Ave Maria, Niewiasto boleœci,
Matko ¿ywych!
Dziewico pod Krzy¿em, nowa Ewo,
b¹dŸ nasz¹ przewodniczk¹ na drogach œwiata,
naucz nas ¿yæ mi³oœci¹ Chrystusa i szerzyæ j¹,
staæ w raz z Tob¹ pod niezliczonymi krzy¿ami,
na których Syn Twój wci¹¿ jest krzy¿owany.
Jan Pawe³ II, Lourdes 15.08.2004
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
1. Niedziela Adwentu

Santo Subito – wo³a³y jednym g³osem transparenty z róznych zakatków œwiata na
placu œw. Piotra podczas uroczystoœci pogrzebowych naszego ukochanego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Nasz Rodak mówi³: “To jest moja Ojczyzna Polska, to s¹
moi Bracia i Siostry” – mo¿emy to obj¹æ rozumem. Trudniej zrozumieæ, gdy
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w œwiecie pe³nym niesnasek, wojen, waœni – jeden cz³owiek – pe³en prostoty, ciep³a
i mi³oœci potrafi³ zaskarbiæ sobie serca i umys³y róznych narodów œwiata.
Maria, Franciszek Lisowie

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA IZAJASZA:
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7
Obyœ rozdar³ niebiosa i zst¹pi³

LISTU ŒW.PAW£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia siê Jezusa Chrystusa

Oka¿ nam, Panie, ³askê swoj¹, i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA: Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma siê podobnie jak z cz³owiekiem,
który uda³ siê w podró¿. Zostawi³ swój dom, powierzy³ swoim s³ugom staranie o wszystko, ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu przykaza³,
¿eby czuwa³. Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o pó³nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszed³szy, nie zasta³ was œpi¹cych. Lecz co wam mówiê, mówiê
Oto S³owo Pañskie.
wszystkim: Czuwajcie!

„

Uwa¿ajcie, czuwajcie...” Mk13,33

Œwiêta El¿bieta, hrabina de Turyngia, zwana „matk¹ biednych” na pytanie, dlaczego rozdaje tyle pieniêdzy
biednym odpowiedzia³a: „Przygotowujê siê do S¹du Ostatecznego”. PAN
spyta ka¿dego z nas na S¹dzie Ostatecznym: „Co uczyni³eœ? Jakie s¹
dzie³a twojej mi³oœci? Wiele siê

uczysz. Przygotowujesz siê do klasówki, egzaminu, magisterki, doktoratu. Jak przygotowujesz siê do egzaminu, od którego bêdzie zale¿eæ nie
twoja pozycja spo³eczna, ale ¿ycie
wieczne?
Postaraj siê przygotowaæ jak najlepiej do egzaminu ¿ycia! Ks. St. Gorgol

1. Niedziela Adwentu - 27 listopada 2011
1. Dziœ na godz. 16.00 zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu Romana Peruckiego – Dyrektora Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej
w Gdañsku, I. organisty Archikatedry Oliwskiej. W niedziele Nieszpory adwentowe odprawiamy o godz.
17.30. Po mszach œw. przed Bazylik¹ Komitet Kaplicy w Rokowie rozprowadza kalendarze na nowy rok.

Ofiary z³o¿one przy tej okazji s¹
wsparciem prac zwi¹zanych z po³o¿eniem posadzki w kaplicy w Rokowie. Bóg zap³aæ za pomoc.
2. Jutro o godz. 12.00 msza œw.
w intencji Solenizanta – ks. pra³ata
Zdzis³awa Ka³wy. Szko³a Modlitwy
Jana Paw³a II bêdzie mieæ spotkanie
po mszy œw. o godz. 18.00 w domu
-2- katolickim.

Kiedy Ojciec Œwiêty by³ w Zakopanem
w 1997 roku, 5 czerwca odwiedzi³ bliskie Jego sercu jezioro. Wpisa³ „Szczêœæ
Bo¿e” do ksiêgi honorowej schroniska.
Sta³ samotnie przy drewnianej barierce.
By³o w tym niemym akcie coœ z cofniêcia siê w „czas skalnego szczêœcia” i coœ
ze smutku po¿egnania z wysokimi perciami, na które zdrowie i wiek nie pozwalaj¹ powróciæ, nawet kiedy siê jest Ojcem Œwiêtym. „Pilnujcie tej ziemi, tej
przyrody” – to by³y s³owa Papie¿a skierowane do gospodarzy Tatrzañskiego Parku Narodowego.
Nam te¿ ju¿ czas ruszaæ w drogê powrotn¹. ¯egnamy siê z Morskim Okiem
s³owami Jana Paw³a II: „Cz³owiekowi
potrzebne jest to piêkno naszych Tatr,
które same chwal¹ Boga, które same
wzywaj¹ cz³owieka, a¿eby sta³ siê g³osicielem Jego chwa³y”. Przy Wodogrzmotach Mickiewicza kilkuosobowa grupka
z ks. Infu³atem za znakami zielonymi
kieruje siê na dó³ do schroniska „Roztoka”. Kiedy schodzimy kamienist¹ œcie¿k¹
otacza nas jakby „ksiê¿ycowy krajobraz”.
Paso¿yty zniszczy³y ogromne po³acie
lasu. Drog¹ leœn¹ idziemy na parking.
Punktualnie o godz. 16.00 wyje¿d¿amy
do Wadowic.
Odmawiamy koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia i Ró¿aniec modl¹c siê za tych,
którzy kiedyœ z nami pielgrzymowali,
a nie ma ich ju¿ wœród nas, za ludzi, którzy zginêli w górach.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za kolejn¹, piêkn¹ pielgrzymkê ks. infu³atowi
Jakubowi Gilowi. „Niech cisza w górach
wyrazi wszystko, gdy nic nie znacz¹ czyny, myœli, s³owa”.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ze s³ynnym Morskim Okiem. Trzeba tu
przypomnieæ, ze by³ czas w dziejach Morskiego Oka, kiedy o ten skrawek polskiej
ziemi rozgorza³ ostry spór graniczny miêdzy Wêgrami i Galicj¹, czyli czêœci¹ Polski bêd¹c¹ pod zaborem austriackim. Spór
trwa³ przez ca³y wiek XIX. Wreszcie
13 wrzeœnia 1902 roku zapad³ historyczny werdykt. Ca³oœæ spornego terytorium
przypad³a stronie Polski. Radoœæ z tego
wydarzenia by³a ogromna. Znany aktor
Ludwik Solski u³o¿y³ naprêdce do melodii Mazurka D¹browskiego okolicznoœciow¹ zwrotkê:
Jeszcze Polska nie zginê³a,
Wiwat plemiê lasze,
S³uszna sprawa górê wziê³a,
Morskie Oko nasze.
O tym wydarzeniu informuje obelisk
ustawiony obok schroniska. Patrzymy na
piêkno roztaczaj¹ce siê przed nami. S³oñce oœwieca z góry turnie. Na olbrzymich
zboczach œciel¹ siê harmonijne barwy.
Czym tak urzeka Morskie Oko turystów? Chyba przede wszystkim ró¿norodnoœci¹ przyrody. Zieleñ lasów i hal
kontrastuje z cisz¹ i surowoœci¹ pustych
skalnych kot³ów, a b³êkit tafli jeziora
z powag¹ i groz¹ skalnych turni i œcian.
Przez lata przyci¹ga potê¿n¹ si³¹ i nieustaj¹c¹ magi¹.
Dzisiejszy dzieñ to potwierdza, w tym
najpiêkniejszym zak¹tku Tatr, po³o¿onym
na wysokoœci 1395 m t³umy turystów,
a wœród nich 50 pielgrzymów z Wadowic. Wstêpujemy jeszcze do schroniska,
na œcianach tablice informuj¹ce o pobycie b³. Jana Paw³a II w tym miejscu
w ró¿nych okresach ¿ycia.
-7-

Maria Zadora

Czwartek 1 grudnia
6.00 Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. Danuta Szwed
Poniedzia³ek 28 listopada
30
00
6.
O ³askê zdrowia dla Franciszka za wst.
6. O zdrowie i b³. Bo¿e dla Andrzeja
z rodzin¹ i pielgrzymów z Wilna
MB Nieustaj¹cej Pomocy i b³. Jana Paw³a II
6.30 Œp. W³adys³aw Krupa
7.30 Œp. Bronis³awa B¹k
7.30 Œp. Bronis³awa B¹k
8.00 Œp. Maria Maryniarczyk
8.00 Œp. Danuta Szwed
12.00 W 55 r. œlubu Janiny i Tadeusza WoŸniak
12.00 Œp. Jan Ka³u¿a
z podziêkowaniem i proœb¹ o b³. Bo¿e
W intencji ks. Pra³ata w dniu imienin
00
00
18.
Œp. Stefan Garlacz
18. Œp. Jan Ciep³y
Œp. Józef i Aniela Wêgrzyn
Œp. Ryszard Bukowski
Wtorek 29 listopada
Pi¹tek 2 grudnia
6.00 Œp. Franciszek Lach
6.00 Œp. Józef i Janina i ich synowie
Œp. Ryszard Bukowski
Œp. Bronis³aw Klimowski
6.30 Œp. Danuta Szwed
6.30 Œp. Stanis³aw Wawro - 2 r. œm.
7.30 Œp. Jan Ciep³y
7.30 Œp. Stanis³aw, Stefania Trzópek
8.00 O szczêœliwy przebieg operacji dla
Elizy Jopek i o b³. Bo¿e
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy nasze i ca³ego œwiata
12.00 Œp. Jan w r. œmierci
12.00 Œp. Maria Ziaja
18.00 Œp. Maria Maryniarczyk
Œp. ks. Micha³ Ryœ
Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. ks. Czes³aw Ma³ysa
Œroda 30 listopada
00
Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
6. Podziêkowanie za otrzymane ³aski
18.00 Œp. Jan Ciep³y
z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
6.30 Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. W³adys³aw Krupa
7.30 Œp. Danuta Szwed
Sobota
3 grudnia
8.00 Œp. Jan Ciep³y
00
6.
Œp.
Stanis³aw Kubicki - 45 r.œm., jego ¿ona
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodzinyKowalczyków
Maria
i syn Józef
00
18. W intencjach nowennowych
30
6.
Œp.
W³adys³aw
Krupa
Za ¿ywych
7.30 Œp. Jan Ka³u¿a
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem NMP i b³. Jana Paw³a II
8.00 Œp. Mieczys³aw Tomski, syn Bogdan
Za zmar³ych
12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
Œp. Zofia Rokowska
podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
Œp. Józef Stopa - 1 r.œm.
Jana Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Œp. Urszula Wisiorek
Radio Maryja i TV Trwam
Œp. Józef Odrzywolski
00
18.
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. Bronis³aw S³odowski
Niedziela 4 grudnia
Œp. Stanis³awa Guzdek
II Niedziela Adwentu
Œp. Bronis³aw Klimowski
6.00 Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. Jacek Warcho³
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Danuta Szwed
Œp. Wiktoria Suska
00
9.
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary
Œp. Jan Burjañski
Œp. Helena Kap³on
10.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl - 28 r.œm.
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
10.30 Œp. Andrzej Czarny
Œp. Antoni Fr¹czek
12.00 Œp. Janusz Hajnosz - 1 r.œm.
Œp. Józefa Krauz
13.15 Chrzty
Œp. Franciszek Lach
18.00 Œp. Józef Odrzywolski
-6Œp. Kazimierz Ry³ko

Intencje mszalne:

3. W pierwszy czwartek, po mszy
œw. o godz. 8.00 odprawimy adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, czyli Godzinê Œwiêt¹ w intencji powo³añ kap³añskich i zakonnych.
4. W pierwszy pi¹tek spowiadamy
ca³y dzieñ. Pragnijmy przyj¹æ Komuniê œw. wynagradzaj¹c¹. Na godz.
18.00 zapraszamy na wieczór papieski, który poprowadzi m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ – Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego z ks. Jerzym Rokit¹. Po mszy œw. wieczornej spotkanie z katechetami. W tym
dniu, z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych
o godz. 9.30 w kaplicy przy koœciele œw. Piotra Aposto³a bêdzie odprawiona msza œw. w ich intencjach.
5. W pierwsz¹ sobotê na mszê œw.
o godz. 8.00 zapraszamy wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej oraz tych,
którzy podjêli siê duchowej adopcji
dzieci, jak równie¿ rodziny spodziewaj¹ce siê potomstwa. W tym dniu
nawiedzamy chorych i starszych
z Sakramentami Œwiêtymi
6. Przysz³a niedziela to dzieñ modlitw za Koœció³ katolicki na Wschodzie, z tej okazji bêdzie zbiórka przy
koœciele na pomoc temu Koœcio³owi. Sk³adka z przysz³ej niedzieli przeznaczona na pokrycie kosztów prac
remontowych.
7. Jak co roku w adwencie, Caritas zachêca wiernych do udzia³u
w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzie- -3-

ciom. Znakiem tej pomocy jest nabywanie œwiecy. Do Caritas odprowadzamy z ka¿dej œwiecy 5 z³. Jeœli
wierni sk³adaj¹ wy¿sze ofiary, to
przeznaczamy je na pomoc dla rodzin wielodzietnych.
8. W okresie nadchodz¹cego Adwentu 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.
9. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
œwiêto œw. Andrzeja, aposto³a, w sobotê – wspomnienie œw. Franciszka
Ksawerego, prezbitera, w niedzielê
– wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy.
10. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy
katolickiej.
11. Na rozpoczynaj¹cy siê Adwent,
który rozpoczyna nowy rok liturgiczny przypominaj¹cy oczekiwanie na
powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa, ¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask
Bo¿ych. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich
Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Starania o patronat b³ogos³awionego Jana Paw³a II dla Wadowic
Po mszy œw. dziêkczynnej na rynku wadowickim za beatyfikacjê naszego Najwiêkszego Rodaka 15 maja
2011 roku Pani Burmistrz Ewa Filipiak imieniem mieszkañców Wadowic zwróci³a siê z proœb¹ do ks. Kardyna³a, by b³ogos³awiony Jan Pawe³
II by³ patronem naszego miasta. Ks.
kard. Stanis³aw Dziwisz wyraŸnie
oœwiadczy³, ¿e z pewnoœci¹ Ten, który jest koœci¹ z koœci i krwi¹ z krwi
tej miejscowoœci ma specjaln¹ pieczê
nad jej mieszkañcami.
Dekret formalny, który nadawa³by tytu³ Patrona musi byæ zatwierdzony przez Watykan. Pismo w tej
sprawie pragnie przes³aæ do kongregacji watykañskiej ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.
Praca ta wymaga przedstawienia
historii i prezentacji aktualnego kultu b³ogos³awionego Jana Paw³a II
w Wadowicach. Postaram siê j¹
przedstawiæ.
Mi³oœæ mieszkañców Wadowic do
Jana Paw³a II wyra¿a³a siê miêdzy
innymi w nastêpuj¹cy sposób:
a. œwiadomoœæ, ¿e Bóg wybra³
Wadowiczanina na Papie¿a by³a dla
nas ³ask¹, któr¹ z biegiem lat coraz
g³êbiej prze¿ywaliœmy.
b. trzykrotna obecnoœæ Wielkiego Pielgrzyma z Watykanu w Wadowicach mobilizowa³a nas do
dumy, ale i pokory.
c. ¿ywo interesowaliœmy siê tym,
co nasz Papie¿ w Rzymie robi – co
mówi, gdzie wyje¿d¿a, z kim siê
spotyka. Omadlaliœmy Jego dzia³al- -4-

noœæ. Czytaliœmy i rozwa¿aliœmy
Jego przemówienia.
d. w naszej Bazylice powsta³a specjalna, papieska polichromia, która
poprzez obrazy przypomina Encykliki wydane przez Papie¿a, a tak¿e
Adhortacje i Listy.
e. wielu mieszkañców pisa³o listy
do Ojca Œwiêtego, jako Osoby bardzo bliskiej. Otrzymywali na nie
odpowiedzi.
f. czêsto odbywaliœmy pielgrzymki
do Rzymu, zw³aszcza po roku 2000.
Tam, dziêki Osobistemu Sekretarzowi, obecnemu ks. kard. Dziwiszowi,
byliœmy przyjmowani przez Papie¿a.
Ró¿añce, które otrzymywaliœmy –
przechowujemy, modl¹c siê na nich
z wielk¹ pobo¿noœci¹. Du¿e wra¿enie pozostawi³a w uczestnikach marcowa pielgrzymka 2005 roku.
g. podczas choroby i œmierci Ojca
Œwiêtego Bazylika wadowicka by³a
dzieñ i noc oblegana przez modl¹cych siê mieszkañców i pielgrzymów.
Kilkoma autokarami pojechaliœmy na
uroczystoœci pogrzebowe do Rzymu.
h. od 2001 roku, co miesi¹c ka¿dego 16-go, 50-osobowa pielgrzymka prowadzona przez ksiêdza podró¿uje na Apel jasnogórski, powierzaj¹c za ¿ycia Papie¿a i Jego Osobê, a po œmierci prosz¹c o rych³¹ beatyfikacjê, a teraz o kanonizacjê.
Równie¿ co miesi¹c pielgrzymujemy
w tych intencjach do sanktuarium
w £agiewnikach.
i. w roku 2009 w rodzinach naszej
parafii urz¹dzaliœmy wieczory papie-

skie, natomiast w maju roku 2010
zaprosiliœmy parafie ziemi wadowickiej, aby dziêkowaæ Matce Bo¿ej za
Jej Wielkiego Czciciela.
j. dziêki wspó³pracy z Samorz¹dem Powiatowym oraz Miejskim
organizujemy na rynku wadowickim imieniem Jana Paw³a II uroczyste msze œw. dla dzieci, m³odzie¿y
i starszych: 2 kwietnia, 18 maja
i 16 paŸdziernika, a teraz dosz³a
data 22 paŸdziernika.
k. od œmierci Jana Paw³a II a¿ do
Jego beatyfikacji urz¹dzaliœmy co
miesi¹c w Bazylice uroczyste nabo¿eñstwo o godz. 20.00 – do 21.37.
Po beatyfikacji nabo¿eñstwo to
o kanonizacjê odprawiamy 2-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 18.00.
l. w naszej Bazylice znajduje siê kaplica b³og. Jana Paw³a II wraz z Jego

relikwiami, licznie nawiedzana przez
parafian i pielgrzymów.
m. przed dwoma koœcio³ami parafialnymi w Wadowicach znajduj¹ siê
pomniki Jana Paw³a II. Nasz miejski
szpital tak¿e nosi Jego imiê. Pielêgnacyjny Dom, jak i Dom Samotnej Matki, oraz Szko³a Podstawowa poœwiêcone s¹ równie¿ Janowi Paw³owi II.
Wspominaj¹c ró¿norodne wyrazy
kultu czci do Jana Paw³a II chcemy
prosiæ Boga byœmy Naszego Najwiêkszego Rodaka w ¿yciu naœladowali. Przy tej okazji serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy w³¹czaj¹ siê
w poszczególne formy czci dla B³ogos³awionego, a tak¿e prosiæ opiesza³ych, by serdeczniej w³¹czyli siê w te
ró¿norakie formy nabo¿eñstwa.
ks. Infu³at

Pielgrzymka nad Morskie Oko
12 listopada 2011roku z ks. infu³atem Jakubem Gilem pojechaliœmy na
kolejn¹ jesienn¹ pielgrzymkê do Morskiego Oka. Parking na Palenicy Bia³czañskiej szybko zape³nia³ siê samochodami i autokarami, po bilety wstêpu do Tatrzañskiego Parku Narodowego ustawi³a siê d³uga kolejka. Po wykupieniu biletów ruszamy w drogê,
przed nami 9 km. Kilka osób wsiada
na konne breki, aby dojechaæ do W³osienicy. W stronê najpiêkniejszego zak¹tka Tatr pod¹¿aj¹ turyœci w ró¿nym
wieku.Piêkna, jesienna pogoda zachêca do spacerów. Zatrzymujemy siê przy
tablicach dydaktycznych informuj¹cych
o mijanych miejscach. Trzecia z nich
mówi o Wodogrzmotach Mickiewicza.

Wodogrzmoty to system malowniczych
wodospadów, którymi Potok Roztoka
pokonuje ró¿nicê pomiêdzy dnem Doliny Roztoki, a Doliny Bia³ki. Nazwa
Wodogrzmotów pochodzi od ha³asu –
grzmotu spadaj¹cej masy wody. Imiê
Adama Mickiewicza Wodogrzmotom
nada³o w 1891 roku Towarzystwo Tatrzañskie z okazji sprowadzeniem
w 1890 roku prochów Wieszcza z Francji do Polski.
W³osienica po³o¿ona na wysokoœci
1340 m npm to kolejny przystanek,
gdzie zatrzymujemy siê na krótki odpoczynek. St¹d do Morskiego Oka ju¿
tylko 1,5 km. Widoki s¹ coraz wspanialsze. Po chwili stajemy oko w oko
-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

