Nabożeństwa różańcowe
Według obliczeń ok.
100 dzieci brało udział
w kościele w nabożeństwach różańcowych.
Z tego 30 dzieci uczestniczyło codziennie. 18 dzieci brało udział
20 razy i 18 powyżej 11 razy. Bogu dziękuję za te rodziny, które starały się
w miesiącu różańcowym brać udział
w maryjnych nabożeństwach. Dobrze, że
choć taka reprezentacja bierze udział
w odmawiania różańca w naszym kościele. Gdy pytam dzieci i młodzieży, co przeszkadza w uczestnictwie w nabożeństwach
różańcowych to najczęściej słyszę: „Brak
czasu”. Te sakramentalne słowa pytających zwalniają z wszelkich nabożeństw.
Zastanawiam się czy dawniej dni były
dłuższe? A może mniej było zajęć, które
pochłaniają tak młodych jak i starszych?
Jestem jednak przekonany, że dawniej,

w zakładach państwowych, praca była unormowana. Rodzinom łatwiej
było zorganizować porządek domowy.
Obecnie w czasach wolnego rynku często
praca jest na cały zegar. Wcześnie wychodzą i późno wracają. Są większe finansowe wydatki. Pieniędzy więcej potrzeba, bo koszty utrzymania wzrastają.
Jednocześnie więcej można kupić różnorakiego towaru i dlatego bardziej odczuwa się głód pieniądza. Wielu doświadcza
tego powiedzenia, że za pieniądze można
wszystko kupić. Jeśli się ma kasę to można dobrze żyć – takie słyszę niejednokrotnie powiedzenia. Zastanawiam się nad etapami, które przeżyłem. Żyłem wtedy kiedy ważna była rasa, a później istotna była
klasa, a teraz najważniejsza jest kasa. Przedziwne czasy – dziwne obyczaje.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
33. NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Proboszcz

Pracowita niedziela
Zaproszony na niedzielę 8 listopada abp
lwowski ks. Mieczysław Mokrzycki wygłosił kazania na mszach św. o godz. 7.30,
9.00, 10.30 oraz 12.00, a także miał specjalne spotkanie z księżmi naszego dekanatu, jak również z rodzicami dzieci, które w tym roku idą do I Komunii Św.
Jak zapowiadaliśmy, składka z ubiegłej
niedzieli w wysokości 8.100 zł została

przekazana na potrzeby kościoła lwowskiego ks. Arcybiskupowi. W tym dniu
Panie z Zespołu Charytatywnego zebrały
przy kościele sumę 2.716 zł, które zgodnie z wolą naszego Metropolity przekazaliśmy na zburzony kościół przez nienawiść ludzką w Stanie Orisa w Indiach.
Wszystkim Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.
Ks. Proboszcz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Kochany Ojcze Święty zawsze będziesz w mojej pamięci. Do końca
mych dni. Tak wielkiego i rozmodlonego człowieka jak Ty byłeś – chyba
już nigdy nie spotkam. Wierzę, że i teraz w niebie modlisz się za nami.
Wiele już łask spłynęło na ziemię dzięki Twojej modlitwie. Dziękuję Bogu
za wszystko co dla nas zrobiłeś i gorąco najwyższego proszę o szybką
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Twoją beatyfikację.
Szamańska Zofia

Spotkanie sekcji Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Słowo na niedzielę

DRUGIE CZYTANIE Z

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

LISTU DO

HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 10, 11-14.18
Skuteczność ofiary Chrystusa

PROROKA DANIELA
Dn 12, 1-3
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

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

EWANGELIA:

Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy będą padać
z nieba i mocą na niebie zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich
wybranych z czterech stron świata, od
krańca ziemi aż do szczytu nieba.
A od drzewa figowego uczcie się

przez podobieństwo. Kiedy już jego
gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt
nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec». Oto słowo Pańskie

Koniec świata
Gdzie jest Bóg? Ewangelia odpowiada, że „blisko jest, we drzwiach”,
a drzwi oznaczają granicę ludzkiego
serca. Bóg wprawdzie jest już blisko,
ale jeszcze nie w środku. Czeka na
decyzję człowieka, swoje nadejście
uzależnia od naszych wyborów. Ob-

raz przemijającego świata przypomina, że nie mamy zbyt wiele czasu
i dlatego decyzję o przyjęciu Boga
trzeba podejmować szybko i zdecydowanie. Szybko, dopóki nie przeminęło nasze życie i zdecydowanie dopóki nie zgasło serce. Ks. Jacek Nawrot

Święci tego tygodnia:

w poniedziałek – wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, we wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, w środę
– wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, w czwartek –
wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, w piątek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, w sobotę – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
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4 listopada 2009 r.
Kolejny raz okazało się, że spotkania
w małej grupie wykazują większą dynamikę i temperaturę dyskusji niż kwartalne spotkania w pełnym składzie Rady.
Mimo, że efekty tych spotkań nie są może
od razu widoczne to sam fakt spotkania
się grupy ludzi po to, żeby rozmawiać
o sprawach ważnych dla parafii jest wartością samą w sobie. W tym właśnie duchu wspomniał na początek spotkania ks.
Proboszcz o zakończonym niedawno Synodzie Biskupów dla Afryki. Synod nie
rozwiązał niezliczonych problemów tego
kontynentu, ale pokazał jak pochylić się
nad nimi w perspektywie wiary.
Jednym z ważniejszych bieżących problemów jest zagospodarowanie terenu
przy Placu Kościuszki, ofiarowanego
naszej parafii przez rodzinę Kajdasów.
Budynek, który tam stał nie nadawał się
do remontu i został rozebrany. Zastanawialiśmy się na tym, jak wykorzystać
mądrze i z pożytkiem dla parafii ten dar,
tak by równocześnie uszanować wolę
ofiarodawców. Trudno jest znaleźć dla tak
małej działki przeznaczenie do celów religijnych. Proponowano, aby sprzedać ten
teren i pieniądze przeznaczyć na budowę
organów, wynająć na parking lub małą
gastronomię czy w końcu wydzierżawić
na dłuższy okres osobie mającej pieniądze i pomysł na dochodową inwestycję.
Pomysłów jest wiele, ale który z nich wybrać ?
Zbliża się dzień wyniesienia na ołtarze
Jana Pawła II i należałoby się do tej chwili
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dobrze przygotować zwłaszcza w wymiarze duchowym. W ten czas oczekiwania
dobrze wpisałaby się renowacja Misji
Świętych . Rodzi się więc pytanie kogo
zaprosić by poprowadził Misje tak, aby
nie były one tylko rekolekcjami dla nielicznej grupy najpobożniejszych i najgorliwszych, ale rzeczywistym czasem nawrócenia dla szerszej grupy parafian. Pięknym darem dziękczynnym za Jana Pawła
II od naszej parafii byłby powrót do Kościoła tych parafian, którzy od lat żyją daleko od Pana Boga.
Na koniec rozmawialiśmy na temat, który został wywołany niejako „oddolnie”
głosem młodych parafian. Oczekują oni,
aby msza św. dla młodzieży poprzez dobór pieśni, tematykę homilii czy wreszcie
godzinę rozpoczęcia była rzeczywiście adresowana do młodych ludzi. Spełnienie
tych oczekiwań odnośnie samej mszy św.
zależy od oddania i gorliwości naszych
duszpasterzy. My skupiliśmy się więc bardziej nad porą jej odprawiania. Trudno jest
w tym przypadku uwzględnić wszystkie
okoliczności i oczekiwania, stwierdziliśmy
jednak, że najbardziej odpowiednie byłyby godziny południowe lub wieczorne.
Temat ten wymaga na pewno jeszcze przemyślenia i konsultacji. Każda zmiana burzy pewien z dawna ustalony porządek,
ale chyba warto zapłacić taką cenę by zatrzymać tych młodych ludzi, którzy jeszcze przychodzą do kościoła i być może
zachęcić tych którzy już na mszy św. dawBogdan Pamuła
no nie byli.

Intencje mszalne:

Ogłoszenia parafialne

Poniedziałek 16 listopada
6.00 Śp. Stanisława Sarna - Ćwiękała
7.00 Śp. Zmarli zrodziny Duszyńskich i Szemików
7.30 Śp. Jan Buda
8.00 Śp. Barbara Gurdek
12.00 Śp. Andrzej Szpara - 3 r.śm.
18.00 Śp. Jan Migdałek
Śp. Kazimierz Szczotka

Czwartek 19 listopada
6.00 Śp. Stanisław Malczyk - 21 r.śm.
7.00 Śp. Emilia Wacław
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Śp. Zofia i Jan Jędrzejowscy
12.00 Śp. Kazimierz Szczotka
18.00 Śp. Teresa, Adam Konefał
Ozdrowie ibł. Boże dla rodzeństwa,dzieciiwnuków

Wtorek 17 listopada
6.00 Śp. Aleksander Moskwa
7.00
7.30 Śp. Jan Buda
8.00 Śp. Kazimierz Szczotka
12.00 Śp. Jan Migdałek
18.00 Śp. Jan Gordecki
Śp. Aniela Makuch

Piątek 20 listopada
6.00 Śp. Janina, Franciszek Roman
7.00 Śp. Aleksander Moskwa
7.30 Śp. Jan Buda
8.00 Śp. Kazimierz Szczotka
12.00 Śp. Barbara Gurdek
18.00 Śp. Jan Migdałek
Śp. Władysław Styła - 13 r.śm.

33. Niedziela Zwykła - 15 listopada 2009r.
1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na
rodzinę z Frydrychowic, której dom kilka miesięcy temu uległ pożarowi. Bóg
zapłać za składane ofiary.

pienia w Alwerni. Wyjazd o godz. 8.30.
Koszt przejazdu 15 zł. Powrót o godz.
16.00. Do Łagiewnik pielgrzymujemy
w piątek 27 listopada. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 zł.

2. W środę, na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy się z okazji
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, za uczestników naszego chóru
parafialnego.

6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. Po mszy św. o godz.
10.30, wobec Najświętszego Sakramentu,
odmówimy litanię do Najświętszego Serca Bożego i akt poświęcenia. Po mszach
św. będzie przy kościele zbiórka na biedne rodziny naszej parafii.

3. W czwartek o godz. 16.30 jest zebranie Akcji Katolickiej, natomiast
o godz. 17.00 jest spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.

Środa 18 listopada
Sobota 21 listopada
6.00
6.00 Śp. Barbara Gurdek
00
7. Śp. Michał Nowak - 3 r.śm.
7.00 Śp. Onufry Warchał
30
7. Śp. Aleksander Moskwa
7.30 Śp. Janina Drapa
8.00 Śp. Jan Migdałek
8.00 Sp. Piotr Zychowicz - 1 r.śm.
12.00 Śp. Teodor Żak - 7 r.śm.
12.00 Śp. Jan Migdałek
18.00 W intencjach nowennowych
18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Bronisława
Za żywych:
i Ireny w 55 r.ślubu
O zdrowie i bł. Boże dla Małgorzaty,
Śp.WłodzimierzOstrowski-6 r.śm.,StanisławRodzinski
wraz z prośbą o szczęśliwą operację
Za zmarłych:
Niedziela 22 listopada
Śp. Julian Korzeniowski
6.00 Śp. Eugeniusz Kruk - 2 r.śm.
Śp. Kazimierz Szczotka
7.30 Śp. Józef Lurka - 13 r.śm. i zmarli z rodziny
Śp. Maria Bryndza
Śp. Maria Bałos - 22 r.śm.
Śp. Barbara Gurdek
9.00 Śp. Halina Niewidok - 4 r.śm.
Śp. Helena Pyrek - 1 r.śm.
10.30 Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Emilia Wacław
12.00 Za parafian
Śp. Genowefa Chla
13.15 Śp. Jan Migdałek
Śp. Aleksander Moskwa
18.00 Śp. Wiktoria i Władysław Łopata - 23 r.śm.
Śp. Janina Drapa
Śp. Jan Buda
Śp. Janina Roman
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7. W przyszłą niedzielę, z okazji patronki
kolejarzy św. Katarzyny, odprawimy w ich
intencji mszę św. o godz. 10.30.

4. Nasza parafia przeżyje w sobotę
21 listopada odpust ku czci Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona głównym Patronem naszej parafii oraz bazyliki. Zewnętrzna odpustowa uroczystość
będzie w przyszłą niedzielę na Mszy św.
o godz. 12.00, którą odprawi ks. prałat
Tadeusz Dąbrowski.

8. W ubiegłym tygodniu młodzież z klas
III gimnazjum rozpoczęła bezpośrednie
przygotowanie do bierzmowania. Katechezy
dla nich są prowadzone w następujące dni:
poniedziałek godz. 16.45 – ks. Maciej Ścibor; we wtorek godz. 17.00 – ks. Krzysztof Główka; w środę godz. 17.00 – ks. Marek
Poznański, a o godz. 18.30 w tym dniu ma
ks. Grzegorz Kufel; w czwartek godz. 16.00
– ks. Wojciech Szeląg.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

5. Dla parafian, którzy pragną pogłębić zażyłość z Pismem Świętym organizujemy w sobotę 21 listopada Dzień Sku-

Odpust parafialny
Niewiele parafii w Polsce obchodzi
odpust na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Mało jest również
kościołów pod tym wezwaniem. O wiele
popularniejsze są inne Maryjne wezwania dawane jako patronki określonych
kościołów. Wiele jest kościołów pod

wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, a także Królowej Polski. Są też liczne kościoły mające tytuł Nawiedzenia
Matki Bożej, czy też Matki Bożej Różańcowej, czy też Anielskiej. Znane są też
kościoły pod wezwaniem Matki Bożej
-3-

(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

Niepokalanie Poczętej, albo też Matki
Bożej Dobrej Rady.
Tytuł naszego kościoła nadany został
przez Stolicę Apostolską na prośbę tutejszego proboszcza w pierwszej połowie
XIX w. Przedtem nasza parafia była pod
wezwaniem Wszystkich Świętych. W planach Opatrzności Bożej nic nie jest przypadkowe. To przecież parafia wadowicka ofiarowała Kościołowi powszechnemu
Wielkiego Jana Pawła II. Jest to jej wielki zaszczyt i niezwykła duma, a także
ogromne zobowiązanie. Ofiarowała, czyli
dała tego najwspanialszego człowieka,
katolika i kapłana współczesnemu Kościołowi i światu. Podobnie jak przed wiekami uczyniła to Św. Anna wraz z Joachimem ofiarując w świątyni i do świątyni
swoje ukochane dziecko. Świątynia Jerozolimska poświęcona Jedynemu Bogu
bardzo zyskała dzięki ofierze szlachetnych
rodziców z Nazaretu. Współczesny świat
i Kościół bardzo ubogacił się wspaniałym
darem osoby Karola Wojtyły pochodzącego z Wadowic. Święto Ofiarowania
Matki Bożej w Świątyni jest przypomnieniem naszego wielkiego zaszczytu oraz
ogromnego zobowiązania.
Gdy myślę o wielkim Janie Pawle II,
którego Wadowice ofiarowały współczesnemu światu i Kościołowi uświadamiam
sobie również diametralnie inną rzeczywistość. Wielokrotnie spotykam się z niepełnosprawnymi. Najczęściej mówimy
o nich jako dzieciach niepełnosprawnych
– choć mają 10, 20 czy 40 lat. Dlatego
dzieci ponieważ zdane są na opiekę odpowiedzialnych ludzi, a zwłaszcza rodziców. Niepełnosprawność ta niejednokrotnie jest fizyczna, ale też i umysłowa. Ileż
to dzieci rodzi się z wadami fizycznymi
jak i psychicznymi. Od samego początku
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są obdarzeni różnymi brakami. Pragnę
złożyć w tym miejscu hołd rodzicom, którzy wkładają kolosalny wysiłek, aby ich
małe dziecko, na ile tylko się da mogło
zyskać pełniejszą sprawność. Ogromny
wysiłek rodziców, ale i służby zdrowia.
Tutaj też czynię głęboki pokłon tym
wszystkim, którzy zakładają różne wspólnoty i stowarzyszenia, a także ośrodki
pomocy dla takich niepełnosprawnych
ludzi. Faktem jest, że różnoraka bieda często tworzy dużą międzyludzką solidarność.
Obserwuję to zjawisko również na terenie Wadowic.
Niepełnosprawny człowiek jest źródłem dużych utrapień rodzicielskich, ale
jest również przyczyną wielorakich radości. Dość często taki człowiek dźwigający krzyż braków fizycznych czy duchowych staje się zwornikiem rodzinnej
solidarności.
Bez Boga nic się nie dzieje. To Opatrzność Boża obdarzyła takim trudnym darem określone małżeństwo, daną rodzinę. Bóg ofiarował danemu małżeństwu
takie dziecko. Nigdy to nie jest kara Boska lecz jest Bożym wymagającym darem
dla rodziny.
Święto Ofiarowania Matki Bożej
w świątyni jest również próbą głębszego
spojrzenia na rolę ludzi niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie. Ich
miejsce w świecie i w Kościele. Dużo
dobrego w ostatnich latach w naszym społeczeństwie czyni się dla ludzi napiętnowanych różnymi brakami. Dla nas wierzących w Wcielonego Boga, którego słowa powtarza Ewangelia, że cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych – toście mnie uczynili, jest zawsze
zachętą do pełnego miłości pochylenia się
nad każdym człowiekiem. Do okazania
życzliwej pomocy i serca.

Jan Paweł II był wielki także i przez
to, że w życiu i nauczaniu widział takich
ludzi. Do nich często mówił: „Jesteście
moją siłą i moją mocą.” Prawie, że na
każdej pielgrzymce z takimi „słabeuszami” chciał się spotykać. „Moc
w słabości się doskonali”.
Bardzo pragnę, aby listopadowy Święty Karol Boromeusz – patron Wielkiego
Papieża, był w naszej Bazylice obcho-

dzony corocznie jako dzień spotkania ludzi niepełnosprawnych. Przez całe lata
ten dzień imienin Papieża w Bazylice
Wadowickiej był miejscem spotkania koleżanek i kolegów z ławy szkolnej. Najbliżsi Papieża również z powodu lat odchodzą do wieczności. Trzeba, żeby
4. listopada w naszym kościele zbierali
się bardzo bliscy sercu Papieża jakim są
niepełnosprawni.
ks. Infułat

Pielgrzymka do Łagiewnik
19 czerwca 2009 roku, w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ojciec
Święty Benedykt XVI zainaugurował Rok
Kapłański. W roku tym wierni w naszej
parafii w różny sposób modlą się za kapłanów i powołania kapłańskie. Jedną
z form jest nowenna 9 miesięcy, modlitwy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. 30 października 2009
roku grupa pielgrzymów z ks. infułatem
Jakubem Gilem po raz kolejny pojechała
do Łagiewnik.
Modliliśmy się w neogotyckim kościele wtopionym w kompleks klasztornowychowawczy. Ponieważ wcześnie zapadł zmrok, przestronne wnętrze kościoła było oświetlone i mogliśmy oglądać
pięknie ozdobione sklepienie i dyskretną
polichromię. W świątyni znajdują się trzy
drewniane, bogato rzeźbione, neogotyckie ołtarze. W ołtarzu głównym centralne miejsce zajmuje figura patronki zgromadzenia, Matki Bożej Miłosiernej. Po
jej bokach ustawiono figury św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i św.
Marii Magdaleny. W prawym bocznym
ołtarzu jest obraz św. Józefa, patrona kaplicy, po lewej stronie obraz namalowany w 1943 roku przez Adolfa Hylę „Jezu,
ufam Tobie”. Postać Pana Jezusa jest na

nim zgodna z wizjami siostry Faustyny
Kowalskiej z tutejszego Zgromadzenia.
W ołtarzu znajdują się umieszczone
w trumience z drzewa sandałowego relikwie św. Faustyny. Cząstka relikwii jest
też w specjalnym relikwiarzu, który ustawiono przed ołtarzem, przy balaskach,
podchodzą tam pielgrzymi i ucałowują je.
O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia
odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencjach Kościoła, oraz intencjach, z którymi przybyliśmy dzisiaj.
Niektórzy uczestniczyli później we mszy
św. odprawianej przez ks. bp Jana Zająca,
kustosza Sanktuarium, oraz ks. infułata Jakuba Gila w dolnej części bazyliki, w kaplicy św. siostry Faustyny. O godz. 16.00
w kaplicy św. Józefa wszyscy modlili się
podczas Eucharystii sprawowanej przez
ks. wicedziekana, proboszcza z parafii Najświętszego Serca Bożego w Nowej Hucie. Przed świętem Wszystkich Świętych
w Łagiewnikach było mało pielgrzymów,
panowała cisza, co sprzyjało modlitwie.
Odmawiając litanię do św. Faustyny
w tym dniu pielgrzymowania przytoczę
słowa jednego z wezwań: „Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami”.
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