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ki, przedszkolanki, prowadz¹ równie¿ Dom Rekolekcyjny, pomagaj¹
biednym, wyje¿d¿aj¹ na misje. Za³o¿ycielka Zgromadzenia Matka Paula Zofia Tajber zmar³a w 1963 roku
w opinii œwiêtoœci. Trwa jej proces
beatyfikacyjny. W Kaplicy na Pr¹dniku Bia³ym znajduje siê sarkofag
z jej doczesnymi szcz¹tkami, przy

którym wierni prosz¹ o ³aski.
W pierwsze czwartki miesi¹ca przez
ca³y dzieñ trwa Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
Nastêpnie pojechaliœmy do
£agiewnik, gdzie w Kaplicy Wieczystej Adoracji modliliœmy siê przed
Najœwiêtszym Sakramentem kieruj¹c
swoje proœby do Boga. Odmawialiœmy tak¿e wspólnie Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Helena Boroñ

M³ody brat Marcin
powtarza³ mi wielokrotnie: Nie sztuka
jest byæ kimœ,
sztuka jest byæ
nikim.
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27. Niedziela Zwyk³a

Duszo Chrystusowa,
uœwiêæ mnie
W dniu 22 sierpnia 2014 pojechaliœmy do koœcio³a pw Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana
w Pr¹dniku Bia³ym. Zosta³ on za³o¿ony w 1949 roku.
Od prawie 90 lat Siostry Duszy
Chrystusowej s¹ zwi¹zane z Pr¹dnikiem Bia³ym. To w³aœnie tu, za³o¿ycielka zgromadzenia znalaz³a
siedzibê wspólnoty sióstr, która
bêdzie czciæ Najœwiêtsz¹ Duszê
Jezusa. By³a ni¹ Zofia Tajber, póŸniejsza Matka Paula. Pochodzi³a z
Bia³ej Podlaskiej. Wywodzi³a siê
z dobrze sytuowanej rodziny i by³a
utalentowana muzycznie.
Obecne zgromadzenie liczy 102
siostry, które równie¿ pracuj¹
w USA na Florydzie i w Kamerunie. Dom Generalny, gdzie znajduje siê Zarz¹d ca³ego Zgromadzenia,
mieœci siê w Pr¹dniku Bia³ym. Dzia³a
tu tak¿e przedszkole. W Domu Generalnym mieszkaj¹ siostry Seniorki oraz

najm³odsze siostry przygotowuj¹ce
siê do ¿ycia w Zgromadzeniu.
Cz³onkinie Zgromadzenia pracuj¹
jako zakrystianki, organistki, katechet(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
PROROKA IZAJASZA:
Pieœñ o winnicy

EWANGELIA:

APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 4, 6-9
Iz 5, 1-7
Czyñcie to, czego siê nauczyliœcie, a Bóg pokoju bêdzie z wami

Winnic¹ Pana jest dom Izraela.
Mt 21, 33-43

Przypowieœæ o dzier¿awcach winnicy

27. Niedziela Zwyk³a - 5 paŸdziernika 2014
1. Zapraszamy do udzia³u w czwartkowych nowennach ku czci œw. Jana
Paw³a II, podczas których modlimy
siê w intencjach z³o¿onych przez pielgrzymów i parafian. Najbli¿sza
czwartkowa nowenna szczególnie
poœwiêcona bêdzie modlitwom za
osoby w podesz³ym wieku.
2. Pierwsze spotkanie i zapisy do Studium Apostolstwa Œwieckich pod kierownictwem ks. bp Jana Szkodonia
rozpocznie siê w najbli¿sz¹ sobotê
w naszej Bazylice o godz. 9.00.
3. W najbli¿sz¹ sobotê rozpocznie siê
I Papieski Festiwal Pieœni i Piosenki
Religijnej „Wadowicka Barka”. Przes³uchania konkursowe bêd¹ odbywaæ
siê w Wadowickim Centrum Kultury
od godz. 8.00 do 18.00. Na koncert
laureatów zapraszamy w niedzielê
o godz. 16.00, który zakoñczy wystêp
zespo³u TGD. Wiêcej informacji na
stronie internetowej festiwalu.
4. W przysz³¹ niedzielê w Polsce
obchodziæ bêdziemy XIV Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan Pawe³ II Œwiêtymi B¹dŸcie”. Przy koœciele
zbiórka do puszek na rzecz Fundacji
Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. W tym

dniu zapraszamy rodziców uczniów
klas pierwszych gimnazjum na Mszê
œw. o godz. 9.00, po której bêdzie
spotkanie.
5. Zachêcamy wiernych do odmawiania ró¿añca w domach lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
o godz. 17.30 i dodatkowo rano
o godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.
6. W ramach modlitewnego przygotowania do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Krakowie w ka¿d¹ sobotê,
podczas nabo¿eñstwa ró¿añcowego,
bêdziemy modliæ siê w intencji tych
szczególnych dni. Na tê modlitwê zapraszamy szczególnie m³odzie¿.
7. W czwartek 16 paŸdziernika pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski,
wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³. Natomiast w pi¹tek 24 paŸdziernika jedziemy do £agiewnik oraz Centrum
œw. Jana Paw³a II. Wyjazd godz.
13.00. Koszt 20 z³.
8. Na wypominki roczne oraz Msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Radosne czwartki w 2014 roku
Skoñczy³o siê lato, nadesz³a jesieñ,
po wakacjach zosta³y wspomnienia.
Powrócê do „radosnych czwartków”, w te wakacje by³o ich dziewiêæ. Wêdrowaliœmy szlakami Karola Wojty³y, dziêkuj¹c za Jego kanonizacjê. Bra³o w nich udzia³ 434
dzieci, z ró¿nych szkó³, œrodowisk,
w ró¿nym wieku, nie by³o ¿adnych
problemów wychowawczych.
Przed rozpoczêciem wyjazdów zawsze myœlê, jak to bêdzie, czy bêd¹
chêtne do wyjazdów dzieci, jaka bêdzie pogoda, oby nie by³o wypadków, czy znajdê opiekunów? W tym
roku, modl¹c siê o ich szczêœliwy
przebieg prosi³am œw. Jana Paw³a II,
aby otoczy³ nas szczególn¹ opiek¹.
Codziennie odmawia³am Litaniê do
œw. Jana Paw³a.
Zawsze
ze sob¹
wo zi ³ a m
apteczkê,
podczas
tych dziewiêciu
czwartków tylko
raz potrzebny
by³ plaster.
Chcia³abym podziêko-
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waæ ks. inf. Jakubowi Gilowi, a tak¿eopiekunom, którzy bezinteresownie, z wielk¹ trosk¹ opiekowali siê
dzieæmi. Nale¿¹ do nich PP. Lucyna
Opidowicz, Joanna Koz³owska, Renata Marek, Joanna Moska³a, Zofia
Ryba, Maria Cholewa, Ewa Czaicka,
Monika Kunowska, Zuzanna Chmura, Antoni Popardowski.
S³owa podziêkowania nale¿¹ siê te¿
Urzêdowi Miasta, który na organizacjê „Radosnych czwartków” przekaza³ kwotê 19 tys. z³, co pozwoli³o na
pokrycie przejazdów, biletów wstêpu,
smacznych posi³ków. Ca³oœæ „radosnych czwartków” to kwota 22.569 z³.
Podziêkowaniem za te pracê by³a radoœæ, uœmiech na twarzach dzieci,
a tak¿e to, ¿e teraz kiedy spotykaj¹
mnie na ulicy, k³aniaj¹ siê, podchodz¹,
rozmawiaj¹ i pytaj¹: „Czy za rok bêd¹
„Radosne czwartki”? Maria Zadora

fot. St. M¿yk

Poniedzia³ek 6 paŸdziernika
6.00 Œp. Maria Szulczyñska
O uzdrowienie dla Marty, o zdrowie
jej dzieci i ca³ej rodziny za
wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
7.30 Œp. Jan Nêdza
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny od uczestników
pogrzebu z grupy parafialnej
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Stanis³aw Tatar - 24 r.œm.
Wtorek 7 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
6.45 Œp. Janina Stopa
7.30 Œp. Barbara Zimmer
8.00 Œp. Henryk Œwiêtek
12.00 Œp. Jan B¹k
18.00 Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Jacek Warcho³ oraz o zdrowie
Mi³osza i Dominika
Œp. Janina Pi¹tek
Œroda 8 paŸdziernika
6.00
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
7.30 Œp. Joanna Pytlowska
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny od uczestników
pogrzebu z grupy parafialnej
12.00 Œp. Jan B¹k
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Stanis³awa Gêbczyk
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Marianna Byrska
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Kazimiera Wojtunik
Œp. Józef Stuglik
Œp. Janina Domadzierska
Œp. Edward Sroka
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Œp. Michalina Baran
Œp. Franciszek Kunowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
Czwartek 9 paŸdziernika
6.00
6.45 Œp. Stanis³awa Gêbczyk
7.30 Œp. Tadeusz W¹sek
8.00 Œp. Jan, Ludwika Mamcarczyk
i Helena Piecuch
12.00
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Józef i Marianna P³ywacz
Pi¹tek 10 paŸdziernika
6.00
6.45 Œp. Stanis³awa Gêbczyk
7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
8.00 Œp. Jan B¹k
12.00 Dziekczynna z proœb¹ o potrzebne
³aski dla rodziny Fernandez
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Krystyna Harnas
Sobota 11 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³awa Gêbczyk
6.45 Œp. Stanis³aw Gêbczyk
7.30 Œp. Jerzy Rajda
8.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Zofia i Edward Skiba
12.00 Œp. Zuzanna Kêdroñ
18.00 Œp. Ryszard Rospond
Œp. Ludwik Walas, Stanis³aw i Jadwiga
Skrzypczak
Œp. Zofia Studnicka - 1 r.œm.
Niedziela 12 paŸdziernika
6.00 Œp. Jan Go³ba
7.30 O Bo¿e ³aski przez wstawiennictwo
œw. Jana Paw³a II dla cz³onków
¯ywego Rózañca i o pokój na œwiecie
Œp. Jadwiga Sikora
9.00 Œp. Karol Piekarczyk - 8 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Stefan Pêkala - 3 r.œm.,
¿ona Eleonora
10.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
13.30 Roczki
18.00 Œp. Józef i Julia Wiercimak - 30 r.œm.

Sens domu parafialnego
Kiedy nasza Ojczyzna odzyska³a po 123 latach rozbiorów niepodleg³oœæ, ca³y naród podj¹³ siê trudu odbudowy domu ojczyŸnianego. Tak jak do odzyskania wolnoœci przyczyni³ siê Koœció³, tak równie¿ z ca³a energi¹ ludzie wierz¹cy podjêli dzie³o budowania nowej Ojczyzny.
W ówczesnej rzeczywistoœci – gdy
spo³eczeñstwo polskie ma mo¿liwoœæ zagospodarowania w³asnego
domu – Koœció³ w³¹cza siê w jego
odrodzenie. Wyrazem tej pracy by³a
decyzja Krakowskiego Metropolity,
ks. arcybiskupa Stefana Sapiehy, by
du¿e parafie budowa³y domy katolickie. Budynki koœcielne niech
s³u¿¹ do nabo¿eñstw, natomiast
w parafialnych salkach niech okreœlona spo³ecznoœæ rozwija siê kulturowo. Przedstawienia, prelekcje,
dyskusje, a póŸniej filmy niech anga¿uj¹ m³odych i starszych do spo³ecznej twórczoœci. W ³onie rozwijaj¹cej siê Akcji Katolickiej powstaj¹ grupy starszych i m³odszych
– zorganizowanych w KSM’ach
i harcerstwie. One poprzez zaanga¿owanie koœcielno-spo³eczne maj¹
wype³niaæ sale domów katolickich.
Rzeczywiœcie przed wojn¹ domy te
têtni³y ¿yciem. Tak siê dzia³o i w
Wadowicach. Tu równie¿ spo³ecznoœæ lokalna pod przewodnictwem
ks. dziekana Leonarda Prochowni-

ka – proboszcza wystawi³a obszerny
dom katolicki. Wspomina³ o wystêpach teatralnych w sali tego domu
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Po II wojnie œwiatowej, gdy nasz
koœció³ by³ czêœciowo uszkodzony –
przez kilka miesiêcy w pomieszczeniach tego domu odprawiano nabo¿eñstwo parafialne. W póŸniejszych
latach, gdy wyrzucono religie ze
szko³y odbywa³a siê w nim katechizacja, a tak¿e msze œw. m³odzie¿owe. By³o to œwietne miejsce na ró¿nego rodzaju przedstawienia, zebrania, kursy dla narzeczonych, a tak¿e
na projekcje filmowe.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Kiedy postanowiono przyst¹piæ do
generalnego remontu domu papieskiego – noszono siê z myœl¹, a¿eby
na ten okres zamkn¹æ przed pielgrzymami wystawê
obrazuj¹c¹ ¿ycie
Ojca Œwiêtego. Wtedy zaproponowa³em
naszemu Ksiêdzu
Kardyna³owi Dziwiszowi, aby w naszej
kaplicy urz¹dziæ zastêpcz¹ wystawê.
Uwa¿a³em, ¿e dziêki
niej ruch pielgrzymkowy do Wadowic
bêdzie mia³ dalej
siln¹ motywacjê. Ks.
Pawe³ Danek – Dyrektor kieruj¹cy
przebudow¹ domu papieskiego, zaprojektowa³ i urz¹dzi³ bardzo bogat¹
ofertê zastêpczej wystawy mieszcz¹cej siê w kaplicy domu parafialnego. Dziêki jej istnieniu nie przerwa³a siê fala pielgrzymów. Umówi³em siê jednak, ¿e gdy dom papieski bêdzie ju¿ otwarty, wtedy kaplica parafialna dalej bêdzie s³u¿yæ
naszej wspólnocie. Do tego przecie¿
by³a przeznaczona. Z wielk¹ ciekawoœci¹ pragnê przygl¹daæ siê dalszym losom centralnego miejsca naszego domu parafialnego. Jak bêdzie s³u¿y³a parafii do rozwoju jej
¿ycia religijnego.

Nieraz œni¹ mi siê po nocach pielgrzymi przybywaj¹cy do Wadowic.
Mówi¹ oni, ¿e chc¹ prze¿yæ piêkno
Ojca Œwiêtego w wspania³ym, nowoczesnym muzeum i przy okazji
kupiæ kremówki.
Myœlê, ¿e jest to uboga oferta miasta papieskiego. Jestem
przekonany, ¿e koœció³ wadowicki
dziêki posiadaniu
kaplicy parafialnej
jest w stanie ubogaciæ pielgrzymów
i parafian poprzez
pog³êbion¹ wiedz¹
o naszym Œwiêtym
Papie¿u, jak równie¿
o wspó³czesnym Koœciele. Upiêkszona kaplica by³aby w stanie niejednokrotnie roz³adowaæ natê¿ony
ruch w koœciele.
Myœlê te¿, ¿e przybywaj¹cy do nas
ludzie powinni przy papieskiej
chrzcielnicy prze¿yæ odnowienie
przyrzeczeñ chrzcielnych. Id¹c za
myœl¹ Koœcio³a, który og³asza œw.
Jana Paw³a II patronem rodzin i ma³¿eñstw – przy jego relikwiach zrealizuj¹ odnowienie obietnic ma³¿eñskich. Oby dom katolicki, a w nim
kaplica parafialna znów by³a otwarta
dla parafian oraz pielgrzymów i zatêtni³a ¿yciem. Niech to dzie³o wspiera Œwiêty nasz Rodak, Jan Pawe³ II.
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ks. Infu³at

Bratys³awa cz.I
20 wrzeœnia 2014r wyruszyliœmy
na kolejn¹ pielgrzymkê - tym razem
do Bratys³awy, stolicy S³owacji, która powsta³a po rozpadzie Czechos³owacji w 1993r. Usytuowanie stolicy
jest nietypowe, gdy¿ po³o¿ona jest
na po³udniowo zachodnich krañcach
kraju. Bliskoœæ Budapesztu i Wiednia powoduje, ¿e Bratys³awa œwietnie siê rozwija. Mieliœmy w programie zwiedzenie paru koœcio³ów. Niestety, nie uda³o nam siê dobrze zapoznaæ z tymi œwi¹tyniami, gdy¿ prawie we wszystkich, do których mieliœmy wejœæ, odbywa³y siê ceremonie œlubne. Piêkne limuzyny pamiêtaj¹ce pocz¹tki XX wieku czeka³y
na nowo¿eñców. Przed Modrym
(Niebieskim) Koœció³kiem (której
fundatorem by³ cesarz Franciszek
Józef I – œwi¹tynia poœwiêcona œw. El¿biecie mia³a
uczciæ pamiêæ jego tragicznie zmar³ej ¿ony, cesarzowej El¿biety zwan¹ – Sissi) spotkaliœmy m³od¹ parê.
Goœcie sk³adali ¿yczenia,
a starosta weselny czêstowa³ wszystkich zgromadzonych wokó³ koœcio³a
wspania³ymi ciastkami.
My pielgrzymi, te¿ zostaliœmy obdarowani tymi specja³ami
przez owego starostê. Jak przysta³o
na ludzi dobrze wychowanych, nie
sk³adaliœmy m³odej parze ¿yczeñ, ale

zaœpiewaliœmy Im tradycyjne – STO
LAT. Jakie¿ by³o zdziwienie weselnych goœci. Na czas naszego œpiewu przestali sk³adaæ ¿yczenia (byli
zaskoczeni?) – S³owacy chyba te¿
to œpi ewaj ¹? Na koniec by³y
wspólne brawa.
S³owacja powsta³a z rozpadu Czechos³owacji, ale pod wzglêdem religijnym jest przeciwieñstwem Czechów. Tu Koœció³ zawsze odgrywa³
wielk¹ rolê. Centralnym koœcio³em
by³a Katedra œw. Marcina. Dla
zmniejszenia roli Katedry w³adze
komunistyczne przeprowadzi³y obok
niej drogê szybkiego ruchu. W latach
60 - 70 XX w. wyburzono czêœæ starego miasta (podzamcza). Obecnie
droga praktycznie styka siê z koœcio³em. Katedra by³a koœcio³em korona-

cyjnym królów wêgierskich. W latach 1563 –1830 odby³o siê tutaj 11
koronacji królów i 8 królowych. cdn
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M.M. Dudoniowie

