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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXXII Niedziela Zwykła

Wychowywać
to dbać o ciało

i duszę swoich dzieci.
Karmić młodego człowieka

materialnie i duchowo.

Kiedy wielcy ludzie rozstają się
z tym światem, to widocznie w nie-
bie są bardzie potrzebni, aby orędo-
wać u Boga za naszą Ojczyzną.

Czymże jest świętość, jak nie czy-
stym trwaniem, wiecznym natchnie-
niem i nieustannym kochaniem.

Tylko ludzie wybitni zostawiają po
sobie ślady i żyją w pamięci potomnych.

Jan Paweł II jest dla nas jak książ-
ka, którą czytamy i znajdujemy sens
naszego życia.

Modląc się o rychłą beatyfikację
zanosimy do tronu najwyższego swe
gorące prośby, aby nasz Rodak zo-
stał zaliczony w poczet Błogosławio-
nych i Świętych.

Rodzina Wajdzik i Zając

Fot. St. Mżyk
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DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW.  PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA  EZECHIELA:
Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.

EWANGELIA:    J 2, 13-22    Zapowiedź męki i zmartwychwstania

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Oto Słowo Pańskie.

Słowo na niedzielę

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej
i Jezus udał się do Jerozolimy. W świą-
tyni napotkał siedzących za stołami ban-
kierów oraz tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie. Wówczas spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurków, po-
wypędzał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety ban-
kierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «We-
źcie to stąd, a nie róbcie z domu mego
Ojca targowiska!» Uczniowie Jego
przypomnieli sobie, że napisano: Gorli-
wość o dom Twój pochłonie Mnie.

W świetle odczytanego Bożego Słowa
wszelkie sakralne budowle są mistycznym
obrazem nas samych pojętych jako Kościół
pielgrzymujący i zapowiadają jednocześnie
cel naszego pielgrzymowania - Kościół
chwalebny - niebiańskie Jeruzalem. Głos św.
Pawła przypomina, że jesteśmy świątynią
Boga, w której od momentu chrztu święte-
go przebywa Duch Święty. Mając zaś tego
samego Ducha, stanowimy wznoszącą się ku
niebu świątynię, której fundamentem, ka-
mieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.

Wytężając zatem nasze siły we wspól-
nej budowie, której nie widać końca,
jesteśmy zaproszeni, aby wzmacniać się
Eucharystią, gdyż przyjmując Chrystu-
sa, zaczynamy być do Niego coraz bar-
dziej podobni. Eucharystia rodzi Ko-
ściół i nigdy na ziemi nie stajemy się
w takim stopniu Mistycznym Ciałem
Chrystusa, jak wówczas, gdy uczestni-
czymy we Mszy św. i przyjmujemy Ko-
munię św.

Księża Chrystusowcy

Jesteśmy Świątynią Bożą

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do
Niego: «Jakim znakiem wykażesz się
wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburz-
cie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do
Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat bu-
dowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz
w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił
o świątyni swego ciała. Gdy więc zmar-
twychwstał, przypomnieli sobie ucznio-
wie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

29 października br. 50-osobowa grupa
pielgrzymów z ks. Infułatem Jakubem Gi-
lem pojechała na pielgrzymkę, której ce-
lem były dwa miejsca: kościół Księży Mi-
sjonarzy pw Nawrócenia św. Pawła na kra-
kowskim Stradomiu i Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach. W dro-
dze do Krakowa poznaliśmy historię po-
wstania kościoła na Stradomiu, a także po-
stać św. Wincentego a Paulo, założyciela
Zgromadzenia Misjonarzy.

Po przyjeździe do Krakowa udaliśmy się
do Muzeum Archidiecezjalnego Kardyna-
ła Karola Wojtyły przy ul. Kanoniczej 19-
21. Szczególnie duże wrażenie zrobił na
nas pokój i jego wyposażenie, w którym
mieszkał ks. Karol Wojtyła w latach 1951-
1958, do czasu otrzymania sakry biskupiej.
W innych salach oglądaliśmy rzeczy oso-
biste Jana Pawła II, ekspozycje darów pa-
pieskich. Stamtąd poszliśmy do kościoła
Księży Misjonarzy pw Nawrócenia św.
Pawła. W archidiecezji krakowskiej jest to
jeden z kościołów stacyjnych /tam można
uzyskać odpust jubileuszowy z okazji Roku
św. Pawła/. Nad wejściem do świątyni wisi
plakat informujący o tym wiernych. Na pla-
kacie znajduje się też Symbol Roku św.
Pawła, który nawiązuje do herbu bazyliki
św. Pawła za Murami. Przedstawia otwartą
księgę, na której położony jest miecz. Ca-
łość otacza łańcuch. Otwarta księga to Do-
bra Nowina, którą głosił św. Paweł. Sym-
bolizuje ją krzyż w lewym górnym rogu
księgi. Jest to też znak, że nauka św. Pawła
stawiała w centrum osobę Jezusa Chrystu-
sa. Jest to krzyż grecki, nie łaciński. Wyni-
ka to z faktu, że najwięcej pracy Apostoł
Narodów włożył w ewangelizację wschod-
niej części Cesarstwa Rzymskiego. Płomień
z prawej strony symbolizuje gorliwość

Październikowe pielgrzymowanie
Apostoła. Miecz przypomina o męczeńskiej
śmierci św. Pawła. Przerwany łańcuch jest
zaś symbolem więzów, z których wielokrot-
nie Bóg wyzwalał Świętego podczas pod-
róży misyjnych. Łańcuch składa się z dzie-
więciu ogniw, ponieważ dziewiątka jest bi-
blijną cyfrą oznaczającą doskonałość.
Mamy więc rozumieć, że trud i poświęce-
nie św. Pawła były niezbędne w głoszeniu
Ewangelii. O godz. 12.00 uczestniczyliśmy
w specjalnej mszy św. koncelebrowanej
przez ks. Misjonarza, ks. Infułata Jakuba
Gila, ks. Proboszcza z Radoczy – ks. Hen-
ryka Młynarczyka i o. Stanisława – karme-
litę z Górki.

W homilii wygłoszonej przez ks. Misjo-
narza poznajemy dzieje życia św. Pawła,
głównie cechy posłuszeństwa w jego życiu.
Komunię św. przyjmujemy pod dwoma
postaciami – chleba i wina. Po mszy św.
bierzemy udział w adoracji Najświętszego
Sakramentu. Później mamy możliwość
zwiedzenia Muzeum Historyczno – Misyj-
nego Księży Misjonarzy, które mieści się
przy kościele. Wysłuchaliśmy ciekawego
opowiadania ks. Misjonarza. Obecnie
w muzeum znajduje się ekspozycja znacz-
ków ze zbiorów ks. Wacława Knapika,
a także zbiory chińskie. Celem wystawy jest
ukazanie pięknej, tajemniczej kultury i sztu-
ki chińskiej. Prezentowane przedmioty
związane są z posługą duszpasterską, wie-
rzeniami religijnymi Chińczyków, przyrzą-
dzaniem potraw.

Z Krakowa pojechaliśmy do Łagiewnik.
O godz. 15.00 w Godziną Miłosierdzia czci-
my moment konania Jezusa na krzyżu, kie-
dy to „stała się łaska dla świata całego –
miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość”.

W drodze powrotnej odmawiamy róża-
niec. Pielgrzymi składają serdeczne Bóg
zapłać ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi za
zorganizowanie kolejnej pielgrzymki.

Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Poniedziałek  10 listopada
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Franciszek Tatara

Śp. Marianna Hanusiak
    7.30 Śp. Helena Poradzisz - 5 r. śm.
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Helena i Stanisław Pióro i zmarli z rodziny
  18.00 Podziekowanie za 1 rok życia z prośbą o dalsze

błog. Boże dla Aleksandry
Śp. Zdzisław Stroka

Wtorek  11 listopada
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Helena Malinowska
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00    Śp. Stanisław Tyrybon - 21 r. śm.
  12.00 Śp. Stanisław Pławny
  18.00 Śp. Janina i Franciszek Żeglińscy

Śp. Wiktoria i Władysław Łopata
Środa 12 listopada
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Rozalia, Jan, Stanisław
    7.30 Śp. Bolesław Putka - 20 r. śm.

Śp. Jan, Helena i Stanisława
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Czesław Gracjasz - 7 r. śm.
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie dla córki Jolanty i błog. Boże w małżeństwie

Za zmarłych:
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Janina Piątek
Śp. Artur Brońka
Śp. Edward Lasek
Śp. Eryk Fuchs

Piątek 14 listopada
     6.00 Śp. Stefan Brusik
    7.00 Śp. Adam Świętek
    7.30 Śp. Władysław Tyrybon
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Anna i Józef Twaróg - r. śm.
  18.00 Śp. Helena Mikołajczyk

O zdrowie i opiekę Matki Najświetszej
w 3 r. urodzin Mariki

Sobota 15 listopada
    6.00 Śp. Halina Adamczyk
    7.00 Śp. Andrzej Mrajca i Maria Krupa
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Sp. Helena Mikołajczyk
  12.00 Dziękczynno błagalna dla Anny w 5 r. urodzin
  18.00 Śp. Maria Klaczak

Śp. Józef Lurka
Niedziela 16 listopada
   6.00 Śp. s. Marta
   7.30 Śp. Władysława, Izydor Pawlik

Śp. Wiktoria i Franciszek Król
Śp. Melchior Książek - 7 r. śm.

   9.00 W intencji uczestników Nabożeństw majowych przy
kapliczce na ul. Podstawie oraz ich bliskich zmarłych

  10.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Stanisław Tatar
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Jan i Maria Odroważ, Jan i Rozalia Gibas

Czwartek  13 listopada
    6.00 Śp. Maria Graca i Józef Brańka
    7.00 W 40 r. urodzin Marty z podzieko-

waniem za łaski z prośbą o opiekę
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Śp. Zofia i Henryk Fidelus

Śp. Józef Adamczyk
Śp. Anna, Stefan Adamczyk

  12.00 Śp. Helena Mikołajczyk
  18.00 Śp. Józef Rozenstrauch - 4 r. śm.

i rodzice Józef i Kunegunda
Śp. Andrzej Lasek
Śp. Stanisław Lasek

(ciąg dalszy na str. 4)

XXXII Niedziela Zwykła - 09 listopada 2008 r.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Co słychać w Jakubowej studni?
Dobiegły końca nabożeństwa różańco-

we. Cieszyłem się pokaźną liczbą uczest-
ników, zwłaszcza dorosłych, na poran-
nym odmawianiu różańca. Ogarnia mnie
smutek, że w tym roku mniej dzieci bra-
ło udział w ulubionej przez Maryję mo-
dlitwie różańcowej. Młodzież była tylko
śladowo – przymuszana zwłaszcza z klas
III gimnazjalnych przez wpisy do dzien-
niczków. Czym pobożniejsza parafia tym
więcej jest uczestników na nabożeństwach
różańcowych. Oziębłych parafian już ta

modlitwa nie pociąga. Dziękuję Matce
Bożej, że wyprasza u swego Syna gorą-
cość serc naszej grupie modlitewnej.

W ramach przygotowania młodzieży
z klas III gimnazjalnych do bierzmowa-
nia poprosiliśmy na spotkanie w czwar-
tek 30 października ich rodziców. W tym
roku szkolnym Sakrament ten ma przy-
jąć 120 młodych. Na zebraniu było 65
uczestników dorosłych. Jestem wdzięcz-
ny rodzicom zatroskanym o wychowa-

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, w środę –
wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, w czwartek – wspomnienie świętych Be-
nedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, w sobotę –
wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła.

1. We wtorek mija 90. rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na
mszach św. modlimy się w intencji na-
szej Ojczyzny.

2. W środę na nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
oraz 17.30 modlimy się o świętość na-
szych rodzin.

3. W piątek na godzinę 17.30 zapra-
szamy do bazyliki na spotkanie młodzież
klasy I gimnazjalnej.

4. Dla parafian, którzy pragną pogłę-
bić zażyłość z Pismem Świętym organi-
zujemy w sobotę 29 listopada Dzień Sku-
pienia w Alwerni. Wyjazd o godz. 8.30.
Koszt przejazdu 15 zł. Powrót o godz.
16.00.

5. OO. Karmelici na Górce informują,
że uroczystość odpustowa św. Rafała Ka-
linowskiego będzie w przyszłą niedzielę
na mszy św. o godz. 11.45. Na Apel Ja-
snogórski w tym dniu wyjeżdżamy
o godz. 16.00. Koszt przejazdu 30 zł.

6. W następną niedzielę przy koście-
le będzie zbiórka przeprowadzona przez
Zespół Charytatywny na pomoc zimową
dla najbiedniejszych.

7. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP wypada w piątek 21 listopada.
Mszę św. o godz. 12.00 odprawi nasz
Rodak, ks. prof. Roman Pindel, w 25-
lecie święceń kapłańskich.

8. Nasza parafia w każdym miesiącu
przekazuje jeden tysiąc zł. Parafialne-
mu Zespołowi Charytatywnemu, oraz
Kuchni św. Brata Alberta. Zespół Cha-
rytatywny od 1 września 2007 r. do
sierpnia 2008 r. przekazał biednym na-
szej parafii sumę 76.450 zł.

9. W najbliższych dniach, Panowie
Kościelny i Organista roznosić będą
opłatki do rodzin naszej parafii. Prosi-
my o życzliwe przyjęcie - mając świa-
domość ich ofiarnej pracy w naszej ko-
ścielnej wspólnocie.



-5--4- ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

nie religijne swoich dzieci. Połowa, która
nie przybyła z pewnością miała wiele
usprawiedliwień swojej absencji. Rodzi-
com przygotowującej się młodzieży do
bierzmowania mówiłem, iż sakrament
ten z pewnością nie jest sakramentem
dojrzałości chrześcijańskiej. W ostatnich
latach mocno podkreślamy, że jest to Sa-
krament w drodze do Boga, w drodze
do pogłębienia wiary, nadziei i miłości.
Otrzymana moc Ducha Św. ma umac-
niać młodych, by na drogach tego świa-
ta nie pogubili się. Duch Św., który
oświeca chce być światłem w trudnych
wyborach młodego człowieka.

Przygotowanie młodzieży na przyję-
cie tego sakramentu odbywa się przez
udział w specjalnych spotkaniach, któ-
rym przewodniczy 5 księży współpra-
cowników, oraz poprzez uczestnictwo
we Mszy Św. niedzielnej o godz. 9.00,
a także przystępowaniu do Sakramentu
Pokuty w pierwsze piątki. Zachęca się
również młodzież, by w tym roku szkol-
nym brała udział w różnych nabożeń-
stwach. Na potwierdzenie ich obecno-
ści zbierają do dzienniczków podpisy
księży. Jest to ich silna mobilizacja. Jed-
nocześnie zdajemy sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa tych nakazów. Wiemy,
że młodzi ludzie poprzez uczestnictwo
w spotkaniach powinni zdobyć osobisty
kontakt z żywym Bogiem. Jeśli do tego
nie dojdzie, to będzie to tylko bezdusz-
na musztra, która nie mobilizuje mło-
dych do wchodzenia w tajemnice Boże.

W kościele uczymy młodzież jak ma
się zachować. Podajemy im najróżniej-
sze wiadomości religijne. Zdajemy so-
bie sprawę, że jest to wciąż za mało. Już
Papież Paweł VI niejednokrotnie powta-
rzał, że świat współczesny ma dużo na-

uczycieli, a brak mu jest świadków. Na dro-
dze przygotowań młodych do przyjęcia sa-
kramentu Ducha Św. mają swoich nauczy-
cieli, ale konieczni są świadkowie. Właśnie
tę rolę wypełniają rodzice. Są oni w pierw-
szym rzędzie świadkami żywej wiary. Za-
uważamy, że czasami rodzice przez swoją
oziębłość religijną są dla swych dzieci an-
tyświadectwem ewangelicznym. Stąd
w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania rodzice spełniają
pierwszorzędną rolę. To dzięki nim mło-
dzież, która wchodzi w świat i przeżywa
różne problemy, także religijne – utwierdza
się na Bożej drodze lub też z niej schodzi.

Religijne wychowanie jest najważniej-
szym obowiązkiem rodziców. Wychowywać
to rodzić dzień po dniu. Pierwsze rodzenie
dokonuje się w bólu matki. Wychowanie do-
konuje się również poprzez krzyż i cierpie-
nie rodziców. To zawsze jest duży trud
i ogromne zmaganie. Chwasty rosną samo-
dzielnie. Pszenica wymaga pielęgnacji.

Można się kształcić zaocznie, ale wycho-
wywać zaocznie swoje dzieci nie można.
W czasach, w których żyjemy, dość często
w domach naszych brakuje ojca lub matki.
Niejednokrotnie wyjechali za pracą, albo
też się rozeszli. Ten brak boleśnie odciska
się na wychowaniu dzieci. Tworzy się nie-
bezpieczny model „zaocznego” wychowa-
nia. Jest on często przyczyną kryzysu reli-
gijnego u współczesnej młodzieży. Także
i wadowickiej. Wychowanie to obdarowa-
nie człowieczeństwem i to obdarowanie
dwustronne: Dojrzałem, wierzącym czło-
wieczeństwem przez rodziców i wycho-
wawców – świeżością człowieczeństwa
przez młodzież. Fundamentem właściwe-
go wychowania jest zasada, że każdy po-
wołany jest do życia w prawdzie i miłości.
Każdy może się urzeczywistnić przez bez-
interesowny dar z siebie.

Nasza ambona
W ostatnich dniach oddaliśmy do pra-

cowni artystycznej w Krakowie do re-
nowacji naszą ambonę. Żmudna praca
nad odnowieniem będzie trwała kilka
miesięcy. Koszt wyniesie 50.000 zł. Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie ma przekazać na odnowie-
nie sumę 20.000 zł – resztę ma pokryć
nasza parafia.

Powyższe ogłoszenie przekazaliśmy
wiernym w dzień Wszystkich Świętych.
Jestem przekonany, że jest ono bardzo
lapidarne. Bardzo mało mówi o histo-
rycznej roli wadowickiej ambony w ba-
zylice. Przecież to ona była miejscem,
skąd przez całe wieki głosili kazania
miejscowi duszpasterze. Na niej stawał
krakowski Biskup, a nasz Rodak Karol
Wojtyła. Z niej przemawiali wielcy in-
fułaci wadowiccy, księża Kazimierz Su-
der i Edward Zacher. Z tej ambony ob-
ficie rozsiewali ziarno Boże księża Pra-
łaci – Leonard Prochownik, Jan Zając
i Aleksy Bocheński. Jakże również nie

Komisja organistowska

W poniedziałek 3 listopada zebrała się
na plebani wadowickiej komisja organi-
stowska na czele z ks. dr Robertem
Tyrałą. Jej celem było rozpatrzenie kil-
ku nadesłanych propozycji budowy or-
ganów w naszym kościele. Po żmudnej
i bardzo precyzyjnej analizie nadesłanych
wniosków Komisja wybrała Firmę  Or-
ganmistrzowską Pana Zdzisława Molli-
na. Firma ta nadesłała propozycję naj-
bardziej odpowiednią, tak pod względem
umiejscowienia organów,  zestawu gło-

wspomnieć bardzo gorliwych współpra-
cowników i katechetów, a wśród nich ks.
prałata Zdzisława Kałwę. Z niej korzy-
stali różni zakonnicy, którzy w naszej
parafii głosili misje, czy też rekolekcje.

Ambona wadowicka jest bardzo boga-
ta tymi księżmi, którzy z niej korzystali
i tam wygłaszali słowo Boże. Nie na próż-
no u szczytu tej ambony jest rzeźba go-
łąbka, jako symbolu Ducha Świętego,
a także wyryte czterech Ewangelistów
w  małych  figurkach.

Przez ostatnie lata, dzięki pomocy Wo-
jewódzkiego Konserwatora Ochrony Za-
bytków, oraz ofiarności pielgrzymów
i parafian odnowiliśmy całe wnętrze na-
szej bazyliki, od sufitu po posadzkę. Ko-
niecznie należało podjąć się także kon-
serwacji pięknej ambony wadowickiej.
Praca ta będzie trwałą kilka miesięcy.
Ufamy, że gdy powróci przed Świętami
Wielkanocnymi 2009 roku, będzie dosko-
nale harmonizowała z wnętrzem naszej
bazyliki.

sów, jak również i wyceny tej pracy. Dwu-
dziestopięcio głosowe organy, według
Pana Mollina, mają kosztować około
osiemset tysięcy zł. Inne Firmy wyceniały
budowę organów o tej samej jakości do
jednego miliona zł., a nawet do jednego
miliona dwieście tysięcy zł. Budowa or-
ganów trwałaby półtora roku. Ukończo-
na byłaby w połowie 2010 roku. Pertrak-
tacje dotyczące budowy organów w na-
szej parafii z powyższą Firmą są w toku.
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