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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
31. NIEDZIELA ZWYKŁA Uroczystość Wszystkich Świętych

Nabożeństwo różańcowe

Ojcze Święty

Byłeś najwspanialszym Ojcem dla całego świata. Pokazywałeś nam wielką

miłość do Boga i ludzi na całym świecie. Potrafiłeś przemawiać do każdego

człowieka. Przez swoją chorobę pokazałeś nam oddanie Bogu i przyjmowa-

nie tego nie jako kary, ale pokory wobec Boga. Wspólną modlitwą prosimy

o szybką Twoją beatyfikację.

Z darem miłości i oddania Twojej posłudze- rodzina Pająków

Miesiąc październik do-
biegł końca. Często w ogło-
szeniach nawoływaliśmy do
odmawiania różańca świę-
tego. Z dużą satysfakcją
stwierdzam, jak bardzo po-

bożnie prowadzili rano rozważania różań-
cowe rodzice miejscowych księży, oraz
mama siostry zakonnej. Bardzo im jestem
wdzięczny, a także dziękuje uczestnikom
porannej modlitwy różańcowej w naszej
bazylice. Często brałem udział w codzien-
nym, porannym śpiewie Godzinek. Patrzy-
łem, jak grupa naszych parafian codzien-
nie wyśpiewuje „Zacznijcie wargi nasze
chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowia-
dać cześć Jej niepojętą”. Do czci Matki
Bożej Różańcowej włączyła się również
grupa dzieci z rodzicami na nabożeństwie
wieczornym. Dobrze, że chociaż grupka
dzieci, jako przedstawiciele poszczegól-
nych szkół, co jakiś czas przychodziły na
różaniec. Wiem też o takich dziewczynkach

i chłopcach, którzy pra-
wie codziennie klękali
w naszej bazylice do
modlitwy różańcowej.
Odnosiłem wrażenie, że w tym roku mniej
dzieci brało udział – było ich zaledwie ok.
50. Młodzież gimnazjalnej i szkół średnich
może było jak na lekarstwo. Czy w tym
różańcowym październiku w naszych ro-
dzinach odmawia się wspólnie choćby dzie-
siątek różańca? Może są takie rodziny, ale
jest ich za mało jak na papieską parafię.

Obawiam się, że bardzo stopniowo, ale jed-
nak stygniemy w naszej pobożności. Kiedy
przed 11 laty przybyłem do Wadowic, to
o wiele więcej widziałem młodzieży udającej
się do szkoły na modlitwie przed obrazem
Matki Bożej. Również na nabożeństwach ró-
żańcowych było więcej – rozdawaliśmy wte-
dy codziennie od 150 do 200 obrazeczków.

Czy się żalę? Może bardziej proszę o po-
moc wrażliwych naszych parafian.

Listopad miesiącem pamięci o zmarłych
W tych dniach więcej myślimy o tych,

którzy odeszli od nas do wieczności. W tym
roku (do tego czasu) odprowadziliśmy na
cmentarz blisko 70 zmarłych. Pozostawili
w naszych domach wielką pustkę, a w ser-
cach ogromny żal. Serdecznie współczuję
wszystkim tym, którzy płaczą za zmarły-
mi. Ogarniam was moja kapłańską mo-
dlitwą. Polecam Bogu zmarłych, prosząc
o wieczny spoczynek dla nich.

Jednocześnie chcę przypomnieć, że
w naszej parafii od kilku już lat w ostatni
dzień roku, czyli w Sylwestra 31 grudnia
na mszy św. o godz. 12.00 odprawiamy
specjalne nabożeństwo za tegorocznych
zmarłych. Zapraszamy rodziny, by uczest-
niczyły w tej mszy św., w której wspomi-
namy bliską nam osobę, która przeszła do
wieczności – kładąc specjalny znicz na
świeczniku.

Ks. Proboszcz

Ks. Proboszcz
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA

EWANGELIA:  Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw

1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jestAp 7,2-4.9-14 Wielki tłum zbawionych

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego ucznio-
wie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłam-
liwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie”.

(ciąg dalszy ze str. 5)

ks. infułata Jakuba Gila. Ks. Kardynał był
głównym koncelebrantem mszy św. od-
prawionej w bazylice o godz. 18.00
o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana
Pawła II. Kardynał Marian Jaworski to
jeden z najbliższych przyjaciół Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, złączony z Nim także
poprzez osobiste cierpienie. Urodził się
w 1926 r. we Lwowie, gdzie spędził dzie-
ciństwo i wczesną młodość. W 1945 r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Ducho-
wego we Lwowie, w tym samym roku
przyjechał do Polski i kontynuował stu-
dia w seminarium lwowskim przeniesio-
nym przymusowo do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1950 r. w Krakowie. Drogi jego ka-
płaństwa były trudne. Najpierw był wi-
kariuszem w parafii Basznia Dolna, póź-
niej w Poroninie. Kontynuował również
studia. W 1952 roku uzyskał tytuł dokto-
ra teologii, a w 1955 r. obronił doktorat
z filozofii. W latach 1976-1981 był dzie-
kanem Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego w Krakowie, a gdy 8 grudnia 1981r.
Jan Paweł II przekształcił Wydział w Pa-
pieską Akademię Teologiczną ks. prof.
M. Jaworski został jej pierwszym rekto-
rem. W 1984 r. przyjął sakrę biskupią
w katedrze na Wawelu, w 1991 Jan Paweł
II mianował go arcybiskupem – metro-
politą lwowskim. W 1998 r. mianowany
kardynałem. Jan Paweł II nominację tę
ogłosił 28 stycznia 2001 r. 24 maja 2000
roku Jan Paweł II wystosował do kardy-
nała Mariana Jaworskiego list z okazji 50.
rocznicy jego kapłaństwa. W liście tym
podkreślając zasługi kardynała wyznał:
„Od dłuższego już czasu, a nawet od lat
młodości, uważam Ciebie czcigodny bra-
cie za wiernego przyjaciela, żywiąc uzna-

nie dla twojej głębokiej duchowości, wy-
jątkowej erudycji w dziedzinie filozofii
i teologii oraz całkowitego zawierzenia
woli Boga”. Słowa te dobitnie podkreślają,
co łączyło te dwie niezwykłe osoby.

Kardynał Marian Jaworski towarzyszył
papieżowi Janowi Pawłowi II w ostatnich
dniach, godzinach życia Ojca Świętego. 31
marca 2005 roku późnym popołudniem
udzielił Papieżowi Namaszczenia Chorych.
1 kwietnia Jan Paweł II resztkami sił po-
święcił dwie pary koron dla obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Kard. Jaworski na-
tychmiast ukoronował nimi obraz Maryi
znajdujący się w kaplicy polskiej w podzie-
miach bazyliki św. Piotra. Druga para ko-
ron został przekazana na Jasną Górę.

2 kwietnia o godz. 20.00 przy łóżku Pa-
pieża odprawiono mszę św. z Niedzieli
Bożego Miłosierdzia. Liturgii przewodni-
czył abp Stanisław Dziwisz, koncelebro-
wał z nim kardynał Marian Jaworski.

Ci, którzy przybyli do bazyliki w ten paź-
dziernikowy wieczór mogli usłyszeć pięk-
na homilię ks. kardynała Mariana Jawor-
skiego. Nazwał Jana Pawła II gwiazdą świa-
tłości. Mówił o podróżach apostolskich Jana
Pawła II, podczas których docierał z orę-
dziem Chrystusa, naszego jedynego Zbawi-
ciela, do wszystkich krańców ziemi. Zró-
dłem niestrudzonej działalności apostolskiej
Papieża był intensywność i głębia jego mo-
dlitwy. Całe życie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II było naśladowaniem Chrystusa.

Ubogaceniem mszy św. był śpiew chóru
parafialnego i gra orkiestry Ochotniczej
Straży Pożarnej z Choczni.

Odprawiona Eucharystia i wygłoszona
homilia przez serdecznego przyjaciela Pa-
pieża Jana Pawła II, kardynała Mariana Ja-
worskiego pozostaną na długo w pamięci
wadowiczan.

Maria Zadora

Świętymi bądźcie
Mówiąc o świętych, często wygładzamy

ich człowieczeństwo do tego stopnia, że
gubimy ich zwyczajność. Powstaje wtedy
wzór świętego wprawdzie godny podzi-
wu, ale niemożliwy do naśladowania. Tym-
czasem święci byli normalnymi ludźmi,
którzy także cierpieli, odczuwali strach,
upadali przez słabości, przeżywali swoje
codzienne troski i radości. Co jednak mie-
li takiego, że byli świętymi? Pytamy o to
właśnie Małą Teresę. Teresa uczy nas
dwóch prawd o świętości. Po pierwsze, że

być świętym, to nie wywyższać się ponad
innych, lecz pozwolić Bogu, by nas umie-
ścił tam, gdzie nas chce umieścić. Nie ozna-
cza to wcale zachęty do lenistwa, ani do
rezygnacji z walki o poprawę, ale świętość
oznacza zgodę na swoją teraźniejszość. Po
drugie, że świętość polega na takim ubó-
stwie, że w każdej chwili jesteśmy zmu-
szeni prosić o wszystko Ducha Świętego,
że pozostajemy uzależnieni od Jego pomo-
cy. Prawdziwy święty jest zależny od Boga
we wszystkim.      ks. J. Nawrot
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Intencje mszalne:
31. Niedziela Zwykła - 01 listopada 2009r.

Uroczystość Wszystkich Świętych

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  2 listopada
   6.00 Śp.Franciszek Pyra

Śp. Krystian Puchalski
   7.00 Śp. Apolonia i Kazimierz Bochniak
   7.30 Śp. Michalina, Tadeusz Kłaput z rodzicami

Śp. Józef
   8.00 Śp. Leon i syn Andrzej Grabowscy
  12.00 Śp. Tadeusz Szczur
  18.00 Śp. Michał Piskurewicz - 10 r. śm.
Wtorek  3 listopada
   6.00 Śp. Rozalia i Kazimierz Wyzgał
   7.00 Śp. Józef Choczyński
   7.30 Śp. Stanisław i Grażyna Szymczak
   8.00 Śp. Tadeusz Szczur
  12.00 Śp. Władysław Tyrybon
  18.00 Śp. Karol Piekarczyk

Śp. Stefan Zawiła, żona Maria
Środa 4 listopada
    6.00

    7.00

    7.30 Śp. Stefania i Jan Bryscy z dziećmi
    8.00 Śp. Tadeusz Szczur
  12.00 Śp. Urszula Sawa Śp. Zbigniew Palus
  18.00 W intencjach nowennowych
Za Zmarłych:
Śp. Maria Ziaja
Śp. ks. Michał Ryś
Śp. ks. Czesław Małysa
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Maria Bryndza

Piątek 6 listopada
    6.00

    7.00

    7.30 Śp. Rozalia i Szczepan Góra
Śp. Henryk

    8.00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi
i brak miłości ze Straży Honorowej

  12.00

  16.30 Śp. Olgierd Sętkowski
  18.00 Śp. Stanisław Kozak

Śp. Marian Kupczyk - 6 r. śm.
Sobota 7 listopada
    6.00

    7.00

    7.30 Śp. Józef Jabłoński - 3 r. śm.
    8.00 Wynagradzająca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryji oraz za
zmarłych z Rycerstwa Niepokalanej

  12.00 Za Kościół, Ojca św Benedykta XVI, o rychłą
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, za Duchowień
stwo, Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Śp. Ryszard Święch - 7 r. śm.
Śp. Stanisław Szymuś

Niedziela 8 listopada
   6.00 Śp.ks. Stanisław Mrzyk
   7.30 Śp. Izydor i Władysława Pawlik

Śp. Franciszek i Wiktoria Król
Za zmarłych członków i ich rodziny od XII Róży

   9.00 Śp. Władysław Gryglewicz
  10.30 O zdrowie i błog. Boże dla Dawida

Ślepa i jego siostry Karoliny
  12.00 Śp. Karol Rajda
  13.15 Roczki
  18.00 Śp. Jan Gordecki

Czwartek 5 listopada
    6.00

    7.00 Śp. Maria, Helena, Bronisława, Andrzej,
Tadeusz Grabysz

    7.30 Śp. Teresa Mikucka Śp. Krystyna Nicieja
    8.00 Śp. Stefan i zieć Włodzimierz
  12.00 Śp. Bronisława i Władysław oraz zmarli

z rodziny Pomietło
  18.00 Śp. Tadeusz Szczur Śp. Stanisław Czaicki

Sp. Jan Migdałek

1. Dzisiaj jest Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze św. jak w każdą niedzie-
lę z wyjątkiem godz. 13.15. Na cmenta-
rzu komunalnym jest msza św. o godz.
11.00, oraz o godz. 13.00 – po niej bę-
dzie procesja po cmentarzu. Na cmenta-
rzu parafialnym msza św. o godz. 9.00.
Procesja na tym cmentarzu będzie o godz.
14.30, a po niej Eucharystia.

2. Jutro 2 listopada jest Dzień Zaduszny,
czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze św. w Bazylice o godz.
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 18.00
i 20.00. Na cmentarzu parafialnym msza
św. o godz. 9.00, a na komunalnym o godz.
11.00. Procesję żałobną po kościele połą-
czoną z wypominkami odprawimy o godz.
17.00. Każdy, kto jest w stanie łaski uświę-
cającej i nawiedzi kościół zyskuje odpust
zupełny. Również ten, kto od 1 do 8 listo-
pada nawiedzi cmentarz będąc w stanie
łaski uświęcającej i pomodli się – zyskuje
odpust zupełny. W tym dniu mija kolejny
miesiąc od śmierci Jana Pawła II Wielkie-
go. Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00,
którą odprawi ks. infułat Janusz Bielański
z Wawelu.

3. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami. W środę, na
Nowennie do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 8.30 i 17.30, modlimy
się za zmarłych duszpasterzy naszej para-
fii oraz za zakonników i zakonnice nale-
żących do wspólnoty parafialnej.

4. Zachęcamy do Komunii Św. wyna-
gradzającej w pierwszy piątek. Młodzież
z klas III gimnazjum zapraszamy na przy-

gotowanie do Sakramentu Bierzmowania.
Zapisy będą w pierwszy piątek 6 listopa-
da na mszy św. o godz. 18.00.

5. W przyszłą niedzielę na mszach św.
kazania będzie głosił ks. abp Lwowa,
ks. Mieczysław Mokrzycki – były sekre-
tarz Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Be-
nedykta XVI. Składka w kościele będzie
przeznaczona na odbudowę katedry we
Lwowie, natomiast przy bazylice będzie
zbiórka ofiar do puszek z przeznaczeniem
na potrzeby kościoła prześladowanego,
a konkretnie na odbudowę kościoła w Sta-
nie Orisa w Indiach.

6. Stolica Apostolska udzieliła wiernym
naszej diecezji możliwości uzyskania od-
pustu zupełnego pod zwykłymi warunka-
mi tym, którzy:

a. odmówią w kościele Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia,

b. chorym odmawiającym tę Koronkę
w domu lub w szpitalu,

c. uczestnikom telewizyjnej transmisji
Koronki z Łagiewnik.

W bazylice codziennie o godz. 8.30,
12.45 oraz 15.00 odmawiamy Koronkę.

7. W ubiegłą niedzielę na organy zebra-
liśmy 16.380 zł. Natomiast w niedzielę
misyjną przy bazylice dzieci na misjona-
rzy zebrały 3.440 zł. Bóg zapłać ofiaro-
dawcom.

8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Marcina de Porres, za-
konnika, w środę – wspomnienie św. Ka-
rola Boromeusza, biskupa.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę listopada, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

Nadia Czarny
Tymoteusz Smułka

Olimpia Tyrała
Zuzanna Kak

Tymon Leszczyński
Nadia Kwartnik

Jan Kurek
Gabriela Janiga
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ks. Infułat

Wciąż woda dudni w Jakubowej studni
To już trzeci raz księża z naszego deka-

natu Wadowice Północ organizują noc
czuwania na Jasnej Górze. W tym roku
wyznaczyliśmy ją na noc z piątku na so-
botę 23/24 października. Warto zobaczyć
jaki był udział z poszczególnych parafii.
Najwięcej było z Wysokiej – 190 osób.
Z Witanowic było 165. Z Frydrychowic
150. Z naszej parafii 100. Z Choczni 98.
Z Marcyporęby 87. Z Radoczy 80. Z Woź-
nik 72. Z Tomic 62, a z Tłuczani 55. Noc
czuwania to błogosławiony czas, w któ-
rym doświadczamy jak niebo łączy się
z ziemią, a sprawy Boskie ze sprawami
ludzkimi. Wraz z wiernymi z naszego de-
kanatu było także 17 księży wśród któ-
rych był Ojciec Przeor z Karmelu jak rów-
nież przedstawicielki sióstr, które pracują
w naszym dekanacie: albertynki, nazare-
tanki, serafitki i szarytki. Wdzięczny je-
stem Bogu oraz księżom za zorganizowa-
nie nocnego czuwania. Z wielkim uzna-
niem patrzę na wiernych z różnych para-
fii, którzy tak masowo włączyli się w tę
noc. Było nas 1060 czuwających. W tej
wspólnocie byli starsi i młodsi. Nocnym
modlitwom przewodniczyły poszczegól-
ne parafie, wśród których ważną role od-
grywały młodzieżowe grupy modlitew-
ne. Nawet niektórzy ze starszych mieli ci-
chy żal, że nie pozwoliliśmy na rozśpie-
wanie tradycyjnymi pieśniami religijnymi
ludzi dorosłych. Oni byli tylko słuchacza-
mi. Wykonawcami adoracji była przeważ-
nie młodzież. Pewnie był to niezamierzo-
ny mankament naszej nocy czuwania.

Z naszej parafii uczestniczyło w nocy
czuwania czterech duszpasterzy. Nato-

miast wiernych świeckich mogło być wię-
cej. Tym bardziej wdzięczny jestem tym,
którzy licząc się z trudami nocnego czu-
wania ochotnie włączyli się w tę formę
modlitwy. Bardzo im za to dziękuję. My-
ślę, że w przyszłoroczną noc czuwania,
którą z pomocą Bożą odprawimy z 29/30
października 2010 będzie więcej naszych
parafian. Nasza wspólnota religijna odzna-
cza się bardzo tradycyjną pobożnością.
Większość parafian uważa, że wystarczy
uczestniczyć w niedzielę i święta na mszy
św., oraz odbyć spowiedź tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia i Wielkanocny-
mi. Nie widzą potrzeby włączenia się
w nowe formy duszpasterstwa, które po-
legają na pogłębieniu wiary między inny-
mi przez przynależność do różnych grup
parafialnych, uczestnictwo w dniach sku-
pienia czy specjalnych rekolekcji, jak rów-
nież udział w określonych pielgrzymkach
czy innych formach pobudzających i oży-
wiających wiarę. Ci nasi tradycjonaliści są
przekonani, że to co robią dla Boga to już
wystarczy. Czasami w publikacjach reli-
gijnych takie postawy określa się jako be-
ton religijny. Ma on pozytywne cechy, bo
pewne określone elementy z upływem cza-
su nie kruszeją, ale też nie rokuje rado-
snej, żywej zieleni. Jezus Chrystus w Ewan-
gelii mówi: „Przyszedłem rzucić na ziemię
ogień i pragnę, żeby płonął”. Uczy też:
„Bodaj byś był zimny albo gorący. Ale żeś
letni zacznę Cię wyrzucać z ust moich.”
Dużym zagrożeniem obecnego życia reli-
gijnego jest tak zwana duchowa oziębłość.
Chrystus chce kształtować w nas postawę
żarliwości.

Czcigodni Kapłani, Drodzy i bliscy mojej osobie:
Księże Infułacie, Księże Prałacie Franciszku, Księże Prałacie Józefie.

Z całego serca dziękuję za tak uroczystą
oprawę tej ważnej i szczególnej dla mnie
chwili, wręczenia Papieskiego Krzyża „Pro
Ecclesia et Pontifice”. Dzisiaj otrzymałem
papieski medal zaraz po kazaniu. Czy może
być piękniejszy, dostojniejszy moment?
I jeszcze Eucharystia, sprawowana w mo-
jej i mojej rodziny intencji. Serdecznie dzię-
kuję, a Ks. Prałatowi Franciszkowi szcze-
gólnie za homilię i serdeczne słowa wypo-
wiedziane pod moim adresem.

Dziękuję Bogu Najwyższemu, mojemu
Kościołowi i jego sternikowi, Ojcu Świę-
temu Benedyktowi XVI. „Mojemu Kościo-
łowi” powtarzam za prof. Wojciechem Ki-
larem, znanym kompozytorem, który sło-
wa te wypowiedział po otrzymaniu w ubie-
głym tygodniu statuetki TOTUS. Powta-
rzam za nim bo to jest mój Kościół, Ko-
ściół, w którym przyjąłem Chrzest Św.,
w którym wzrastałem, i w którym trwam.
Dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do
Ks. Infułata Jakuba Gila naszego Proboszcza,
który był inicjatorem wniosku skierowanego
przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stani-
sława Dziwisza do Stolicy Apostolskiej.

Parafrazując słowa Ewangelii wg. Św. Łuka-
sza mogę powiedzieć „sługa nieużyteczny je-

stem, uczyniłem tylko to, co winieniem uczy-
nić”, a jeżeli w tym było coś, co zasługiwało na
to właśnie wyróżnienie, to i tak nie pochodzi to
ode mnie, ale jest darem, który stał się moich
udziałem przez Domowy Kościół.

Domowy Kościół jaki tworzyli moi ro-
dzice i moje rodzeństwo, w którym pozna-
wałem Boga i Jego Miłość, Domowy Ko-
ściół jaki tworzę z Marysią moją małżonką,
dziećmi i ich rodzinami, który jest ciągłym
laboratorium wiary i Domowy Kościół
Ruchu Światło – Życie, dzięki któremu
dojrzewało moje chrześcijaństwo, moje
powołanie, i dzięki któremu poznawałem
swoje miejsce w moim Kościele i moją za
ten Kościół odpowiedzialność.

To zaszczytne wyróżnieni przyjmuję jako
wyróżnienie dla tych Domowych Kościo-
łów, rodzin - Domowych Kościołów naszej
parafii, rodzin - Domowych Kościołów
z Andrychowa, wszak tam spędziłem bez
mała połowę mego życia oraz Domowego
Kościoła Ruchu Światło Życie, który ma dla
małżonków wielki dar - program budujący
miłość, pokój, odpowiedzialność i jedność.

To wyróżnienie stawia przede mnę jesz-
cze większe wymagania i będę prosił Boga
na modlitwie, abym mógł im sprostać.

Tadeusz Woźniak

31.rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża

(ciąg dalszy na str. 7)

16 października 2009 roku Wadowice
przeżywały 31. rocznicę pontyfikatu Jana
Pawła II. O godz. 12.00 w bazylice Ofia-
rowania Najświętszej Maryi Panny we mszy
św. wzięła udział młodzież z wadowickich
szkół. O godz. 17.30 na stadionie „Skawy”

odsłonięto pamiątkowy obelisk, upamięt-
niający trzykrotne lądowanie śmigłowca
z Janem Pawłem II w Wadowicach. Obe-
lisk poświęcił kardynał Marian Jaworski,
który przybył do Wadowic na zaproszenie

W niedzielę 18 października na mszy św. o godz. 10.30 Pan Tadeusz Woźniak, świecki
szafarz komunii św. otrzymał papieskie odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. Poniżej
zamieszczamy przemówienie Odznaczonego:


