR, a w marcu 2008 r. – 565 kg różnych artykułów spożywczych.
W ramach podpisanej z Bankiem Żywności w Krakowie umowy o dostawę Żywności - we wrześniu 2007 roku otrzymaliśmy 2354 kg żywności wartości 6891,78
zł, a w listopadzie 2007 r. – 2350 kg wartości 3.439,60 zł, a w kwietniu 2008 – 2080
kg wartości 3.777,86 zł. Z tej pomocy
skorzystało 155 osób i rodzin.
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Stanisława Bandoła cdn

Intencje mszalne:
Poniedziałek 3 listopada
6.00 Śp. Czesław Adamczyk
7.00 Ozdrowiei błog.Boże dlaMariiBaca
7.30 Śp. Zofia Lenik
8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
12.00 Śp. Genowefa Chrzęstek
18.00 Śp. Ludwik Walas
Śp. Jadwiga Sikora
Wtorek 4 listopada
6.00 Śp. Jadwiga Sikora
7.00 O opiekę i błog. Boże dla rodziny
przebywającej za granicą
7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
8.00 Śp. Zofia Lenik
12.00 Śp. Maria Klaczak
18.00 Śp. Bartłomiej
Śp. Karol Piekarczyk
Środa 5 listopada
6.00 Śp. Stanisław
7.00 Śp. Jadwiga Sikora
7.30 Śp. Mria Ziaja, zmarliz rodziny Goryl
Śp. ks. Czesław Małysa
8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
12.00 Śp. Stanisław i Barbara Podsiadło
18.00 Msza św. zbiorowa
W intencjach nowennowych
Za żywych:
O błog.Boże dla Stanisławy w80 r.urodzin
Wpodziękowaniuza otrzymane łaskidlarodziny Szymczyk
z prośbą odalsze błog.Boże
Za zmarłych:
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Janina Piątek
Śp. Jan Rzeszowski
Śp. Zofia Lenik

Czwartek 6 listopada
6.00 Śp. Karol Rajda
7.00 Ozdrowieiopiekę MatkiBożejdla Leszka
7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
8.00 Śp. Jadwiga Sikora
12.00 Śp. Zofia Lenik
18.00 Śp. Zofia Popowicz
Dziękczynna zprośbą o zdrowie ibłog.Boże dla
Stanisławy Guzdek w76 r. urodzin
Śp. Stanisław - 7 r. śm.
Piątek 7 listopada
6.00 W intencji dusz, Kazimierz, Teresa,
Aurelia, Maria, Wincenty
7.00 Śp.Marianna,TadeusziCzesławŚlusarczyk
7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
8.00 Wynagradzająca za grzechynaszeicałego świata
12.00 Śp. Maria Ziaja
16.30 Śp. Sabina Kucia
18.00 Śp. Józef Jabłoński
Śp. Józefa Mardek
Sobota 8 listopada
6.00 Śp.Gabriela i Józef Mrajca izmarli z rodziny
7.00 O beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła
II od pielgrzymów
7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
8.00 Sp. Władysława i Izydor Pawlik
Śp. Wiktoria i Franciszek Król
12.00 Śp. Franciszek, Maria i dziadkowie
18.00 Śp. Stefania, Genowefa Hrzęstek
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog.Boże dla Cecylii
i Edwarda w 50 r. ślubu
Niedziela 9 listopada
6.00 Śp.Tadeusz Miarka -14 r. śm.rodzice iteściowie
7.30 Dziękczynna za otrzymanełaskiw2008 r.o zdrowie i
błog. Bożewnowymroku dlawszystkich Róż
Różańcowych iks.Infułata
9.00 Śp. Marian Kupczyk - 5 r. śm.
10.30 Śp. Krystyna Galas - 4 r. śm.
12.00 Śp. Franciszek Baran, Maria
13.15 Śp. Stanisław i Jadwiga Sikora
18.00 Śp. Maria i Rudolf Gałuszka
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Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dzień Zaduszny)
1. Dzisiaj procesję żałobną po kościele połączoną z wypominkami odprawimy o godz. 17.00. 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 stanie łaski uświęcającej i pomodli się – zyskuje odpust zupełny.
W tym dniu mija kolejny miesiąc od
śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00, którą
odprawi kustosz Sanktuarium Matki
Bożej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie – ks. dziekan Bolesław Wawak.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za zmarłych duszpasterzy naszej parafii oraz za zakonników i zakonnice należących do wspólnoty parafialnej.
3. Zachęcamy do Komunii Św. wynagradzającej w pierwszy piątek.

4. W naszej bazylice przez cały listopad o godz. 17.30 odmawiamy różaniec
połączony z wypominkami.
5. Stolica Apostolska udzieliła wiernym
naszej diecezji możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami tym, którzy:
a. odmówią w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
b. chorym odmawiającym tę Koronkę
w domu lub w szpitalu,
c. uczestnikom telewizyjnej transmisji
Koronki z Łagiewnik.
W bazylice codziennie o godz. 8.30,
12.45 oraz 15.00 odmawiamy Koronkę.
Do udziału serdecznie zachęcamy.
6. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika, we wtorek – wspomnienie sw. Karola Boromeusza, biskupa.

Jak woda dudni?

wadzi ks. Prałat Władysław Zązel oraz
Ojciec Leon – benedyktyn z Tyńca. Ks.
Zązel już od wielu lat podjął się w swojej
parafii, w Kamesznicy, a także u górali,
którzy należą do Związku Podhalan, niebywałej pracy – propagującej wesela bezalkoholowe. W pierwszych latach wydawała się ta idea zupełnie skazana na niepowodzenie. „Z motyką na słońce”. Po
latach nieustępliwej postawy ks. Zązla –
inaczej wyglądają teraz tamtejsze wesela.
Dawniej na wsiach góralskich to ten, kto
się nie opił, to marnie się bawił. Inaczej
teraz tamtejsi ludzie myślą. To, co nie-

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wygrywa radosną melodię, gdy
w czwartek spotykam się z grupą 60 osobową Związku Podhalan, którzy
w Szczyrku odprawiają tygodniowe rekolekcje. Wiele razy w Wielkim Poście
uczestniczyli w ćwiczeniach duchownych
w Rzymie, w Domu Polskim. W tym
roku postanowili górale Związku Podhalan przeżyć rekolekcje objeżdżając
przy okazji miejsca uświęcone obecnością Jana Pawła II: Wadowice, Kalwarię, Łagiewniki i Kraków. Grupę tę pro-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

możliwe – dzięki uporowi ludzkiemu
i łasce Boskiej stało się możliwe do zrealizowania.
Problem alkoholików jest dramatem
wielu naszych rodzin. To klęska, która
dotyka kobiety i mężczyzn, a także młodych. Często w środowej nowennie do
Matki Bożej czytam błagalne prośby:
„Matko Boża spraw, by w naszym domu
przestano nadużywać alkoholu. Straszną
biedę zrobiło w naszej rodzinie nadmierne picie”.
W piątek, w pierwszą rocznicę poświęcenia kaplicy w wadowickim więzieniu
ks. bp Józef Guzdek koncelebruje Mszę
Św. z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi. Od 1 marca tego roku kapelanami
więzienia są OO. Karmelici z Ojcem Józefem na czele. Na Mszy Św. są pracownicy zakładu poprawczego, a także dużo
zaproszonych gości. Jest także grupa
więźniów. Patrzę na tych młodych mężczyzn odbywających karę. Nie wiem
w czym złamali prawo. Widzę tylko ich
smutne twarze, bo już w takim młodym
wieku – niektórzy z nich jeszcze nie mają
20 lat – a już odsiadują dość poważne
wyroki. Więzienie najczęściej nie jest
szkołą wychowania. Trudny problem resocjalizacji. Jeśli dom, szkoła i kościół
nie ukształtują w sposób właściwy młodego człowieka, to ulica i klatka blokowa skrupulatnie wypełni tę lukę, ale najczęściej w stopniu bardzo negatywnym.
A jednak Pan Jezus wśród siedmiu uczynków miłosierdzia obwieszcza: „Więźniów
odwiedzać”. W papieskim mieście jest
pełne więzienie. Dziwny to paradoks.
W sobotę 25 października, po 40 latach istnienia Szkoła Budowlana otrzymuje patrona w osobie ks. Jana Twardowskiego wraz z sztandarem. Ciekawe

są losy tego 40 latka. Wiadomości czerpię z wydanego przy tej okazji informatora zatytułowanego „40 lat Budowlanki”. Powstała w 1968 r., bo Wadowickie
Przedsiębiorstwo Budowlane odczuwało
wielką potrzebę fachowców w dziedzinie
budownictwa, a zwłaszcza murarzy. Początkowo była to Zasadnicza Szkoła, której budynek mieścił się w rynku. Była to
dwupiętrowa, bez jakiegokolwiek zaplecza kamienica. Przez wiele lat funkcjonowała jako Szkoła Przyzakładowa WPB,
a także jako filia Szkoły Budowlanej
w Oświęcimiu. Nowy budynek szkoła zyskała dopiero w 1979 r., jako schedę po
zlikwidowanych Powiatowych Komitetach PZPR. Niewykończony budynek
przekazano WPB, które zdecydowało zaadaptować go na potrzeby szkoły. W roku
1987 powołano tam Technikum Budowlane dla pracujących, a w 1990 powstało
5-letnie Technikum Budowlane kształcące w zawodzie technik budownictwa. Kiedy w 1992 r. upadło Wadowickie Przedsiębiorstwo Budowlane przyszłość 400
uczniów i 25 nauczycieli szkoły stanęły
pod znakiem zapytania. W wyniku żmudnych i trudnych negocjacji Kuratorium
Oświaty w Bielsku-Białej wykupiło budynek i przejęło koszty utrzymania.
W kolejnych latach ubywało klas zasadniczych, a przybywało uczniów w technikum. W wyniku reformy administracyjnej 1999 r. organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Od tego czasu szkoła pod względem gospodarczym i dydaktycznym miała się coraz lepiej. Obecnie 38 nauczycieli uczy 320 uczniów. Ciekawostką jest, że
przy 3 kandydatach na patrona tej szkoły
młodzież w 80% wybrała ks. Jana Twardowskiego. Jego poezja wzrusza, zdumiewa tajemnicami świata, ukazuje sens
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życia, oczyszcza, broni przed złością, pokazuje ufną wiarę, która urzeka ludzi.
Może się w niej odnaleźć każdy: samotny, radosny, wierzący i niewierzący, starszy i młodszy. Nacechowana jest wielkim optymizmem.
Zaskakująca jest wiadomość, że w Wadowicach wszystkie cztery średnie szkoły mają za patronów kapłanów. Najstarszej wadowickiej szkole – Ogólniakowi,
patronuje ks. Marcin Wadowita. Szkoła
Mechaniczna w Gorzeniu, obrała za patrona ks. Stanisława Staszica. Największej szkole w Wadowicach z ul. Wojska
Polskiego spodobał się filozof, ks. Józef
Tischner. Natomiast dawna budowlanka
przyjęła poetę ks. Jana Twardowskiego.
W środę 29 października w ramach
Roku Jubileuszowego św. Pawła pielgrzymujemy do kościoła misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Kościół Nawrócenia św. Pawła powstał w latach 1719-28
według projektu Kacpra Bażanki. Swoją
formą przypomina on kościół św. Andrzeja na Kwirynale (projektu Berniniego) w Rzymie. Mimo, iż prace wykończeniowe ciągnęły się prawie do końca
XVIII w., świątynia została konsekrowana już w 1732 r. Ołtarz główny, zbudo-

Roczki

wany z czarnego marmuru dębnickiego,
powstał w latach 1761-62. Obraz w ołtarzu głównym, pędzla Tadeusza Kuntzego, przedstawia scenę nawrócenia św.
Pawła. Na mensie ołtarzowej umieszczone jest również srebrne XVIII-wieczne
tabernakulum, przedstawiające ofiarę
Abrahama, Mojżesza, który wydobywa
wodę ze skały oraz Chrystusa w momencie ustanowienia Eucharystii. Po bokach
stoją figury apostołów: św. Piotra i św.
Andrzeja. Zwieńczeniem ołtarza jest wizerunek Boga Ojca w chwale, którego
adorują aniołowie.
W tym kościele uczestniczymy we Mszy
Św. o godz. 12:00, a następnie podążamy do Sanktuarium Łagiewnickiego na
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże potrzebne jest nam żywym,
ale także wzywamy w tym dniu Jezusa
bogatego w miłosierdzie dla naszych
zmarłych. Przecież już za kilka dni obchodzimy święta poświęcone pamięci tym
wszystkim, którzy od nas odeszli. W tych
dniach na nowo odkrywamy tajemnice
świętych obcowania. Uświadamiamy sobie, że rzeki naszego życia ostatecznie
wlewają się w morze wieczności.
ks. Proboszcz

W II niedzielę listopada, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą mszą św.

Artur Górski

Łukasz Dudziński

Oskar Kasprzycki

Łukasz Pietraszek

Wiktoria Kłaput

Kacper Grochowski

Julia Zacny

Jakub Kurek
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