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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
29. Niedziela Zwyk³a

Maria Zadora

Kochany Ojcze Œwiêty, zajmujesz szczególne miejsce w naszych

sercach, jesteœ dla nas wielkim wzorem, dobrym Ojcem i niezwyk³ym

Przyjacielem. Dziêkujemy Ci, ¿e nauczy³eœ nas ¿yæ, kochaæ, wierzyæ.

Obiecujemy, ¿e nie damy siê zwyciê¿yæ z³u, ale bêdziemy go dobrem zwyciê¿aæ.

Modli³a siê Rodzina Ogieg³o

tysiego rodu Kalatów –
Kalatówkami, po³o¿o-
nej na wysokoœci
1198m npm. Tu na ³aw-
kach przed hotelem
górskim w promie-

niach s³oñca odpoczywamy, podzi-
wiamy piêkno otaczaj¹cych nas gór,
zw³aszcza Myœlenicki Turnie, Ka-
sprowy Wierch.

Jedna z gawêd tatrzañskich powia-
da, ¿e wprawdzie Bóg wszystko stwo-
rzy³ z niczego, to jednak góry stwo-
rzy³ z okruchów gwiazd. Stworzy³ je
po to, aby – jak sam mówi³ Bóg –
„be³o na cym posiedzieæ i wypoc¹æ
i zeby be³o po Nim pami¹tkom do
koñca œwiata”.

Po odpoczynku ruszamy dalej, po
45 minutach docieramy do maleñkie-
go, uroczego schroniska na Hali Kon-
dratowej. Niewiele wiêksze od zwy-
k³ego sza³asu, stoi u stóp Giewontu.
St¹d na szczyt Giewontu ju¿ niedale-
ko /dosz³y z naszej grupy dwie pa-
nie/. Krzy¿ ma 17,5 m wysokoœci,
przy czym 2,5 m konstrukcji jest
wpuszczone w ska³ê. Jego ramiê po-
przeczne ma 5,5 m d³ugoœci. Uroczy-
ste poœwiêcenie krzy¿a na Giewon-
cie odby³o siê 19 sierpnia 1901 roku.
Do tego krzy¿a nawi¹za³ Papie¿ Jana
Pawe³ II w swej homilii, wyg³oszo-
nej w 1997 r. podczas mszy œw. pod

Wielk¹ Krokwi¹: „Dzi-
siaj dziêkowa³em Bogu
za to, ¿e wasi przodko-
wie na Giewoncie
wznieœli krzy¿. Ten
krzy¿ patrzy na ca³¹
Polskê, od Tatr a¿ do Ba³tyku i ten
krzy¿ mówi ca³ej Polsce – Sursum
Corda, w górê serca. Trzeba, a¿eby
ca³a Polska, od Ba³tyku a¿ po Tatry,
patrz¹c w stronê krzy¿a na Giewon-
cie, s³ysza³a i powtarza³a: „Sursum
Corda, w górê serca”.

My te¿ dziêkowaliœmy Bogu, ¿e
mogliœmy tu dotrzeæ i z wysokoœci
1335 m nacieszyæ oczy piêknem Tatr,
tu czu³o siê ich majestat.

Sta³y wysoko w ogniu, oblane
skrzep³¹ krwi¹ œwiec¹c¹; by³a w nich
skamienia³a hardoœæ i potêga, i mar-
twa duma konaj¹cych przed œwiatem
olbrzymów.(...)

Wszyscy poczuli w sercach swo-
ich, ¿e ich owia³o dziwne tchnienie.
Coœ, co zapiera oddech w piersi, ta-
muje wyrazy, budzi nieznane jakieœ
dreszcze, rozkoszne i œwiête.

Bo tak owiewa serca ludzkie dziw-
ne tchnienie Tatr. (W³. Orkan)

Z ¿alem opuszczamy to urocze
miejsce, ale pora wracaæ, mo¿e za rok
znów tu wrócimy. Sk³adamy serdecz-
ne Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi za ko-
lejn¹ wspania³a pielgrzymkê, za to ¿e
mogliœmy spojrzeæ z bliska na Tatry,
które same chwal¹ Boga.

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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Ks. St. Gorgol

Oto S³owo Pañskie.

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PAW£A DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:   Mt 22, 15-21

Iz 45, 1. 4-6
1 Tes 1, 1-5b

Oddajcie Cezarowi to, co nale¿y do Cezara,
a Bogu to, co nale¿y do Boga.

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali
siê, jak by podchwyciæ Go w mowie.
Pos³ali wiêc do Niego swych uczniów
razem ze zwolennikami Heroda, aby
Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy,
¿e jesteœ prawdomówny i drogi Bo¿ej
w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te¿
nie zale¿y, bo nie ogl¹dasz siê na oso-
bê ludzk¹. Powiedz nam wiêc, jak Ci
siê zdaje? Czy wolno p³aciæ podatek

Król Cyrus narzêdziem Boga
Pawe³ dziêkuje Bogu za wiarê, nadziejê
i mi³oœæ Tesaloniczan

Odwieczny problem. Pieni¹dz. P³aciæ,
czy nie p³aciæ podatku. Rozszyfrowa³
ich JEZUS i mówi: „Poka¿cie mi mo-
netê. Co na niej widzicie pyta? Odpo-
wiadaj¹, ¿e wizerunek Cezara”. A wiêc
moneta nale¿y do niego. Oddajcie mu
j¹. Jest to ostrze¿enie dla duchownych,

„Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to,

co nale¿y do Boga” Mt 22,21
aby za bardzo nie „wchodzili w poli-
tykê”. Ty dziecko Bo¿e nale¿ysz do
Boga nie zapominaj o tym. BOGU daj,
wiêc to, co do NIEGO nale¿y. Czyñ
mi³osierdzie. Zwróæ MU talenty, które
otrzyma³eœ. Czy ju¿ powiêkszy³eœ za-
soby JEGO skarbca?

skiego cudownie uratowanego od
œmierci w bitwie pod Cecor¹ w 1620
roku. Kult Pana Jezusa Ukrzy¿owa-
nego w Mogile posiada wielowie-
kow¹ tradycjê. Od lat pielgrzymi
przybywaj¹ tu z ró¿nych stron na
pierwszopi¹tkowe czuwania nocne.
My o godzinie 15.00 uczestniczyli-
œmy w nabo¿eñstwie prowadzonym
przez jednego z cystersów. Krzy¿ jest
nasz¹ ucieczk¹. W nim mamy szu-
kaæ ratunku i pociechy. Jak mówi³
Jan Pawe³ II w 1979 roku w Mogile
jest On wpisany w ca³e nasze ¿ycie.
Trzeba z Krzy¿a Chrystusowego
czerpaæ moc i si³ê.

Po nabo¿eñstwie w Mogile udaje-
my siê do Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia w £agiewnikach, gdzie

uczestniczymy we mszy œw. w kon-
celebrze której bierze udzia³ ks. Infu-
³at. Tutaj Jan Pawe³ II powiedzia³: Trze-
ba iskrê Bo¿ego mi³osierdzia roznie-
ciæ na ca³y œwiat. Trzeba przekazywaæ
œwiatu ogieñ mi³osierdzia. W mi³osier-
dziu Boga œwiat znajdzie pokój a cz³o-
wiek szczêœcie. W homilii celebrans
mówi³ o œwiadectwie wiary B³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II, a tak¿e o mo-
dlitwie i cierpieniu Œwiêtego Ojca Pio.

Wracaj¹c do Wadowic dziêkowali-
œmy Bogu za ten piêkny s³oneczny
dzieñ. Za œwiadectwa wiary, jakich
mogliœmy wys³uchaæ w Opactwie Cy-
stersów w Mogile i Sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Nastêpny wyjazd do £agiewnik bêdzie
24 paŸdziernika br.

Rozalia Borkowska

Pielgrzymka w Tatry
26 wrzeœnia 2011 roku grupa piel-

grzymów z Wadowic z ks. infu³atem
Jakubem Gilem wyruszy³a na podzi-
wianie ich piêkna. Pierwszym miej-
scem, do którego udaliœmy siê po
przyjeŸdzie do Zakopanego by³y
Kalatówki. Ktokolwiek wêdruje po
tatrzañskich szlakach nie omija tego
miejsca, w którym œw. Brat Albert
pozostawi³ swój niezatarty œlad. Za-
kopiañska pustelnia na Kalatówkach
to przede wszystkim cenna relikwia,
to wielce czcigodne miejsce uœwiê-
cone pobytem, prac¹, modlitw¹
i cierpieniem œw. Brata Alberta. Tu
siadywa³ przed domem na drewnia-
nych schodach i w g³êbokim milcze-

niu, okiem artysty, mistyka patrzy³ na
góry. Tu w kaplicy przed cudownym
Chrystusem rozpiêtym na krzy¿u za-
tapia³ siê w kontemplacji. My te¿
w tym miejscu modlimy siê.

Zwiedzamy chatkê z cel¹ Brata Al-
berta, stajemy w zadumie nad ¿yciem
cz³owieka, który potrafi³ siê wyrzec
wszystkiego, aby zejœæ na samo dno
nêdzy ludzkiej. W Ksiêdze Pami¹tko-
wej ktoœ napisa³: „Gdy stracisz wiarê
w Boga, w ludzi – przyjdŸ tutaj”.

Œliczna pogoda zachêca nas do dal-
szej wêdrówki. Po 30 minutach docie-
ramy do jednej z najpowabniejszych
polan tatrzañskich, nazwanej od so³-

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Cezarowi, czy nie? Jezus przejrza³ ich
przewrotnoœæ i rzek³: Czemu Mnie wy-
stawiacie na próbê, ob³udnicy? Poka¿-
cie Mi monetê podatkow¹! Przynieœli
Mu denara. On ich zapyta³: Czyj jest
ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Ce-
zara. Wówczas rzek³ do nich: Oddaj-
cie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Ce-
zara, a Bogu to, co nale¿y do Boga.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

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

Œp. El¿bieta Szczerbowska, ur. 1942r., zam. ul. Sienkiewicza

Œp. Stanis³awa Guzdek, ur. 1932r., zam. ul. Sadowa

Œp. Stanis³aw Zaj¹c, ur. 1933r., zam. ul. ¯ródlana

Œp. Zofia £uba, ur. 1930r., zam. ul. Pu³askiego

Œp. Bronis³aw Klimowski, ur. 1952r., zam. Os. XX-lecia

Pogrzeb
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 21 paŸdziernika
   6.00 Œp. Krystyna Gierek
   7.00 Œp. Jan Ka³u¿a

Œp. Stanis³aw Szymczak - 35 r.œm.
   7.30 Œp. Urszula Wisiorek

Œp. Bronis³aw Klimowski
   8.00 Œp. W³adys³aw i Zofia Cholewka

Œp. Anna, Alojzy i Karol
  12.00 Œp. Boles³aw G³adyœ
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

W 80 r. urodzin Stanis³awa z podziekowaniem
za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og.

Sobota 22 paŸdziernika
   6.00 Œp. Marianna Hanusiak

Œp. Franciszek Tatara
   7.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy Tatar

za wstawiennictwem b³og. Jana Paw³a II
   8.00 Œp. Maria i Boles³aw oraz Rodzice
  12.00   Œp. Izabela Ceremuga
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Stanis³aw Musia³ - 6 r.œm.
Niedziela  23 paŸdziernika
   6.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
   7.30 Œp. Maria Miarka

Œp. Tadeusz Miarka - 17 r.œm., Rodzice i Teœciowie
   9.00 Œp. Emilia Chruszcz
  10.00 Roków: Œp. Maria i Józef Gracjasz
  10.30 Œp. Stanis³aw P³onka - 2 r.œm.
  12.00 Œp. Zdzis³aw Stroka - 10 r.œm.
  13.15 Œp. Jan, Irena, Anna
  18.00 Œp. Maria Czopek - 26 r.œm.

Czwartek 20 paŸdziernika
   6.00 Œp. Monika Ciebla - 1 r.œm.

Œp. Urszula Wisiorek
   7.00 Œp. Irena £apka
   7.30 Œp. Maria Maryniarczyk
   8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zdzis³awy
  12.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Krystyna Gierek

Poniedzia³ek  17 paŸdziernika
   6.00 O Bo¿e b³og. i opiekê MB dla ca³ej rodziny

Jagody i Tomasza Fityka wraz z dzieæmi,
a szczególnie o zdrowie Basi, pomoc
w nauce dla Franciszka

   7.00 Œp. Irena £apka
   7.30 Dziêkczynno-b³agalna dla Grzegorza i

Ma³gorzaty za wst. b³. Jana Paw³a II
   8.00 Œp. Krystyna Gierek
  12.00 Œp. Tadeusz Barycz

Œp. Franciszek Zadora - 14 r.œm.
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Urszula Wisiorek
Wtorek 18 paŸdziernika
   6.00 Œp. Józef Niziñski
   7.00 Œp. Irena £apka
   7.30 Œp. Urszula Wisiorek
   8.00 Œp. Maria Krzemieñ
  12.00 Œp. Krystyna Gierek
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Anna i Piotr Choczyñscy, Zofia
i Stefan Flaga

 Œroda 19 paŸdziernika
    6.00 Œp. Józef Niziñski
    7.00 Œp. Irena £apka
    7.30 Œp. Krystyna Gierek
    8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Dziêkczynna za 18 lat Paw³a z proœb¹

o ³aski jego nawrócenia i ca³ej jego rodziny
  18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic-
twem NMP i b³. Jana Paw³a II

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Zofia Kolber - 11 r.œm.
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Piotr Rataj - 7 r.œm.
Œp. Anna Bando³a, Henryka córka
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Wanda i Jan, Stanis³aw i Józef
Œp. Bronis³aw Klimowski

29. Niedziela Zwyk³a - 16 paŸdziernika 2011

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Od naszej parafii rozpoczyna siê
dziœ peregrynacja obrazu Pana Jezu-
sa Mi³osiernego, który zostanie przy-
wieziony do nas z krakowskich
£agiewnik i bêdzie u nas przebywa³
do jutra. Uroczyste przywitanie ob-
razu dziœ o godz. 17.00. Nie bêdzie
mszy œw. o godz. 18.00. O godz.
21.00 zapraszamy na Drogê Krzy-
¿ow¹, a od godz. 22.00 wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu. O godz.
24.00 msza œw. Od godz. 2.00 do
6.00 ci¹g dalszy adoracji.

Jutro ci¹g dalszy Nawiedzenia Ob-
razu Pana Jezusa Mi³osiernego, któr¹
rozpoczniemy msz¹ œw. dla pracuj¹-
cych o godz. 6.00. O godz. 12.00 za-
praszamy chorych na mszê œw. z Sa-
kramentem Namaszczenia. Uroczy-
stoœæ po¿egnania obrazu rozpocznie
siê o godz. 15.00 Szczegó³owy pro-
gram nawiedzenia znajduje siê
w gablotach, oraz w ostatnim nume-
rze Bazyliki oraz Carolusa.

Matko Bo¿a, Matko Mi³osierna,
Twemu Niepokalanemu Sercu od-
dajemy ufnym sercem dzie³o od-
wiedzin naszej parafii przez Jezusa
Mi³osiernego. Spraw, by szczegól-
ne b³ogos³awieñstwo towarzyszy³o
wszystkim, którzy spotkaj¹ przy-
chodz¹cego Jezusa w obrazie Jego
Mi³osierdzia. Gor¹co i serdecznie
zachêcamy naszych Parafian do
udzia³u w tym wielkim wydarzeniu.
Jezu ufam Tobie.

2. W œrodê o godz. 16.30 spotka-
nie Akcji katolickiej.

3. W czwartek na godz. 17.00 za-
praszamy cz³onków Rycerstwa Nie-
pokalanej.

4. Wadowickie Centrum Kultury za-
prasza na cykl koncertów organowych,
z których pierwszy odbêdzie siê
w przysz³¹ niedzielê, 23 paŸdziernika
o godz. 16.00 w naszej Bazylice.

5. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
tym, którzy w ostatni¹ niedzielê z³o-
¿yli ofiarê w kwocie 2.425,- z³ na po-
moc stypendialn¹ dla zdolnej, lecz
ubogiej m³odzie¿y.

6. Zbli¿a siê miesi¹c listopad – mie-
si¹c szczególnej pamiêci o zmar³ych.
Zatroszczmy siê o zewnêtrzny wygl¹d
grobów naszych bliskich. Tym bar-
dziej pamiêtajmy o pomocy ducho-
wej. Tak¹ pomoc wyœwiadczamy
przez nasz¹ modlitwê, czyny mi³osier-
ne, zyskiwane odpusty, zamawiane
msze œw., a tak¿e proœby o wypomin-
ki. W naszej bazylice, przez ca³y li-
stopad przed wieczorn¹ msz¹ œw.,
modlimy siê na ró¿añcu za zmar³ych
– czytamy wtedy wypominki mie-
siêczne. Roczne wypominki odczy-
tujemy w modlitwie przed poszcze-
gólnymi niedzielnymi mszami œw.
Prosimy w rocznych wypominkach
dawaæ zwiêz³e spisy zmar³ych. Sk³a-
damy dowolne ofiary – maj¹c œwia-
domoœæ, ¿e jest to roczny obowi¹zek
podejmowany przez kap³anów.
Oprócz wypominków przyjmujemy
na msze œw. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Œwiêtych oraz Dzieñ Za-
duszny. Na cmentarzu parafialnym
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ks. Infu³at

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Rocznica wyboru
W dzisiejsz¹ niedzielê, 16 paŸ-

dziernika mijaj¹ 33 lata, od nieza-
pomnianego wydarzenia, jakim by³
wybór na Stolicê œw. Piotra kardy-
na³a krakowskiego Karola Wojty-
³y. By³ to w historii Koœcio³a nie-
zapomniany pontyfikat. Wielki nie
tylko z powodu d³ugoœci czasowej
– a¿ nieca³e 27 lat, lecz zw³aszcza
niezwyk³y z powodu tego, co ten
Papie¿ zainicjowa³ w Koœciele.
Wci¹¿ wracamy do tych zdarzeñ.
Poszczególne Niedziele Papieskie
– w tym roku obchodzona ju¿ jako
11. Niedziela, uœwiadamiaj¹ nam
piêkno i g³êbiê tego Pontyfikatu.
Wyniesienie na o³tarze 1 maja 2011
roku by³o nieomylnym g³osem Ko-
œcio³a potwierdzaj¹cym œwiêtoœæ
polskiego Papie¿a.

¯aden Obywatel nie rozs³awi³ tak
swego miasta i Ojczyzny jak nasz b³o-
gos³awiony Rodak. Odchodz¹cy czas
bardzo sprzyja zapomnieniu. W Wa-
dowicach musimy siê przed tym bro-
niæ. Wci¹¿ trzeba siê uczyæ Wielkie-
go B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Nieustannie trzeba robiæ wysi³ki, ¿e
póki my ¿yjemy to Ojciec Œwiêty po-
chodz¹cy z Wadowic bêdzie dla nas
wci¹¿ aktualny i ¿ywy. Chcemy Jego
historiê przekazywaæ m³odszemu po-
koleniu, a tak¿e przybywaj¹cym
z bliska i daleka do naszego miasta.
Jest to piêkne zadanie dla rodzin,
szkó³ i zak³adów pracy.

Wa¿nym równie¿ naszym zadaniem
jest tak rozpalaæ wiarê, a¿eby za przy-
czyn¹ Ojca Œwiêtego wypraszaæ cuda.
Bóg specjalnie ingeruje za przyczyn¹

okreœlonego B³ogos³awionego, jeœli
siê Go natarczywie w okreœlonych in-
tencjach prosi. Ewangelia czêsto opi-
suje zdarzenia, w których szczegó-
³owo przedstawia natarczywoœæ,
a nawet nieustêpliwoœæ prosz¹cych
Jezusa. Przypomnijmy sobie posta-
wê kobiety kananejskiej, która po-
mimo odtr¹cenia od Jezusa nie znie-
chêca³a siê. Zwyciê¿ony Jezus natar-
czywoœci¹ kobiety zawo³a³: „O nie-
wiasto, wielka jest twoja wiara.
Niech ci siê stanie to, o co prosisz”.

Czym bardziej doœwiadczamy
w naszych czasach sp³ycenia wiary,
przekreœlenia wa¿noœci Boga
w ¿yciu cz³owieka, a tak¿e niepo-
trzebnoœci Koœcio³a – tym bardziej
niech nas te wspó³czesne braki mo-
bilizuj¹ do potê¿nej, g³êbokiej wiary.

Kierujê tê proœbê do tych, którzy tê
wa¿n¹ sprawê rozumiej¹. W Wado-
wicach, a zw³aszcza w naszej parafii
powinien rozwin¹æ siê bardzo ¿ywy
kult b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Trzeba tutaj gor¹cych serc, a¿eby
w tym papieskim mieœcie Bóg spra-
wia³ cuda i przez nie bêdzie mo¿na
myœleæ o realizacji procesu kanoniza-
cyjnego, którego epilogiem jest og³o-
szenie Œwiêtym Jana Paw³a II. Ten pro-
ces jest w zasiêgu naszych mo¿liwo-
œci. Bez nas jednak siê nie obejdzie.
By³oby degradacj¹ naszego miasta,
gdyby inni nas w rozwoju kultu B³o-
gos³awionego Papie¿a wyprzedzali.

Dziœ, gdy przyjmujemy obraz Je-
zusa bogatego w mi³osierdzie wraz
z relikwiami Aposto³ów tego Mi³o-
sierdzia, niech siê rodz¹ w nas kon-
kretne postanowienia.

Mi³oœæ bez granic
23 wrzeœnia, jak co miesi¹c, piel-

grzymujemy z ks. Infu³atem Jaku-
bem Gilem do £agiewnik. Jest to
dzieñ wspomnienia œw. Ojca Pio.
Ksi¹dz Infu³at przybli¿y³ nam postaæ
jednego z najbardziej wspó³czeœnie
popularnych œwiêtych. Francesco
Forgione urodzi³ siê w Pietrelcinie
w 1887 roku. Przyj¹³ franciszkañski
habit kapucynów. Jako zakonnik
mieszka³ w San Giowanni Rotondo,
gdzie jeszcze za ¿ycia zje¿d¿a³y t³u-
my, aby oddaæ czeœæ jego krwawi¹-
cym ranom. Stygmaty Œwiêtego by³y
otwarte przez 50 lat. Zakonnik ca³e
dnie poœwiêca³ modlitwie i s³ucha-
niu spowiedzi. Zmar³ 23 wrzeœnia

1968 roku. Wierni przybywali, aby
wstawia³ siê za nimi u Boga. Tu po-
zostawi³ wielkie dzie³o swego ¿ycia:
Dom Ulgi w Cierpieniu

Pierwszym etapem naszej wrzeœnio-
wej pielgrzymki by³o Sanktuarium
Krzy¿a Œwiêtego w Mogile. Modlili-
œmy siê tu przy ³askami s³yn¹cym
wizerunku Chrystusa Ukrzy¿owane-
go. Wed³ug tradycji Krzy¿ zosta³
wy³owiony z Wis³y za czasów Bisku-
pa Odrow¹¿a na pocz¹tku XIII wie-
ku. Nad wizerunkiem Chrystusa wid-
nieje napis w jêzyku ³aciñskim „Ca-
ritas sine modo” co znaczy „Mi³oœæ
bez Granic” Kaplica i o³tarz zosta³y
ufundowane przez Stefana ¯ó³tow-

(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

w te dwa dni odprawiamy msze œw.
o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00.

7. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii
w listopadzie przez dwie soboty, 05.
i 12. listopada o godz. 16.00 oraz dwie
niedziele 06. i 13. listopada na mszy
œw. o godz. 9.00 i po niej spotkanie
w domu parafialnym, a nie jak dotych-
czas przez cztery kolejne niedziele.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Ignace-
go Antiocheñskiego, biskupa i mê-
czennika, we wtorek – œwiêto
œw. £ukasza, Ewangelisty, w czwar-

tek – uroczystoœæ œw. Jana Kantego,
prezbitera, g³ównego patrona archi-
diecezji krakowskiej i miasta Krako-
wa, w pi¹tek – wspomnienie b³. Ja-
kuba Strzemiê, biskupa.

9. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

10. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy obfitoœci ³ask od Jezusa bo-
gatego w mi³osierdzie, który nawie-
dza nasz¹ Bazylikê. Matce Bo¿ej Ró-
¿añcowej polecamy w opiece wszyst-
kich solenizantów i jubilatów nadcho-
dz¹cych dni.


