Święta Katarzyna patronka kolejarzy
W okolicach Św. Katarzyny, której uroczystość
w kalendarzu liturgicznym
wypada 25 listopada odprawiamy, co roku
w naszej bazylice mszę św. w intencjach
tak żywych jak i zmarłych kolejarzy.
O pracę i Boże błogosławieństwo dla pracowników kolei i o wieczne zbawienie dla
tych, którzy tej służbie oddali swe życie.
W ostatnim ćwierćwieczu na kolei nastąpiły ogromne przemiany. Zdecydowanie spadła liczba podróżujących pociągami. To już nie jest jeden podmiot rządzący tym, co dzieje się na torach kolejowych, ale jest wiele spółek. Często między nimi nie ma porozumienia. Są względem siebie bardzo konkurencyjne. Dochodzi do konfliktu interesów. Żyjemy w czasie ogromnych przeobrażeń w kolejnictwie.
Jesteśmy świadkami, że te przemiany nie
nadążają za niewyobrażalnymi zmianami
współczesnej komunikacji.

To skutkuje wielką redukcją etatów w tym podmiocie. Wystarczy wspomnieć, że w Wadowicach pracowało ok. 200 kolejarzy, a obecnie jest
ich ok. 10.
W tej sytuacji wielkim paradoksem jest
wielka modernizacja stacji wadowickiej.
Dzięki niej nastąpiły kolosalne zmiany
techniczne wykonywanej pracy. Nasza stacja przygotowana jest na przyjęcie składów dalekobieżnych, a także na przyjęcie
wielkiej liczby podróżujących. Niestety jak
na razie ich nie ma. Czy przyszłość,
w której nastąpi wyniesienie na ołtarze
Wielkiego Jana Pawła II zmieni tę przykrą
sytuację na naszej stacji – zobaczymy?
W dzień patronki Św. Katarzyny wszystkim kolejarzom – zwłaszcza naszym parafianom życzymy wielkiej satysfakcji z wykonywanej pracy. Oby liczba podróżnych
tak się zwiększyła, że zapełnią pięknie przygotowaną stację wadowicką.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
34. NIEDZIELA ZWYKŁA - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ks. Proboszcz

Pogrzeb

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

Śp. Stanisława Sarna-Ćwiękała, ur. 1916r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Śp. Nadzieja Roszczyna, ur. 1914r., zam. ul. Batorego
Śp. Krystyna Bąk, ur. 1951r., zam. Os. M. Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Ojcze Święty Janie Pawle II
Wciąż jesteś żywy w naszych sercach i umysłach. Spraw byśmy
zawsze byli wierni Twojej nauce i Twoim przesłaniom. Modlimy
się do Ciebie i za Ciebie. Czekamy na szybką kanonizację.
Maria, Helena i Józef Rajda

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA DANIELA
Dn 7, 13-14
Królestwo Syna Człowieczego

DRUGIE CZYTANIE Z

KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA:
Ap 1, 5-8
Chrystus jest władcą królów ziemi

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA:

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział:
„Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja
jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje
nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział
Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Oto słowo Pańskie

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Mówimy, że coś jest „nie z tego świata”, kiedy chcemy opisać niezwykle silne
doznania, których nie można porównać
z niczym znanym (np. ekstazy narkotykowe, czy też iluzje świata wirtualnego).
Coś jest „nie z tej ziemi”, również wtedy,
kiedy chodzi o tajemnicę, której nie sposób wytłumaczyć. Co zatem miał na myśli Chrystus, kiedy tymi właśnie słowami
określił swoje Królestwo? Wiemy przecież, że chociaż Jego Królestwo nie jest
z tego świata, to jednak jest na tym świecie. Jest w człowieku, o czym uczy Chry-

stus mówiąc: „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.
Zatem, już jest w Królestwie Chrystusa
ten, kto zachowuje czyste serce i żyje
w zgodzie z własnym sumieniem, nawet
jeśli nic nie posiada. Natomiast, nigdy nie
znajdzie Królestwa ten, kto nienawidzi
głosu własnego sumienia i nie szuka prawdy. Nie znajdzie Królestwa, nawet jeśli
wszystko posiada. Królestwo Chrystusowe, to nie sprawa posiadania człowieczeństwa, ale bycia człowiekiem. Trzeba się
zatem nawracać od „więcej posiadać” do
„bardziej być”.
Ks. Jacek Nawrot

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

Chrzest Św.

Magdalena Korus, córka Przemysława i Justyny
Mikołaj Czapik, syn Pawła i Barbary
Amelia Sabuda, córka Łukasza i Joanny
Martyna Karpała, córka Pawła i Małgorzaty

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.
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płańskie, biskupie, arcybiskupie, kardynalskie, papieskie. Wszystkie te wydarzenia zapisywał w parafialnej księdze
chrztów. 7 czerwca 1979 roku witał Ojca
Świętego przybywającego do Wadowic.
Odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się za ks. dr E. Zachera, rodziców, brata Jana Pawła II, księży, profesorów, którzy uczyli, mieli wpływ
na wychowanie Karola Wojtyły, a także
za wszystkich zmarłych.
Modlitwa o rychłą beatyfikację pod pomnikiem Ojca Świętego, śpiew „Barki”
pod oknami domu rodzinnego zakończył
wieczór modlitwy w ten mroźny, listopadowy dzień.

(ciąg dalszy ze str.5)

mieli możliwość poznania życia ks.
Edwarda Zachera (1908-1987). Urodził
się w Jaworznie. Na kapłana został wyświęcony w 1927 r. w Krakowie. Studia
w latach 1927 – 1929 w Rzymie ukończył doktoratem ze świętej teologii.
W latach 1929 – 1932 był wikariuszem
w Zakopanem. Od 1932 roku aż do
śmierci związany był z Wadowicami.
Pełnił kolejno funkcje katechety, administratora, proboszcza, dziekana dekanatu. Znał Karola Wojtyłę, którego uczył
religii w gimnazjum im. Marcina Wadowity. Ks. dr Edward Zacher przeżył
wszystkie prymicje swego ucznia: ka-

Maria Zadora

Piątkowa pielgrzymka do Łagiewnik
Bogata w treści będzie nasze piątkowe
pielgrzymowanie do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Postanowiliśmy, że w Roku Kapłańskim odbędziemy nowennę pielgrzymek do tego
sanktuarium. Chcemy dziękować Bożemu Miłosierdziu za kapłanów, którzy
wyszli z naszej parafii, a także za tych,
którzy obecnie duszpasterzują. Pragniemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Drugim celem naszego pielgrzymowania jest zadośćuczynienie prośbie ks. biskupa Jana Zająca, które w ostatnich tygodniach skierował, aby parafie naszego
dekanatu uczestniczyły w poszczególne
noce w adoracyjnych czuwaniach. Naszej
parafii została przydzielona noc z 25 na
26 listopada. Powiadomienie otrzymaliśmy późno. Trudno nam zorganizować

nocne czuwanie. Ponieważ pielgrzymujemy co miesiąc, dlatego chcemy w piątek
serdeczniej włączyć się w adorację Najświętszego Sakramentu w Łagiewnikach.
Trzecim celem, bardzo nas obligującym,
jest radosna wiadomość, iż 16 listopada
Kolegium Kardynalskie w Rzymie orzekło heroiczność cnót Wielkiego Papieża
Jana Pawła II. Na obecnym etapie potrzebne jest jeszcze stwierdzenie autentyczności cudu za przyczyną Papieża pochodzącego z Wadowic i na tej podstawie Ojciec
Święty może ogłosić dzień wyniesienia na
ołtarze Wielkiego Pielgrzyma zasiadającego na Stolicy Piotrowej przez prawie
27 lat. Naszą obecnością w sanktuarium
łagiewnickim wyrażamy wdzięczność
Bożemu Miłosierdziu za tak pomyślne
wiadomości dochodzące do nas ze Stolicy
Apostolskiej.
Ks. Proboszcz
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 23 listopada
6.00 Śp. Jan Buda
7.00 Śp. Janina Roman
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Śp. Onufry Warchał
12.00 Śp. Aleksander Moskwa
18.00 Śp. Kazimierz Szczotka
Śp. Barbara Gurdek
Wtorek 24 listopada
6.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.00 O potrzebne łaski dla rodziny
Magdaleny i Marka
7.30 Śp. Marian Filek
8.00 Ozdrowie ibłog. Boże dla Zdzisławy
12.00 Śp. Jan Migdałek
18.00 Śp. Helena, Michał, Stanisław,
Czesław Światłowscy
Śp.Julia iFranciszek Piątek z rodzicami
Środa 25 listopada
6.00 Śp. Jan, Bolesław, Krystyna Dołęga
7.00 Śp. Jerzy Wacław
7.30 Śp. Mariai Bolesław z rodzicamii rodzeństwem
8.00 Śp. Jan Migdałek
12.00 Śp. Zofia i Władysław Gabor
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Katarzyna Gabor
Śp. Kazimierz Szczotka
Śp. Adam Gawlik
Śp. Barbara Gurdek
Śp. Genowefa Chla
Śp. Aleksander Moskwa
Śp. Janina Drapa
Śp. Jan Buda
Śp. Janina Roman
Śp. Stanisława Sarna
Śp. Nadzieja Roszczyna

Czwartek 26 listopada
6.00 Śp. Janina Roman
7.00 W pewnej intencji
7.30 Śp. Agnieszka,AntoniWcisło isyn Władysław
8.00 Śp. Janina Drapa
12.00 Śp. Rozalia Kwarciak - 1 r. śm.
18.00 Śp. Jan Migdałek
Śp. Zofia Kurek - 18 r.śm.
Piątek 27 listopada
6.00 Śp. Nadzieja Roszczyna
7.00 Śp. Janina Roman
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Za zmarłych zrodzin Curzydło,Sikora, Pamuła
12.00 Śp. Barbara Gurdek
18.00 Śp. Katarzyna Dihm-Sworzeń
Śp. Marian i Jerzy Domadziarski
Sobota 28 listopada
6.00 Śp. Janina Roman
Śp. Nadzieja Roszczyna
7.00 Śp. Janina Drapa
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Tomasza
i Michała w ich r. urodzin
8.00 Sp. Jan Migdałek
12.00 Śp. Albina Baran - 3 r. śm.
18.00 Śp. Tadeusz i Zofia Janikowie - 1 r. śm.
Śp. Zdzisław Wawro
Niedziela 29 listopada
6.00 Śp. Barbara Gurdek
7.30 Śp. Stanisława Byrska - 2 r. śm.
Śp. Stanisław, Teresa, Helena, Zdzisław
Sikora i Janina Kwaczała
9.00 Śp. Stefania i Franciszek Maj
10.30 Śp. Jan Migdałek
O rozwój Kolei, o bł. Boże dla Kolejarzy i za zmarłych Kolejarzy
12.00 Śp. Konstanty, Rozalia, Helena
13.15
18.00 Śp. Rozalia i Ludwik Adamczyk

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Klemensa I, papieża
i męczennika, we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac,
prezbitera, i Towarzyszy, w środę – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.
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34. Niedziela Zwykła - 22 listopada 2009r.
UroczystośćJezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku kościelnego, obchodzimy uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Nasza
parafia przeżywa zewnętrzną uroczystość
związaną z odpustem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – głównej patronki
bazyliki i parafii.
2. We wtorek o godz. 16.30 jest spotkanie Honorowej Straży Serca Bożego.
3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za żywych i zmarłych ofiarodawców naszej bazyliki.
4. W piątek 27 listopada pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 zł.
5. W przyszłą niedzielę, z okazji patronki kolejarzy św. Katarzyny, odprawimy w ich intencji mszę św. o godz. 10.30.
6. Następna niedziela rozpoczyna nowy
rok liturgiczny – Adwent. Jest to czas radosnego przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Postaramy się czas ten
wykorzystać na pogłębienie więzi z Bo-

giem i człowiekiem przez lepszą modlitwę, oraz czytanie Pisma Świętego. Jest to
czas do realizowania większego miłosierdzia. Niech powstrzymanie się od picia napojów alkoholowych, a także palenia papierosów, będzie pomocą zaoszczędzenia
pieniędzy na cele charytatywne. Roraty
w niedziele i dni powszednie będą o godz.
6.00. W ciągu tygodnia dla dzieci szkolnych o godz. 17.00. Nie będzie mszy św.
o godz. 18.00 z wyjątkiem soboty. Młodzież prosimy na roraty w piątki na godz.
17.00. Młodzież z klas III gimnazjalnych
przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania, w przyszłą niedzielę na mszy św.
o godz. 9.00, poprosi o wpisanie ich na
listę pragnących przyjąć ten sakrament.
Natomiast dzieci z klas II, które przygotowują się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii, zrobią to na mszy św. o godz.
15.00. Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie o godz. 16.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni woda w Jakubowej studni
Dzielę się z parafianami wielką radością spowodowaną dużą liczba młodzieży
klas I i II gimnazjum, która brała udział
w przygotowaniach do bierzmowania. Jestem przekonany, że przeszło 90% młodzieży przewinęło się przez katechizację,
którą mieliśmy dla nich w domu parafialnym we wrześniu i październiku.
Przeżyłem wielką satysfakcję, kiedy
księża zapisywali młodzież klas III gim.
na katechizację bezpośrednio przygotowującą do bierzmowania. Ich obecność
na mszy pierwszo piątkowej jako począt-3kowej katechezy, była bardzo liczna.

Problemem jest jak te młode drzewka
kształtować, by rodziły owoce wiary, nadziei i miłości. Co w życiu tych młodych
trzeba koniecznie przycinać, na co oczy
przymykać, a które zalety bardzo rozwijać? To są składowe problemy wychowania. Ewangelia opowiada o zdarzeniu,
w którym gospodarz pragnie zebrać z drzewa owoce, ale niestety – bardzo się zawiódł, bo ich tam nie było. Uważając, że
jest ono bezużyteczne, a nawet wyjaławia
ziemię, postanawia je wyciąć. Słudzy jed(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

nak proszą o cierpliwość. Dać temu
drzewku jeszcze na rok szansę. Obłożyć
je dodatkowo nawozem. Niech się bardziej wzmocni. Ogrodnik tak czyni.
Ewangelia nie mówi z jakim skutkiem.
Ten fakt ewangeliczny uwrażliwia wychowawców do ogromnej cierpliwości nad
wychowankami. Nigdy nie można czekać
biernie, ale trzeba to trudne wyjaławiające drzewko pobudzić nowymi bodźcami.
Trzeba koniecznie mobilizować, zwłaszcza rodzinę, do współpracy nad rozwojem wiary młodego człowieka. Bez silnego wsparcia rodziców bardzo trudno
jest ożywić postawę religijnego młodego
człowieka. Tym bardziej jeśli rodzice
swoim życiem promują antyewangelię.
Postanowiłem w tym roku spotkać się
osobiście z poszczególnymi rodzicami
dzieci, które mają przystąpić do pierwszej komunii i spowiedzi świętej. Wyobrażam sobie to spotkanie w ten sposób, że
w dogodnym czasie z rodzicami oraz ich
dzieckiem, będę chciał porozmawiać
z nimi na tematy związane z życiem reli-

Odpustowy sumista
W Roku Kapłańskim zaprosiłem ks.
prałata Tadeusza Dąbrowskiego, aby podczas odpustu parafialnego Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny wygłosił kazania i odprawił mszę św. Ks. Tadeusz
Dąbrowski, urodzony w 1936 roku w Nowym Targu został wyświęcony na kapłana w 1959 roku. W tym roku przeżywa
złoty jubileusz kapłański. W naszej parafii był wikariuszem od 01 sierpnia 1963
roku do 29 sierpnia 1967 roku. Został od
nas, przez ks. abp Karola Wojtyłę, przeniesiony na proboszcza do Biskupic, miejscowości koło Wieliczki. W tamtejszej

gijnym rodziny. Przy tej rozmowie będzie również Siostra Katechetka. Zdaję
sobie sprawę z trudności podjętego zadania, ale wiem też, że jest ono konieczne.
Przecież przed Sakramentem Chrztu jest
spotkanie z rodzicami. Również przed ślubem spotykamy się z młodymi kilka razy.
Czasy, w których żyjemy są wielką destrukcją małżeństwa i wiary w rodzinie.
Trzeba koniecznie szukać przy wspólnych
spotkaniach zaradczych sposobów na ocalenie tych wartości. Jeśli powódź zagraża
dobytkowi ludzkiemu to domownicy nie
czekają biernie aż ich wody zaleją, ale
w miarę możliwości chronią swój dobytek
przed niszczycielską siłą. Duży wysiłek rodziny wkładają w ocalenie dóbr materialnych, jako dorobku swego życia. Trzeba
mobilizować rodziny by chroniły rozwój
wiary w duszach dzieci. Współczesne destrukcyjne siły nie mogą nas niszczyć, a my
biernie przypatrywać się temu rozkładowi.
Chrystus królujący z krzyża chce wraz
z nami ocalić chrześcijańskie wartości. Pragnie także je pomnożyć. Z naszej strony powinno być otwarcie się na jego działanie.
ks. Infułat

parafii jest do dnia dzisiejszego. Jest
w naszej diecezji najdłużej sprawującym
funkcję proboszcza w jednej parafii – aż
42 lata. Czasami słyszę, że kiedy proboszcz
jest na parafii ponad 25 lat, a ludziom się
nie sprzykrzy, to muszą i ludzie i proboszcz
być święci – mieć cnotę cierpliwości
w stopniu heroicznym. W tym czasie
ks. prałat Tadeusz Dąbrowski przekształcił oblicze tamtejszej parafii. Ponieważ
składa się ona z kilku wiosek, dlatego pobudował przynajmniej trzy kościoły w odległych miejscowościach od parafii. Jego
wielkim dziełem jest wybudowanie dwóch
potężnych zakładów dla ludzi podeszłego
wieku. Przebywa tam 70 ludzi starszych
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– doliczając do tego kilkanaście osób obsługujących ten zakład. Dom ten nazwał
domem pogodnej jesieni. Przez całe lata
posługi kapłańskiej służył ludziom przebywających w zbudowanych przez siebie domach. Włożył wielki wysiłek, żeby
zdobyć pieniądze na budowę tych domów, a także na codzienne utrzymanie
tylu podopiecznych. Ks. kardynał Franciszek Macharski widząc jego ofiarną

pracę w parafii, a zwłaszcza w dziedzinie
pomocy ludziom starszym, obdarował go
godnością prałata.
Serdecznie gratulujemy ks. Prałatowi
wytrwałości w pracy, oraz jej owoców.
Cieszymy się, że może wadowicka parafia przyczyniła się do tak wysokich lotów ks. Prałata.
Ad multos annos Drogi Księże Prałacie
Tadeuszu.
Ks. Proboszcz

Wieczór modlitwy
w 63. rocznicę święceń kapłańskich Karola Wojtyły
Wieczór modlitwy za papieża Jana
Pawła II przypadł w tym miesiącu
w Dzień Zaduszny, a równocześnie
w 63. rocznicę Jego pierwszej mszy prymicyjnej.
Ojciec Święty prosił nas o modlitwy
za Jego życia i po śmierci. Modliliśmy
się podczas mszy św. koncelebrowanej
przez naszych kapłanów. Homilię wygłosił ks. infułat Jakub Gil, wykorzystał w niej informacje zawarte między
innymi w ogłoszeniach duszpasterskich
z tamtego okresu.
Ks. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w prywatnej kaplicy Biskupów krakowskich.
Święcenia były przyspieszone przez Księcia Metropolitę Stefana Sapiehę, który postanowił wysłać ks. Karola Wojtyłę do
Rzymu na dalsze studia (jego koledzy
mieli otrzymać święcenia kapłańskie dopiero w następnym roku). Cały miesiąc
październik był dla Karola Wojtyły miejscem święceń subdiakonalnych i diakonatu. Mszę św. prymicyjną ks. Wojtyła
odprawił 2 listopada 1946 roku w Dzień
Zaduszny w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. W ogłoszeniach dusz-

pasterskich ks. proboszcz Leonard Prochownik poinformował parafian, że 10
listopada 1946 roku o godz. 11.00 mszę
prymicyjną w kościele parafialnym
w Wadowicach odprawi ks. Karol Wojtyła. Wspólnie z nim mszę św. odprawi
ks. Czesław Krupa i ks. Władysław Curzydło. Obiad prymicyjny był w mieszkaniu serdecznego przyjaciela Karola z lat
szkolnych Zbigniewa Siłkowskiego. Karol nie miał w Wadowicach żadnej rodziny, wyjechał z ojcem do Krakowa w sierpniu 1938 roku. Przybył do Wadowic po
ośmiu latach, aby sprawować Eucharystię
w kościele, w którym został ochrzczony,
przyjął Pierwszą Komunię św., był bierzmowany, gdzie modlił się przed obrazem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Potem
przybywał do parafii jako biskup, arcybiskup, kardynał i papież.
Po mszy św. ks. Infułat wspominał
tych, którzy uczyli Karola Wojtyłę,
a przede wszystkim katechetę ks. infułata, doktora teologii, długoletniego proboszcza parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, ks. Edwarda Zachera. Wierni
(ciąg dalszy na str.7)
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