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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
28. Niedziela Zwyk³a

Ty jesteœ radoœci¹ w p³aczu,

Zwyciêstwem w walce,

Nadziej¹ w œmierci.

Jak¹ s³odycz¹ jest Twoje imiê

w naszych ustach,

jak¹ s³odk¹ harmoni¹,

w naszych uszach,

Jakim upojeniem w naszym

sercu.

Modlimy siê, dziêkuj¹c za

beatyfikacjê Jana Paw³a II.

Rodzina Kolasów

Maria Wolczko

D z i e ñ  S k u p i e n i a

R y c e r s t w a  N i e p o k a l a n e j
P o l s k i  p o ³ u d n i o w e j

10 wrzeœnia br.
Wspólnoty Rycerstwa

Niepokalanej z diecezji krakowskiej,
bielsko-¿ywieckiej, katowickiej i so-
snowieckiej dziêkowa³y Bogu we
wspólnej modlitwie w bazylice Ofia-
rowania NMP w Wadowicach za dar
beatyfikacji Jana Paw³a II.

Zgromadziliœmy siê w Bazylice,
gdzie zostaliœmy serdecznie przywi-
tani przez ks. proboszcza Papieskiej
Bazyliki Stanis³awa Jaœkowca.

Nastêpnie wys³uchaliœmy konferen-
cji pt. „Znaki Maryi” wyg³oszonej
przez ks. Jacka Pêdziwiatra. Ks. Ja-
cek w bardzo ciekawy sposób chro-
nologicznie przedstawi³ historiê osi¹-
gniêæ zdobyczy techniki na tle wy-
darzeñ Koœcio³a Katolickiego.

Obok historycznych wydarzeñ, re-
wolucji, wojny, w tym samym czasie
lub w odstêpie miesiêcy Maryja ob-
jawia siê prostym ludziom wzywaj¹c
do modlitwy. Rok 1830-wrzesieñ ru-
sza pierwszy poci¹g –kilka m-cy póŸ-
niej 27 listopada w Pary¿u na Rue du
Bac Maryja objawia nowicjuszce
Katarzynie Laboure Cudowny Meda-
lik. 1917 ruch Masonerii –i œw. Mak-
symilian zak³ada Rycerstwo Niepo-
kalanej.

Ktoœ powie przypadek – zbieg oko-
licznoœci? Jednak my wiemy, ¿e nie
ma przypadków. W planach Bo¿ych
jest wszystko pouk³adane.

Po konferencji krótka adoracja
w ciszy Najœwiêtszego Sakramentu;
przygotowanie siê do najwa¿niejsze-
go momentu dnia Eucharystii.

Eucharystiê koncelebruj¹ przyby-
li ksiê¿a, s³owo bo¿e g³osi o. Piotr
Cuber. O. Piotr w swojej homilii
mówi o powo³aniu ka¿dego cz³owie-
ka, /które to ka¿dy otrzymuje od
Boga w chwili poczêcia/ o wyborze
drogi ¿yciowej we wspó³pracy
z wol¹ Bo¿¹ lub zmaterializowane-
go œwiata. Wyjaœnienia dokona³ po-
równuj¹c ¿ycie œw. Maksymiliana
z ¿yciem Rudolfa Hoesa.

Po Eucharystii spotykamy siê przy
herbacie, kawie i s³odkoœciach. Jest
to czas na wymianê pogl¹dów, dzie-
lenie siê ¿yciem wspólnot itp.

Dzieñ wspólnoty koñczymy mo-
dlitw¹ przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem koronk¹ do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia.
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Oto S³owo Pañskie.

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA  IZAJASZA:
Iz 25, 6-10a

Uczta mesjañska

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim œwiat³em,

abyœmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powo³ania.

EWANGELIA:    Mt 22, 1-10    Przypowieœæ o zaproszonych na ucztê

Flp 4, 12-14.19-20
Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia

Jezus w przypowieœciach mówi³ do
arcykap³anów i starszych ludu: «Kró-
lestwo niebieskie podobne jest do kró-
la, który wyprawi³ ucztê weseln¹ swe-
mu synowi. Pos³a³ wiêc swoje s³ugi,
¿eby zaproszonych zwo³ali na ucztê,
lecz ci nie chcieli przyjœæ. Pos³a³ jesz-
cze raz inne s³ugi z poleceniem: „Po-
wiedzcie zaproszonym: Oto przygo-
towa³em moj¹ ucztê: wo³y i tuczne
zwierzêta pobite i wszystko jest goto-
we. PrzyjdŸcie na ucztê”. Lecz oni
zlekcewa¿yli to i poszli: jeden na swo-
je pole, drugi do swojego kupiectwa;
a inni pochwycili jego s³ugi i zniewa-
¿ywszy ich, pozabijali. Na to król
uniós³ siê gniewem. Pos³a³ swe woj-
ska i kaza³ wytraciæ owych zabójców,
a miasto spaliæ.Wtedy rzek³ swoim s³u-

gom: „Uczta wprawdzie jest gotowa,
lecz zaproszeni nie byli jej godni. IdŸ-
cie wiêc na rozstajne drogi i zaproœcie
na ucztê wszystkich, których spotka-
cie”. S³udzy ci wyszli na drogi i spro-
wadzili wszystkich, których napotkali:
z³ych i dobrych. I sala zape³ni³a siê bie-
siadnikami. Wszed³ król, ¿eby siê przy-
patrzyæ biesiadnikom, i zauwa¿y³ tam
cz³owieka, nie ubranego w strój wesel-
ny. Rzek³ do niego: „Przyjacielu, jak¿e
tu wszed³eœ nie maj¹c stroju weselne-
go?” Lecz on oniemia³. Wtedy król
rzek³ s³ugom: „Zwi¹¿cie mu rêce
i nogi i wyrzuæcie go na zewn¹trz,
w ciemnoœci! Tam bêdzie p³acz i zgrzy-
tanie zêbów”. Bo wielu jest powo³a-
nych, lecz ma³o wybranych».

S³owo na niedzielê

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla” Mt 22,2
Idziemy na wesele. Uczta przygotowana. Nie byle, kto ciê dziœ zaprasza. Skorzy-

staj! A mo¿e jesteœ jednym z tych Faryzeuszy, uczonych w Piœmie, bo ci siê nie
podoba gospodarz? Bo „klecha” bêdzie znów „zrzêdzi³” o mordowaniu nienaro-
dzonych. Bêdzie mówi³ o szatanie. O piekle. Przecie¿ ja idê na Ucztê Pana, aby
zaczerpn¹æ nowych si³, a on chce znowu „grzebaæ” w moim sumieniu. Strój na
Mszê Œwiêt¹ zapewne masz ³adny. Czysty. Wyprasowany. Krzyk pierwszej mody.
Rób wszystko, abyœ nie us³ysza³: „Przyjacielu, jak¿e tu wszed³eœ nie maj¹c stroju”
(Mt 22,12) duchowego.
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 14 paŸdziernika
   6.00 Œp. Mieczys³aw Drapa - 4 r.œm.
   7.00 Œp. Krystyna Gierek
   7.30 Œp. Urszula Wisiorek

Œp. Anastazja Kreczmer - 12 r. œm.
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Za zmar³ych nauczycieli i pracowników

Szko³y Podstawowej Nr 4 w Wadowicach
  18.00 Œp. Maria Maryniarczyk

Œp. Julian Drapa
Sobota 15 paŸdziernika
   6.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.00 Œp. Maria Lasek
   7.30 Œp. Jadwiga Wójcik
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00   Œp. Krystyna Gierek
  18.00 Œp. Stefan Garlacz

W 50 r. œlubu Stanis³awy i Edwarda
z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
z proœb¹ o dalsz¹ opiekê

Niedziela  16 paŸdziernika
   6.00 Œp. Krystyna Gierek
   7.30 Œp. Jadwiga Sikora z rodzicami
   9.00 Œp. Emilia Chruszcz
  10.00 Roków: Œp. Tadeusz Czaicki i rodzice
  10.30 Œp. Czes³awa Kot
  12.00 W 9 r. œlubu Doroty i Andrzeja, podziêkowanie,

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Karol Piekarczyk - 5 r. œm.

Czwartek 13 paŸdziernika
   6.00 Œp. Krystyna Gierek

Œp. Danuta Szwed
   7.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.30 Œp. Jan Ka³u¿a
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz, Stanis³aw syn-13 r. œm.
  12.00 Œp. Adam Bury
  18.00 Œp. Edward Wiercimak

Œp. Janina RzeŸniczak

Poniedzia³ek  10 paŸdziernika
   6.00 Œp. Krystyna Gierek
   7.00 Œp. Józef i Julia Wiercimak
   7.30 Œp. Maria Krzemieñ
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Œp. Adam Bury
  18.00 Œp. Maria Miarka

Œp. Bogumi³a Leœniak
Wtorek 11 paŸdziernika
   6.00 Œp. Julian Drapa
   7.00 Œp. Adam Bury
   7.30 Œp. Maria Maryniarczyk
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Œp. Krystyna Gierek
  18.00 Œp. Tadeusz Sabuda - 10 r.œm.

Œp. Janina RzeŸniczak
 Œroda 12 paŸdziernika
    6.00 Œp. Urszula Wisiorek
    7.00 Œp. Zofia, Micha³ Cygan, Stanis³aw,

Aniela, Walenty Grabysz
    7.30 Œp. Adam Bury
    8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Œp. Jadwiga, Genowefa, Franciszka
  18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic-
twem NMP i b³. Jana Paw³a II
- O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Szymona,
Krzysztofa, Piotra i Anny

Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Krystyna Gierek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Tadeusz Wysogl¹d
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Franciszek Dudek
Œp. Barbara i Jan Siwek
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Stefania i Franciszek Rykaczewscy
Œp. Janina i Stanis³aw Brzóska

28. Niedziela Zwyk³a - 09 paŸdziernika 2011

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

1. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
wszystkim Parafianom, oraz Goœciom
za udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicz-
nym na rynku wadowickim w ostatni
wtorek w ramach II Œwiatowego Kon-
gresu Mi³osierdzia Bo¿ego.

2. Kazania dziœ g³osi ks. dr Jan No-
wak przygotowuj¹c nas do uroczysto-
œci peregrynacji obrazu Pana Jezusa
Mi³osiernego po parafiach archidiece-
zji krakowskiej, która rozpocznie siê
16 paŸdziernika, od naszej parafii
i potrwa do jesieni 2013 roku.

3. Dziœ w Polsce obchodzimy
XI Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan
Pawe³ II – cz³owiek modlitwy”. Przy
Bazylice zbiórka na pomoc stypen-
dialn¹ dla zdolnej, ale ubogiej m³o-
dzie¿y. Temu samemu dzie³u s³u¿y
zbiórka na rynku.

4. W pi¹tek 14 paŸdziernika ob-
chodzimy Dzieñ Edukacji Narodo-
wej, polecamy Bogu naszych czci-
godnych Nauczycieli, Katechetów
i Wychowawców.

5. W sobotê 15 paŸdziernika
o godz. 10.00 spotkanie Grupy Mo-
dlitwy œw. o. Pio.

6. W przysz³¹ niedzielê od naszej
parafii rozpoczyna siê peregrynacja
obrazu Pana Jezusa Mi³osiernego, któ-
ry zostanie przywieziony do nas z kra-
kowskich £agiewnik. Uroczyste przy-
witanie obrazu o godz. 17.00. W dzi-
siejszym numerze Bazyliki i Carolu-
sa zamieszczony jest program pere-
grynacji obrazu. Gor¹co i serdecznie
zachêcamy naszych Parafian do
udzia³u w tym wielkim wydarzeniu.

7. Zachêcamy wiernych do odma-
wiania ró¿añca w domach lub w ko-
œciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe jest
o godz. 17.30 i dodatkowo rano
o godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.

8. Na wypominki roczne, oraz msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kancela-
rii parafialnej lub w zakrystii. Natomiast
wypominki listopadowe sk³adamy do
skrzynki w kaplicy œw. Rodziny.

9. Wyjazd do Sanktuarium
w £agiewnikach wraz ze zwiedza-
niem muzeum Fabryki Schindlera od-
bêdzie siê w poniedzia³ek 24 paŸdzier-
nika. Wyjazd o godz. 11.00. Koszt
przejazdu wraz z biletem 22 z³.

10. Œwiêci tego tygodnia: w czwar-
tek – wspomnienie b³. Honorata KoŸ-
miñskiego, prezbitera, w sobotê –
wspomnienie œw. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Koœcio³a.

11. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z
naszego regionu.

12.  Na rozpoczynaj¹cy siê ty-
dzieñ, wszystkim parafianom, piel-
grzymom odwiedzaj¹cym nasz¹
Bazylikê, ¿yczymy obfitoœci ³ask
Bo¿ych za wstawiennictwem b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II. Matce
Bo¿ej Ró¿añcowej polecamy
w opiece wszystkich solenizantów
i jubilatów nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

Moje kongresowe prze¿ycie

W dniach od 1–5 paŸdziernika br.
odby³ siê w Krakowie II Œwiatowy
Kongres Bo¿ego Mi³osierdzia. Jego
has³em by³y s³owa: Mi³osierdzie Ÿró-
d³em nadziei. W sanktuarium w Kra-
kowie-£agiewnikach i innych ko-
œcio³ach krakowskich zgromadzili siê
czciciele Bo¿ego Mi³osierdzia ze
wszystkich kontynentów, a¿ z 70 kra-
jów, by podzieliæ siê doœwiadczenia-
mi prze¿ywania mi³osierdzia w ¿yciu
i g³oszenia go œwiatu. By³ to czas
odczytywania orêdzia mi³osierdzia
w kontekœcie «nowej ewangelizacji»
i szukania nowych metod dawania
œwiadectwa o Bogu mi³osierdzia
przed œwiatem. 

Piêkno i g³êbiê Kongresu prze¿y-
³em najpierw uczestnicz¹c we mszy
œw. w poniedzia³ek 3 paŸdziernika
w £agiewnikach, oraz we wtorek
4 paŸdziernika na rynku wadowickim.

Najpierw bior¹c udzia³ w wielkiej
koncelebrze w sanktuarium ³agiew-
nickim uœwiadomi³em sobie aktual-
noœæ s³ów Ojca Œwiêtego, które wy-
powiedzia³ konsekruj¹c œwi¹tyniê
17 sierpnia 2002 r.

„Dlatego dziœ w tym sanktuarium
chcê dokonaæ uroczystego aktu za-
wierzenia œwiata Bo¿emu mi³osier-
dziu. Czyniê to z gor¹cym pragnie-
niem, aby orêdzie o mi³osiernej mi-
³oœci Boga, które tutaj zosta³o og³o-
szone za poœrednictwem Siostry Fau-
styny, dotar³o do wszystkich miesz-
kañców ziemi i nape³nia³o ich serca
nadziej¹. Niech to przes³anie rozcho-

dzi siê z tego miejsca na ca³¹ nasz¹
umi³owan¹ Ojczyznê i na ca³y œwiat.
Niech siê spe³nia zobowi¹zuj¹ca
obietnica Pana Jezusa, ¿e st¹d ma
wyjœæ „iskra, która przygotuje œwiat
na ostateczne Jego przyjœcie” (por.
Dzienniczek, 1732). Trzeba tê iskrê
Bo¿ej ³aski rozniecaæ. Trzeba przeka-
zywaæ œwiatu ogieñ mi³osierdzia.
W mi³osierdziu Boga œwiat znajdzie
pokój, a cz³owiek szczêœcie! To zada-
nie powierzam wam, drodzy bracia
i siostry, Koœcio³owi w Krakowie i w
Polsce oraz wszystkim czcicielom Bo-
¿ego mi³osierdzia, którzy tutaj przy-
bywaæ bêd¹ z Polski i z ca³ego œwia-
ta. B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia!”

Wraz ze mn¹ koncelebrowa³o tê
mszê œw. bardzo wielu biskupów i kar-
dyna³ów z ró¿nych krajów œwiata.
£agiewnicka bazylika rozbrzmiewa-
³a ró¿nymi jêzykami, a tak¿e najró¿-
niejszymi formami œpiewów liturgicz-
nych – poczynaj¹c od Gregorianki,
a koñcz¹c na afrykañskich tam-ta-
mach. Zw³aszcza rzuca³y siê w oczy
stroje przyby³ych z Afryki, Azji, czy
te¿ z Ameryki Po³udniowej. Procesja
z darami by³a urzekaj¹ca. Uczestnicy
nagrodzili wielkimi brawami egzo-
tyczn¹ parê z Azji, która w rytmie tañ-
ca nios³a swój dar, który z³o¿y³a na
rêce g³ównego Celebransa. W czasie
procesji stoj¹cy obok nas chór z Afry-
ki œpiewa³ radosn¹ pieœñ zbawienia.

Byœmy mogli zrozumieæ homiliê
wypowiedzian¹ po francuska korzy-
staliœmy ze specjalnych s³uchawek.

Zauwa¿y³em równie¿, jak w naszych
czasach jêzyk angielski jest tak uni-
wersalnym sposobem porozumienia,
jak w czasach œredniowiecznych by³a
³acina. W £agiewnikach w tym dniu
mo¿na by³o doœwiadczyæ, jak najró¿-
norodniejsze problemy nêkaj¹ce
wspó³czesny œwiat pragn¹ sprawiedli-
woœci, która musi opieraæ siê na mi-
³osiernej mi³oœci. Nad o³tarzem Bazy-
liki jest wielki obraz Mi³osierdzia Bo-
¿ego, a w tych dniach przed o³tarzem
zosta³y ustawione obrazy dwóch
Aposto³ów Mi³osierdzia Bo¿ego:
œw. Siostry Faustyny, oraz b³. Jana
Paw³a II. To oni stali siê narzêdziami
i Heroldami przepowiadaj¹cymi œwia-
tu, i¿ „Nie znajdzie ludzkoœæ
uspokojenia, dopóki siê nie zwróci
z ufnoœci¹ do mi³osierdzia mojego”.

Drugie spotkanie w ramach II Kon-
gresu prze¿y³em we wtorek 4 paŸ-
dziernika na rynku wadowickim.
By³o to nabo¿eñstwo ekumeniczne
o mi³osierdzie dla nas i œwiata ca³e-
go. Rozkopany rynek w tym dniu by³
uporz¹dkowany i wype³niony
uczestnikami nabo¿eñstwa. Wielu
z nich by³o po raz pierwszy w Wa-
dowicach. Duch Jana Paw³a II wci¹¿
siê unosi nad miejscem, które okre-
œli³, ¿e tu w Jego ¿yciu wszystko siê
zaczê³o. Tym razem czeœæ Jezusa

bogatego w mi³osierdzie zosta³a uka-
zana poprzez nauczanie Jana Paw³a
II. W tym dniu na rynku wadowic-
kim na ró¿ny sposób ukazywano g³ê-
biê i potrzebê mi³osierdzia. Wyœpie-
wa³ j¹ chór, który przyby³ do Wado-
wic z Bia³ej Podlaskiej. Mówi³ o niej
Kardyna³ rzymski Angelo Comastri
– opiekuj¹cy siê bazylik¹ waty-
kañsk¹. Da³ o niej œwiadectwo prof.
Carl Anderson – Rycerz Kolumba.
Chwytaj¹ce za serce by³y czytane
wyj¹tki Pisma Œwiêtego, a tak¿e b³o-
gos³awieñstwa wypowiedziane przez
prze³o¿onego Koœcio³a prawos³aw-
nego i ewangelickiego. Stra¿acka
Orkiestra z Choczni jak zawsze by³a
nie do zast¹pienia. Tworzy³a nastrój.
Pó³ sukcesu do prze¿ycia tego nabo-
¿eñstwa przysporzy³a wspania³a, s³o-
neczna, ciep³a, jesienna pogoda.
By³o to unikalne nabo¿eñstwo w hi-
storii Wadowic.

Po raz kolejny wadowicki rynek
stal siê piêknym przed³u¿eniem ba-
zyliki. Dziêkowa³em Chrystusowi
bogatemu w mi³osierdzie, ¿e natchn¹³
ks. kard. Stanis³awa Dziwisza do zre-
alizowania czêœci Œwiatowego Kon-
gresu Mi³osierdzia w Wadowicach.
Noszê wielk¹ wdziêcznoœæ dla Orga-
nizatorów tej piêknej uroczystoœci.

Wielka wdziêcznoœæ
Wieczór papieski 2 paŸdziernika, dziêki zespo³owi ze szko³y im. Jana Paw³a II

z Mucharza, by³ wzruszaj¹cy. Obecnoœæ ks. Pra³ata oraz ks. Proboszcza, a tak-
¿e bardzo wielu Parafian z Mucharza nape³ni³a nabo¿eñstwo bogat¹ histori¹ tej
parafii, a tak¿e jej ¿ywotnoœci¹ wykazan¹ przez zespó³, które prowadzi³ Pan
Marian Fujak - Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mucharzu. Bóg zap³aæ.


