Wielka
wdzięczność
Po raz kolejny patrzę
na wykaz 11 wycieczek zorganizowanych przez parafię w czwartki wakacyjne dla dzieci naszej gminy. Bogu
uwielbienie za bezpieczne jazdy i spacery. Urzędowi Gminy wdzięczność za
przekazanie 14 tys. zł na organizowanie powyższych wycieczek. Pani Marii Zadora i jej pomocnikom serdeczne podziękowanie za zrealizowanie
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bardzo ciekawego programu poszczególnych wyjazdów. Dziękuję Miłosierdziu Bożemu za życiową aktywność
Pani Kazimiery Zadorowej – mamy
P. Dyrektor, która co czwartek motywowała swoją Szlachetną Córkę, by nią
się nie przejmowała, tylko zajmowała
się dziećmi. Dobrze, że są takie wielkie serca, bo dzięki nim świat jest ciekawszy i dużo lepszy. Ks. Proboszcz

fot. St. Mżyk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
23. NIEDZIELA ZWYKŁA

Ojcze Święty – Wielki Rodaku byłeś wzorem wiary, miłości i przebaczenia,
który poprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Dziękuje Panu Bogu gorąco, że dane było mi żyć i uczestniczyć w Twoich pielgrzymkach w czasie
Twojego 25-letniego pontyfikatu. Swoim odejściem zostawiłeś tęsknotę, pustkę
i żal, lecz nadal żyjesz w sercach naszych i pamięci.
Moim wielkim pragnieniem jest, aby Ojciec Święty – Jan Paweł II został
jak najrychlej przyjęty do grona wszystkich świętych, o co prosimy w codziennych modlitwach Pana Boga i Matkę Najświętszą.
Maria Mastek z córką

(ciąg dalszy ze str.5)

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘ-

PROROKA IZAJASZA
Iz 35, 4-7a
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych
się otworzą

TEGO JAKUBA APOSTOŁA
Jk 2, 1-5

Bóg wybrał ubogich

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie
choroby wśród ludu.

EWANGELIA:

Mk 7, 1-37

Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął
mu języka, a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: «Effatha»,

tywa zawsze należy do Boga, ale Jezus
szanuje naszą wolność i dlatego czeka
na odpowiedź z naszej strony i pragnie
naszej współpracy. Bez niej łaska, nawet obfita, pozostanie bezowocna. Dopiero podjęta z wiarą, zostanie pomnożona, a wtedy przemieni nasze życie
i dokona kolejnego cudu - otworzy nas
na drugiego człowieka. Na jego potrzeby, nie tylko materialne, ale również
duchowe. Wtedy będziemy mogli - jak
w dzisiejszej Ewangelii - przyprowadzić
do Jezusa bliskich nam ludzi, wstawiać
się za nimi i być świadkami działania
łaski w ich życiu, a także towarzyszyć
im w ich otwieraniu się na zbawienie.

Dzisiejsze czytania liturgiczne w niezwykle piękny sposób przedstawiają Jezusa jako obiecanego Mesjasza, w którym spełniły się zapowiedzi proroków.
Oto przyszedł Ten, o którym Kościół
śpiewa: ,,O Kluczu Dawida i Berło
domu Izraela, Ty, który otwierasz,
a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz,
a nikt nie otworzy”. Kluczem liturgii
jest właśnie słowo Effata! - „Otwórz
się!”. Jezus przychodzi na ziemię przede
wszystkim po to, by nas otworzyć na
Ojca. Ten, który stanowi jedno z Ojcem (J 10, 30) pragnie nam Go objawić i do Niego przyprowadzić. Inicja-2-

O godz. 7.00 rano bierzemy udział we
mszy św. odprawianej przez naszego duchowego przewodnika ks. infułata Jakuba Gila.

Później zwiedzamy świątynię. Doznajemy wielkiej łaski, w zakrystii dane jest
nam ucałować Krzyż Chrystusa, który
w Wielki Piątek 2005 roku tulił do siebie papież Jan Paweł II. Po tym wielkim
przeżyciu, kierujemy się na dróżki., aby
przejść chociaż część Drogi Krzyżowej.
Zdajemy sobie sprawę, że nasz pobyt
w tym cudownym miejscu jest zbyt krótki, ale to, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy
zachęca nas do odwiedzenia Kalwarii po
raz kolejny.
cdn
Maria Zadora

to znacz y: «Otwórz się». Za raz
otworzyły się jego uszy, więzy języka się
rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie
mówili. Lecz im bardziej przykazywał,
tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca
i niemym mowę». Oto słowo Pańskie

Otwórz się

odsłonięte, dlatego pielgrzymi nadali Jej
miano Matki Bożej Słuchającej. Wierni
mówią, że Pacławska Pani lepiej słyszy
wszystkie prośby pielgrzymów. W 1882
roku dokonano uroczystej koronacji obrazu. O godz. 21.00 uczestniczymy w Apelu
Jasnogórskim i zasłonięciu obrazu.

Ks. Jacek Socha

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę września, 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.
Kordian Bargieł
Zuzanna Gromada
Halina Olejarska
Dominik Czaicki
Karol Stawowczyk

Amelia Choina
Nikola Kliś
Mateusz Baran
Michał Ostrowski
Dominik Trojanowicz

Martyna Wojtyła
Marcel Oleksy
Maja Tatar
Filip Banaś
Aleksander Dębiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Pogrzeb

Śp. Edward Kasperek, ur. 1926r., zam. ul. Lwowska
Śp. Stefania Kania, ur. 1919r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Julian Korzeniowski, ur. 1925r., zam. ul. Sportowców
Śp. Jan Gordecki, ur. 1941r., zam. ul. M. Wadowity
Śp. Kazimierz Szczotka, ur. 1940r., zam. ul. Jasna
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Warto się zainteresować
Siostry śp. ks. Stefana Kajdasa przekazały naszej parafii swój dom rodzinny przy
placu Kościuszki Nr 16 w Wadowicach.
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie i Starostwo Powiatu Wadowickiego, ze względu na zły stan techniczny, wyrazili zgody na rozbiórkę tego domu.

Z rozbiórki będzie można uzyskać
drewno opałowe, materiały ścienne – cegła, kamień, itp. Osoby zainteresowane
nabyciem tych materiałów mogą we własnym zakresie rozebrać daną część budynku i nieodpłatnie zabrać potrzebne
materiały. W tym celu powinny zgłaszać
się do końca tego tygodnia do kancelarii
parafialnej, zakrystii lub pod numer teKs. Proboszcz
-7- lefonu 694 223 941.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 7 września
6.00 Śp. Wiktoria Bernaś
7.00 Śp. Antoni Padacz
7.30 Śp. Maria Góra
8.00 Śp. Tadeusz Szczur
12.00 Śp. Władysław Ryłko - 8 r. śm.
18.00 Śp. Lidia Jamrozik
Śp. Rozalia Strojek - 23 r. śm.
Wtorek 8 września
6.00 Śp. Alfred Paś
7.00 Śp. Wiktoria Bernaś
7.30 Śp. Antoni Padacz
8.00 Śp. Tadeusz Szczur
12.00 Śp. Lidia Jamrozik
18.00 Śp. Marian Kupczyk
Śp. Maria Żak

Czwartek 10 września
6.00 Śp. Józefa Meus
7.00 Śp. Czesław i Stefania Gracjasz
7.30 Śp. Paweł Ciepły - 10 r. śm.
8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
12.00 Śp. Lidia Jamrozik
18.00 Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Tadeusz Zemabaty
Piątek 11 września
6.00 Śp. Mieczysław Miter, Józef i Maria Kwaterska
7.00 Śp. Alfred Paś
7.30 Śp. Stanisław Zając
8.00 Śp. Tadeusz Szczur
12.00 Śp. Wiktoria Bernaś
18.00 Śp. Lidia Jamrozik
Śp. Kazimiera Danek, Karol
Sobota 12 września
6.00 Śp. Roman Joanna Mazurkiewicz
7.00 Śp. Tadeusz Szczur
7.30 Śp. Stefania, Tadeusz Wisiorek
Sp. Józef, Piotr Gołąb
8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
12.00 Śp. Lidia Jamrozik
18.00 Śp. Ryszard Kanik - r. śm.

Środa 9 września
6.00 Śp. Krystyna Opalińska
7.00 Śp. Maria Góra
7.30 Śp. Wiktoria Bernaś
8.00 Śp. Lidia Jamrozik
12.00
Niedziela 13 września
18.00 W intencjach nowennowych
6.00 Śp. Lidia Jamrozik
Za żywych:
7.30 Obł.Bożedlawszystkichczłonkówróżorazdlaks.Proboszcza
O bł. Boże w 30. r. ślubu Władysławy
Śp. Stanisław Chrapla
i Stanisława od dzieci
9.00 Dziękczynno błagalna dlaMariiiWojciechaWawrzonek
O dary Ducha św. dla Julii i Dawida
w 25 r.śłubu z prośbą o zdrowiei błog. Boże
w nauce i egzaminach
30
10.
Śp. Dominika i Franciszek Madej
Za zmarłych:
00
12.
Śp. Maria
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Stanisława
Śp. Stanisław Janik
13.15 Roczki
Śp. Józefa Olszowy
Obł. Bożei miłośćwIr. ślubuAnnyiTomasza Zając
Śp. Tadeusz Szczur
19.00 Sp. Wiktoria Bernaś
Śp. Józefa Meus
Śp. Stanisław Zając
Święci tego tygodnia: w poniedziałek
Śp. Andrzej Żak
Śp. Jan Targosz
– wspomnienie św. Melchiora GrodziecŚp. Weronika Wiecheć
kiego, prezbitera i męczennika, we wtoŚp. Julian Korzeniowski
rek – Święto Narodzenia Najświętszej
Śp. Edward Kasperek
Maryi Panny, w środę – wspomnienie bł.
Śp. Salomea i Leon Puc
Anieli Salawa, dziewicy.
Śp. Anna Piątek
Śp. Franciszka Jan Juszczak
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23. Niedziela Zwykła - 06 września 2009
1. W tym roku szkolnym pragniemy
wrzesień, październik poświęcić na
przygotowaniu do Bierzmowania klas
I i II gimnazjum. Natomiast młodzież
klas III będzie miała przygotowanie od
listopada. Już w zeszłym tygodniu w
pierwszy piątek młodzież klasy I, II
gimnazjum powinna wpisać się na poszczególne grupy katechetyczne. Jeśli
ktoś z młodych tego nie uczynił niechże zrobi to w tym tygodniu.

go. Rozpoczną się w piątek 11 września
o godz. 19.00. Będą trwały przez sobotę oraz do południa w niedzielę. Program tych dni jest na ołtarzu Miłosierdzia Bożego.
7. Przyjmujemy chłopców na kandydatów do ministrantury. Służba ministranta jest
wielkim zaszczytem dla chłopców i ich rodzin. Prosimy rodziców, aby zgłaszali swoich synów do służby ministranckiej.
8. W przyszłą niedzielę 13 września odbędzie się w Kalwarii Z. pielgrzymka rodzin. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt przejazdu 8 zł. W naszej bazylice po każdej
mszy św. udzielamy zebranym rodzinom
specjalnego błogosławieństwa. Prosimy
o obecność całymi rodzinami na poszczególnych mszach św.

2. Przez cały rok szkolny, w niedziele i święta, prosimy młodzież na Mszę
Św. o godz. 9.00, a dzieci szkolne na
godz. 12.00. W kaplicy Domu Parafialnego, w każdą niedzielę o godz. 11.30,
odprawiamy Mszę Św. dla małych dzieci wraz z rodzicami.
3. W naszej parafii istnieją grupy
duszpasterskie. Prosimy dzieci i młodzież do włączenia się w pracę formacyjną w wybranej z następujących
grup:Żywy Różaniec, oaza dzieci i młodzieży, grupa Służby Liturgicznej –
ministrantów i lektorów, grupa misyjna, Wspólnota Wiara i Światło – opiekująca się dziećmi niepełnosprawnymi,
Parafialny Klub Sportowy „Karol”.

9. Romowie naszej parafii będą pielgrzymować do Limanowej na święto Matki Bożej Bolesnej w niedzielę 20 września.
10. Od września kuchnią św. Brata Alberta zarządza s. Antonina – Albertynka.
Dotychczasowa opiekunka s. Serafia, która
przez 7 lat ofiarnie tam pracowała, przechodzi do domu albertyńskiego w Zakopanem. Siostrze Serafii za gorliwą pracę
wyrażamy serdeczne Bóg zapłać.

4. Klub Seniora „Pod Plebanią” zaprasza chętnych na pierwsze spotkanie
po wakacjach w czwartek 10 września
o godz. 17.00.

11. Wolą przełożonych Misyjnego Seminarium Księży Sercanów został skierowany do naszej parafii, na miesięczną praktykę, diakon Wadim Prosianoj, pochodzący z Mołdawii. Naszą modlitewną postawą
chcemy pomóc diakonowi w jak najlepszym przygotowaniu do kapłaństwa.

5. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
jest w czwartek o godz. 17.00.
6. Chętnych do pogłębienia duchowości Jana Pawła II zapraszamy na
spotkania w kaplicy domu parafialne-

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
-3-

Pielgrzymka do Dębowca, Dukli, Komańczy,

Nad tym się zastanawiam
26 sierpnia brałem udział w pięknej
uroczystości w miasteczku włoskim Canale d’Agordo w Dolomitach, w którym
urodził się w 1912 r. kardynał Albino
Luciani – Papież Uśmiechu Jan Paweł I.
Uroczystość ta była podyktowana tym,
że przed 31 laty tamtejszy rodak w tym
dniu został wybrany na Papieża. Przed
trzema dekadami ten dzień był wielkim
świętem dla tamtejszych mieszkańców,
z powodu przyjazdu do nich Jana Pawła
II. W przepięknie położonej, wśród niebosiężnych szczytów – liczących powyżej 3000 m małej dwutysięcznej miejscowości na tamtejszym ryneczku biskup
diecezji Belluno wraz z księżmi tamtejszego rejonu odprawiali mszę św. dla
licznie zgromadzonych mieszkańców tej
miejscowości i ich sąsiadów.

Kalwarii Pacławskiej, Miejsca Piastowego cz.II

go miasteczka oraz ich proboszcza z wadowicką delegacją zwiedzaliśmy przepiękne miejscowości rozłożone w Dolomitach, a zwłaszcza Cortina d’Ampezzo, jak również Lorenzago di Cadore –
miejsce wypoczynku naszego Papieża.
W niedużym domku położonym w tamtejsze okolicy nasz Papież spędzał sześć
razy urlop wakacyjny.
Po raz kolejny doświadczyłem tego charyzmatu naszego Wielkiego Ojca Świętego – bliskości z człowiekiem. Kilkakrotnie słyszałem świadectwa ludzi różnego
stanu oraz wieku, wykształcenia i stanowiska, którzy mówili o sobie z wielką
skromnością: „Jan Paweł II to mój osobisty przyjaciel. Byłem mu bardzo bliski.”
Tego Wielkiego Papieża z Polski łączyła
wielka zażyłość z różnymi osobistościami. Dumałem sobie, iż ten Wielki Wadowiczanin umiał zjednać Bogu i sobie tak
wielu ludzi. Przez tę niezwykle wyjątkową
cechę: osobistej przyjaźni.

Na nowo odkryłem piękno i głębię
duchową tego, który zaledwie 33 dni był
Głową Kościoła. Jako mały chłopak
pasał z rodzeństwem krowy. Jako dorosły 66 letni był najwyższym pasterzem
w Kościele. Przez całe życie towarzyszyły Janowi Pawłowi I pokora i związana z nią służebność. Po ludzku patrząc
był to pontyfikat niespełniony. Nagła
śmierć po 33 dniach kierowania owczarnią Chrystusa była dla wszystkich zupełnym zaskoczeniem.

Dostrzegłem również tam – zwiedzając miejsca pamięci po Janie Pawle II jak
tamtejsi mieszkańcy z wielkim pietyzmem zbierają pamiątki po naszym ukochanym Ojcu Świętym i jak bardzo te
pamiątki przybliżają pamięć Papieża.
Także dzięki nim żyje w sercach tych
ludzi nasz Papież.

Nasz wielki rodak wybierając imię Jana
Pawła II pragnął kontynuować Jego pontyfikat – przerwany nagle z niezbadanych
wyroków Bożych.

Wracałem z ziemi włoskiej do Polski
z jeszcze większym przeświadczeniem jak
bardzo trzeba sobie cenić tę niepowtarzalną
pamiątkę jaką są Wadowice. Miejsce,
o którym mówił Ojciec Święty, że tu
w Jego życiu wszystko się zaczęło.

Przez kilka dni, dzięki wielkiej uprzejmości władz samorządowych tamtejsze-4-

ks. Infułat

Z Dukli jedziemy do Komańczy
w Bieszczady. Bieszczady to jeden z najatrakcyjniejszych regionów górskich
w Polsce – fenomen natury charakteryzujący się odmiennością krajobrazu, klimatu i przyrody. Mają one charakter gór
pasmowych. Ta część Bieszczad, przez
którą jedziemy odznacza się wyjątkowo
urokliwym krajobrazem, który kształtują
rozległe otwarte przestrzenie i łagodne
niewysokie góry. Inne są tu również osady ludzkie, jak w innej części Bieszczad,
bardziej zajęte sobą, swoją rodziną i leśną
codziennością, bardziej autentyczne, często bardzo oddalone od siebie.

kostur, nieodłączny towarzysz wędrówek,
na którym wspierał się ks. Prymas, wędrując po okolicznych wzgórzach. Prymas tak wspominał pobyt w Komańczy:
„Więzienny kojec rozszerzył się w piękny las, po którym mogę chodzić swobodnie”. Z klasztoru drogą wśród zielonych
jodeł i świerków wracamy do autokaru.
Przed nami jeszcze droga do Kalwarii
Pacławskiej.
Podróż upływa na oglądaniu widoków,
wspólnym śpiewie, modlitwie. Wąską drogę wspinającą się stromo ponad 100 metrów w górę dojeżdżamy do zespołu klasztornego Franciszkanów – Sanktuarium
Męki Pańskiej i Matki Bożej. Sanktuarium
w Kalwarii Pacławskiej jest nazywane
i Jerozolimą Wschodu i Jasną Górą Podkarpacia. W obu określeniach nie ma przesady, bo i cel rzeszy pielgrzymów udających się do tego miejsca jest podwójny.
Na dróżkach kalwaryjskich poprowadzonych pomiędzy 41 kaplicami rozsypanymi na wzgórzach wśród łąk i bukowych
lasów po obu brzegach rzeki Wiar przeżywają Mękę Pana Jezusa. W usytuowanym na szczycie wzgórza kościele Znalezienia Krzyża Świętego oddają cześć matce Bożej Kalwaryjskiej.

Podziwiając te niezwykłe widoki dojeżdżamy do Komańczy – niewielkiej
miejscowości założonej w 1512r. To tu,
na wyniosłym wzgórzu w zaciszu niczym nie zmąconej bieszczadzkiej przyrody, znajduje się klasztor-pensjonat
Sióstr Nazaretanek. Jest to urokliwa budowla wzniesiona w latach 1929 – 1931
w tzw. stylu szwajcarskim. Przed budynkiem stoi granitowy pomnik ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który od
29.10.1955 do 28.10.1956r. z rozkazu
ówczesnych władz PRL przebywał tu na
przymusowym odosobnieniu. O jego
pobycie w tym miejscu bardzo ciekawie
opowiadała nam s. M. Bogumiła. To tu
w Komańczy powstała Wielka Nowenna i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. W klasztornej kaplicy odmawiamy
modlitwę o beatyfikację ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Później oglądamy Izbę pamięci, gdzie zgromadzonych
jest szereg pamiątek: łóżko, lampa naftowa, ornat, sutanna, biret. Jest również

Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma
udajemy się do świątyni. Wszędzie widać
przygotowania do uroczystości odpustowych, które odbywają się pomiędzy
11 a 15 sierpnia. W kaplicy bocznej kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki
Bożej Kalwaryjskiej. Przedstawia Maryję
jako Królową Niebios na tronie z obłoków
z Dzieciątkiem i berłem. Jej prawe ucho jest
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(ciąg dalszy na str.7)

