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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
27. NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże Ojcze i Pasterzu ludzkości
Obdarz Twojego Sługę Jana Pawła II chwałą ołtarzy, by Twój Święty Kościół wypłynąwszy na głębię tym mocniej usłyszał wołanie: „Nie lękaj się!”,
a drzwi serc powierzonego mu niegdyś ludu otwarły się na Chrystusa, na-
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szego Pana wczoraj, dziś i na wieki.
Stanisława Byrska

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HERODZAJU:

BRAJCZYKÓW:

Rdz 2, 18-24

Hbr 2, 9-11

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

EWANGELIA: Mk 10, 2-16

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając,
zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?».
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list
rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł
do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość
serc waszych napisał wam to przykazanie.
Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył
ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co
więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze

pytali Go oto. Powiedział im: «Kto oddala
żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to,
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie

Wierność

się w chęci panowania, a nie służby leży
u źródeł cierpienia innych. W czym przejawia się moja zatwardziałość? Dlaczego
tak trudno przychodzi mi służenie mojej
żonie, mężowi, bratu, siostrze, koledze
w pracy...? Po zmartwychwstaniu, gdy Pan
Jezus ukazał się Jedenastu, wyrzucał im
brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego (por.
Mk 16, 14). Nam też dzisiaj grozi upór
i zwątpienie, że Bóg nie ma mocy, aby zmienić moje życie i uczynić je szczęśliwym.

Według statystyk z 2007 r. co czwarte małżeństwo w Polsce skończyło się rozwodem.
Dzisiejsze Słowo znów dobitnie podkreśla
nierozerwalność i jedność małżonków. Wiele jest przyczyn rozwodów. Według statystyk to niezgodność charakterów: 32%,
zdrada: 24%, alkohol: 23%, naganny stosunek do członków rodziny: 9%, problemy finansowe: 9%. Pan Jezus pokazuje dzisiaj, że u źródeł wszelkiego rozłamu i podziału leży zatwardziałość serca. To nienawrócone serce każdego z nas przejawiające

o. Adam Sroka OFMCap
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chane góry. Na jednej z tablic przy wejściu
umieszczono słowa Jana Pawła II – „Proszę nie zostawiajcie mnie samego. Módlcie się za mnie”. Modlimy się o Jego szybką
beatyfikację i kanonizację.
Mamy okazję zobaczyć wesele góralskie, para młoda i większość gości ubrana
jest w stroje góralskie.
Ostatnim miejscem, które odwiedzamy
jest Bachledówka (947 m npm), jedno
z najwspanialszych punktów widokowych
na Tatry, tym razem nie mamy szczęścia,
pasma Tatr zasnuła mgła. Za to urzeka nas
piękne wnętrze świątyni pw Matki Bożej
Częstochowskiej, panująca cisza, spokój.
W tym miejscu zawsze kupujemy oscypki duże i małe. Zadowoleni, ze śpiewem,
wracamy do domu.
Maria Zadora

(ciąg dalszy ze str. 5)

szczytów, nie wszystkie jednak wyraźne, bo
zmienia się pogoda.
Niebieskim szlakiem wśród lasów wracamy do miejsca rozpoczęcia wędrówki. Stamtąd jedziemy na Krzeptówki, do Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej, które powstało jako
wotum wdzięczności za ocalenia życia Ojca
Świętego po zamachu na Placu św. Piotra 13
maja 1981 roku. Nic więc dziwnego, że jego
wnętrze i otoczenie wypełniają papieskie akcenty: prezbiterium w kształcie tiary, stacje
drogi krzyżowej z wizerunkiem Jana Pawła
II (V i XII), Jego pomnik przed wejściem,
ołtarz przeniesiony spod Krokwi. Pomnik,
który stoi przed kościołem przedstawia Ojca
Świętego, który spogląda na panoramę Tatr
i wyciąga ręce, tak jakby chciał objąć uko-

Nocneprzywitanie
czuwanie 23/24 października 2009 Rok Kapłański
– Ks. Dziekan

21.45 –
22.00 –

Matko Rodzin, różaniec w intencji świętości rodzin oraz kapłanów –
Witanowice
23.00 –
Matko Kapłanów, adoracja Najśw. Sakramentu. Życie realizacją powołania. Powołanie małżeńskie, kapłańskie, misyjne. Trudne powołanie bycia
wolnym – Chocznia
24.00 –
Msza Św. koncelebrowana, kazanie ks. Proboszcz z Woźnik – dekanalny
Ojciec Duchowny
01.00-01.30 – przerwa
01.30 –
Maryjne Magnificat, dziękczynienie i uwielbienie za rodziny, za kapłanów, za Jana Pawła II w oparciu o litanię do Chrystusa Najwyższego Kapłana jako żertwy i ofiary – Frydrychowice
02.30 –
Matko Miłosierna, koronka do miłosierdzia z prośbami uczestników czuwania. Kapłaństwo wiernych i kapłaństwo służebne – Wadowice i Tomice
03.30 –
Świątynio Ducha Św., modlitwa na rozesłanie. Z pokłonem Panno Święta
– Wysoka
04.00 –
zakończenie czuwania

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy, we wtorek – wspomnienie św. Brunona, prezbitera, w środę – wspomnienie Najśw.
Maryi Panny Różańcowej, w piątek – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, w sobotę –
wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy.
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Poniedziałek 05 października
6.00 Śp. Julian Korzeniowski
7.00 Śp. Józefa Łopata z synem Janem - 13 r.śm.
7.30 Śp. Tadeusz Szczur
8.00 Śp. Teresa Jarosz
12.00 Śp. Zmarli z Rodziny Wronów
18.00 Śp. Joanna Łach
Śp. Franciszek Piecek
Wtorek 06 października
6.00 Śp. Julian Korzeniowski
7.00 Śp. Maria Bolesław z Rodzicami
7.30 Śp. Joanna Łach
8.00 Śp. Za zmarłych pracowników
Urzędu Pocztowego w Wadowicach
12.00 Śp. Tadeusz Szczur
18.00 Śp. Teresa Jarosz
Śp. Andrzej Lasek - 9 r.śm.
Środa 07 października
6.00 Śp. Helena Stelmach
7.00 Śp. Teresa Jarosz
7.30 Śp. Marianna Hanusiak, Tatara Franciszek
8.00 Śp. Joanna Łach
12.00 Śp. Tadeusz Szczur
18.00 W intencjach nowennowych
Za Żywych:
O bł. Bożedla Jadwigi i Jana Miarków
Za zmarłych:
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Józefa Meus
Śp. Andrzej Żak
Śp. Maria Ziaja, Anna, Agnieszka,
Andrzej, Sylwester i bracia z Rodziny Goryl
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Edward Kasperek
Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
Śp. Jan Gordecki
Śp. Maria Bryndza
Śp. Marek Iwiński

W

Intencje mszalne:
Czwartek 08 października
6.00 Śp. Helena Stelmach
7.00 Śp. Józef i Aleksandra Gacek, Franciszek Landowski
7.30 W pewnej intencji
8.00 Śp. Joanna Łach
12.00 Śp. Tadeusz Szczur
18.00 Śp. Teresa Jarosz
Śp. Michał i Maria Józefowscy
Piątek 09 października
6.00 Śp. Józefa Meus
7.00 Śp. Weronika Wiecheć
7.30 Śp. Edward Kasperek
8.00 Śp. Teresa Jarosz
12.00 Śp. Tadeusz Szczur
18.00 Śp. Joanna Łach
Śp. Danuta i Jan Świdergał
Sobota 10 października
6.00 Śp. Teresa Jarosz
7.00 Śp. Julian Korzeniowski
7.30 Śp. Helena Stelmach
8.00 Śp. Aniela Walenty Stanisław Grabysz,
Śp. Zofia i Michał Cygan
12.00 Śp. Tadeusz Szczur
18.00 Śp. Joanna Łach
Sp. Jóef i Julia Wiercimiak
Niedziela 11 października
6.00 Śp. Tadeusz Miarka i Rodzice - 15 r.śm.
7.30 O bł. Boże dla Róż i ich Opiekuna ks. Proboszcza
Śp. Jadwiga Sikora z Rodzicami
9.00 Śp. Karol Piekarczyk - 3 r.śm.
10.30 O zdrowiei bł. Bożedla DorotyiAndrzeja w7 r.ślubu
12.00 Śp. Joanna Łach
13.15 Roczki
18.00 Sp. Tadeusz Szczur

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę października, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Oliwia Frączek
Liliana Dorocińska
Daniel Bednarek

Katarzyna Kufietta
Justyna Potoczny
Bartosz Fiałek

Wioletta Piwowarczyk
Natalia Majewska
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Natalia Guzdek
Julia Czarny

27. Niedziela Zwykła - 04 października 2009r.
1.W dzisiejszą niedzielę ofiary przeznaczone są na budowę organów. Bóg zapłać
za składane pieniądze.
2.Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Ma być ono stałym elementem naszej
chrześcijańskiej postawy wobec drugiego
człowieka. Jest zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Działalność charytatywna rozwija człowieka, ubogaca go. Przy ołtarzu
św. Antoniego znajduje się kosz, do które
prosimy wkładać dary dla potrzebujących.
3.Serdecznie prosimy wiernych o odmawianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz.
17.30, dodatkowo rano o godz. 8.30.
4.W środę odprawiamy nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy rano
o godz. 8.30 i wieczorem o godz. 17.15.
5.Niedziela 11 października jest w Polsce obchodzona jako IX Dzień Papieski pod
hasłem: „Jan Paweł II, papież wolności”.
Służba liturgiczna na prośbę Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizatora IX Dnia Papieskiego – będzie
zbierać ofiary po mszach św. na pomoc stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Temu samemu dziełu służy zbiórka na
rynku. Z woli naszych biskupów odbywa
się liczenie wiernych uczestniczących we
Mszy Św. i przystępujących do Komunii

Św. W tym dniu na Watykanie jest kanonizacja błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
6.Na Święty Krzyż oraz do katedry kieleckiej jedziemy we wtorek 6 października. Wyjazd o godz. 6.30. Koszt przejazdu
40 zł. Do Morskiego Oka pojedziemy we
wtorek 20 października. Wyjazd o godz.
7.00. koszt przejazdu 30 zł.
7.Nocne czuwanie na Jasnej Górze odprawimy 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.
8.W kancelarii przyjmujemy na wypominki: roczne, półroczne, kwartalne i jednorazowe, a także na msze św. zbiorowe
1 i 2 listopada.
9.Cegiełki na budowę organów w naszej
bazylice można nabywać w zakrystii, kancelarii i przy stoisku z pamiątkami. Cegiełki są o takich nominałach – jak jest to ukazane na dużej planszy, która znajduje się
wewnątrz kościoła.
10. Studium Apostolstwa Świeckich
odbywa się w Wadowicach w parafii św.
Piotra Apostoła w trzecie soboty miesiąca.
Rozpoczyna się o godz. 9.00. Zachęcamy
chętnych do pogłębienia wiedzy religijnej
do udziału.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Otworzył Watykan dla kardynała Wojtyły
W niedzielę 8 listopada Papież Benedykt
XVI odwiedzi Concesio – małe miasteczko
leżące nieopodal większego miasta Brescii,
w odległości 130 km od Mediolanu w północnych Włoszech. W miasteczku tym, które liczy 14 tys. mieszkańców urodził się
w 1897 r. Jan Montini, przyszły Paweł VI.
W ostatnich dniach, w ramach spotkań
miast papieskich nawiedziłem tę miejsco- -3-

wość. Oczarowała mnie. Leży u podnóża
gór, przypominające polskie Zakopane.
Tamtejszy proboszcz Don Pino, dynamiczny, bardzo gościnny a jednocześnie zatroskany o rozwój życia religijnego parafii.
Z okazji 112. rocznicy urodzin i chrztu Sługi Bożego Pawła VI, która wypada we
wrześniu zaprosił wraz z władzami miasta
(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

jego uchwał w życie Kościoła. Z okazji obchodów tysiąclecia Chrztu Polski 3 maja
1966 roku miał przybyć do Polski, ale władze komunistyczne nie zezwoliły na Jego
wizytę. Na fotelu papieskim, który był podczas Mszy Św. na Jasnej Górze tylko goździki biało-czerwone świadczyły o wielkim
zawodzie katolików polskich. Był szczególnie związany z biskupem krakowskim, z ks.
kardynałem Wojtyłą. On zatwierdził Go na
arcybiskupa krakowskiego, a następnie nadał
mu godność kardynalską. Zapragnął, aby kardynał Wojtyła wygłosił rekolekcje na Watykanie do Jego pracowników. Ksiądz kardynał Wojtyła nadał tym rekolekcjom tytuł:
„Kościół to znak, któremu świat wciąż się
sprzeciwia”. Papież Paweł VI bardzo cenił
głębię umysłu i serca krakowskiego metropolity. Był On potężnym wsparciem przy
opracowaniu przez Papieża Pawła VI encykliki „Humaneae viteae – o godności życia
ludzkiego”. Jego pontyfikat odznaczał się
duchem ekumenizmu i dialogu. Sławne było
zdjęcie ekskomuniki na Kościół Wschodni,
który reprezentował patriarcha Konstantynopola Atchenagoras. Zdjęcie pocałunku
dwóch hierarchów wschodu i zachodu obiegło cały świat. On też odbył kilka zagranicznych pielgrzymek: do Ziemi Świętej, do
Turcji, do siedziby ONZ w Stanach Zjednoczonych. Przez całe życie był wielbicielem sztuki. Zwiedzając Concesio, miasto
Jego urodzenia, a także kościół św. Antonina – męczennika, w którym został ochrzczony, widać między innymi przez nowoczesną
chrzcielnicę jak bardzo jego rodacy chcą się
przypodobać swemu Wielkiemu Ziomkowi. Nawiązał kontakt z przedstawicielami
świata kultury i sztuki. Obserwując z bliska świętość Papieża Pawła VI, Jego następca, Papież z Polski, podjął kroki wyniesienia Go na ołtarze.

proboszczów i burmistrzów następujących
miast papieskich: z parafii Marktl Am Inn
z Niemiec, z której pochodzi obecny Papież Benedykt XVI, mnie z parafii Wadowice, miejsca Jana Pawła II, z parafii
Canale D’Agordo w Dolomitach – miejsca Papieża Jana Pawła I, oraz z parafii
Sotto il Monte od Jana XXIII.
W sobotę 19 września wieczorem wyznaczył nam cztery kościoły, w których
poszczególni proboszczowie miast papieskich, przy dużej frekwencji wiernych
odprawiali Mszę Św. i wygłaszali kazanie. Mnie przypadł kościół św. Wirgiliusza. Tam podczas Mszy Św. wygłosiłem
kazanie na temat związków tamtejszego
Rodaka Pawła VI z naszym Wielkim Janem Pawłem II. Przygotowując to kazanie wyczytałem, że młody ksiądz Giovanni
Montini w roku 1923 pracował przez kilka miesięcy w nuncjaturze w Warszawie.
Przez całe życie odznaczał się wielkim
umysłem, ale dość słabym zdrowiem.
Z powodu surowego klimatu w Polsce,
który źle wpływał na Jego zdrowie, został przez biskupa, po kilku miesiącach,
przeniesiony do ciepłych Włoch. Zdolności tego Papieża wyrażały się także w doskonałej znajomości kilku europejskich języków: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego i niemieckiego. Bardzo mu to ułatwiało kontakt ze światem.
Doskonale znał go Papież Pius XII, a później Jan XXIII. Nic też dziwnego, że po
Jego śmierci wzrok kardynałów padł na
arcybiskupa Mediolanu Giovanni Montiniego. Na papieża został wybrany 21
czerwca 1963 r. Kierował Kościołem
przez 15 lat. Zmarł 6 sierpnia 1978 r. mając
81 lat. Był on Papieżem trudnego okresu
trwania Soboru Watykańskiego II, a następnie ciężkich czasów wprowadzania
-4-

Dom, w którym urodził się i przez kilkanaście lat przebywał młody Montini jest
własnością diecezji. Mało jest jednak nawiedzany przez ludzi. W czasie, gdy tam
przebywałem z powodu remontu był zamknięty. Władze tego miasta chcą go odrestaurować na przybycie w listopadzie Benedykta XVI.
Biorąc udział w tych uroczystościach dziękowałem Bogu za to, że dane mi było uczestniczyć w tych pięknych dniach. Jednocześnie
dziękowałem Bogu, że my w Wadowicach
nie przesypiamy charyzmatu, którym obdarzył to miasto Wielki Jan Paweł II.

Parafia urodzenia tego Papieża, a także
władze miasta już prawie od 20 lat, co roku
we wrześniu urządzają specjalne spotkania,
które określają nazwą „Montiniana”. Spotkania te mają charakter religijno-świecki.
Są czasem dużej modlitwy, ale także pogłębianiem wszechstronnej wiedzy o owocnym
życiu Pawła VI jak również działalności
Kościoła. Podczas tych dni są specjalne konferencje, koncerty a także otwarcia określonych instytucji. Dużo się dzieje w Concesio
w dniach, którym nadali nazwę „Montiniana”. Wciąż są nowe pomysły. Nieustannie
ożywia się pamięć Rodaka Pawła VI.

ks. Infułat

Pielgrzymka do Zakopanego
22 sierpnia 2009 roku 45-osobowa grupa pielgrzymów z ks. infułatem Jakubem
Gilem jedzie na pielgrzymkę do Zakopanego. Najpierw zatrzymaliśmy się w Chochołowie. Jest to wieś bardzo wyjątkowa,
położona nad Czarnym Dunajcem, 12 km
od Zakopanego. Trudno znaleźć tu dom,
który by nie był klasyczną góralską chałupą zbudowaną z grubych jodłowych bali.
Budynki te zawierają bogate zdobienie
z charakterystycznymi motywem zachodzącego słońca w zwieńczeniu szczytu budynku. Obowiązkiem każdej pani domu w Chochołowie jest by chata lśniła czystością, stąd
też ściany domów są regularnie czyszczone
i myte. Obok głównej zabudowy mieszkalnej głównym zabytkiem Chochołowa jest
parafialny kościół pw św. Jacka, który został wzniesiony (1853-1873) z inicjatywy
pochodzącego z Chochołowa ks. Wojciecha Blaszyńskiego, proboszcza w pobliskiej
Sidzinie, a później w Chochołowie. Ksiądz
zginał tragicznie w 1866 roku, doglądając
rozpoczętej przez siebie budowy. Kościół
to dużych rozmiarów murowana neogotyc-

ka świątynia.W świątyni znajduje się pośmiertnie namalowany portret fundatora kościoła zawieszony w prezbiterium, a w kaplicy obok prezbiterium malowidło ścienne przedstawiające scenę, w której fundator świątyni ks. Blaszyński, ofiarowuje
Matce Bożej kościół w Chochołowie.
Z Chochołowa jedziemy już w stronę Zakopanego. W Groniku opuszczamy autokar i
żółtym szlakiem wędrujemy do Doliny Małej Łąki. Dolina jest najmniejszą z dolin polskich Tatr. Idziemy wzdłuż potoku, z obu
stron rosną lasy świerkowo – jodłowe. Dalej
droga wznosi się coraz stromiej, z cienia lasów wychodzimy na pełną światła przestrzeń
polany – to Wielka Polana.
Piękna słoneczna pogoda sprzyja odpoczynkowi w tej niezwykłej scenerii. Po odpoczynku wyruszamy za znakami czarnymi na Przysłop Miętusi (1189 m). Po 20
minutach jesteśmy u celu i znów możemy
podziwiać piękne widoki, charakterystyczną Zawiesistą Turnię (1296 m), Kominiarski Wierch (1829 m) i wiele innych
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(ciąg dalszy na str. 7)

