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Z wzniesienia tego, wg przewodniczki, w czasach ¯elaznej Kurtyny kilku œmia³kom uda³o siê przelecieæ na
lotni do Austrii (granic¹ jest Dunaj).
U podnó¿a zamku znajduje siê te¿
pomnik poœwiêcony S³owakom
przeœladowanym w latach dominacji
radzieckiej. Po krótkim odpoczynku
wyruszyliœmy w drogê powrotn¹.

Dziêki takiemu pielgrzymowaniu
poznajemy ludzi, przyrodê, historiê, warunki ¿ycia, gospodarkê,
kulturê i wiele innych aspektów
¿ycia. Przez to te¿ siê uczymy. Ka¿de wêdrowanie, podró¿owanie
i poznawanie œwiata nie jest strat¹!
Nie jest zmarnowanym czasem!
M.M. Dudoniowie

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

XIV Dzieñ Papieski
Decyzj¹ Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy dziœ
XIV Dzieñ Papieski pod has³em
„Jan Pawe³ II – Œwiêtymi B¹dŸcie”. Uroczystoœæ bêdzie wydarzeniem szczególnym ze wzglêdu na prze¿ywan¹ w tym roku
kanonizacjê Papie¿a Polaka.
Obchody Dnia Papieskiego
ju¿ od 2001 roku przypadaj¹ zawsze w niedzielê poprzedzaj¹c¹
rocznicê wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹.
Jest to dzieñ ³¹cznoœci z Ojcem
Œwiêtym Franciszkiem, w czasie
którego wierni s¹ zachêcani do
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zg³êbiania nauczania Jana Paw³a II. W trakcie Dnia Papieskiego ws³uchujemy siê w g³os Jana Paw³a II, który
swoim pontyfikatem podkreœla³, ¿e g³ównym powo³aniem ka¿dego cz³owieka
jest powo³anie do œwiêtoœci.
Redakcja

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PROROKA IZAJASZA:
Iz 25, 6-10a
Uczta mesjañska

PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 4, 12-14.19-20
Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

EWANGELIA:

Mt 22, 1-10

Przypowieœæ o zaproszonych na ucztê

Jezus w przypowieœciach mówi³
do arcykap³anów i starszych ludu:
«Królestwo niebieskie podobne jest
do króla, który wyprawi³ ucztê weseln¹ swemu synowi. Pos³a³ wiêc
swoje s³ugi, ¿eby zaproszonych
zwo³ali na ucztê, lecz ci nie chcieli
przyjœæ. Pos³a³ jeszcze raz inne s³ugi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa³em

moj¹ ucztê: wo³y i tuczne zwierzêta
pobite i wszystko jest gotowe.
PrzyjdŸcie na ucztê”. Lecz oni zlekcewa¿yli to i poszli: jeden na swoje
pole, drugi do swojego kupiectwa;
a inni pochwycili jego s³ugi i zniewa¿ywszy ich, pozabijali. Na to król
uniós³ siê gniewem. Pos³a³ swe wojska i kaza³ wytraciæ owych zabójców, a miasto spaliæ. Oto S³owo Pañskie.

Pielgrzymka pamiêci
W tym roku mija 100. rocznica od
wybuchu I wojny œwiatowej. Dla
upamiêtnienia tej tragicznej daty
urz¹dzamy jednodniow¹ pielgrzymkê do miejsc wielkich bitew ko³o

Pogrzeb

Gorlic. Wyjazd w sobotê 8 listopada
o godz. 7.00. Koszt 45 z³. Trasa
Mszana Dolna, Szczawa, £¹cko, Stary S¹cz, Gorlice, Nowy S¹cz, Limanowa.
ks. Infu³at

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Kazimierz Kulig, ur. 1927r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Danuta Stelmaszuk, ur. 1934r., zam. Kraków
Œp. W³adys³awa KoŸbia³, ur. 1939r., zam. £azówka
Œp. Bronis³aw Romañski, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim œwiat³em,
abyœmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powo³ania.
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Bratys³awa cz.II
Zwiedzaj¹c centrum miasta, udaliœmy siê na wzgórze, na którym wybudowano zamek Bratys³awski.
Wejœcie na zamek (80 m nad poziomem Dunaju) niektórym sprawi³o
nieco trudnoœci. Ale widok na Bratys³awê wynagradza³ ten trud. Niestety na wejœcie na Wie¿ê Michalsk¹
zdecydowa³o siê tylko kilka osób –
które ostatecznie te¿ z tej atrakcji zrezygnowa³o. A szkoda! Na wie¿y jest
taras widokowy z widokiem na Stare Miasto. Spaceruj¹c po ulicach Starego Miasta podziwialiœmy rzeŸby
z br¹zu.
Maleñki malowniczy rynek, bardzo przyjemny, bardzo popularny
wœród turystów, otoczony jest zabytkowymi budynkami, w wiêkszoœci
z koñca XIX i XX wieku. W centrum placu stoi fontanna Rollanda.
Najwa¿niejszym budynkiem jest Stary Ratusz, którego pocz¹tki siêgaj¹
XIV wieku.
Po dniu pe³nym wra¿eñ, udaliœmy
siê na nocleg do Gabèíkova, oddalonego od Bratys³awy ok. 50km.
Przybyliœmy ju¿ po zmroku. Widaæ
by³o kompleks budynków. Wiêkszoœæ z nas s¹dzi³a, ¿e to wymar³e
miasto. Siedzimy w autobusie, Pani
Przewodnik posz³a sprawdziæ czy to
tutaj ma byæ nocleg, bo w oddali
œwieci³o siê jedno œwiate³ko. Wróci³a i mówi – „to tu œpimy”.

Jakie¿ by³o nasze zdziwienie.
Kompleks „przeogromny”, wielkie
przestrzenie, du¿e korytarze. PóŸniej
dowiedzieliœmy siê, ¿e to 8 bloków
gotowych przyj¹æ ponad 2300 osób,
a nas tylko 30osób w ca³ym tym
kompleksie.
Drugi dzieñ naszej pielgrzymki rozpoczêliœmy msz¹ œw. Po œniadaniu
udaliœmy siê z powrotem do Bratys³awy. Jechaliœmy bardzo urodzajn¹
równin¹ naddunajsk¹ do portu rzecznego na Dunaju. (Dziêki kana³om
i œluzom z Bratys³awy mo¿emy dop³yn¹æ nad Morze Czarne i na Morze Pó³nocne.) My usadowiliœmy siê
na statku Martin i w godzinnym rejsie pod pr¹d, dotarliœmy do miasteczka Devin (obecnie dzielnica Bratys³awy). Tutaj s¹ wspania³e ruiny zamku. Pionowe œciany, wie¿a stra¿nicza
zwana „Mniszk¹”. Wydaje siê, ¿e
wejœcie do zamku jest niemo¿liwe.
Czêœæ pielgrzymów, widz¹c te pionowe œciany, rezygnuje z wejœcia na
ruiny. Czêœæ decyduje siê wejœæ, niektórzy id¹, ale mówi¹, ¿e je¿eli bêdzie trudno to zawróc¹. Wyjœcie bajecznie proste. Piêkna dró¿ka prowadzi na wzgórze. Na dziedziñcu studnia g³êbokoœci 55m, poziom wody
w studni jest równy poziomowi wody
w Dunaju. Tu wspólnie odœpiewaliœmy nasz¹ pieœñ „Wadowice”.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 13 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³awa Gêbczyk
Œp. Cecylia i W³adys³aw Góra
6.45 Œp. Kazimierz Bartkowski - 1 r.œm.
i jego rodzice
7.30 Œp. W³odzimierz Baran
8.00 Œp. Jadwiga Zemanek
12.00 Za nauczycieli emerytów i zmar³ych
nauczycieli i pracowników Szko³y
Podst. nr 4 w Wadowicach
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Henryk Œwiêtek
Wtorek 14 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³awa Gêbczyk
6.45 Œp. W³odzimierz Baran
7.30 Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Radwan
8.00 Œp. Maria Lipowska
12.00 Œp. Stanis³aw Szczygie³ - 32 r.œm.
18.00 Œp. Tadeusz Kurek
Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od Rodziców
Ksiê¿y Rodaków
Œroda 15 paŸdziernika
6.00 O b³. Bo¿e, ³aski i zdrowie w 15 r.
œlubu Anety i Roberta
6.45 Œp. Stanis³aw Gêbczyk
7.30 Dziekczynna za uzdrowienie Domenika
Martiniprzez wstawiennictwoœw.Jana Paw³a II
8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Œp. Edward ¯egliñœki
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
W int. Tymoteusza w 5 r. urodzin
O b³. Bo¿e dla Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej w Wadowicach
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Józef Góra
Œp. Stanis³awa Gêbczyk
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Marianna Byrska
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Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Jan Siwek
Œp. Janina Domadzierska
Œp. Edward Sroka
Œp. Michalina Baran
Œp. Franciszek Kunowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Czwartek 16 paŸdziernika
6.00 Œp. Janina Stopa
6.45 Œp. Marian Kozub
7.30 Œp. W³odzimierz Baran
8.00 Œp. Jan B¹k
12.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Konstanty
18.00 Œp. Jan Go³ba
Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od mieszkañców
bl. nr 12
Pi¹tek 17 paŸdziernika
6.00 Œp. Zofia Korytek
6.45 Œp. Barbara Zimmer
7.30 Œp. W³odzimierz Baran
8.00 Œp. Joanna Pytlowska
12.00 Œp. Stanis³aw K³apeta - 10 r.œm.
18.00 Œp. Jerzy Rajda
Œp. Jan Nikiel
Sobota 18 paŸdziernika
6.00 Œp. W³odzimierz Baran
6.45 Œp. Tadeusz W¹sek
7.30 Œp. Jan i Ludwika Szczerkowska
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od mieszkañców
bl. nr 12
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Andrzej Byrski - 2 r.œm.
Œp. Stanis³aw Bogusz
Niedziela 19 paŸdziernika
6.00 Œp. W³odzimierz Baran
7.30 Œp. Henryk Œwiêtek
Podziêkowanie Bogu i Matce Bo¿ej
za zdany egzamin z proœb¹ o zdrowie
i dalsze b³. Bo¿e dla Pauliny
9.00 Œp. Edward Wiercimak
9.00 Roków: Œp. Marcin Salepa - 10 r.œm.
10.30 W 70. rocznicê urodzin Janiny z proœb¹
o zdrowie i b³. Bo¿e
12.00 Œp. Stanis³aw P³onka - 5 r.œm. Antoni,
Maria, Jadwiga P³onka
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Anna i Józef Adamczyk

28. Niedziela Zwyk³a - 12 paŸdziernika 2014
1. Dziœ XIV Dzieñ Papieski pod
has³em: „Jan Pawe³ II - Œwiêtymi
B¹dŸcie”. Przy koœciele zbiórka do
puszek na rzecz Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia. O godz.
16.00 w Wadowickim Centrum
Kultury koncert laureatów Pierwszego Papieskiego Festiwalu Pieœni
i Piosenki Religijnej „Wadowicka
Barka”, który zakoñczy wystêp zespo³u TGD.
2. We wtorek Dzieñ Edukacji Narodowej. Polecamy Bogu naszych
Czcigodnych Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców. W tym dniu
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
o godz. 16.30.
3. W czwartek 16 paŸdziernika przypada 36. rocznica wyboru na Stolicê
œw. Piotra kardyna³a Karola Wojty³y.
Natomiast w przysz³¹ œrodê 22 paŸdziernika po raz pierwszy w historii
bêdziemy prze¿ywaæ liturgiczne
wspomnienie œw. Jana Paw³a II.
4. W sobotê o godz. 10.00 spotkanie Grupy Modlitwy œw. o. Pio, natomiast zebranie Akcji Katolickiej
w poniedzia³ek 20 paŸdziernika.
5. 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 dzieci.

6. W ramach modlitewnego przygotowania do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Krakowie w ka¿d¹ sobotê,
podczas nabo¿eñstwa ró¿añcowego,
modlimy siê w intencji tych szczególnych dni. Na tê modlitwê zapraszamy szczególnie m³odzie¿.
7. Zapraszamy na pielgrzymki:
czwartek 16 paŸdziernika Apel Jasnogórski, wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³.
pi¹tek 24 paŸdziernika £agiewniki
oraz Centrum œw. Jana Paw³a II.
Wyjazd godz. 13.00. Koszt 20 z³.
sobota 8 listopada Gorlice. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 45 z³.
8. Na wypominki roczne oraz Msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
1 listopada Msze œw. na cmentarzu komunalnym o godz. 9.00, 11.00
i 13.00, natomiast na cmentarzu parafialnym o godz. 9.00 i 15.00.
2 listopada Msza œw. na cmentarzu komunalnym o godz. 11.00, natomiast na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00.
9. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie b³. Honorata
KoŸmiñskiego, prezbitera, w œrodê –
wspomnienie œw. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Koœcio³a,
w czwartek – wspomnienie œw. Jadwigi Œl¹skiej, w pi¹tek – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego,
biskupa i mêczennika, w sobotê –
œwiêto œw. £ukasza, Ewangelisty.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Uznanie
W miesi¹c po 36. rocznicy wyboru wyj¹tkowego wadowiczanina na
Stolicê Piotrow¹ – odbêdzie siê 16
listopada g³osowanie na nowe w³adze samorz¹dowe. Ka¿dy mo¿e startowaæ do objêcia tych stanowisk.
Przez oddany nasz g³os oceniamy
przydatnoœæ kandydatów. Bêdzie to
nasze rozwa¿ne i odpowiedzialne
wybieranie. Na pewno nie jest to
randka w ciemno. Wiemy bardzo
du¿o o kandydatach i ich rodzinach.
Nie s¹ oni nam narzuceni, ani – tak
jak dawniej – przywiezieni w teczkach. Oni ¿yj¹ i pracuj¹ wœród nas.
Znaj¹c ich rodziny wiemy, ¿e niedaleko pada jab³ko od jab³oni. S¹ to
wolne wybory.
Wadowice bardzo zyska³y poprzez
to, ¿e z niezbadanych wyroków
Opatrznoœci Bo¿ej sta³y siê miejscem
urodzenia, dzieciñstwa i m³odoœci
Œwiêtego Jana Paw³a II. Przez te fakty miasto to jest znane nie tylko
w Polsce, ale i w œwiecie. Dziêki
temu, ¿e Ojciec Œwiêty by³ a¿ trzy
razy w swym rodzinnym mieœcie,
jeszcze bardziej je rozs³awi³. Na co
dzieñ widzimy, jak wielu pielgrzy-

mów do nas przybywa. To miasto
jest coraz bardziej zauwa¿alne. Bardzo wielu wadowiczan dziêki licznym pielgrzymom ma pracê, ma
chleb. Sklepy, restauracje, stacje benzynowe, hotele, itp. bardzo siê o¿ywi³y. Ró¿norodne s³u¿by pielgrzymom sta³y siê ciekaw¹ ofert¹ dla
chêtnych do pracy.
Podtrzymywanie natê¿enia duchowoœci papieskiej, a nawet jej rozwój
poprzez ró¿ne imprezy religijne
i œwieckie jest ci¹g³ym zadaniem gospodarzy, tak duchownych jak
i œwieckich tego miasta.
Do tworzenia papieskiej atmosfery naszego miasta bardzo przyczyni³a siê obecna Burmistrz, Pani Ewa
Filipiak. Po wielu latach kierowania naszym miastem trzeba przypomnieæ choæ niektóre inicjatywy tycz¹ce tego tematu. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e do przybycia po raz
trzeci Ojca Œwiêtego do swego miasta bardzo przyczyni³ siê Jego Przyjaciel, a nasz Proboszcz, niezapomniany ks. infu³at Kazimierz Suder
wraz z Pani¹ Burmistrz Ew¹ Filipiak. To ten duet z odwag¹ i wielk¹
pokor¹ przedstawi³ Ojcu Œwiêtemu
proœbê do kolejnego nawiedzenia
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swego miasta. Trzecia pielgrzymka
Ojca Œwiêtego do naszego grodu,
podczas której ukoronowa³ obraz
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
by³ najwiêkszym wydarzeniem we
wspó³czesnej historii naszego miasta. Œwietne przygotowanie Wadowic do tej pielgrzymki by³o w du¿ej czêœci zas³ug¹ ekipy Pracowników Urzêdu Miasta, któr¹ kierowa³a
jej Szefowa. Zjazdy szkó³ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II, które od
2000 roku odbywaj¹ siê 18 maja,
a tak¿e wspania³e granie na naszym
rynku orkiestr stra¿ackich to tak¿e
czytelny akcent Gospodarza miasta.
Ile¿ przez ten czas, gdy na Stolicy
Œw. Piotra zasiada³ Œwiêty Wadowiczanin, a póŸniej z okazji Jego
choroby, œmierci, pogrzebu by³o
przejmuj¹cych spotkañ i uroczystoœci, w których bazylika i rynek bardzo ze sob¹ wspó³pracowa³y. Uroczystoœci beatyfikacyjne i kanonizacyjne w Rzymie i w Wadowicach
s¹ nie do zapomnienia. To te¿ by³
wielki wk³ad W³odarzy miasta. Jak¿e nie dziêkowaæ za tê ogromn¹
pracê. Dziêki niej Wadowice stawa³y siê s³awne. Do Wadowic wróæ!
– œpiewano… i powracano.
Jest te¿ inny, piêkny rozdzia³ s³u¿by Wadowicom Pani Burmistrz poprzez tzw. zbratanie miast papieskich. Sta³y siê one okazj¹ do ró¿norakiej wymiany religijno-kulturalnej. Wymaga³y one du¿ej pomys³o-

woœci, a tak¿e poch³ania³y wiele trudu W³odarzy naszego miasta. Dziêki tej pracy otwiera³y siê Wadowice
na ró¿ne europejskie miasta, z których pochodzili papie¿e.
Nie do przecenienia jest dbanie
o rozwój umys³owy i fizyczny dzieci i m³odzie¿y poprzez troskê
o przedszkola i szko³y. Dom Kultury i bibliotekê. Wybudowanie basenu oraz ró¿norakich miejsc rekreacyjnych.
Wyprowadzenie Wadowic na szerokie, europejskie wody to piêkna
karta wspó³czesnych rz¹dów naszym
miastem.
ks. Infu³at
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