Młodzież przygotowuje się
do Sakramentu Bierzmowania
W niedzielę 18 listopada, w przeddzień naszego odpustu
parafialnego, na mszy św. o godz. 9.00, młodzież z klas
trzecich gimnazjum, w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, odnowiła obietnice chrztu św. i przy chrzcielnicy papieskiej przeżegnała się chrzcielną wodą.
Po tym obrzędzie kandydaci składali następującą deklarację:
Włączony do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament
Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem od Boga.
W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają
z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę moją wiarę poznawać, szerzyć i jej bronić.
Oświadczam, że dobrze przygotuję się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
poprzez udział w niedzielnej mszy św, częstą spowiedź oraz przyjmowanie Komunii
św. Będę brał udział w liturgicznym przygotowaniu w każdy wyznaczony dzień. Was,
drodzy bracia i siostry, którzy tworzycie wspólnotę mojej parafii proszę o szczególną
modlitwę za mnie w tym czasie.
To skrutynium przygotowujące do sakramentu bierzmowania jako proboszcz bardzo przeżyłem. Wdzięczny byłem księżom
katechetom, a także młodzieży i ich
rodzicom za to, że w ten poranek niedzielny byli źródłem bogatego, religijnego przeżycia.
Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii przygotowuje się 120 kandydatów. Smutkiem mnie napawało, że te

deklaracje złożyło tylko 60. Połowa. Przypominałem sobie również, że gdy miesiąc
temu miałem spotkanie z rodzicami młodzieży, która ma przystąpić do
sakramentu bierzmowania – to
było rodziców 40. Dziękuję tym,
którzy się troszczą. Proszę tych,
którzy z różnych przyczyn ustali
w drodze, by się poderwali
i doszli do czołówki.
ks. Proboszcz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Bronisz godności ludzkiej
XXXIV Niedziela Zwykła
Wszechmogący i wieczny
Boże, Ojcze ubogich,
Nadziejo umierających,
Twoja miłość kieruje każdą
chwilą naszego życia (...)
Wiemy, że zawsze jesteś
blisko pogrążonych
w smutku i ubogich
oraz wszystkich tych,
którzy są
bezbronni i którzy cierpią.
O Boże łagodności
i współczucia, przyjmij
modlitwy, które zanosimy
do Ciebie, aby nasz Rodak
Jan Paweł II
rychło osiągnął
chwałę ołtarza
Rodzina Królewskich

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWPIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIĘGI SAMUELA

ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN

2 Sm 5, 1-3
Namaszczenie Dawida na króla

Kol 1, 12-20
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

EWANGELIA: Łk 23, 35-43 Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim
napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski». Jeden ze
złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Oto słowo Pańskie
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata wskazuje na zakończenie dziejów
zbawienia, odsłaniając ich końcowy etap: zjednoczenie wszystkiego i wszystkich w Bogu,
spotkanie w Kościele powszechnym u Ojca, na wypełnienie się zapewnienia Chrystusa:
„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).
Owe wznoszenie się do tej rzeczywistości trwa nieustannie, przez każdy dzień roku liturgicznego. Takim szczególnym spełnianiem tego zbliżania się do Boga jest Eucharystia. Uczestnicząc w niej aktywnie, zbliżam się do Boga, jeśli otwieram się na przyjęcie Miłości, która
nas przemienia. Przepraszajmy naszego Boga za wszystko to, co nas oddala od Miłości
Przemieniającej:
Dziś pojawia się słowo król, królestwo. Znamy to słowo głównie z bajek i newsów
o skandalach. A przecież istotą królowania nie jest posiadanie władzy, ale szczególna odpowiedzialność za powierzonych ludzi.
Jaki jest tron naszego Króla, widzimy na Kalwarii. To Krzyż jest miejscem panowania
Boga. Jezus nie zszedł z Krzyża, nie wybawił sam siebie, jak Mu proponowali żołnierze, bo
zawisł na nim właśnie po to, aby nas od niego wybawić. To Krzyż Jezusa Króla stał się
bramą do nowego królestwa.
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Nocne czuwanie

Jan Giądła, ks. Krzysztof Główka, ks. Franciszek Walkosz, ks. Artur Chłopek, ks.
Paweł Gałuszka i ks. Bogusław Borek. Dla
uczestników była to z pewnością błogosławiona noc. Choć na zewnątrz śnieg i
mróz to jednak w sercach naszych radość
i zadowolenie z przeżytej obecności w sanktuarium Jasnogórskim. Postanowiliśmy w
przyszłości kontynuować co roku dekanalne czuwanie.

Z 16 na 17 listopada przeżyliśmy na Jasnej Górze modlitewne nocne czuwanie. Z
naszego dekanatu było 11 autokarów pielgrzymów. I tak: z Witanowic - 4, z naszej
parafii – 2, z Choczni – 2, z Frydrychowic, Tomic i Marcyporęby po 1. Wraz z
wiernymi czuwali: ks. Jakub Gil, ks. Henryk Młynarczyk, ks. Edward Daleki, ks.

słowackich, 7 kun chorwackich, 50 fenigów (dawna moneta niemiecka). Różnorodność monet świadczy jak wielonarodowe grupy pielgrzymkowe odwiedzają naszą
parafię. Pieniądze te przesłaliśmy na konto
biura misyjnego w Warszawie. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.

Misyjna zbiórka
Podczas nabożeństw różańcowych,
zgodnie z propozycją redakcji Małego Gościa zorganizowaliśmy tzw. grosik na szkołę
w Rwandzie w Afryce. Zebraliśmy 831,85
zł oraz 15,38 euro, 5 dolarów, 50 koron

Składka na ubogich
W niedzielę 18 listopada, w przykościelnej zbiórce na pomoc zimową dla najbiedniejszych
rodzin naszej parafii, zebrano ogółem kwotę 4.071,46 zł, w tym u oo.Karmelitów 754,25 zł.
i 10 euro, a u sióstr Nazaretanek 266,65 zł. Wszystkim ofiarodawcom za hojny dar serca
składamy serdeczne Bóg zapłać
Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Oskar Kasprzycki, syn Kamila i Agnieszki
Wiktoria Kłaput, córka Piotra i Justyny
Julia Zacny, córka Grzegorza i Elżbiety
Łukasz Dudziński, syn Piotra i Barbary
Kacper Grochowski, syn Dawida i Dominiki
Jakub Kurek, syn Mariusza i Beaty

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Pogrzeb

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

Śp. Józef Góra, ur. 1942 r., zam. Os. XX-lecia
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Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj mu wieczne spoczywanie.

Intencje mszalne:
Czwartek 29 listopada
6.00 Śp. Michał Zając
7.00 Śp. Maria Bukowska i Zofia Żak
7.30 Śp. Janina
8.00 Śp. Krystyna Klauzner
12.00 Śp. Wiesław Gałuszka
18.00 Zmarli z VI Róży kobiet
Piątek 30 listopada
6.00 Śp. Małgorzata Spytkowska
7.00 Śp. Michał Zając
7.30 Śp. Grzegorz Sporek
8.00 Śp. Krystyna Klauzner
12.00 Śp. Józef Baran
18.00 Sp. Wiesław Gałuszka
Śp. Eugeniusz Haśkiewicz

Poniedziałek 26 listopada
6.00 Śp. Jan, Antonina i brat Edward
7.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Krzysztof Góra
8.00 Śp. Krystyna Klauzner
12.00 Śp. Helena Janik
18.00 Śp. Michał Zając
Śp. Olgierd Sętkowski

Sobota 1 grudnia
6.00 Śp. Amalia Spisak - 1 r. śm.
7.00 Śp. Krzysztof Góra
7.30 Śp. Michał Zając
8.00
12.00 Za radioMaryja, tv Trwam,KościółiDuchowień
stwo,Ojca Św.Benedykta XVI,beatyfikację
ikanoninazcję SługiBożego Jana Pawła II
18.00 Śp. Stefania i Genowefa Hrzęstek
Śp. Wincenty Książek

Wtorek 27 listopada
6.00 Śp. Michał Zając
7.00 Śp. Jan, Antonina i brat Edward
7.30 Śp. Wiesław Gałuszka
8.00 Śp. Krystyna Klauzner
12.00 Śp. Józef Baran
18.00 Śp. Katarzyna Dihm - Sworzeń
Śp. Franciszka i Jan Nowak

Niedziela 2 grudnia
6.00 Śp. Wiesław Gałuszka
7.30 Śp. Michał Zając
Śp. Wincenty Książek
9.00 Śp. Krystyna Klauzner
10.30 Śp. Władysław Tyrybon
12.00 Śp. Stanisław Kłaput - 6 r. śm.
Śp. Leon Kłaput - 17 r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Janusz Sediwy - 14 r. śm.

Środa 28 listopada
6.00 Śp. Grzegorz Sporek
7.00 Śp. Zofia Kurek
7.30 Śp. Michał Zając
8.00 Śp. Jan, Antonina i brat Edward
12.00 Śp. Wiesław Gałuszka
18.00 W intencjach nowenny
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Uroczystość Jezusa 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. 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.
3. W pierwszą sobotę na mszę św.
o godz. 8.00 zapraszamy zwłaszcza członków Rycerstwa Niepokalanej, a także tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzieci,
jak również rodziców spodziewających się
potomstwa. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z sakramentami św. Młodzież z klas I gimnazjalnych prosimy
w sobotę na godzinę 10.00, z klas II na
godzinę 11.00. Jest to ich przygotowanie
do bierzmowania.
4. Następna niedziela rozpoczyna nowy
rok liturgiczny – Adwent. Jest to czas radosnego przygotowania na Święta Bożego

Narodzenia. Obyśmy w tym czasie starali
się pogłębiać więź z Bogiem i człowiekiem
przez lepsze korzystanie z modlitwy, mszy
świętej, oraz sakramentu pokuty. 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. Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie o godz. 16.00. W tym dniu mija kolejny
miesiąc od śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00.
5. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem ołtarza Serca Bożego. Bóg zapłać za składane pieniądze.
6. Święci tego tygodnia: w piątek – święto
św. Andrzeja, Apostoła.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Nasza siostra Marta nie żyje

sumiennej, bardzo rzetelnej, a jednocześnie
spokojnej i niezauważalnej pracy w naszym
kościele, byłem podobny do młynarza, który
śpi, gdy żarna młyna pracowicie mielą zboże, a budzi się wtedy, kiedy nastaje spokój,
gdyż z jakiejś przyczyny ciężkie kamienie
przestają mleć. Przez cały czas pracy siostry Marty w naszym kościele byłem spokojny, że wszystko co do niej należy, będzie solidnie wykonane.

Wstrząśnięty byłem wiadomością otrzymaną w piątek rano, 16 listopada, że w ten
poranek zmarła nagle siostra Marta. Bardzo się do niej przyzwyczaiłem. Tak bardzo przywykłem, że układana piękna kompozycja kwiatów na ołtarzach, czy czystość
szat liturgicznych, a także piękno dekoracji
wnętrza kościoła związanego z okresami
liturgicznymi, wydawało mi się przez ten
okres czymś naturalnym. Przez 8 lat jej
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/ciąg dalszy na str. 4/

z obowiązkami powierzonymi jej przez
przełożonych. Będąc w Wadowicach została skierowana do opieki nad pięknem
naszych ołtarzy. Nieraz słyszałem, że każda praca jest lekka wtedy, kiedy się ja kocha. Jestem przekonany, że nasza zmarła
zakrystianka z miłością podejmowała codzienną pracę w naszej bazylice.
Każda zakonnica, jako osoba bezżenna,
troszczy się o sprawy Pana. Niepodzielnie
swoje serce oddaje swojemu Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi. Możliwe jest
więc jej większe zaangażowania w określone zadanie.
Siostra Marta pracując w kościele była
w swoim świecie. Jej miłość do Jezusa
wyrażała się w dbałości o piękno kościoła.
Ona czule rozmawiała z kwiatami, gdy
wkładała je do wazonów. Ubierając ołtarze
w nowe obrusy, patrzyła na obrazy i figury mając świadomość, że z tych obrazów
święci do niej mówią. Wnętrze naszej siostry zakrystianki było wciąż nie rozdarte,
ale uzupełniające się poprzez duszę dziewczęcia z rzeszowszczyzny noszącego imię
Maria – zasłuchanej w Panu, i zakonnicy
nazaretańskiej – Marty, która słyszała słowa Jezusa: „Jak to dobrze się troszczy się
o Mnie, o Moje sprawy”. Ufam, że te słowa usłyszała od swego Oblubieńca w poranek piątkowy, w święto Matki Bożej Miłosiernej, 16 listopada.
Jan Sztaudynger napisał poemat dla kobiety, a w nim umieścił słowa:
„Wy wszystkie niewiasty kochające,
a mało kochane.
Wy wszystkie szare, kobiety zapracowane
wyżej łokci.
Drepczące w kieracie dni monotonnych
i jednakowych.
Wam chciałbym podziękować.
Do waszych rąk przywrzeć pocałunkiem.”

/ciąg dalszy ze str. 3/

W jej wnętrzu wspomagały się dwie jaźnie. Dusza Maryi, bo takie imię nosiła
z chrztu św. Przez 21 lat w miejscowości
podrzeszowskiej mówiono do niej Marysiu. Wstępując do zakonu nazaretanek przez
31 lat słyszała od swoich współsióstr: siostro Marto. Takie imię przybrała. Maria
i Marta. Nieodmienne postawy, ale współpracujące z sobą. Zasłuchana, rozważająca. Pracująca, zatroskana.
Z pewnością w młodości usłyszała pukanie Jezusa w swoim wnętrzu: „Oto stoję
u drzwi Twoich i pukam, a jeśli mi otworzysz będę z Tobą ucztował – napełnię Cię
radością.” Odczytała swoje powołanie zakonne i poszła jako oblubienica za swoim
Oblubieńcem. Składając śluby zakonne słyszała w domu nazaretańskim jak współsiostry śpiewają: „Poślubisz dziewico Króla
i Boga, który cię wyposażył, przyozdobił,
odkupił i uświęcił”. Realizując życie zakonne przez 31 lat coraz bardziej doświadczała, jak Oblubieniec ją przyozdabia i wyposaża.
Niejednokrotnie siostrze Marcie śpiewałem ludową piosenkę: „W klasztorze twarde łoże, trzeba rano wstać, a ja młoda, jak
jagoda, chce mi się spać.” Gdy później pytałem ją: „jak tam w klasztorze”, to ona
mówiła mi: „Jest twarde łoże, ale dobrze
się na nim śpi, gdyż mam spokojne sumienie i nie mam strapień, które odbierałaby
mi sen z oczu.” Przypominałem sobie wtedy to, co mówił św. Paweł: „Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to,
jak przypodobać się Panu.” Nie ma w nim
rozdarcia, które muszą przeżywać kobiety
zamężne. Tam trzeba się przypodobać
i mężowi i dzieciom, teściowej i teściowi.
Siostra Marta troszczyła się o sprawy
Pana. To były konkretne zadania związane
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wanego. Powołanie to znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu o jego misji.”
Siostro Marto, dziękuję Ci, że byłaś czytelnym znakiem roli zakonnicy w życiu
Kościoła.

Tobie siostro Marto dziękuję, bo byłaś
dobrą zakonnicą. Przez twoją pracę jasne
stawały mi się słowa papieża Jana Pawła II
o życiu zakonnym: „Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakim bogactwem jest dla
wspólnoty kościelnej dar życia konsekro-

ks. Proboszcz

Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej
10 listopada /sobota/ Rycerstwo Niepokalanej przeżyło Dzień Skupienia w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.
Dzień Skupienia prowadził o. Krystian
Żmuda OFMConv. Miał on charakter formacyjno - edukacyjny.
10 listopada br. był również podsumowaniem przeżywanego przez MI Roku Jubileuszowego, a także kończącego się Roku
Nadziei.
O. Krystian w skrócie przedstawił nam
ważne wydarzenia z minionego roku, a w
szczególności obchody 25 rocznicy kanonizacji naszego Patrona św. Maksymiliana.
Miesiąc październik był najważniejszym
miesiącem dla MI.
Zwycięża się tracąc życie, a umierając,
nabywa się je. Tę prawdę św. Maksymilian
wskazał ludziom już 90 lat temu, kiedy zakładał Rycerstwo Niepokalanej, aby powie-

rzyć macierzyńskiej trosce Maryi swoje
osobiste nawrócenie i uświęcenie, a także
nawrócenie i uświęcenie innych ludzi.
Po wysłuchanej konferencji, adorując
Najświętszy Sakrament, rozważaliśmy radosne tajemnice różańca świętego.
Eucharystia jest zawsze najważniejszą
częścią naszego spotkania, modlitwą
wspólnoty i za wspólnotę. Prosimy za wstawiennictwem Niepokalanej o dobre owoce
z każdego przeżytego Dnia Skupienia , które
jest dla nas źródłem pogłębiania naszej wiary, uświęcania się wiarą;
Zechciejmy korzystać z chwil, które
chcą ofiarować nam uczniowie Jezusa
w osobach kapłanów i przekazać nauki płynące od Jezusa i Maryi.
Słuchając- zyskujemy wiele, uczymy się
żyć mądrzej, być wzorem dla młodych
pokoleń.
Maria Wolczko

Zagęszczenie świętości
15 listopada przeżywaliśmy setną rocznicę śmierci św. Rafała Kalinowskiego. Po
raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że klasztor ojców karmelitów na górce jest miejscem uświęcenia wielu zakonników. Przypomnimy choć niektórych: św. Rafał Kalinowski, błog. Alfons Mazurek, zmarły
w opinii świętości ojciec Rudolf Warzecha.
Bogu dziękujemy, że w Wadowicach jest

taka kuźnia świętości. Musi ona emanować
na naszą ziemię. Zrodziła ona również wielkiego kandydata na ołtarze papieża Jana
Pawła II. Myślę również, że były nasz proboszcz, obecny spowiednik w kościele
Mariackim w Krakowie ks. Infułat Kazimierz Suder, wyraźnie kroczy drogą świętości. Dziękujemy Bogu, że pozwala nam
żyć w takim zagęszczeniu ludzi świętych.
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