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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
25. NIEDZIELA ZWYKŁA

Ukochany nasz Rodaku,
Nie jestem w stanie wyrazić słowami wdzięczności Bogu za to, że żyłam

w tym czasie kiedy Wadowiczanin kierował Kościołem. Nie potrafię sło-
wami wyrazić, co czuję – wspominając Twoje wędrówki po świecie
i naszym kraju – dźwigając nas, padających pod ciężarem troski, biedy
i bólu. Dziękuję – to za mało. Pragnę byś Ojcze Święty jak najrychlej
znalazł się wśród świętych w niebie.

Filomena Ciepał

Za pieniądze możesz
kupić:
łóżko... ale nie SEN,
wiedzę ale nie ROZUM,

jedzenie... ale nie ŁAKNIENIE,
kwiaty... ale nie PIĘKNO,

Wartości
przyjemność... ale nie
SZCZĘŚCIE,
lekarstwo... ale nie ZDROWIE,
służących... ale nie PRZYJACIÓŁ,
relikwie... ale nie ZBAWIENIE,
krzyż... ale nie ZBAWICIELA.

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

fot. St. Mżyk
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘ-
TEGO JAKUBA  APOSTOŁA

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
MĄDROŚCI

EWANGELIA:  Mk 9, 30-37
Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Jk 3, 16 - 4, 3Mdr 2, 12.17-20
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg
ujmie się za nim

Jezus i Jego uczniowie podróżowali
przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby
kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swo-
ich uczniów i mówił im: «Syn Człowie-
czy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go
zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmar-
twychwstanie». Oni jednak nie rozumie-
li tych słów, a bali się Go pytać. Tak przy-
szli do Kafarnaum. Gdy był w domu, za-
pytał ich: «O czym to rozprawialiście
w drodze?». Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą

o to, kto z nich jest największy. On
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do
nich: «Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich
i sługą wszystkich».

Potem wziął dziecko; postawił je przed
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do
nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzie-
ci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,
lecz Tego, który Mnie posłał».

Dążenie do wyróżniania się, bycia
pierwszym jest częścią ludzkiej natury.
Wręcz boimy się, że nie zostaniemy za-
uważeni. Żyjemy w świecie pełnym ry-
walizacji. Za wszelką cenę pragniemy udo-
wodnić, że jesteśmy lepsi od innych. Pan
Jezus nie potępia pragnienia wyróżniania
się, robienia wielkich rzeczy. Pokazuje
jednak nową i zupełnie inną drogę reali-
zacji tego pragnienia. Nie kosztem innych,

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

Kinga Kosowska, córka Rafała i Gabrieli
Kamil Wójcicki, syn Andrzeja i Mirosławy
Izabela Czapla, córka Rafała i Danuty
Oliwia Świerkosz, córka Marka i Teresy
Wojciech Bałys, syn Pawła i Barbary
Krzysztof Święch, syn Wojciecha i Moniki
Vincent Seela, syn Kaia i Ewy

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

Pogrzeb
Śp. Maria Bryndza, ur.1914r., zam. ul. Batorego
Śp. Helena Stelmach, ur. 1924r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Edward Dobisz, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia

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

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.

Radosny czwartek w Jordanowie
20 sierpnia wybraliśmy się do Jordano-

wa. Po drodze zatrzymaliśmy się w dwóch
miejscach. Najpierw w Świnnej Porębie,
gdzie zwiedziliśmy budujący się Zbiornik
na Skawie. Pan inż. Robert Janik bardzo
ciekawie opowiedział nam o jego budo-
wie, wielkości, głównej funkcji, ochronie
przeciwpowodziowej miejscowości w dol-
nym biegu Skawy, m.in. Wadowic, oraz
Krakowa. Później pojechaliśmy do Suchej
Beskidzkiej, zatrzymaliśmy się obok zam-
ku zwanego niekiedy „Małym Wawelem”.
Poznaliśmy jego historię, zwiedziliśmy
wystawę w jednej z sal. Następnie wyzna-
czoną ścieżką dydaktyczną powędrowali-
śmy na górę Jasień. Zatrzymaliśmy się przy
kolejnych punktach, aby zapoznać się z ro-

snącymi tam gatunkami drzew. Na górze
znajduje się wybudowana w latach 1769-
1773 kaplica Konfederatów Barskich. Po-
znaliśmy historię tego miejsca, gdzie od-
bywają się patriotyczne nabożeństwa. Po-
modliliśmy się za obrońców Ojczyzny.

Ze Suchej pojechaliśmy do Jordanowa,
gdzie w gospodarstwie agroturystycznym
u p. Mentlów spędziliśmy dalsze godziny
radosnego czwartku.

Zabawom, różnym konkursom z nagro-
dami, grze w piłkę nie było końca. Zaja-
daliśmy smaczne pączki, popijali soczki,
na ognisku smażyli kiełbasę, chleb. Po-
goda i humory nam dopisywały. Niektó-
rzy odpoczywali pod drzewkami. Nie
chciało nam się wracać do domu.

Maria Zadora

Kto jest największy?
ale działając na ich korzyść, dla ich do-
bra. Drogę w górę ku zaszczytom zamie-
niana drogę w dół. W Jego oczach ten
jest prawdziwie wielki, kto potrafi się
uniżyć i służyć innym z miłością. Wów-
czas zamiast wywyższać siebie wynosi
innych wraz z sobą, czyniąc ich równie
wielkimi. Wspaniałym przykładem takiej
postawy była Matka Teresa z Kalkuty.

Ks. Jacek Socha
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Intencje mszalne: 25. Niedziela Zwykła - 20 września 2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  21 września
   6.00 O bł. Boże i zdrowie dla rodz. Leńczowskich
   7.00 Śp. Janina Strychalska - 4 r.śm.
   7.30 Śp. Irena, Julian Sarneccy
   8.00 Śp. Stanisław Szczygieł - 27 r.śm.
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Wiktoria Bernaś

Śp. Stanisław Zając

Wtorek  22 września
   6.00 O miłosierdzie dla zmarłych
   7.00 Sp. Wiktoria Bernaś
   7.30 Śp. Jan Targosz
   8.00 O zdrowie i błog. Boże dla

Michaliny w 80 r. urodzin
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Agata Jurczak-Kordek - 7 r. śm.

Śp. Edward Kasperek

Środa 23 września
    6.00 Rodzina Kardynała Bertone
    7.00 Śp. Feliksa i Eugeniusz Wawro
    7.30 Śp. Wiktoria Bernaś
    8.00 Śp. Stanisław Zając
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych
O zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki i Grzegorza
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Józefa Meus
Śp. Andrzej Żak
Śp. Stanisław Zając
Śp. Jan Targosz
Śp. Weronika Wiecheć
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Edward Kasperek
Śp. Salomea, Leon Puc, Anna Piątek,
Franciszka, Jan Juszczak
Śp. Jan Gordecki
Śp. Bronisława, Benedykt
Śp. Emilia Kociołek - 13 r.śm.

Piątek 25 września
    6.00 Sp. Józef Meus
    7.00 Śp. Jan Targosz
    7.30 Śp. Stanisław Zając
    8.00 Śp. Lidia Jamrozik
  12.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  18.00 Śp. Grzegorz Sporek - r. śm.

Sobota 26 września
    6.00 Śp. Edward Kasperek
    7.00 Śp. Wiktoria Bernaś
    7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Katarzyny

i Mirosława Bobel w 17 r.ślubu
    8.00 Śp. Lidia Jamrozik
  12.00 Dziekczynno błagalna o zdrowie i bł.

Boże dla Marzeny i Andrzeja w 1 r. ślubu
  18.00 Śp. Janina Dębska - 10 r. śm.

Sp. Wacław i jego rodzice

Niedziela 27 września
   6.00 Śp. Lidia Jamrozik
   7.30 Śp. Tadeusz i Jadwiga Buchała

Śp. Maria Góra
   9.00 Śp. Stanisław Sikora z rodzicami - 67 r. śm.
  10.30 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Maria Czopek - 24 r. śm.
  13.15 Śp. Wiktoria Gierat - 4 r. śm.
  19.00 Sp. Lidia Jamrozik

Czwartek 24 września
    6.00 Śp. Stanisław Zając
    7.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii Jońskiej
    7.30 Za Mateusza o wyjście z nałogu narkomani
    8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Józef Twaróg, Anna żona - r. śm.

Śp. Wiesław Gałuszka - 2 r.śm.

(ciąg dalszy na str.4)

W Jakubowej studni – dudni
Ucieszyłem się ze spotkania Księcia Luk-

semburskiego Henry Albert de Burbon, któ-
ry ze swoim synem, następcą tronu przy-
był 8 września do Wadowic. Pragnieniem
jego było oddać hołd Wielkiemu Papieżo-
wi Janowi Pawłowi II. Jako katolik zacho-
wał się w naszej bazylice w sposób godny.
Jego syna – 24-letniego następcę – widzia-
łem jak klęczał na dwa kolana i modlił się
przed Najświętszym Sakramentem w ka-
plicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Również zauważyłem jak przed spożyciem
obiadu w Dworku Mikołaja młody Książe
bardzo pięknie zrobił na sobie znak krzy-
ża. Pomyślałem sobie, że w domu tej licz-
nej rodziny, gdzie jest czterech synów i jed-
na córka panuje atmosfera religijna. Przy
chrzcielnicy, którą z czcią dotykał Książe

Luksemburga, a następnie wpisał się do na-
szej kroniki parafialnej – z przekonaniem
przekazałem w ręce Dostojnego Gościa –
ryngraf Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Byłem przekonany, że w domu Księcia bę-
dzie uszanowany. Duże wrażenie wywarł
na mnie Gość z Luksemburga, gdy ogląda-
jąc i wizytując dom papieski zwrócił nam
uwagę na zdjęcie z inauguracji pontyfikatu
Jana Pawła II. Pokazał w szeregu wielkich
tego świata dwie osoby – oznajmując, że
jest to jego ojciec i matka. Jednocześnie
mówił, że z własną rodziną spotkał się dwa
razy z polskim Papieżem. Spotkania te zro-
biły na nim wielkie wrażenie.

Wizytę Księcia w Wadowicach odebra-
łem jako kolejną promocję naszego mia-
steczka przez Wielkiego Jana Pawła II. Za-
siew Jana Pawła II wciąż owocuje. Jego sło-
wa oraz styl życia nieustannie odbijają się

1. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowa-
nie naszej młodzieży do Sakramentu Bierz-
mowania.

2. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie człon-
ków Honorowej Straży Serca Bożego.

3. W piątek 25 września o godz. 13.00
pielgrzymujemy do Łagiewnik. Koszt 15 zł.

4. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie Szko-
ły Modlitwy Totus Tuus.

5. W pierwszą niedzielę – 4 październi-
ka, tzw. Różańcową, zapraszamy parafian
na procesję różańcową, która rozpocznie
się o godz. 17.00 i odbędzie się po Placu
Jana Pawła II.

6. Na Święty Krzyż oraz do katedry kie-
leckiej jedziemy we wtorek 6 października.
Wyjazd o godz. 6.00. Koszt przejazdu 40 zł.

7. Biskupi nasi polecili, aby niedziela 11
października była obchodzona w naszej
Ojczyźnie jako IX Dzień Papieski pod ha-
słem „Jan Paweł II – Papież Wolności”.

8. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy w nocy z piątku 23 na sobotę 24
października. Wyjazd w piątek o godz.
17.00. Powrót w sobotę około godz. 7.00
rano. Koszt 30 zł.

9. W Domu Pielęgnacyjnym im. dr Wojty-
ły przy ul. Barskiej 17 można się zaszczepić
przeciw grypie od poniedziałku do piątku
w godz. od 15.00 do godz. 17.00. Koszt 28 zł.

10. Podejmujemy rozbiórkę naszego
domu znajdującego się przy pl. Kościusz-
ki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany mate-
riałami z rozbieranego domu, niech pomo-
że w tej pracy. W tej sprawie niech sie zgłosi
do kancelarii

 Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – Święto św. Mateusza Apostoła i Ewange-
listy, we wtorek – wspomnienie bł. Bernardyny
Marii Jabłońskiej, dziewicy, w środę – wspo-
mnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika,
w piątek – wspomnienie bł. Władysława z Giel-
niowa, prezbitera, w sobotę – wspomnienie świę-
tych męczenników Kosmy i Damiana.
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ks. Infułat

(ciąg dalszy ze str.3)

mocnym echem u tych, którzy Go znali,
a nawet u ludzi, którzy o Nim słyszeli.

Cieszyłem się, gdy w piątek 11 września
podczas celebry Mszy Św. koncelebrowa-
nej w kościółku kalwaryjskim mogłem gło-
sić słowo Boże na rozpoczęcie roku szkol-
nego zorganizowane przez wadowickie Sta-
rostwo. Poświęciłem sztandar Zespołu
Szkół Ogólnokształcących z słowami: Bóg,
Honor, Ojczyzna. Towarzyszyłem odsłonię-
ciu na frontonie szkoły tablicy ku czci ge-
nerała Brunona Olbrychta ps „Olza”. Obec-
ność kapłanów razem z władzami samo-
rządu powiatowego, a także z dyrekcjami
szkół naszego starostwa jak również z na-
uczycielami i uczniami. Wychowanie i na-
uczanie, które dokonuje się w naszych szko-
łach jest zawsze wynikiem solidnej współ-
pracy pomiędzy uczniami, nauczycielami
jak również między szkołą i rodziną, a także
wspólnotą szkoły średniej z starostwem.
Zawsze potwierdza się przysłowie, że suk-
ces ma wielu ojców, a klęska jest zawsze
sierotą. Wychowanie młodego pokolenia
jest podporządkowane mądrej zasadzie pro-
porcjonalnej współodpowiedzialności.
Uczestnicząc w szkole kalwaryjskiej, w po-
wiatowym rozpoczęciu nauki, myślałem –

jak wiele w ostatnich latach zmieniło się
w naszym kraju. Przez całe lata, jako uczeń,
nasłuchałem się – biorąc udział w akade-
miach o wielkości Partii i Związku Ra-
dzieckiego. Później jako ksiądz nigdy nie
miałem wstępu do szkoły. Dla niej byłem
trędowaty. W czasach wolnych, które obec-
nie przeżywam cieszy mnie to, że szkoła
otwarta jest na wartości ludzkie i Boże. Po-
znawać jak najlepiej historię świata i Pol-
ski, wgłębiać się w tajniki przyrody, kształ-
cić swój umysł w naukach matematyczno-
fizyczno-chemicznych, rozwijać także roz-
wój fizyczny i  ukierunkowywać ucznia na
świat nadprzyrodzony – to wielkie zadanie
współczesnej szkoły. Gdy oglądałem i słu-
chałem pięknego przedstawienia młodzie-
ży ze Szkoły w Radoczy poświęconego Ja-
nowi Pawłowi II, z wielką wdzięcznością
patrzę na nauczycieli i wychowanków, któ-
rzy zorganizowali ten piękny spektakl. Re-
cytowali wybrane wiersze z utworów sło-
wiańskiego Papieża. Ziemia Wadowicka
powinna nieustannie ożywiać dumę ze swe-
go najwspanialszego Rodaka. Niech dalej
z wielką starannością czynią to nasze szko-
ły. Chwała nauczycielom i młodzieży. Jeśli
ludzie tracą pamięć, to tracą życie.

Pielgrzymka do Lewoczy
19 sierpnia 2009 roku odbyła się piel-

grzymka do Lewoczy na Słowacji. Grani-
cę przekroczyliśmy w Jurgowie. Piękne
widoki – pasma Tatr skąpane w słońcu to-
warzyszyły nam w drodze.

Lewocza otoczona wieńcem wzniesień,
wśród których najbardziej znana jest Góra
Mariańska, leży na wysokości 571 m npm u
południowego podnóża Gór Lewockich.
Przez Bramę Koszycką wjeżdżamy na ry-
nek – istny skarbiec gotyku i renesansu,

w 1950 roku śródmieście ogłoszono rezer-
watem architektury. Parafialny kościół pw
św. Jakuba pośrodku rynku bije kilka rekor-
dów. Po pierwsze jest największą świątynią
gotycką Spiszu, po drugie kryje we wnętrzu
najwięcej oryginalnych dzieł Mistrza Pawła
z Lewoczy, a po trzecie jego główny ołtarz
jest najwyższym na świecie w kategorii drew-
nianych ołtarzy gotyckich. Niebosiężny oł-
tarz główny św. Jakuba Starszego wysoko-
ści 18,6 m, swą konstrukcją przypomina oł-
tarz Wita Stwosza. Składa się z czterech czę-
ści: stołu – mensy, predelli, skrzyni ołtarzo-

wej i nadstawki. W skrzyni ołtarzowej uwagę
przyciągają trzy rzeźby o naturalnych roz-
miarach – św. Jakuba, Jana Apostoła i prze-
pięknej Madonny. W predelli zachwyt wzbu-
dza wizja Ostatniej Wieczerzy. Całe dzieło
zostało wyciosane z drzewa lipowego. We
wnętrzu znajduje się jeszcze dziesięć ołta-
rzy, wiele rzeźb, drewniane ławy senator-
skie, renesansowa kazalnica, gotyckie ma-
lowidła ścienne, mnóstwo zabytkowych epi-
tafiów i nagrobków ściennych.

Obok kościoła parafialnego stoi średnio-
wieczny ratusz. Wokół rynku podziwialiśmy
kamienice z XIV i XV wieku.Wśród nich
Dom Mistrza Pawła, genialnego rzeźbiarza
z okresu późnego gotyku. Za Bramą Ko-
szycką zwiedziliśmy jeden z niewielu za-
chowanych na Spiszu kościołów baroko-
wych – kościół Minorytów. Oglądaliśmy
potężne mury obronne, zachowane niemal
w całości do dziś. Krętą drogą wyjechali-
śmy na Górę Mariańską, gdzie z daleka bie-
leje kościół o strzelistych wieżach. Sanktu-
arium na Mariańskiej Górze pojawiło się na
arenie dziejów w 1247 roku. Wtedy to oby-
watele Lewoczy odbyli po raz pierwszy
dziękczynną pielgrzymkę po cudownym
ocaleniu w czasie najazdu tatarskiego.
W 1470 roku wzniesiono kościółek, z któ-
rego pochodzi cudowna figurka Maryi.
Z biegiem czasu Mariańska Góra zasłynęła
w Europie. W 1914 roku w miejscu starego
kościółka wzniesiono okazałą neogotycką
świątynię z wielkim ołtarzem, w którym
umieszczono cudowny posąg Maryi w zło-
cistych szatach i królewskiej koronie.
W 1984 roku kościół podniesiono do god-
ności bazyliki mniejszej. Mimo zakazów Sło-
wacy pielgrzymowali tutaj także w okresie
władzy komunistycznej. Symbolem odro-
dzenia religijnego po okresie nacisku była
wielka pielgrzymka słowacka 02 lipca 1990
roku, która zgromadziła 400 tys. wiernych.

Sanktuarium to odwiedził 09 lipca 1995
roku Jan Paweł II podczas swej drugiej piel-
grzymki do Słowacji. Powiedział wtedy:
„Nieraz słyszałem o Lewoczy, ale pierwszy
raz tu jestem i bardzo mi się tu podoba. Bar-
dzo wiele mówi ta świątynia na szczycie
wzgórza. A my stajemy na dole i patrzymy
ku tej świątyni, jakbyśmy mieli się do niej
wspiąć. Matka Boska tam jest i czeka, bo
chce nas na tej drodze za Chrystusem pro-
wadzić. To wszystko mówi Lewocza”.

Przed cudowną rzeźbą Miłosiernej Ma-
ryi uczestniczymy we mszy św. odprawio-
nej przez ks. infułata Jakuba Gila, który
w homilii nawiązuje do odwiedzin Maryi
u św. Elżbiet.

Z Lewoczy jedziemy do Spiskiego Pod-
hradia położonego pomiędzy dwoma wzgó-
rzami. Na jednym wzgórzu leży miastecz-
ko kościelne Spiska Kapituła – słowacki
Watykan. Jego początki sięgają XII w.
Główne wejście na teren miasteczka bisku-
piego, otoczonego solidnymi fortyfikacja-
mi prowadzi przez bramę. Zwiedzamy
XIII-wieczną romańską katedrę św. Marci-
na. We wnętrzu zachwyca piękne sklepie-
nia gwieździste, ozdobne romańskie filary,
kilkanaście ołtarzy. Najcenniejszy z nich to
ołtarz Zaśnięcia NMP, oraz koronowanie
NMP. Później wędrujemy uliczką otoczoną
domami kanoników, przechodzimy przez
dalszą bramę, skąd rozpościera się piękny
widok na majestatyczne ruiny potężnego
Spiskiego Zamku, dawnej stolicy admini-
stracyjnej. Ruiny w 1993 roku wpisano je
na Listę Światowego dziedzictwa Kulturo-
wego UNESCO.

Czas nie pozwala nam na zwiedzenie tego
obiektu, pora wracać do Polski. Pełni wra-
żeń wracamy do domu. Dziękujemy ks. in-
fułatowi Jakubowi Gilowi za kolejną piękną
pielgrzymkę.

Maria Zadora


