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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
28. NIEDZIELA ZWYKŁA

Ojcze Święty
Całym życiem wyśpiewywałeś hymn ku czci Miłosierdzia Bożego „Miłości, która

jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego. Miłości, która
dźwiga człowieka z największych upadków wyzwala z największych zagrożeń”.

Pomóż nam doświadczyć głębi tej miłości i wyrazić ją w słowie, czynie i modli-
twie. Bądź naszym przewodnikiem na drodze głoszenia orędzia miłosierdzia.

Dorota Jan Fortunowie z dziećmi Tomaszem i Agnieszką,
oraz mamą Franciszką Woźniak

MODLITWA DO MATKI
BOŻEJ KAPŁANÓW -

JAN PAWEŁ II
Maryjo, Matko Jezusa

Chrystusa i Matko kapła-
nów, przyjmij ten tytuł, którym Cię ob-
darzamy, by oddać cześć Twemu macie-
rzyństwu i wraz z Tobą kontemplować
Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko. Matko Chry-
stusa, Kapłanowi - Mesjaszowi
dałaś ludzkie ciało, by zostało
namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skru-
szonych w sercu - zachowaj ka-
płanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś
do świątyni Syna Człowiecze-
go, wypełnienie obietnic da-
nych Ojcom - oddawaj Ojcu,
dla Jego chwały, kapłanów
Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła ,  razem
z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świę-
tego za Nowy Lud i jego Pa-
sterzy - uproś dla stanu ka-
płańskiego pełnię darów, Kró-
lowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego
życia i Jego misji, szukałaś Go
wśród tłumów, gdy nauczał, sta-

łaś przy Nim, gdy został wywyższony po-
nad ziemię, wyniszczony przez jedyną
i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako
Twój syn - przygarniaj powołanych, osła-
niaj od początku ich wzrastanie, wspoma-
gaj w życiu i w posłudze Twoich synów,
Matko Kapłanów.  Amen.

św. Zygmunt Szczęsny Feliński
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
MĄDROŚCI: Mdr 7, 7-11

EWANGELIA:  Mk 10, 17-30
Rada dobrowolnego ubóstwa

Hbr 4, 12-13
Mądrość to skarb najcenniejszy Skuteczność słowa Bożego

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przy-
biegł pewien człowiek i upadłszy przed
Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazy-
wasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry,
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie ze-
znawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę”. On Mu rzekł: „Nauczy-
cielu, wszystkiego tego przestrzegałem od
mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał
z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego
ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te słowa i od-
szedł zasmucony, miał bowiem wiele po-
siadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło
i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest

bogatym wejść do królestwa Bożego”.
Uczniowie -zdumieli się na Jego słowa, lecz
Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, któ-
rzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili mię-
dzy sobą: «Któż więc może się zbawić?”.
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął
mówić do Niego: «0to my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus od-
powiedział: „Zaprawdę powiadam wam:
Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, mat-
ki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał sto-
kroć więcej teraz, w tym czasie, domów,
braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród
prześladowań, a życia wiecznego w czasie
przyszłym”.

Bogactwo niedzieli
W dzień Pański gromadzi nas Chrystus wokół ołtarza. Będziemy słuchać Jego słów

i karmić się Najświętszym Ciałem. Dzisiejsza liturgia daje wskazówki, jak posiąść praw-
dziwą mądrość, oraz co, a raczej Kto, jest prawdziwym skarbem. W Eucharystii mamy
możliwość spotkać się z Mądrością, która jest Osobą i największym skarbem Kościoła. Dzi-
siejszą niedzielę, jako bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II,
przeżywamy jako Dzień Papieski. Obchody mają kilka celów: upowszechnienie nauczania
Jana Pawła II, umocnienie naszego ducha przez udział w uroczystościach liturgicznych,
spotkaniach i czuwaniach modlitewnych, rozwój kultury chrześcijańskiej przez organizowa-
nie koncertów, wieczorów poezji. Podczas obchodów będą zbierane pieniądze przeznaczone
na fundusz stypendialny, dzięki któremu najbardziej uzdolniona młodzież, pochodząca
z ubogich rodzin, będzie miała możliwość kontynuowania nauki.

Radosny czwartek na Szlaku Orlich Gniazd
Ostatni czwartek wakacji cieszył się

tak dużym zainteresowaniem, że w cią-
gu godziny zapełniła się cała lista. Po-
stanowiono zorganizować drugi wy-
jazd w piątek. W jeden i drugi dzień
dzieci zwiedziły Grotę Łokietka, prze-
szły przez wąwóz Ciasne Skałki do
Bramy Krakowskiej, zobaczyły górę
koronną ze znaną Rękawicą, wędrując
doliną Prądnika oglądały inne skały,
m.in. Igłę Dedyny, Panieńskie i Ka-

walerskie Skały. Po wędrówce był czas
na odpoczynek, zakup pamiątek. Z Oj-
cowa pojechaliśmy do Pieskowej Ska-
ły, gdzie z zewnątrz zwiedziliśmy pięk-
ny zamek, jego otoczenie, byliśmy na
tarasie widokowym  bastionu. Naj-
większą atrakcją było podejście pod
Maczugą Herkulesa, gdzie mogliśmy
oglądać skałę z bliska i robić sobie
zdjęcia. Może trochę zmęczeni, ale peł-
ni wrażeń wróciliśmy do Wadowic.

Radosne czwartki w wakacje 2009 roku.
Podczas tegorocznych wakacji zorga-

nizowano dla dzieci 11 radosnych
czwartków. Były wycieczki głównie do
miejsc, do których pielgrzymował pod-
czas swoich pielgrzymek do Polski pa-
pież Jan Paweł II, ale nie tylko. Dzieci
zwiedziły Żywiec, górę Żar, były na
Szyndzielni, Klimczoku, w Szczyrku,
Skoczowie, Wiśle, w Zakopanem – na
Rusinowej Polanie, w Krakowie –
w ZOO, na Kopcu Piłsudskiego, Bło-
niach, w Starym Sączu, Chabówce,
Ludźmierzu, Rabce, Suchej, Jordanowie,
Szlakiem Orlich Gniazd.

Wyjazdy cieszyły się dużym powodze-
niem, wzięło w nich udział 474 dzieci
z Wadowic i gminy Wadowice. Odpłat-
ność za każdą wycieczkę wynosiła 5 zł.
dzieci miały zapewniony przejazd, ubez-
pieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, ciepły posiłek, napoje, lody.
Realizacja tych ciekawych wyjazdów była
możliwa dzięki dotacji z Urzędu Miasta
z Wadowic w kwocie 14 tys. zł, za co
uczestnicy „Radosnych czwartków” ser-
decznie dziękują.

Wielki wkład pracy wnieśli też opieku-
nowie, którzy bezinteresownie wyjeżdża-
li z dziećmi i troskliwie się nimi opieko-
wali. Są to księża: ks. Marek Poznański –
3 razy, ks. Grzegorz Kufel – 2 razy,
ks. infułat Jakub Gil – 1 raz, ks. Maciej
Ścibor – 1 raz, ks. Wojciech Szeląg –
1 raz, p.p. Maria Cholewa – 6 razy, Maria
Burliga – 6 razy, Maria Rokowska –
5 razy, Maria Zawiła – 4 razy, Zofia Ryba
– 4 razy, Danuta Kubaszewska – 2 razy,
Grażyna Balcarczyk – 2 razy, Agnieszka
Rajda – 1 raz, D. Dąbrowska – 1 raz, Jo-
anna Jakima – 1 raz, s. Jadwiga Pieniądz
– 1 raz, Maria Zadora – 11 razy.

Słowa podziękowania należą się rów-
nież sponsorom: piekarniom p. Zgudy, p.
Lempart, hurtowni opakowań p. Klaczak,
sklepowi Dewocjonalia p. R. Borkowskiej.

Myślę, że zwiedzane i poznane pod-
czas wakacji miejsca pozostaną dzieciom
na długo w pamięci. Dziękujemy rodzi-
com, którzy od kilku lat powierzają nam
swoje pociechy za zaufanie. Ks. infuła-
towi Jakubowi Gilowi za opiekę du-
chową i wsparcie.

Maria Zadora
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Intencje mszalne: 28. Niedziela Zwykła - 11 października 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  12 października
   6.00 Śp. Joanna Łach
   7.00 Śp. Edward Kasperek
   7.30 Śp. Maria Bryndza
   8.00 Śp. Julian Korzeniowski
  12.00 Śp. Elżbieta Jankowska - 1 r.śm.
  18.00 Śp. Tadeusz Szczur

Śp. Helena Stelmach

Wtorek  13 października
   6.00 Śp. Jan Gordecki
   7.00 Śp. Joanna Łach
   7.30 Śp. Maria Dyduch - 1 r.śm.
   8.00 Śp. Stanisław Chruszcz - 11 r.śm.
  12.00 Śp. Feliks Miś
  18.00 Śp. Tadeusz Szczur

Śp. Edward Kasperek

Środa 14 października
    6.00 Śp. Tadeusz Szczur
    7.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Leszka
    7.30 Śp. Joanna Łach
    8.00 Śp. Weronika Wiecheć
  12.00 Śp. Józefa Puc
  18.00 W intencjach nowennowych

Za Żywych:
- O zdrowie i bł. Boże dla Adama Kręciocha,
Pana Szafrańskiego i jego pracowników
- W 57 r. ślubu Zofii i Józefa Stopa
z podziękowaniem za łaski z prośbą
o zdrowie i bł. Boże
- Dziękczynna za 90 lat dla Franciszki
Fijałkowskiej z prośbą o dalsze łaski
- O zdrowie i bł. Boże dla Anny

Za Zmarłych:
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Józefa Meus
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Krzysztof Tychowicz
Śp. Maria Bryndza
Śp. Anastazja Kreczmer - 10 r.śm.
Śp. Stanisława, Stanisław i Wiesław Słapczyńscy
Śp. Marianna, Stanisław i Władysław Duchnik
Śp. Kazimierz Czub
Śp. Antoni Foryś
Śp. Bronisław i jego córka Śp. Emilia

Piątek 16 października
    6.00 Śp. Tadeusz Szczur
    7.00 Śp. Jan Gordecki
    7.30 Śp. Józefa Meus

Śp. Edward Widlarz z rodzicami
    8.00

  12.00 Śp. Stanisław Pióro - 13 r.śm.
  18.00 Śp. Joanna Łach

Śp. Michał Urbański - 6 r.śm.

Sobota 17 października
    6.00 Śp. Edward Kasperek
    7.00 Śp. Julian Korzeniowski
    7.30 Śp. Zofia i Lotar Graf
    8.00 Śp. Tadeusz Szczur
  12.00 Śp. Stanisław
  18.00 Śp. Joanna Łach

Śp. Józefa Meus

Niedziela 18 października
   6.00 Śp. Joanna Łach
   7.30 Śp. Paulina i Jan, Roman Komendera

Śp.  Tadeusz Szczur
   9.00 Śp. Marcin Salepa - 5 r.śm.
  10.30 Śp. Czesław Czaicki - 7 r.śm.
  12.00 W 25 r.ślubu Jolanty i Krzysztofa

Jaworskich z podziękowaniem
i prośbą o bł. Boże

  13.15 Chrzty
  18.00 Dziękczynno-błagalna dla Martyny

w 18 r.urodzin

Czwartek 15 października
    6.00 Śp. Tadeusz Szczur
    7.00 Śp. Jadwiga Wójcik
    7.30 Śp. Edward Kasperek
    8.00 Śp. Joanna Łach
  12.00 Śp. Józefa Meus
  18.00 Śp. Wojciech Żbikowski

Śp. Helena Stelmach

1. Dziś w Polsce obchodzimy IX Dzień
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II, pa-
pież wolności”. Służba liturgiczna na
prośbę Fundacji Episkopatu „Dzieło No-
wego Tysiąclecia” - organizatora IX Dnia
Papieskiego – będzie zbierać ofiary po
mszach św. na pomoc stypendialną dla
zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Temu sa-
memu dziełu służy zbiórka na rynku.
Z woli naszych biskupów odbywa się li-
czenie wiernych uczestniczących we Mszy
Św. i przystępujących do Komunii Św.
W tym dniu na Watykanie jest kanoniza-
cja błogosławionego arcybiskupa Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego.

2. W środę 14 października odchodzi-
my Dzień Edukacji Narodowej, poleca-
my Bogu naszych kochanych Nauczycie-
li i Wychowawców.

3. Zachęcamy wiernych o odmawianie
różańca w domach lub w kościele. Nabo-
żeństwo różańcowe jest o godz. 17.30
i dodatkowo rano o godz. 8.30. Nowen-
na do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę o godz. 8.30 i 17.15.

4. W piątek 16 października,
w 31. rocznicę wyboru na Stolicę św. Pio-
tra kardynała Karola Wojtyły, będzie o
godz. 12.00 Msza Św. dla młodzieży. Wie-
czorem mszę św. o godz. 18.00 będzie
odprawiał ks. Kardynał Marian Jaworski
– osobisty przyjaciel Jana Pawła II. Za-
chęcamy do udziału dzieci, młodzież i do-
rosłych. Na Apel Jasnogórski do Często-
chowy pielgrzymujemy o godz. 16.00
(brak wolnych miejsc).

5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie
grupy modlitwy św. o.Pio.

6. Do Morskiego Oka pojedziemy we
wtorek 20 października. Wyjazd o godz.
7.00. koszt przejazdu 30 zł.

7. 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.

8. Na budowę organów w zeszłą niedzie-
lę zebraliśmy sumę 19.550,-zł. Bóg zapłać
za złożone ofiary.

9. Nasz parafianin, P. inż. Tadeusz Woź-
niak – nadzwyczajny szafarz Eucharystii,
otrzymał watykańskie odznaczenie Pro
Ecclesia et Pontifice. Uroczyste wręczenie
medalu będzie w przyszłą niedzielę na mszy
św. o godz. 10.30.

10. W przyszłą niedzielę jest św. Łukasza
Ewangelisty – patrona lekarzy. Ich trudną
i odpowiedzialną pracę powierzamy Matce
Bożej na nabożeństwie różańca świętego.

11. Od przyszłej niedzieli przeżywamy
w Kościele Tydzień Misyjny. Dzieci z gru-
py misyjnej będą zbierały przy kościele
datki pieniężne na potrzeby misyjne. Na-
tomiast w tygodniu misyjnym będzie po
różańcu w kaplicy parafialnej loteria fan-
towa przeznaczona na ten cel.

12. Na wypominki roczne, oraz msze św.
zbiorowe przyjmujemy w kancelarii para-
fialnej lub w zakrystii. Natomiast wypo-
minki listopadowe składamy do skrzynki
w kaplicy św. Rodziny.

13. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie bł. Jana Beyzyma, pre-
zbitera, we wtorek – wspomnienie bł. Ho-
norata Koźmińskiego, prezbitera, w środę
– wspomnienie św. Kaliksta I, papieża
i męczennika, w czwartek – wspomnienie
św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora
Kościoła, w piątek – wspomnienie św. Ja-
dwigi Śląskiej, w sobotę – wspomnienie
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa
i męczennika.
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ks. Infułat

Dudni woda
W naszej parafii nie możemy narzekać

na monotonię, każdy dzień przynosi nowe
zdarzenia. Można byłoby prowadzić kro-
nikę w naszej „Bazylice”. Dzień po dniu.
Wystarczyłoby dokładnie rejestrować skąd
przybywają pielgrzymki? W jakiej licz-
bie? Kto jest ich przewodnikiem? W ja-
kim celu pragną nawiedzić Wadowice,
a zwłaszcza naszą bazylikę, a także dom
papieski? Dowiedzielibyśmy się wzrusza-
jących wyznań. Nieraz biorę udział – choć
na chwilę – w mszach św. odprawianych
dla pielgrzymich grup przybyłych z ob-
cych krajów. Obserwuję jak bardzo ka-
znodzieje chcą przekazać swym słucha-
czom świętość tego miejsca, oraz niezwy-
kłość pontyfikatu Papieża, który pocho-
dził z Wadowic. Wzrusza mnie do głębi,
jak niektórzy pielgrzymi z największą
czcią całują wyrzeźbioną przed ołtarzem
rękę Papieża. Idą później do chrzcielnicy
i tam z wielką żarliwością wyznają swoją
wiarę i pokornie proszą: „Panie przymnóż
nam wiary”. Widzę ich też nieraz klęczą-
cych przed Najświętszym Sakramentem
w cudownej naszej Maryjnej kaplicy.

Co dzień mam niebywałą okazję, aby
się karmić wiarą przybywających do na-
szego kościoła wielu pielgrzymów. Skła-
dam dziękczynienie Bogu za to, że daje
mi tak niezwykłą okazję.

Również uroczystości papieskie są szcze-
gólne w naszej parafii. Nawet choćbyśmy
tak bardzo nie umieli dobrze zrealizować
– to jednak pielgrzymi z różnych stron
Polski do tego nas mobilizują. Wystarczy
tutaj wspomnieć e-maila, który otrzyma-
liśmy z Rudy Śląskiej:

„Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF
„Jastrząb” Ruda Śląska od 1998 roku or-

ganizuje „Pokojowe sztafety biegowe po
Europie”, które do tej pory pokonały dy-
stans ponad 16500 km.

Po śmierci Jana Pawła II biegacze posta-
nowili co roku w rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 paździer-
nika pokonywać biegiem trasę z Rudy Ślą-
skiej do Wadowic po drodze przybiegając
do miejsc, które mają związek z Ojcem
Świętym.

Tegoroczna trasa sztafety „Górnośląskimi
Śladami Jana Pawła II” wiedzie przez Sosno-
wiec, gdzie Polak Papież 10 lat temu spotkał
się z mieszkańcami Śląska i Zagłębia. Do
Wadowic przybiegniemy po raz piąty.

Na Plac Jana Pawła II w Wadowicach
wbiegniemy 16 października o godzinie
11.30 i prosimy Księdza Prałata o powita-
nie sztafety. Następnie będziemy uczest-
niczyć w rocznicowej Mszy Świętej.”

W tym roku poprosiliśmy, aby mszy św.
wieczornej 16 października przewodniczył
Ks. Kardynał Marian Jaworski. Jego nie-
bywała historia związana z pochodzeniem
z rubieży wschodnich naszej przedwojen-
nej ojczyzny. Gdy po wojnie Polska mu-
siała zrezygnować z tych tak bardzo Pol-
skich terenów, setki tysięcy przesiedlonych
przybywało na ziemie zachodnie, które na-
zywaliśmy odzyskanymi. Wschodnie
„stracone”, a zachodnie „odzyskane”. To
była wielka tragedia dla milionów naszych
rodaków. Wśród nich znalazła się również
rodzina Ks. Jaworskiego. Kończył semi-
narium w niedalekiej Kalwarii Zebrzydow-
skiej. 13 sierpnia tego roku w sanktuarium
kalwaryjskim, wzruszony mówił: „Ja tej
Matce Kalwaryjskiej wszystko zawdzię-
czam.” Był kapelanem Ks. Arcybiskupa
Baziaka. Studia doktoranckie i habilitację
mozolnie realizował pracując jako dusz-
pasterz. Był pierwszym z woli kardynała

Wojtyły dziekanem nowo utworzonego
Papieskiego Wydziału Teologicznego.
Przyczynił się do powstania Akademii
Teologicznej. Przez całe lata był wykła-
dowcą filozofii na tej uczelni. Był też
pierwszym biskupem na nowo ustanowio-
nego arcybiskupstwa lwowskiego. Tam
też otrzymał od papieża godność kardy-
nała. Od 2 lat jest emerytowanym me-
tropolitą lwowskim rezydującym w Kra-

kowie. Przez całe lata wiązała go osobi-
sta przyjaźń – najpierw z kardynałem Woj-
tyłą, a potem z papieżem. Myślę, że nikt
z hierarchów Polskich nie może się po-
szczycić taką bliskością serca i ducha jak
lwowski kardynał Jaworski. Zaprosiłem
Ks. Kardynała na Dzień Papieski 16 paź-
dziernika, jako niezwykłą ikonę Jana Paw-
ła II Wielkiego.

Specjalne odznaczenie
Bardzo wielu naszych parafian zna

Pana Inżyniera Tadeusza Woźniaka. Uro-
dził się 19 lutego 1950 roku w Wadowi-
cach, jako syn Bronisławy i Władysła-
wa. Ślub zawarł z Marią Mikołajczyk 03
lipca 1971 roku. Jest ojcem trójki dzieci.
Posiada wykształcenie wyższe technicz-
ne. Ukończył Politechnikę Śląską w 1973
roku. Był burmistrzem Andrychowa
w latach 1990 do 2002. Od 1983 r. nale-
ży do Domowego Kościoła Ruchu Świa-
tło Życie. Był przez kilka lat odpowie-
dzialnym za ten ruch w całej diecezji. Do
tego czasu jest oddany z cała swą rodziną
temu ruchowi. Brał udział w wielu reko-
lekcjach oazowych w Polsce i w Rzymie.
Miał zaszczyt uczestniczyć w procesji
z darami podczas pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Skoczowa w 1995 r.

Trzeba mocno podkreślić, że nie jest
to aktywista katolicki, lecz głęboko przez
ewangelię ukształtowany człowiek Ko-
ścioła. Należy do Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej.

Od kilku już lat pełni w naszej parafii
urząd nadzwyczajnego szafarza Komu-
nii Św. Spotkać go można prawie co-
dziennie na mszy św. o godz. 6.00 przed
przystąpieniem do pracy zawodowej.

Może ktoś powiedzieć, że jest On niezre-
alizowanym księdzem. Tak jednak nie jest.
Jestem przekonany, że jako mąż i ojciec
rodziny doskonale zdaje sobie sprawę, co
jest jego głównym zadaniem. Cała jego
rodzina ma taki ewangeliczny kształt. Ma
zdolność doskonałego dzielenia czasu
między Bogiem, a człowiekiem. Dużo cza-
su poświęca pracy zarobkowej, ale także
nie szczędzi godzin na dzieło apostolskie.
Jak również wypełnia swoje zadania w ro-
dzinie i małżeństwie.

Obserwując postawę Pana Inżyniera Ta-
deusza Woźniaka doszedłem do wniosku,
że takie świadectwo życia powinien znać
również nasz metropolita Krakowski Kar-
dynał Dziwisz. Po zapoznaniu się z tym
bogatym życiem religijnym naszego para-
fianina ks. Kardynał poprosił Ojca Świę-
tego o odznaczenie medalem „Pro Eccle-
sia et Pontifice” za Kościół i Papieża.

Uroczyste przekazanie odznaczenia pa-
pieskiego będzie miało miejsce w nie-
dzielę 18 października na mszy św.
o godz. 10.30.

Dzieląc się tą radosną wiadomością
Bogu dziękuję, że w naszej papieskiej
parafii żyją tacy ludzie.

ks. Infułat


