Sub tuum praesidium...
Pod Twoj¹, Maryjo, obronê uciekamy siê.
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Twojej opiece zawierzamy dzieje tego miasta,
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Koœcio³a krakowskiego i ca³ej Ojczyzny.
Twojej matczynej mi³oœci oddajemy los ka¿dego z nas z osobna,
naszych rodzin i ca³ego spo³eczeñstwa.

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Naszymi proœbami racz nie gardziæ w potrzebach naszych,

34. Niedziela Zwyk³a - Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata

ale od wszelakich z³ych przygód racz nas zawsze wybawiaæ.
Wypraszaj nam, Maryjo, ³askê wiary, nadziei i mi³oœci(…)
Jan Pawe³ II, papie¿

Ojcze Œwiêty Janie Pawle II – patrz¹cy z okna Pana, okryj nasz¹ rodzinê
p³aszczem wiary, tak jak to czyni³eœ na ziemi okrywaj¹c dzieci, a my chwycimy siê tego p³aszcza i bêdziemy czuwaæ przy Jezusie razem z Tob¹.
fot. KG
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Niech Jezus Chrystus bêdzie Panem naszego ¿ycia, naszych myœli, pra-
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gnieñ i czynów.

Stanis³awa Walczakowa
Artur Walczak

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA EZECHIELA:
Ez 34, 11-12.15-17
Chrystus zna swoje owce

EWANGELIA:

LISTU ŒW.PAW£A DO KORYNTIAN:
Królestwo Bo¿e
1 Kor 15, 20-26.28

Mt 25, 31-46 Chrystus bêdzie s¹dzi³ z uczynków mi³oœci

Ciê? Kiedy widzieliœmy ciê chorym lub
w wiêzieniu i przyszliœmy do Ciebie?”
Król im odpowie: „zaprawdê powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili”. Wtedy odezwie siê do tych
po lewej stronie: „IdŸcie precz ode mnie,
przeklêci, w ogieñ wieczny, przygotowany diab³u i jego anio³om. Bo by³em
g³odny, a nie daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a nie daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a nie przyjêliœcie Mnie; by³em
nagi, a nie przyodzialiœcie Mnie; by³em
chory i w wiêzieniu, a nie odwiedziliœcie
Mnie”. Wówczas zapytaj¹ i ci: „Panie,
kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w wiêzieniu, a nie
us³u¿yliœmy Tobie?” Wtedy odpowie im:
„Zaprawdê powiadam wam: Wszystko,
czego nie uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych, tegoœcie i Mnie nie uczynili”. I pójd¹ ci na mêkê wieczn¹, sprawiedliwi zaœ do ¿ycia wiecznego».
Oto S³owo Pañskie.

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy anio³owie z Nim, wtedy zasi¹dzie na swoim tronie, pe³nym
chwa³y. I zgromadz¹ siê przed Nim
wszystkie narody, a On oddzieli jednych
od drugich, jak pasterz oddziela owce od
koz³ów. Owce postawi po prawej, a koz³y po lewej stronie. Wtedy odezwie siê
Król do tych po prawej stronie: „PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata. Bo by³em
g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi,
a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory,
a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie”. Wówczas zapytaj¹ sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym i nakarmiliœmy Ciebie? spragnionym i daliœmy Ci piæ? Kiedy widzieliœmy Ciê przybyszem i przyjêliœmy Ciê? lub nagim i przyodzialiœmy

Zaproszenie do królestwa
W naszym ¿yciu s¹ zwyciêstwa i s¹ pora¿ki. Walczymy. W ka¿dej walce jest
pokonany i zwyciêzca. Walczymy o w³adzê, o stanowisko. BÓG nie zna nienawiœci. Nie chce byœmy zdobywali bogactwa i tereny przemoc¹. Wyzyskiem drugiego cz³owieka. CHRYSTUS chce królowaæ w twoim ¿yciu mi³osierdziem
z krzy¿a. Z Golgoty wydaje dekret mi³osierdzia „OJCZE przebacz im, bo nie
wiedz¹, co czyni¹” (£k 23,34). Wokó³ nas tylu potrzebuj¹cych. Tylu wo³a
o pomoc, o litoœæ, o chleb. PANIE, chcê CIÊ nakarmiæ, przyodziaæ, napoiæ.
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Ks. St. Gorgol

nego jakby przychodzi³ z Wadowic,
bo Orawska Polhora jest najbli¿ej po³o¿ona Jego rodzinnego miasta.
W 1995 roku Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II powiedzia³: „Wysokie Tatry,
takie drogie sercu S³owaków i Polaków. One nie rozdzielaj¹, ale spajaj¹
dwa narody, zbli¿aj¹ je do siebie”.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Kultury. Sala by³a piêknie udekorowana w bia³o-¿ó³tych kolorach.
Wœród podawanych potraw nie zabrak³o s³ynnych kremówek, ale tym
razem nie z Wadowic, chocia¿ Kardyna³ Dziwisz myœla³, ¿e s¹ od nas
(na drugi raz siê poprawimy). Oprócz
przedstawicieli z Wadowic, by³ Starosta ze Suchej Beskidzkiej, Wójtowie z Jeleœni, Stryszawy, Lipnicy.
Ca³a uroczystoœæ by³a wspaniale
przygotowana, nale¿¹ siê tu s³owa
uznania zarówno ks. Proboszczowi,
Ksiê¿om, Panu Staroœcie, Dyrektorowi Domu Kultury, oraz ca³ej spo³ecznoœci Orawskiej Polhory.
Powinniœmy byæ dumni, ¿e nasz
Rodak b³. Jan Pawe³ II ¿yje w sercach S³owaków, ¿e wci¹¿ jest dla
nich bardzo bliski. Nawet artysta
pomnika pokazuj¹c B³ogos³awio-

Te s³owa mo¿na odnieœæ do Babiej
Góry, która oddziela nas od Orawskiej
Polhory. Myœlê, ¿e wspó³praca miêdzy
tymi dwoma miejscowoœciami bêdzie
siê rozwija³a, ¿e nie tylko my bêdziemy brali udzia³ w uroczystoœciach na
S³owacji, ale tak¿e my bêdziemy zapraszaæ mieszkañców Orawskiej Polhory do nas na uroczystoœci zwi¹zane z b³. Janem Paw³em II. Wype³nimy
s³owa Naszego Rodaka: „…One nie
rozdzielaj¹, ale spajaj¹ dwa narody,
zbli¿aj¹ je do siebie”. Maria Zadora

Archidiecezjalna Szko³a Lektora
ra. W najbli¿szych dniach kolejna
grupa doros³ych mê¿czyzn i kobiet
rozpoczyna formacjê w Archidiecezjalnej Szkole Lektora. Wszystkich,
którzy czuj¹ siê wezwani do takiej
s³u¿by s³owu Bo¿emu, zachêcamy
do zainteresowania siê t¹ spraw¹
i zg³oszenia siê do duszpasterzy.

W codziennym zabieganiu nie
zawsze poœwiêcamy doœæ uwagi
s³uchaniu i rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego. Jednak bez niego nie potrafimy prawid³owo odró¿niaæ dobra
od z³a. Jedn¹ z dróg g³êbszego
wnikania w treœæ s³owa Bo¿ego
oraz przekazywania go innym ludziom, jest podjêcie s³u¿by lekto-

ks. Jacek Pietruszka
ks. Stanis³aw Szczepaniec

Koœció³ w potrzebie
W ostatni¹ niedzielê na przeœladowany koœció³ w Sudanie zebraliœmy kwotê
1537 z³. Bóg zap³aæ Ofiarodawcom.
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 21 listopada
6.00 Œp. Rafa³ Handzlik - 1 r.œm.
7.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Danuta Szwed
8.00 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Ryszard Bukowski
18.00 Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Józef Niziñski
Wtorek 22 listopada
6.00 Œp. Franciszek, Helena K³obuch
7.00 Œp. Bruno Utrata
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 Œp. Józef Odrzywolski
12.00 Œp. Bronis³awa B¹k
18.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Ryszard Bukowski
Œroda 23 listopada
6.00 Œp. Ryszard Bukowski
7.00 Œp. Eugeniusz Kruk - 4 r.œm.
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 O b³og. Bo¿e i zgodê w rodzinie
12.00 O Bo¿e b³og. dla Marii w 70 r. urodzin
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem NMP i b³. Jana Paw³a II
- Podziêkowanie za 18 lat ¿ycia Krzysztofa
z proœb¹ o b³og. Bo¿e na dalsze lata
- O zdrowie dla Janiny
Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Jan Burjañski
Œp. Helena Kap³on
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Antoni Fr¹czek

Czwartek 24 listopada
6.00 Œp. Joanna Zawi³a
Œp. Józef Odrzywolski
7.00 Œp. W³adys³aw Krupa
7.30 Œp. Maria Krzemieñ
8.00 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Ryszard Bukowski
18.00 Œp. Maria Miarka
Œp. Stefan Kurek, Stanis³aw i Rozalia Cinal
Pi¹tek 25 listopada
6.00 Œp. Ryszard Bukowski
7.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Józef Zamys³owski, Katarzyna
i Stanis³aw Tyrybon
Œp. El¿bieta Szczerbowska
8.00 Œp. Maria Miarka
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Katarzyna i Barbara Dihm
Œp. Adam Gawlik
Sobota 26 listopada
6.00 Œp. W³adys³aw Krupa
7.00 Œp. Danuta Szwed
7.30 Œp. Ryszard Bukowski
8.00 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Józef Odrzywolski
18.00 Œp. Rozalia - 3 r.œm. i Bronis³awa Kwarciak
Œp. Józef Cabak - 1 r.œm.
Niedziela 27 listopada
I Niedziela Adwentu
6.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Zmarli z rodziny Warcha³ów,
Niewêg³owskich i Linków
Œp. Danuta Szwed
9.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 4 r.œm. i m¹¿ Piotr
10.00 Roków: O dary Ducha œw. i opiekê Matki
Bo¿ej dla Konrada i Zdzis³awa
10.30 Œp. Jan Ciep³y
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e w 80 r. urodzin
Heleny Graca
13.15 Œp. Izabela Ceremuga
18.00 Œp. Maria Krzemieñ
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34. Niedziela Zwyk³a - 20 listopada 2011
Uro czys toœæ Jezus a Chrystusa K róla Wszec hœwi ata
1. Dzisiaj, w ostatni¹ niedzielê roku
koœcielnego, obchodzimy uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechœwiata. Nasza parafia prze¿ywa zewnêtrzn¹ uroczystoœæ zwi¹zan¹
z odpustem Ofiarowania Najœwiêtszej
Maryi Panny – g³ównej patronki bazyliki i parafii. Po mszach œw. jest
zbiórka przy koœciele na biedne rodziny naszej parafii. Bóg zap³aæ za
z³o¿on¹ ofiarê.
2. We wtorek przypada liturgiczne
wspomnienie œw. Cecylii – Patronki
muzyki i chórów koœcielnych. Nasz chór
parafialny zaprasza w tym dniu na mszê
œw. o godz. 18.00, podczas której wykona Missa de Angelis. Wyra¿amy
wdziêcznoœæ uczestnikom chóru.
3. W czwartek o godz. 16.30 jest spotkanie Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.
4. W pi¹tek 25 listopada pielgrzymujemy do £agiewnik, a tak¿e do
koœcio³a oo. Franciszkanów Reformatów w Krakowie. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 z³.
5. Nastêpna niedziela rozpoczyna
nowy rok liturgiczny – Adwent. Jest
to czas radosnego przygotowania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Postaramy siê czas ten wykorzystaæ na pog³êbienie wiêzi z Bogiem i cz³owiekiem przez lepsz¹ modlitwê, oraz czytanie Pisma Œwiêtego. Jest to czas do
realizowania wiêkszego mi³osierdzia.
Niech powstrzymanie siê od picia napojów alkoholowych, a tak¿e palenia
papierosów, bêdzie pomoc¹ zaoszczêdzenia pieniêdzy na cele charytatywne. W okresie nadchodz¹cego Adwen- -3-

tu msze œw. w ci¹gu tygodnia bêdziemy odprawiaæ o godz. 6.00, 6.30 –
roraty dla dzieci i doros³ych, 7.30,
8.00, 12.00, 18.00. Nie bêdzie rorat
o godz. 17.00. Intencje mszy œw.
z godz. 7.00 bêd¹ o godz. 6.30, a z
godz. 17.00 na mszy œw. o godz. 18.00.
6. W ramach VII Dni Muzyki Koœcielnej w Archidiecezji Krakowskiej
w przysz³¹ niedzielê o godz. 16.00
w naszej Bazylice wyst¹pi Roman Perucki – Dyrektor Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej w Gdañsku, I. organista
Archikatedry Oliwskiej.
7. Szko³a Modlitwy Jana Paw³a II
bêdzie mieæ spotkanie w poniedzia³ek 28 listopada po mszy œw. o godz.
18.00 w domu katolickim.
8. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie Ofiarowania
Najœwiêtszej Maryi Panny, we wtorek
– wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy
i mêczennicy, w czwartek – wspomnienie œwiêtych mêczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i mêczennicy.
9. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
10. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask od
Jezusa bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Duchowa budowa Koœcio³a
Dwukrotnie Jezus stawia³ zasadnicze pytanie œw. Piotrowi. Zapytywa³ o wiarê Aposto³ów: „Za kogo
Mnie uwa¿acie?” OdpowiedŸ wypowiedziana przez œw. Piotra by³a
jasna i zdecydowana: „Tyœ jest
Chrystus, Syn Boga ¿ywego”. Jezus wyt³umaczy³, ¿e wiara jest ³ask¹
dan¹ przez Boga: „Nie Cia³o i Krew
objawi³y Tobie, lecz Ojciec Mój,
który jest w Niebie”. Na ¿ywej wierze Aposto³ów Jezus budowa³ Koœció³ swój, którego bramy piekielne nie przemog¹. Wiara ta nie lêka³a siê ani oœmieszenia, przeœladowania, a nawet œmierci.
Drugie pytanie Pan Jezus postawi³ Piotrowi ju¿ po zmartwychwstaniu: „Czy Mnie mi³ujesz wiêcej?”
Piotr odpowiedzia³: „Panie, Ty
wszystko wiesz. Przenikasz mnie
do g³êbi i wiesz o mojej mi³oœci –
Paœ owce i baranki moje”. Masz
prawo prowadzenia Mojego ludu –
bo Mnie kochasz.
Budowa Koœcio³a i jego rozwój
uzale¿nione s¹ od tych dwóch podstawowych wartoœci: wiary i mi³oœci. Jest to jego g³ówne zadanie.
Kap³anów zawsze Jezus pyta, jak
kiedyœ œw. Piotra: „Za kogo ty Mnie
uwa¿asz? Czy wierzysz w to, co
g³osisz w kazaniach, na katechizacji, czy na innych spotkaniach religijnych? Czy wierzysz w skutecznoœæ tych znaków sakramentalnych, którymi siê pos³ugujesz

w sprawowaniu œwiêtych sakramentów? Czy wierzysz w sens swojej
misji kap³añskiej – niezale¿nie od
skutecznoœci, czy te¿ spektakularnych rezultatów”. Wci¹¿ Chrystus
pyta kap³ana „Czy wierzysz?”
Ten drugi wymóg stawiany przez
Chrystusa kap³anom „Czy Mnie mi³ujesz wiêcej? Coraz wiêcej?” – domaga siê ¿yciowych odpowiedzi.
Z pewnoœci¹ czyteln¹ odpowiedzi¹
kap³ana jest coraz chêtniejsza rozmowa z Chrystusem, czyli modlitwa.
Jeœli kap³an kocha modlitwê, to znaczy ¿e mi³uje Jezusa, z którym czêsto rozmawia.
Dzisiaj, w nasz odpust parafialny,
bierzemy udzia³ w mszy œw. z okazji srebrnego jubileuszu ks. Paw³a
Potocznego. To ju¿ 25 lat s³u¿by
w Koœciele i dla Koœcio³a. Nieustannego zdawania egzaminu z wiary,
nadziei i mi³oœci. Najwy¿szemu
Kap³anowi, Jezusowi Chrystusowi
dziêkujemy za tego wspania³ego naszego Rodaka. Modlimy siê dla pozosta³ych naszych kap³anów o ci¹g³y rozwój w ich ¿yciu wiary, nadziei i mi³oœci. Kap³ani pochodz¹cy z naszej parafii i dziêki Bogu
wci¹¿ ¿yj¹cy, s¹ nastêpuj¹cy:
ks. Roman Pindel, ks. Stanis³aw
Mika, ks. Tomasz Porzycki, ks. Bogus³aw Zaj¹c, ks. Marek Kasperkiewicz, ks. Pawe³ Ziêba, ks. Pawe³
Gunia, ks. Pawe³ Brañka, ks. Jerzy
Klauzner, o. Jerzy Stopa, ks. Leszek
-4- Uniwersa³, ks. Jaros³aw Nowak,

ks. Robert Piwowarczyk, ks. Marcin Wolczko, ks. Piotr Kuglin.
Cieszymy siê równie¿ z jednej
Siostry Kariny – Nazaretanki.

Niech Patronka naszej parafii wyprasza du¿o kap³añskiej radoœci naszym Rodakom, którzy ofiarowali
swoje ¿ycie s³u¿bie Koœcio³a.
ks. Infu³at

Pomnik Jana Paw³a II na S³owacji
Pozehnanie sochy blahoslavneho Jana Pavla II w Orawskiej Polhorze
31 paŸdziernika 2011 r. na zaproszen ie ks . p rob os zcz a i w ³a dz
z Or aws ki ej Pol ho ry de leg ac ja
z Wadowic – ks. infu³at Jakub Gil,
ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec,
p. burmistrz Ewa Filipiak, p. Stani s³aw Kot arb a, pr zew od nic y:
Maria Zadora, Józef Gabor, Janusz
Jêdrygas wziê³a udzia³ w piêknej
uroczystoœci ods³oniêcia pomnika
b³. Jana Paw³a II.
Orawska Polhora to niedu¿a miejscowoœæ na S³owacji, po³o¿ona
u stóp Babiej Góry. Od kilku lat
dziêki Wadowickiemu Centrum
Kultury wspó³pracuje z Wadowicami. Mieszkañcy Orawskiej Polhory bardzo ceni¹ sobie udzia³ przedstawicieli naszego miasta w uroczystoœciach organizowanych dla
uczczenia b³. Jana Paw³a II u nich.
W ubieg³ym roku braliœmy udzia³
w 14. rocznicy poœwiêcenia obelisku Jana Paw³a II na Babiej Górze,
a nastêpnie we mszy œw. na szczycie.
Dziœ przyjechaliœmy na uroczystoœæ poœwiêcenia pomnika. Dla
mieszkañców Orawskiej Polhory
i okolicy by³o to wielkie œwiêto.
Okna domów udekorowane by³y
portretami b³. Jana Paw³a II. -5-

O godz. 16.00 na placu Jana Paw³a II
przed koœcio³em pw Boskiego Serca Jezusowego uroczystego poœwiêcenia pomnika b³. Jana Paw³a II dokona³ w asyœcie trzech biskupów ze
Spiskiej Kapitu³y, ksiê¿y ze S³owacji, polski metropolita krakowski
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.
Pomnik, którego autorem jest Stefan Hudzik przedstawia postaæ Ojca
Œwiêtego jako przychodz¹cego
z Polski, przekraczaj¹cego granice
Polhory i b³ogos³awi¹cego ca³ej
S³owacji.
Po uroczystoœci poœwiêcenia
uczestniczyliœmy we mszy œw. Koncelebrowanej. Ks. Kardyna³ odprawi³ j¹ w jêzyku s³owackim, równie¿
homilia, której czêœæ przeczyta³ sam
by³a w tym jêzyku. Mówi³ o wielkim uznaniu i mi³oœci Jana Paw³a II
do narodu s³owackiego, o corocznych pielgrzymkach S³owaków do
Centrum Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach.
Piêkny œpiew chóru by³ ubogaceniem mszy œw. Po mszy œw., która
by³a transmitowana przez telewizjê,
udaliœmy siê na spotkanie do Domu
(ci¹g dalszy na str. 7)

