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Nasze sprawy
Zaproszenie
W najbliższy czwartek 21

listopada w święto Ofiaro-
wania Najśw. Maryi Pan-
ny w naszej parafii przeży-

wamy odpust. Główną mszę św. o godz.
18.00 i kazanie będzie miał Proboszcz
z Tłuczani, ks. Kanonik Józef Mrowiec.
Postarajmy się obecnością na tej mszy św.
odpustowej dać świadectwo Bogu, sobie
i ludziom, że czcimy Maryję. W niedzielę
24 listopada już jest Chrystusa Króla. Ta
niedziela na zakończenie roku liturgiczne-
go, wyraża hołd Chrystusowi, który jest
Królem nieba i ziemi, czyli całego wszech-
świata.

Pomoc na opał
Zimno daje znać

o sobie. Są rodziny
w naszej parafii, które nie mają pienię-
dzy na opał. W dzisiejszą niedzielę 17 li-
stopada Panie z Zespołu Charytatywne-
go zbierają przy kościele datki, które są
przeznaczone na opłacenie energii ciepl-
nej. Przypominamy, że miłosierdzie wy-
świadczane biednym jest wielką pomocą
dla zmarłych.

Wyjazdy do Łagiewnik
Z woli Ojca Świętego, a jeszcze bar-

dziej z woli samego Jezusa Chrystusa,
Łagiewniki stają się światowym centrum
Bożego Miłosierdzia. W naszej diecezji
każdy III piątek miesiąca jest dniem spe-
cjalnej czci Jezusa Bogatego w Miłosier-
dzie. W przyszłości będziemy urządzać
w III piątki pielgrzymki do Łagiewnik. Już
20 grudnia, jako III piątek, taką pielgrzym-
kę organizujemy. Wyjazd o godz. 13.00.
Powrót około godz. 18.00. Koszt prze-
jazdu 10zł.

W roku różańcowym
Uczestnicy ostatniej zmianki różańco-

wej w niedzielę 10 listopada zapropono-
wali, aby w niedzielę cząstkę różańca
odmawiać po Mszy Świętej o godz. 7.30.
Natomiast dziesiątkę różańca odmawiać
po każdej Mszy Świętej. Zachęcamy
wiernych do włączenia się w modlitwę
różańcową.

Trójnóg
W naszej parafii jest wspólnota nazwa-

na Drogą neokatechumenalną. Należy do
niej 18 członków. W ostatnim tygodniu:
od piątku 8 listopada do niedzieli 10 listo-
pada uczestnicy drogi neokatechumenal-
nej przeżywali w Kalwarii Z. tzw konwi-
wencję. Po raz kolejny uświadamiano so-
bie rolę trzech istotnych elementów, czyli
trójnogu w budowaniu wiary: słowa, sa-
kramentu i wspólnoty.

Pomoc medyczna
W ramach pomocy charytatywnej le-

karz będzie udzielał porad medycznych dla
ubogich naszych parafian. Konsultacje
lekarskie będą miały miejsce w domu ka-
tolickim w każdą środę od godz. 10.00 do
11.00.
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Intencje
mszalne:

Poniedziałek 18 listopada
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,

dziewicy i męczennicy
 6.00 Śp. Stanisław Łopata - 1 r. śm.
 6.30 Śp. Ryszard Święch
 7.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
 7.30 Śp. Wiesław Kainka
 8.00 Śp. Czesław
 12.00 Śp. Karol Maria Szmidt
             Śp. Stanisław Fijał i Eugenia Peitel
 18.00 Śp. Piotr Kubaszewski

Wtorek 19 listopada
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
  6.00 Śp. Ryszard Święch
  6.30 Śp. Elżbieta Fiałek
  7.00 Śp. Stefan Sobieraj - 2 r. śm.
  7.30 Śp. Czesław
  8.00 Za zmarłych z rodziny Styłów z dziećmi
 12.00 Śp. Wiesław Kainka
 18.00 Śp. Piotr Kubaszewski

Środa 20 listopada
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,

kapłana
  6.00 Śp. Czesław
  6.30 Śp. Adam Gładysz i Irena Pamuła
  7.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
  7.30 Śp. Wiesław Kainka
  8.00 Śp. za rodziców Śmieszków z dziećmi
 12.00 Śp. Ryszard Święch

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych

                próśb i podziękowań

Czwartek 21 listopada
ODPUST PARAFIALNY

Wspomnienie Of. Najświętszej Maryi Panny
  6.00

  6.30 Śp. Teodor Żak
  7.00 Śp. Czesław
  7.30 Śp. Julia i Józef
  8.00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
12.00 Śp. rodziny Majeran Przystał
18.00 Śp. Władysław Styła

Piątek 22 listopada
Wspomnienie św. Cecylii,

dziewicy i męczennicy
  6.00 Śp. Cecylia Warzecka
  6.30 Śp. Ryszard Święch
  7.00 Śp. Czesław
  7.30 Śp. Józefa i Stanisław
  8.00 Śp. Zofia Kossowska
12.00 Śp. Ludwina Metys
18.00 Śp. Cecylia Góra - 17 r. śm.

Sobota  23 listopada
Wspomnienie św. Klemensa I,

papieża i męczennika
  6.00 Śp. Teodor Żak
  6.30 Śp. Ryszard Święch
  7.00 Śp. Jan i Maria Fiałek
  7.30 O bł. Boże dla Katarzyny i Artura

z okazji imienin
  8.00 Śp. Zofia Kossowska
12.00 Śp. Janusz Wojtas
18.00 Śp. Czesław

Niedziela 24 listopada
  6.00 Śp. Zofia Kurek - 11 r. śm.
  7.30 Śp. Konstanty, Rozalia, Maria i Józef
  9.00 Śp. Janusz Dybel
10.30 O bł Boże dla rodzin: Dudków, Słowików,

Kupczaków, Rojów i Władarczyków
O bł. Boże dla kolejarzy i ich rodzin,
za zmarłych kolejarzy

12.00 Śp. Helena Kajdas, rodzice i brat ks. Stefan
13.15 Śp. Marek Żukowski - 9 r. śm.
18.00 Śp. Czesław

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZY-
SŁÓW:

EWANGELIA:

Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach

Prz 31, 10-13.19-20.30-31 1 Tes 5, 1-6

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Poemat o dzielnej niewieście Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, dru-
giemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzy-
mał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął roz-
liczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś
mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twar-
dy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!

Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i
zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja
po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego
wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 Oto słowo Pańskie.

Ewangeliczna przypowieść o talentach pokazuje, że przyjaźń z Bogiem
w Chrystusie jest bardzo zobowiązująca. Jak każda przyjaźń, jeśli ma być

piękna i twórcza, wymaga odpowiedzi z naszej strony. Nie wystarczy poczuć
się obdarowanym łaską, trzeba na nią odpowiedzieć swoim wysiłkiem.

Wówczas to, co pochodzi od Boga, wyda w nas jeszcze wspanialsze owoce.
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Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Teodor ŻAK, ur. 1929 r., zam. Wadowice, ul. Sadowa
Józef Tadeusz BYLICA, ur. 1959 r., zam. Roków
Władysława WIECHEĆ, ur. 1912 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte

Poniedziałek: Ap 1, 1-4;2, 1-5a   *   Łk 18, 35-43
Wtorek: Ap 3, 1-6. 14-22   *   Łk 19, 1-10
Środa: Ap 4, 1-11   *   Łk 19, 11-28
Czwartek: Ap 5, 1-10   *   Łk 19, 41-44
Piątek: Ap 10, 8-11   *   Łk 19, 45-48
Sobota: Ap 11, 4-12   *   Łk 20, 27-40

Pismo święte na codzień:

(ciąg dalszy na str. 4)

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

1. W tym roku różańcowym zapraszamy
parafian do odmawiania cząstki różańca
w kościele po Mszy Św. o godz. 7.30 oraz
dziesiątki różańca po każdej Mszy Św. Pro-
simy o włączenie się rodzin naszej Parafii
w krąg nawiedzenia różańcowego.

2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się za poległych za Ojczyznę,
zwłaszcza Wadowiczan, którzy zginęli
w I lub II wojnie światowej.

3. W czwartek jest wspomnienie Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona
głównym patronem naszej parafii oraz ba-
zyliki. Msze św. z kazaniem w tym dniu
będą o godz. 8.00, 12.00 oraz suma o godz.
18.00. Na tą Mszę zapraszamy naszych
gorliwych parafian.

4. Dla tych, którzy dotychczas nie przy-
jęli sakramentu bierzmowania będzie w pa-
rafii specjalne przygotowanie. Muszą się
jednak najpierw zapisać w kancelarii lub
w zakrystii.

5. W czwartek, na godz. 17.00, zaprasza-
my na spotkanie do kaplicy Domu Katolic-
kiego Rycerstwo Niepokalanej.

6. W piątek o godz. 13.00 pielgrzymuje-
my do Łagiewnik. Z woli ks. Kardynała
w naszej diecezji trzecie piątki są specjalnie
poświęcone woli miłosierdzia. W przyszło-
ści pragniemy co miesiąc w tym dniu piel-
grzymować do Łagiewnik.

7. Nasza parafia w każdym miesiącu wy-
daje 4000 zł na dzieła dobroczynne. 1000
zł przekazujemy naszemu Zespołowi Cha-
rytatywnemu, 1.000 zł na kuchnię św. Bra-
ta Alberta i 2000 zł na sprawy miłosierdzia
duchowego. Zespół Charytatywny od 1
września 2001 r. do sierpnia 2002 r.przeka-
zał biednym naszej parafii sumę 40.259 zł.

8. W każdą środę w godz. od 10.00 –
11.00 lekarz wyświadcza bezpłatnie pomoc
medyczną biednym naszej parafii.

9. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. W naszej parafii zewnętrz-
na uroczystość odpustowa.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Pomoc rodzinie

Ojciec Święty w ostatnim liście o różań-
cu pisał o wielkim zagrożeniu dla dwóch
niezwykłych wartości. Są nimi pokój i ro-
dzina. Na całym świecie, a więc i w Polsce
rodzina przeżywa niebywały kryzys. Cho-
roba toczy polską rodzinę. Czasami, uży-
wając określenia medycznego mówi się, że
rak zżera witalność naszych rodzin.

Trzeba przypomnieć, o niebywałym roz-
padzie małżeństw, o wyjątkowo małym
przyroście naturalnym w rodzinach naszych,
a także o tym, że rodzina przestała być re-
zerwuarem: patriotyzmu, religijności, bez-
pieczeństwa i wielu innych wartości. Przy-
czynia się do tego stanu brak pracy i zwią-
zana z tym niepewność jutra.

Marek Michał RYŁKO, syn Kazimierza i Krystyny z d. Gurdek,
zam. Wadowice, Os. Łąki 18a, Agnieszka GACAL, córka
Adama i Haliny z d. Nosowska, zam. Chocznia, ul. Główna 8

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Rok Różańca
Matka Boska w Roku Różańcu św. nawiedziła następujące rodziny:

11 listopada – PP. Lichwiarskich, Os. XX-lecia bl. 18/13
12 listopada – PP. Gielasów, Pl. Jana Pawła II Nr 2
13 listopada – PP. Romańskich, Os. Westerplatte 16/5

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów
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(ciąg dalszy ze str. 3)
W obecnej dobie w Polsce rodzina stała

się najważniejszym, ale i często najtrudniej-
szym miejscem ewangelizacji. Misjonarza-
mi są wszyscy członkowie rodziny: dziad-
kowie, rodzice, dzieci. Oni wszyscy powo-
łani są jako misjonarze do głoszenia Ewan-
gelii Jezusa Chrystusa.

W naszym kościele w ostatnim czasie
odsłoniliśmy malowidła na suficie przedsta-
wiające kolejne encykliki Papieża. Najbliżej
kaplicy Ukrzyżowania, w nawie bocznej jest
namalowany biblijny obraz przedstawiają-
cy hołd Trzech Króli. Poprzez ten obraz ar-
tyści chcieli w sposób wizualny przedsta-
wić encyklikę, która nosi tytuł „Redempto-
ris missio” z roku 1990. Przez wielu uwa-
żana za najpiękniejszą encyklikę Jana Paw-
ła II. Jest ona wielką kartą dla każdego, kto
interesuję się misjami. W encyklice o mi-
sjach Papież pisze, że jego pielgrzymki do
różnych stron świata są zawsze pielgrzym-
kami wiary. Są po to by utwierdzać braci
w wierze, umacniać Kościół.

Każdy członek rodziny na wzór Papieża
powinien utwierdzać współdomowników
w wierze, umacniać rodzinę w umiłowaniu
Chrystusa.

Głoszenie Ewangelii Ojciec Święty reali-
zuje, jako największy Misjonarz, poprzez
głęboki dialog ze współczesnym światem
i z poszczególnym człowiekiem. Ma czas
dla człowieka. Pochyla się nad nim, aby go
słuchać. Papież uważa, że od każdego może
się czegoś dobrego nauczyć. Czasami bywa,
że drugi człowiek jest nauczycielem złego.

Rodzina - jako miejsce ewangelizacji -
wymaga czasu dla tworzenia właściwego
klimatu ewangelicznego. Trzeba najpierw
umieć słuchać współdomowników, aby mieć
do nich prawo mówić. Wiemy jak zabójczym
jest dla współczesnej rodziny brak czasu.
Jeden dla drugiego nie ma czasu.

W encyklice o misjach, przedstawionej
w naszej bazylice przez obraz hołdu Trzech
Króli, Ojciec Święty mówi o roli misjona-
rza jako świadka. We współczesnym świe-
cie jest głód autentycznego świadka,
a zwłaszcza prawdziwego wyraziciela
ewangelii. Czymś bolesnym są słowa:
Mamo ty mówisz do mnie idź do kościoła,
a sama nie chodzisz. – Tato ty przypomi-
nasz mi o spowiedzi, a ja cię dawno nie
widziałem u krat konfesjonału. O wiele
bardziej przekonywujące jest świadectwo
życia, aniżeli najpiękniejsze słowa.

Papież mówi również przy sposobie prze-
kazywania ewangelii o radosnym głosze-
niu dobrej nowiny. Orędzie miłości trzeba
głosić z miłością, z radością, bo wtedy słu-
chacze z większą łatwością przyjmują.
W domowym kościele, jaką jest rodzina,
klimat radości jest najlepszym sposobem
na przekaz i przyjmowanie ewangelii. At-
mosferę tę tworzą wszyscy członkowie ro-
dziny.

Przekazując pod rozwagę tych kilka uwag
wyczytanych w encyklice Jana Pawła II
o misjach proszę nie zniechęcajcie się swo-
im małżeństwem czy rodziną. Ojciec Świę-
ty prosi nas, by ożywić wspólną modlitwę
w rodzinach. Ona jest wielkim antidotum
przeciwko zniechęceniu. W liście apostol-
skim o różańcu Namiestnik Chrystusa wzy-
wa do odmawiania w Roku Różańcowym
„zdrowasiek” w intencji zabezpieczenie ro-
dzin przed złem, oraz utwierdzenia ich
w dobrym.

Doba nawiedzenia różańca św. w naszych
rodzinach pomoże nam stać się prawdzi-
wymi misjonarzami naszych domowych
ognisk. Niech Maryja sprawi, byśmy rado-
śnie doświadczyli, ile przez dobrą modli-
twę można ochronić dobra rodzinnego.

Ks. Proboszcz

Pielgrzymka na Litwę i Białoruś cz.IV
 Położony na wzgórzach wśród sosno-

wego lasu cmentarzyk wojskowy ocza-
rowuje nas dostojnością równych rzędów
żołnierskich mogił. Nad każdą mogiłą stoi
kamienny krzyż. Krzyże na mogiłach pol-
skich przepasane są biało-czerwonymi
wstążkami. Głęboka cisza dodaje temu nie-
zwykłemu zakątkowi uroku i sprawia, że
jest on miejscem, gdzie można podumać
nad zawiłą historią Kresów.

Wyjątkowości antokolskiej nekropolii
dodaje również fakt, że jest to cmentarz
kilku narodów, gdyż oprócz Polaków spo-
czywają tu Litwini, Rosjanie, Białorusini,
Niemcy.

W centrum nekropolii znajduje się mau-
zoleum obrońców niepodległości Litwy.
Pochowano tu czternastu cywilów zabi-
tych przez sowieckie czołgi pod wileńską
wieżą telewizyjną 13 stycznia 1991 roku
oraz siedmiu żołnierzy straży granicznej
zamordowanych w Miednikach 31 lipca
tego samego roku. Nad ich grobami stoi
Pieta. Mogiły te dla Litwinów są niezwy-
kle ważnym miejscem. W czasie piel-
grzymki do Wilna odwiedził je Papież Jan
Paweł II. We wspólnej modlitwie poleca-
my wszystkich zmarłych spoczywających
na tym cmentarzu.

Góra Trzykrzyska – trzy krzyże ustawio-
no tu już w XIV wieku. Drewniane krzy-
że zawaliły się ze starości w 1869 roku,
władze carskie nie pozwoliły na postawie-
nie nowych.

Zbudowane w 1916 roku krzyże prze-
trwały dwie wojny światowe, lecz nie
przetrwały komunizmu. W latach pięćdzie-
siątych zostały wysadzone przez władze
Litwy, a ich resztki zakopano. Dziś stoją-
ce powstały w 1989 roku z inicjatywy Li-

twinów, są symbolem nowego państwa li-
tewskiego. Z Góry Trzykrzyskiej podziwia-
my przepiękny widok, który roztacza się na
miasto.

Muzeum Adama Mickiewicza przy zaułku
Bernardyńskim 11; dom, w którym przez
kilka miesięcy 1822 roku mieszkał poeta.
Oglądamy meble, stolik, krzesło, których uży-
wał Mickiewicz. W podziemiach utworzono
w ostatnich latach Salę Filomatów, gdzie
odbywają się spotkania poetów, przedstawi-
cieli sztuki, kultury z Litwy i Polski.

Cmentarz na  Rossie – jeden z najważniej-
szych i najpiękniejszych cmentarzy polskich.
Kierujemy się w centralne miejsce cmenta-
rza. Pod płytą z czarnego granitu pochowa-
na jest Maria z Billewiczów Piłsudska i ser-
ce jej syna, marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pośrodku płyty wyryto krzyż i napis Matka
i serce syna, a ponad napisem i poniżej niego
cytaty z Wacława i Bieniawskiego Juliusza
Słowackiego. Na mogile składamy wiązan-
kę biało-czerwonych kwiatów, zapalamy
znicze, modlimy się, śpiewamy Boże coś
Polskę. Następnie przechodzimy wąskimi
alejkami malowniczo położonego, na kilku
stromych wzgórzach, cmentarza.

Zatrzymujemy się przy mogiłach żołnie-
rzy, profesorów, lekarzy, malarzy, poetów,
artystów, ludzi zasłużonych dla kultury pol-
skiej. Podziwiamy piękne epitafia i arcydzie-
ła rzeźbiarskiej sztuki cmentarnej. Ten jesien-
ny dzień nastraja do refleksji i zadumy.

Cicho ... otuli niech macierz
Swojego ducha pokłosie.
Tak szumią dzisiaj swój pacierz,
Cmentarne drzewa na Rossie.


