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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXXIV Niedziela Zwykła

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

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Po wakacjach znowu
się spotykamy. Uczestni-
czymy w różnych for-
mach zajęć. Przybyło kil-

ka nowych osób. Każdy pobyt w klubie
jest urozmaicony. Mieliśmy jesienne
ognisko, na którym oprócz pieśni reli-
gijnych, śpiewaliśmy harcerskie znane
nam z młodości.

Odwiedził klub lekarz Tomasz Skow-
ronek, który udzielił wielu cennych rad
dotyczących zdrowia ludzi w naszym
wieku.

Październikowe spotkania poświęcili-
śmy naszemu Papieżowi Janowi Pawło-
wi II. Śpiewaliśmy pieśni o wielkim Ro-
daku, wysłuchaliśmy wierszy dedykowa-

U nas w
„Klubie pod Plebanią”

nych Karolowi Wojtyle.
To dzięki Panom A. De-
cowi i A. Fajferowi.

W listopadzie wspominaliśmy księdza
Józefa Tischnera, a Pan Janusz Bąk -ak-
tor amator recytował fragmenty „Filozo-
fii po góralsku”.

Ostatni czwartek był poświęcony tym,
którzy przynieśli nam wolność. Dlatego
też rozpoczęliśmy spotkanie hymnem
„Boże coś Polskę”.

Cieszymy się z naszych czwartków, pa-
nuje tu prawie rodzinna atmosfera. Nie
zapomina o nas ksiądz Infułat Proboszcz
Jakub Gil. Zawsze znajdzie czas, aby choć
na chwilę być z nami. Za to jesteśmy mu
bardzo wdzięczni.   L. Satława, M. Zawiła

Podziękowanie
W imieniu własnym oraz wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego

Archidiecezji Krakowskiej, zwracam się do Czcigodnego Księdza  Proboszcza
oraz wszystkich Drogich Parafian z gorącym podziękowaniem za złożone ofiary
pieniężne na nasze potrzeby.  Szczerze doceniamy okazane nam poświęcenie
i hojność.

Wyrazem wdzięczności dla Naszych Darczyńców pozostają codzienne mo-
dlitwy i sprawowana w kaplicy seminaryjnej comiesięczna msza święta w Waszej
intencji.

Ks. dr hab. Grzegorz Ryś
Rektor Seminarium

Janie Pawle II - największy auto-

rytecie!

Trudno nam było, Ojcze Święty,

powstrzymać łzy, kiedy Bóg powo-

łał Cie do Siebie, lecz przypomina-

my sobie jak mówiłeś, że mamy się

nie lękać, iść przez życie tak godnie,

jak tylko nas na to stać.

Miłość i miłosierdzie to drogowska-

zy, które, Ojcze Święty, zostawiłeś

nam na zawsze.

Rodzina Korzeniowskich
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 Oto słowo Pańskie.

ks. Proboszcz

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:

EWANGELIA:   Mt 25, 31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Ez 34, 11-12.15-17 1 Kor 15, 20-26.28Chrystus zna swoje owce Królestwo Boże

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa-
ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych od drugich,
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po lewej stro-
nie. Wtedy odezwie się Król do tych po
prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie kró-
lestwo, przygotowane wam od założenia
świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić; by-
łem przybyszem, a przyjęliście Mnie; by-
łem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakar-
miliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przy-
odzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy cię cho-

rym lub w więzieniu i przyszliśmy do Cie-
bie?” Król im odpowie: „zaprawdę powia-
dam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się do
tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode
mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygo-
towany diabłu i jego aniołom. Bo byłem
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spra-
gniony, a nie daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy wi-
dzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym,
albo przybyszem, albo nagim, kiedy cho-
rym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, te-
goście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego».

Duszpasterska Rada Parafialna
W biuletynie z 14 września obecne-

go roku, zwróciliśmy się z prośbą do
parafian, aby podali zaangażowanych
katolików jako kandydatów do Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej. Niektó-
rzy z czytających odpowiedzieli pozy-
tywnie na prośbę i wytypowali odpo-
wiednie osoby do tego bardzo ważne-
go gremium. Rada zbiera się w pierw-
sze niedziele każdego kwartału na po-

siedzeniach plenarnych. Poszczególne
komisje mają spotkania, co miesiąc.

Bardzo dziękuję uczestnikom poprzed-
niej rady, gdyż w sposób odpowiedzial-
ny dzielili się troską o rozwój naszej pa-
rafii. Z proponowanych kandydatów,
a także dawnych członków powołaliśmy
na kolejną 3 letnią kadencję Duszpasterską
Radę Parafialną. Oto ich nazwiska:

Bandoła Małgorzata
Bandoła Stanisława
Bochenek Zofia
Bubła Paweł
Byrski Jacek
Byrski Jan
Bzowski Rafał
Czermak Maria
Czermak Henryk
Dziedzic Antoni
Ficek Szymon
Ficek Władysława
Flasz Bożena
Godzik Maria
Hajnosz Mirosław
Hoła Barbara
Kubaszewski Paweł
Kumorowski Jerzy
Lehrfeld Józef
Lempart Mirosław
Lurka Bożena

Lurka Andrzej
Markielowski Antoni
Mrowiec Bogdan
Mrowiec Tadeusz
Nowak Mieczysław
Opidowicz Paweł
Pamuła Bogdan
Radoń Małgorzata
Rokowska Maria
Ryba Zofia
Satława Lucyna
Stanek Andrzej
Szydłowski Stanisław
Udała Maciej
Widlarz Józef
Woźniak Tadeusz
Zadora Maria
Zając Zbigniew
Załuski Józef
Zawiła Maria
Ziomkowski Tomasz

Obecnie, w dwa tysiące lat od narodzin
św. Pawła Kościół odczuwa potrzebę
pogłębienia tajemnicy Słowa Bożego
w różnych sytuacjach duszpasterskich. Sy-
nod pragnie, aby wszyscy wierni wzrastali
w świadomości tajemnicy Chrystusa, jedy-

Głos Boży wciąż się rozlega
nego zbawiciela i pośrednika między Bo-
giem a ludźmi, a Kościół – odnowiony po-
bożnym wsłuchaniem się w Słowo Boże –
mógł podjąć nową misję, przepowiadając
Dobrą Nowinę wszystkim ludziom.

Orędzie synodalne
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  24 listopada
    6.00 Śp. Zbigniew Moskwa
    7.00 Śp. Adam Świętek
    7.30 Śp. Katarzyna Kot, Teresa Janik
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Sabina Kucia
  18.00 Śp. Helena Mikołajczyk

Śp. Helena Sopicka

Wtorek  25 listopada
    6.00 Śp. Janina Piątek
    7.00 Śp. Sabina Kucia
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00    Śp. Adam Świętek
  12.00 O błog. Boże dla Władysławy i Józefa Puc w 48 r.

śllubu z prośbą o opiekę św. Rodziny
  18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Tomasza w 18 r. urodzin

Śp. Katarzyna  i Stanisław, brat Stanisław Tyrybon

Środa 26 listopada
    6.00 Śp. Jan i Anna Nowak
    7.00 Śp. Maria Kulbacka
    7.30 Śp. Zbigniew Moskwa
    8.00 Śp. Andrzej Skobel
  12.00 O błog. Boże dla pielgrzymów i ich rodzin

z Białegostoku i okolic
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:

Za zmarłych:
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Sabina Kucia
Śp. Józef Filek i żona Kunegunda
Śp. Katarzyna Gabor
Śp. Adam Gawlik

Piątek 28 listopada
     6.00 Śp. Jan, Antonina Kubocz
    7.00 Śp. Andrzej Skóbel
    7.30 Za zmarłych z 6 Róży kobiet
    8.00 Śp. Kazimierz Kozieł
  12.00 Śp. Albina Baran - 2 r. śm.
  18.00 Śp. Eugenia, Józef, Weronika, Ludwik Woźniakowie

Śp. Janina Piątek

Sobota 29 listopada
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii

i Józefa w 52 r. ślubu
    7.00 Śp. Adam Świętek
    7.30 Śp. Andrzej Skóbel
    8.00 Sp. Kazimierz Kozieł
  12.00 Śp. Zbigniew Moskwa
  18.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Śp. Janina Piątek

Niedziela 30 listopada
   6.00 Śp. Kazimierz Kozieł
   7.30 Śp. Maria Bałos - 21 r. śm.

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błog. Boże dla Zofii Pająk w 95 r. urodzin

   9.00 Śp. Stanisława Byrska
Śp. Piotr Byrski - 1 r. śm.

  10.30

  12.00 Śp. Andrzej Skóbel
  13.15 Śp. Ks. Stefan i Ks. Henryk
  18.00 Śp. Adam Świętek

Czwartek  27 listopada
   6.00 Śp. Andrzej Skóbel
    7.00 Śp. Kazimierz Kozieł
    7.30 Śp. Tadeusz Kubera

Śp. Kazimierz Wojtaszka
    8.00 Śp. Zbigniew Moskwa
  12.00 Śp. Maria Kulbacka

Podziękowanie za 50 lat działalności Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej zprośbą o dalszą
opiekę i błog. Boże dla wszystkich pracujących
społecznie i korzystających z ich pomocy

  18.00 Śp. Adam Świętek
Śp. Janina Piątek

(ciąg dalszy na str. 4)

XXXIV Niedziela Zwykła - 23 listopada 2008 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W Jakubowej studni woda dudni
Wszyscy, którzy posiadają studnię

wiedzą, jak wielkim brakiem jest, gdy w
niej nie ma wody. Gdy już w niej woda
nie dudni. Mieszczuchy z tego nie zdają
sobie sprawy,  gdyż mają wodociągi
i wystarczy przekręcić kurek i woda pły-
nie. Natomiast na wsiach, gdy gospoda-
rze mają liczny dobytek (gdzież to
w naszych czasach takie gospodarstwo?)
– woda jest w wielkiej cenie. Zwłaszcza

podczas suchej jesieni i tęgich zimowych
mrozów, gdy zabraknie wody w studni.
Na wsiach jest wielki problem. Trzeba
wodę dowozić w beczkowozach.

W Jakubowej studni dudni woda, tzn.
wciąż w naszej parafii coś się dzieje.
Dużo jest zdarzeń bardzo radosnych. Do
takich niewątpliwie należy szukanie
głębszych więzi z Chrystusem w różnych

1. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku
kościelnego, obchodzimy uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Nasza parafia przeżywa zewnętrzną uro-
czystość związaną z odpustem Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny – głównej
patronki bazyliki i parafii.

2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za żywych i zmar-
łych ofiarodawców naszej bazyliki.

3. W czwartek o godz. 16.30 jest spo-
tkanie Honorowej Straży Serca Bożego.

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. Również w tym dniu pielgrzymu-
jemy z okazji roku św. Pawła do Tyńca,
a następnie do Łagiewnik. Wyjazd
o godz. 9.30. Koszt przejazdu 15 zł.
Przyjazd ok. godz. 17.00.

5. Następna niedziela rozpoczyna
nowy rok liturgiczny – Adwent. Jest to
czas radosnego przygotowania na Świę-

ta Bożego Narodzenia. Postaramy się czas
ten wykorzystać na pogłębienie więzi
z Bogiem i człowiekiem przez lepszą mo-
dlitwę, oraz czytanie Pisma Świętego.
Jest to czas do realizowania większego
miłosierdzia. Niech powstrzymanie się od
picia napojów alkoholowych, a także pa-
lenia papierosów, będzie pomocą zaosz-
czędzenia pieniędzy na cele charytatyw-
ne. Roraty w niedziele i dni powszednie
będą o godz. 6.00. W ciągu tygodnia dla
dzieci szkolnych o godz. 17.00. Nie bę-
dzie mszy św. o godz. 18.00 z wyjątkiem
soboty. Młodzież prosimy na roraty
w piątki na godz. 17.00. Młodzież z klas
III gimnazjalnych przygotowująca się do
sakramentu bierzmowania, w przyszłą nie-
dzielę na mszy św. o godz. 9.00, poprosi
o wpisanie ich na listę pragnących przy-
jąć ten sakrament. Natomiast dzieci z klas
II, które przygotowują się do sakramentu
pokuty i Eucharystii, zrobią to na mszy
św. o godz. 12.00. Członków Rady Dusz-
pasterskiej zapraszamy w przyszłą nie-
dzielę na spotkanie o godz. 16.00.
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(ciąg dalszy ze str. 3)
parafialnych wspólnotach. Ksiądz Ma-
ciej Ścibor, katecheta Wadowickiego
Liceum, przez kolejne jesienne tygodnie
organizuje maturalnej młodzieży dwu-
dniowe rekolekcje na Śnieżnicy koło Li-
manowej. Jest to piękną forma angażu-
jąca katechetów, uczniów, a nawet nie-
których nauczycieli. Taki pobyt w domu
rekolekcyjnym, z dala od codziennych
problemów, bardzo ułatwia pogłębienie
relacji z Bogiem i ludźmi. Chwała Księ-
dzu Maciejowi Ściborowi za realizację
tej formy pogłębienia religijnego.

W naszej parafii jest siedemnastooso-
bowa, tak zwana Droga Neokatechume-
nalna. Należą do niej małżeństwa i oso-
by samotne. Spotykają się wspólnie
z kapłanem dwa razy w tygodniu. Raz
na liturgii słowa, a drugi raz – w sobo-
tę wieczorem, na Eucharystii. W jesie-
ni biorą udział, w określonym domu re-
kolekcyjnym – z dala od parafii, w tak
zwanej konwiwencji przekazaniowej.
Ma ona określony temat religijny –
omawiany i omadlany.

W jesieni dzień skupienia przeżył chór
parafialny, jak również wspólnota Rycer-
stwa Niepokalanej i Honorowej Straży
Serca Bożego, a także Parafialna Akcja
Katolicka i Duszpasterska Rada. Dzięki
tym spotkaniom uczestnicy mają okazję

dotknąć pulsującej życiem Ewangelii.
W Jakubowej studni woda dudni także

dzięki czwartkowym spotkaniom eme-
rytów i seniorów w pomieszczeniach pod
plebanią. Dwie emerytowane nauczyciel-
ki Panie L. Satława i M. Zawiła potrafi-
ły wciągnąć naszych emerytów w bar-
dzo ciekawe, cotygodniowe spotkania.
Mają one swój temat i określonych pre-
legentów. Raduje się moje serce kapłań-
skie przebywając zarazem z naszymi star-
szymi parafianami.

Z radością słucham jak woda w Jaku-
bowej studni dudni patrząc na wielką
wyobraźnię miłosierdzia naszej parafii.
Cieszę się, że parafianie nasi są bardzo
wrażliwi na słowa, które w dzisiejszej
ewangelii Chrystus mówi: „Byłem
w różnorakich potrzebach i wy wspoma-
galiście mnie”. Ileż tych różnorakich bied
wspomagamy. Wciąż przy kościele są
składki. Zbiera Zespół Charytatywny,
Grupa Misyjna, Fundacja Nowego Ty-
siąclecia, Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej, Księża pracujący w byłym
Związku Radzieckim. Wciąż przy na-
szym kościele ktoś o coś prosi. Proszący
przychodzą, bo doświadczają material-
nego wsparcia.

Bogu dziękuję za radosne dudnienie
wody w Jakubowej studni.

13 listopada 2008 roku odbyło się spo-
tkanie członków Sekcji Rady Duszpa-
sterskiej ds. Wychowania Dzieci i Mło-
dzieży. Podsumowano dotychczasową
działalność, a także dyskutowano o pla-
nach na przyszłość. Dobrze działa „Klub
pod Plebanią”, gdzie co czwartek odby-
wają się spotkania seniorów, które cieszą
się dużym zainteresowaniem. Panie L.
Satława i M. Zawiła prowadzące Klub
starają się, aby spotkania były ciekawe,
należałoby jednak w większym stopniu
wprowadzić więcej treści religijnych.
Zajęcia organizowane dla dzieci – „Ra-
dosne czwartki” pozwalają na zagospo-
darowanie wolnego czasu dzieci podczas

Dnia 6 listopada odbyło się kolejne
spotkanie katechetów Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjum z naszej parafii.
W czasie spotkania Ksiądz Proboszcz
podjął refleksję na temat wartości Pisma
Świętego i potrzeby odnowienia zainte-
resowania Nim wierzących naszej Para-
fii. Nie tylko w odniesieniu do Dzieci,
ale także do Rodzin.

w tym celu korzystać ze skarbu Trady-
cji Kościoła. Po trzecie Przeżywać Sło-
wo kierowane przez Boga w życiu. Po
czwarte dawać świadectwo - aktywnie
uczestniczyć w życiu Kościoła.

Na spotkaniu ustalony został program
dotyczący tegorocznych Mszy Roratnich
dla Dzieci. Odbywać się one będą od po-
niedziałku do piątku o godz. 17.00,
w sobotę, a także 8 grudnia w uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia NMP
o godz. 18.00. Trwając na wspólnej mo-
dlitwie będziemy się przygotowywać do
spotkania z Chrystusem narodzonym
w Betlejem. Dzieci uczestniczące w Ro-
ratach będą mogły wziąć udział w kon-
kursie na najciekawszy samodzielnie wy-
konany lampion.

Co z katechizacją?
Podstawą tej refleksji był zakończo-

ny XII Ogólny Synod Biskupów, który
obradował na temat miejsca Słowa Bo-
żego w życiu i misji Kościoła. Orędzie
Synodu dzieli się na cztery części, któ-
re odnoszą się do lektury Pisma Świę-
tego. Po pierwsze trzeba je mieć, aby
poznać Boga. Po drugie rozumieć,
przesłanie zawarte w Słowie Bożym,

Tradycją Parafii są spotkania adwen-
towe z Rodzicami dzieci szkolnych. Spo-
tkania te odbędą się w pierwszym i dru-
gim tygodniu adwentu.

2 XII klasy IV SP
3 XII klasy I i II Gim
4 XII klasy V SP
8 XII klasy VI SP
9 XII klasy III Sp
11 XII klasy I SP
Czas Adwentu to także czas rekolekcji,

które w naszej Parafii odbędą się
w dniach od 14 do 17 grudnia. Dla Dzie-
ci nauki będą głoszone na Niedzielnej Eu-
charystii o godz. 12, w pozostałe dni pod-
czas Mszy Roratnich.

W czasie spotkania zostały też omówione
sprawy bieżące dotyczące katechezy szkolnej.

S. Małgorzata

Spotkanie członków Sekcji Rady Duszpasterskiej
ferii i wakacji. W roku 2008 zorganizo-
wano dziewięć wyjazdów, wędrowaliśmy
Małopolskim Szlakiem Jana Pawła II.
Rok 2009 został ogłoszony w Wadowi-
cach jako „Rok Jana Pawła II”. Podczas
wakacji wyjazdy mogłyby być organizo-
wane do innych miejsc w Polsce, np. pod
hasłem: „Wędrujemy do miejsc, które
podczas swoich pielgrzymek do Ojczy-
zny odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł
II”. Wyjazdy byłyby nie tylko jednodnio-
we, ale i kilkudniowe.

Ciągle dużym problemem jest sprawa
pracy z młodzieżą. Czekamy na osoby,
które chciałyby pracować z młodzieżą.

M. Zadora

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenni-
ków Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, we wtorek – wspomnienie św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.


