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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
32. Niedziela Zwyk³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

�p. Adam Dec, ur. 1934r., zam. ul. Teatralna

�p. Stanis³awa Piesko, ur. 1924r., pl. Obr. Westerplatte

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
przeszli do wieczno�ci:

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

Pogrzeb

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest �w.

Szymon Bielañski, syn Dariusza i Barbary
Igor Wi�niewski, syn Waldemara i Niny

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê listopada, na mszy �w. o godz. 13.15, udzielamy

specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ �Roczek�,

oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³o-

szenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.

Amelia Sabuda
MartynaKarpa³a

�wiêci tego tygodnia: w �rodê � wspomnienie �w. Leona Wielkiego, papie¿a
i doktora Ko�cio³a, w czwartek � wspomnienie �w. Marcina z Tours, biskupa, w pi¹tek �

wspomnienie �w. Jozafata, biskupa i mêczennika, w sobotê � wspomnienie �wiêtych Bene-

dykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mêczenników Polski.

Dziêkujemy Ci Ojcze �wiêty za Twoje pielgrzymki, za nauki, które nam przekazy-

wa³e�, za wszystko, co zrobi³e� dla nas wszystkich, dla Polski. Choæ serce nas boli,

¿e odszed³e� od nas, to my�l, ¿e jeste� ju¿ w niebie i nie cierpisz, ale prze¿ywasz

rado�æ z przebywania zMatk¹ Przenaj�wiêtsz¹ u tronu Boga, przynosi nam ukoje-

nie i pozostajesz w naszych sercach do koñca naszych dni.

Anna, Aleksander Giermañski

KarinaMielczarek
Magdalena Korus
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Rodzina Domowym Ko�cio³em
Regu³a ¿ycia

Marysia i Tadeusz Wo�niakowie

S³owo na niedzielê

Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

¯ycie wieczne
�Wierzê w cia³a zmartwychwsta-
nie�. Znasz t¹ prawdê wiary, a mimo
to ci¹gle stawiasz pytanie o sen ¿ycia,
o to, co bêdzie po �mierci? Chodzisz
do ko�cio³a, aby mieæ papiery, �pasz-
port do nieba�? Lat przybywa. Tyle
domów zburzono. Wszystko przemi-

DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTU
�W.PAW£AAP. DOTESALONICZAN

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umar³ych,
Jemu chwa³a i moc na wieki wieków.

PIERWSZECZYTANIEZ DRUGIEJ
KSIÊGIMACHABEJSKIEJ
2 Mch 7, 1-2.9-14
Wiara braci mêczenników w zmartwychwstanie

EWANGELIA: £k 20, 27-38 Uduchowione ¿ycie zmartwychwsta³ych

2 Tes 2, 16-3,5
Trwaæ w dobrych czynach i szerzyæ Ewangeliê

Podesz³o do Jezusa
kilku saduceuszów,
którzy twierdz¹, ¿e
nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnêli
Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Moj-
¿esz tak nam przepi- sa³: �Je�li
umrze czyj� brat, który mia³ ¿onê,
a by³ bezdzietny, niech jego brat we-
�mie wdowê i niech wzbudzi po-
tomstwo swemu bratu�. Otó¿ by³o
siedmiu braci. Pierwszy wzi¹³ ¿onê
i umar³ bezdzietnie. Wzi¹³ j¹ drugi,
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli,
nie zostawiwszy dzieci. W koñcu
umar³a ta kobieta. Przy zmartwych-
wstaniu wiêc którego z nich bêdzie
¿on¹? Wszyscy siedmiu bowiem mieli
j¹ za ¿onê».

Jezus im odpowie-
dzia³: «Dzieci tego
�wiata ¿eni¹ siê i za
m¹¿ wychodz¹. Lecz
ci, którzy uznani s¹ za
godnych udzia³u
w �wiecie przysz³ym

i w powstaniu z martwych, ani siê ¿eniæ
nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ. Ju¿
bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹
równi anio³om i s¹ dzieæmi Bo¿ymi,
bêd¹c uczestnikami zmartwychwsta-
nia. A ¿e umarli zmartwychwstaj¹, to
i Moj¿esz zaznaczy³ tam, gdzie jest
mowa o krzaku, gdy Pana nazywa �Bo-
giem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bo-
giem Jakuba�. Bóg nie jest Bogiem
umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bo-
wiem dla Niego ¿yj¹».

ja, a BÓG ten sam dla wszystkich,
z tym samym sercem dla wszystkich.
Czeka na ciebie. Nie ma w Biblii ani
jednego s³owa, ¿e bêdziesz ¿y³ wiecz-
nie tu na ziemi.

Je�li z naszym ¿yciem koñczy siê
wszystko, to jest ono podobne do
¿ycia zwierz¹t.

Kilka ostatnich tekstów po�wiêcili�my
modlitwie - rozmowie z Bogiem i roz-
mowie ze wspó³ma³¿onkiem. Rozmo-
wie z Bogiem: Bóg mówi do nas
w Pi�mie �w. my odpowiadamy
modlitw¹ osobist¹, ma³¿eñsk¹
i rodzinn¹. Rozmowie ze wspó³-
ma³¿onkiem: prowadzonej
w obecno�ci Chrystusa, które-
go symbolizuje zapalona �wie-
ca. Te rozmowy musz¹ zmieniaæ na na-
sze ¿ycie, musz¹ je kszta³towaæ i pro-
wadziæ do stawania siê autentycznymi
uczniami Chrystusa. Owocem tych �roz-
mów� ma byæ: poznanie siebie w praw-
dzie ze swoimi wadami i zaletami, roz-
poznanie woli Bo¿ej oraz otwarcie siê
na bli�nich: na wspó³ma³¿onka, dzieci,
rodziców, krewnych, przyjació³, znajo-
mych i wszystkich, którzy mieszcz¹ siê
w przypowie�ci o mi³osiernym samary-
taninie. Nie jest to ³atwy proces. Wyma-
ga przygotowania programu, silnej woli,
zdrowej ambicji i pokory. Ruch Domo-
wego Ko�cio³a proponuje narzêdzie,
zwane regu³¹ ¿ycia. Z definicji przyjê-
cie regu³y ¿ycia, to okre�lenie wysi³ków,
jakie zamierzamy podejmowaæ, aby co-
raz lepiej odpowiadaæ na wolê Boga.
Regu³a, to praca nad sob¹, stale podej-
mowany wysi³ek dla wzrastania w mi-
³o�ci do Boga, wspó³ma³¿onka i innych
ludzi. Jest to praca nad w³asnym cha-
rakterem, umo¿liwiaj¹ca postêp w roz-
woju ¿ycia chrze�cijañskiego w zjedno-
czeniu z Bogiem. Trudne zadanie, ale pa-
miêtajmy �wszystko mogê w tym, który
mnie umacnia�(Flp 4,13). Regu³a ¿ycia
nie jest wiêc �sztuk¹ dla sztuki�, ale pod-

jêciem wysi³ków aby stawaæ siê co-
raz bardziej uczniem Chrystusa.

Regu³¹ ¿ycia ma wyp³ywaæ
z poznania siebie, pozna-
nia woli Bo¿ej, otwarcia
siê na innych; wszystko
w �wietle modlitwy i Pi-
sma �w. Mo¿e dotyczyæ
praktyk religijnych, przy-
k³adowo: podjêcia wysi³-

ków, aby modliæ siê codziennie, rano
i wieczorem, uczestniczyæ we Mszy
�w. w wybrany lub w ka¿dy dzieñ po-
wszedni, regularnie przystêpowaæ do
spowiedzi, uczestnictwa w nabo¿eñ-
stwach majowych czy pa�dzierniko-
wych, modlitwy ró¿añcowej wraz
z domownikami, itp. Mo¿e dotyczyæ
naszej zmiany w sprawach codzien-
nych, utrudniaj¹cych ¿ycie najbli¿-
szym; s³ownictwo, zazdro�æ, niena-
wi�æ, sk¹pstwo, nieporz¹dek, gadul-
stwo, p³ciowo�æ. Wa¿nym jest, aby
okre�lon¹ regu³ê postêpowania pod-
j¹æ i z tej regu³y, w ramach wieczor-
nego rachunku sumienia (wieczornej
modlitwy) przed samym sob¹ zdawaæ
sprawê z wykonania. Przyjête zada-
nie nie mo¿e byæ za trudne, aby nie
prowadzi³o do zniechêcenia, ani te¿
za ³atwe bo nie bêdzie dawaæ satys-
fakcji. Na pocz¹tku drogi winno do-
tykaæ spraw wa¿nych, decyduj¹cych
o ¿yciu w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej,
potem drobniejszych, ale te¿ wa¿nych
z punktu widzenia naszej relacji do
Boga i bli�nich. Z do�wiadczenia wie-
my, ¿e tematów do regu³y ¿ycia ni-
gdy nie braknie.
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 12 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Karol Pustelnik
7.30 �p. Edward i Maria Morhard - r. �m.
8.00 �p. Andrzej Szpara
12.00 �p. Józef Warcha³
18.00 �p. Józef Rosenstrauch z rodzicami

Kunegunda i Józef
�p. Zofia Krawczyk

Sobota 13 listopada
6.00 Sp. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Józef Warcha³
7.30 �p. Tadeusz i Zofia Janikowie - 2 r. �m.
8.00 �p. Zofia Fidelus - 17 r.�m., m¹¿ Henryk,

brat Józef i Rodzice Stefan i Anna
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e w nauce

dlaNikodemaw18 r. urodzin i jego rodziców
18.00 �p. Aleksander Ostrowski - 8 r. �m.

�p. Stanis³aw Rodziñski
�p. Stanis³aw Dro�dziewicz

Niedziela 14 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 Zazmar³ychCz³onków ȳwegoRó¿añca

�p. Melchior Ksi¹¿ek
9.00 �p.HalinaNiewidok-5r.�m.izmarlizrodziny
10.00 Roków �p. Anna i Wojciech Adamczyk
10.30 Obo¿eb³ogipotrzebne³askidlarodzin¯yrków,

Siwków,Dudków,W³odarczyków,S³onikówiRojów,a
dlazmar³ychztychrodzin owieczn¹rado�æ

12.00 �p.Jan i Maria Odrow¹¿
�p. Jan i Rozalia Gibas

13.15 Roczki
18.00 �p. Artur Broñka - 7 r. �m.

Czwartek 11 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 Oszczê�liwyprzebiegoperacjidlaGrzesiaouzdrowienie
7.30 �p. Józef Warcha³
8.00 �p. Stanis³aw Tyrybon - 23 r. �m.
12.00 �p. Zofia Krawczyk
18.00 �p. Piotr, Stanis³awa Cie�lik, Boles³aw syn

�p. Karol PustelnikPoniedzia³ek 08 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Karol Pustelnik
7.30 �p. Czes³awa Zarycka
8.00 �p. Stefania Hrzêstek
12.00 Podziêkowanieza3lata¿ycaKacprazpro�b¹o

dalsz¹opiekêBo¿¹iMatkiNieustaj¹cejPomocy
18.00 �p. Zofia Krawczyk

�p. Józef Warcha³

Wtorek 09 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Józef Warcha³
7.30 �p. Genowefa Hrzêstek
8.00 �p. Stefania Radwan
12.00 �p. Zofia Krawczyk
18.00 �p. Stefania Orkwiszewska

Zmarli z rodziny Gruszeczków

�roda 10 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Maria Klaczak
7.30 �p.Franciszka,JanNowak,Janina,Stanis³awa,Marian
8.00 �p. Zofia Krawczyk
12.00 �p. Teodor ¯ak - 8 r. �m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
Ozdrowieib³og.Bo¿edlarodzinyFia³ków
Za zmar³ych
�p. Józef Warcha³
�p. Karol Pustelnik
�p. Mieczys³aw Gurdek
�p. Józef Madoñ

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

32. Niedziela Zwyk³a - 07 listopada 2010r
1. Dzisiaj sk³adamy ofiary na pokrycie

kosztów wybudowanych organów. Bóg
zap³aæ za wspó³pracê. Po mszy �w. �wiê-
cimy op³atki, które w najbli¿szych
dniach, Panowie Ko�cielny i Organista
bêd¹ roznosiæ do rodzin naszej parafii.
Prosimy o ¿yczliwe przyjêcie - maj¹c
�wiadomo�æ ich ofiarnej pracy w naszej
wspólnocie ko�cielnej.

2. W czwartek 11 listopada mija 92.
rocznica odzyskania przez Polskê niepod-
leg³o�ci. Postaramy siê w tym dniu przy-
stroiæ nasze domy flag¹ narodow¹.

3. W przysz³¹ niedzielê prze¿ywamy
dzieñ solidarno�ci z ko�cio³em prze�lado-
wanym � zw³aszcza w Iraku. Ofiary przy
ko�ciele bêd¹ zbierane na pomoc temu
Ko�cio³owi.

4.W nastêpn¹ niedzielê zaproszeni kle-
rycy z seminarium krakowskiego pomog¹
nam prze¿yæ dzieñ modlitw o powo³ania
kap³añskie i zakonne.

5. Uroczysto�æ odpustowa ku czci
�w. Rafa³a Kalinowskiego u OO. Karme-
litównaGórce bêdziewprzysz³¹ niedzielê
na mszy �w. o godz. 11.45.

6. W poniedzia³ek 15 listopada Kurial-
na Komisja Organistowska dokona ofi-

cjalnego odbioru naszych nowych orga-
nów. Z tej okazji Zapraszamy na koncert
organowy o godz. 17.00 w wykonaniu
muzyka PanaMacieja Panka.

7. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿amy
16 listopada o godz. 15.45. Koszt prze-
jazdu 30 z³. Do Zakopanego, Morskiego
Oka pojedziemy 20 listopada. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³. Do
£agiewnik oraz ko�cio³a Bo¿ego Cia³a,
gdzie s¹ relikwie �w. Stanis³awaKazimier-
czyka pojedziemy 26 listopada. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15 z³.

8. W ostatnich tygodniach podjêli�my
siê renowacji stacji drogi krzy¿owej
w pracowni artystycznej Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Krakowie. Cztery s¹
ju¿ gotowe. Pozosta³e bêdê sukcesyw-
nie odnawiane.

9. Odpust parafialny Ofiarowania NMP
wypadawniedzielê 21 listopada.Mszê �w.
o godz. 12.00 odprawi ks. pra³at Franci-
szekSkupieñ, z okazji 50-lecia kap³añstwa.
Bêdzie wtedy okazja podziêkowaæ Ksiê-
dzu Jubilatowi za cotygodniow¹ pomoc
w spowiedziach w naszej bazylice.

W Jakubowej studni dudni

1.Kanonicznawizytacja uka-
za³a obligatoryjny typ religij-
no�ci w naszej parafii. Polega
na tym, ¿e zobowi¹zania wy-

nikaj¹ce z pewnych uwarunko-

O g ³ o s z e n i a p a r a f i a l n e

wañ trzeba wykonaæ. Natomiast
z dobrej i nie przymuszonej woli
wierni nie nape³ni¹ �wi¹tyni. Tak
by³o podczas wizytacji. Spotka-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

Beatyfikacja Jana Paw³a II w przysz³ym roku?
Proces beatyfikacyjny nie zosta³ prze-

rwany, jak donosz¹ niektóre media, nie-
ustannie postêpuje do przodu i jest w de-
cyduj¹cej fazie - zapewni³ jego postula-
tor ks. S³awomir Oder.

�Teraz, po kilkumiesiêcznej
przerwie, powinna zostaæ zwo-
³ana komisja lekarska powo-
³anaw celuwydania orzecze-
nia na temat tego przypadku,
które mog³oby zostaæ przy-
jête w najbli¿szych tygo-
dniach� - pisze Tornielli.
Przypomina, ¿e chodzi
o uzdrowienie francuskiej za-
konnicy Marie Simon-Pierre
dotkniêtej chorob¹ Parkinsona,
która ust¹pi³a �kilka tygodni po
�mierci Jana Paw³a II - po tym,
jak jej wspó³siostry modli³y siê za wsta-
wiennictwem Papie¿a Polaka... dotkniê-
tego t¹ sam¹ chorob¹�. Po podpisaniu
w grudniu ubieg³ego roku przez Bene-
dykta XVI dekretu o heroiczno�ci cnót
Jana Paw³a II, �rozpoczê³a siê ostat-

nia faza, zwi¹zana z orzeczeniem au-
tentyczno�ci cudu�.

�W ostatnich tygodniach trudno�ci zo-
sta³y rozwi¹zane, a opinia, która zapowia-
da³a siê jako negatywna, okaza³a siê po-

zytywna. Nie trzeba wiêc bê-
dzie zmieniaæ domniemanego
cudu... i teraz zbierze siê ko-
misja lekarska pod przewod-
nictwem profesora Patrizio
Polisca, osobistego lekarza
Papie¿a. Eksperci, których
mo¿e byæ siedmiu, oceni¹
sprawê do grudnia. Fakt, ¿e
postêpuje ona naprzód,
oznacza, ¿e Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych
uwa¿a, ¿e ten cud jest
wa¿ny i uzyska aproba-

tê�, pisze watykanista.

Je¿eli cud zostanie uznany do grudnia,
dodaje, to w ci¹gu miesi¹ca bêd¹ siê mo-
gli nim zaj¹æ teologowie i kardyna³owie.
Dekret o cudzie �prawdopodobnie nawio-
snê trafi na biurko papie¿a�. KAI nr 42

nie Biskupa z rodzicami i ich dzieæmi
z przekazaniem krzy¿a dla kandydatów
do bierzmowania, a tak¿e przekazaniem
ró¿añca kandydatom do pierwszej komu-
nii i spowiedzi �wiêtej by³o bardzo zado-
walaj¹ce. Te dwa nabo¿eñstwa w miarê
wype³ni³y nasz ko�ció³. Na mszy �w.
w �rodê doMatki Bo¿ej Nieustaj¹ce Po-
mocy spodziewa³em siê o wiele wiêcej
uczestników. Tym bardziej liczy³em, ¿e
na zakoñczenie wizytacji, przy po�wiê-
ceniu organówbêdzie nasza bazylikawy-
pe³niona po brzegi. To pierwsze �rodo-
we spotkanie by³o skromniutkie, jak rów-
nie¿ ostatnie wizytacyjne spotkanie nie
usatysfakcjonowa³o serca proboszcza.
Bardzo radosny by³ ingres ks. Biskupa
do tworzonego punktu sakralnego wRo-
kowie. Tam mo¿na by³o uczyæ siê tego,
¿e mo¿e byæ piêkne to, co ma³e. Przy tej
wizytacji po raz kolejny zrozumia³em, ¿e
trzeba szukaæ sposobów i metod by za-
chêciæwiernych do nape³nienia sw¹ obec-
no�ci¹ okre�lonych nabo¿eñstw.

2. Z polecenia ks. biskupówwniedzielê
24 pa�dziernika liczyli�my wiernych
uczestnicz¹cychwemszach �w. oraz przy-
stêpuj¹cych do komunii �w. � tzw. domi-
nicantes et comunicantes. Naliczyli�my
na siedmiu mszach �w. odprawianych
w bazylice oraz sobotniej wieczornej
mszy �w. a tak¿e w kaplicach: Dom Sa-
motnej Matki, DPS przy ul. Pu³askiego,
w Rokowie, w Domu Parafialnym �
³¹czniemê¿czyznby³o1523akobiet 2172.
Czyli w sumie 3695. Do komunii by³o
mê¿czyzn 363, kobiet 838. Razem 1201.

Na terenie naszej parafii prowadz¹
duszpasterstwo tak¿e OO. Karmelici na
Górce. Oni w niedzielê odprawiaj¹ msze

�w. w Sanktuarium �w. Józefa, dwóch
kaplicach szpitalnych, w kaplicywiêzien-
nej, dwóch domach zakonnych oraz
wDPSie.W sumiemê¿czyzn naliczyli na
mszach 673, a kobiet 1040. Rzem 1713.
Dokomunii �w. przyst¹pi³omê¿czyzn184,
a kobiet 578. W sumie 762 osoby.

3. Przyst¹pili�my do odnowienia stacji
DrogiKrzy¿owej. Pracê tê powierzyli�my
pracowni artystycznej przy Muzeum Ar-
chidiecezjalnym w Krakowie. Na razie
przez gruntown¹ konserwacjê przesz³y
cztery stacje, które ju¿ wisz¹ na �cianach.
Piêæ dalszych przekazali�my do pracow-
ni. Piêæ czeka na odnowienie. Za wyko-
nan¹ konserwatorsk¹ pracê czternastu sta-
cji parafialnejDrogiKrzy¿owejmamy za-
p³aciæ 130.000z³.Zachêcamwiernych, aby
porównali jakwygl¹daj¹ cztery odnowio-
ne stacje na �cianach naszej Bazyliki.

4 . Paraf ianie
wraz z kap³a-
nami deka-

natu Wa-

dowice Pó³noc prze¿yli piêkna noc
czuwania na Jasnej Górze. Odby³a siê
29/30 pa�dziernika. Udzia³ parafii by³
nastêpuj¹cy:

Parafia Of.NMP w Wadowicach � 80
osóbwraz z 3 kap³anami, ojcemprzeorem
i dwiema siostrami nazaretankami.
Parafia Chocznia � 90 osób, wraz z dwo-
ma kap³anami i siostr¹ szarytk¹.

Parafia Frydrychowice � 70 osób z jed-
nym kap³anem.
Parafia Tomice � 40 osób z dwoma ka-
p³anami.
Parafia Radocza � 40 osób z dwoma ka-
p³anami.
Parafia Wo�niki � 57 osób z ks. probosz-
czem.
ParafiaWitanowice � 126 osób z dwoma
kap³anami.

Parafia Wysoka � 170 osób z ks. pro-
boszczem.
Parafia Marcyporêba � 75 osób wraz
z czterema zakonnicami.
W sumie by³o 748 osób oraz 15 kap³a-

nów i 7 sióstr zakonnych. Ta noc czuwa-
nia nape³ni³a mnie wielk¹ rado�ci¹, gdy¿
po raz kolejny zauwa¿y³em rozmodlonych
mieszkañców ziemi wadowickiej.

(ci¹g dalszy ze str. 3)


