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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
32. Niedziela Zwyk³a

Ks. infu³at Jakub Gil

R o k  W i a r y
Podwoje wiary w tym roku s¹ dla nas

szeroko otwarte. Koœció³ daje wiele
mo¿liwoœci do uzyskania odpustu zupe³-
nego. Tak¹ szans¹ dla ka¿dego, po spe³-
nieniu odpowiednich warunków, jest:

3/. Nawiedzenie w formie pielgrzym-
ki wyznaczonych przez ks. Kardyna³a

koœcio³ów. W Krakowie ks. kard. Sta-
nis³aw Dziwisz wyznaczy³ nastêpuj¹-
ce: Katedra na Wawelu, Bazylika Mi-
³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach,
Sanktuarium b³. Jana Paw³a II
w £agiewnikach, Bazylika Mariacka,
Bazylika w Mogile, Koœció³ Matki Bo-
¿ej z Lourdes.

Pielgrzymka do Ojcowa,

Pieskowej Ska³y i Grodziska cz. I

 Na pó³noc od Krako-
wa le¿y Wy¿yna Kra-
kowsko – Czêstochow-

ska, której najpiêkniejszy fragment
zosta³ w 1956 roku otoczony prawn¹
ochron¹ przez utworzenie w jej po-
³udniowej czêœci Ojcowskiego Par-
ku Narodowego. Jest to najmniejszy
w Polsce Park Narodowy licz¹cy nie-
pe³na 20 km kw. powierzchni.

Najpierw udajemy siê do Jaskini
£okietka – d³. 270 m. Jest to najwiêk-
sza jaskinia spoœród wszystkich zna-
nych na terenie Parku. Sk³ada siê
z kilku korytarzy  i dwóch du¿ych sal
Rycerskiej i Sypialni, ma oœwietlenie
elektryczne. Wed³ug legendy ukrywa³
siê w niej W³adys³aw £okietek przed
królem czeskim Wac³awem II.

Z jaskini w¹wozu Ciasne Ska³ki
kierujemy siê w stronê Bramy Kra-
kowskiej. W¹wóz jest pe³en g³azów
i zag³êbieñ. Tym w¹wozem docho-
dzimy do Krakowskiej Bramy. Na-
zwa ma pochodziæ od œredniowiecz-
nego szlaku handlowego rzekomo
têdy przechodz¹cego do Krakowa.
Wysokoœæ jej bastionów dochodzi do
15m. Za Bram¹ ukazuje siê nam Góra
Koronna (Ska³y Koronne). Sk³ada siê
z izolowanych ska³ek w kszta³cie
baszt, iglic, wœród których du¿¹ oso-

bliwoœæ stanowi ska³a
Rêkawica, za ni¹ znajduje siê Jaski-
nia Ciemna.

Dalej wêdrujemy Dolin¹ Pr¹dnika
podziwiaj¹c kolejne ska³y: Ig³ê De-
otymy miêdzy ska³ami Panieñskimi
a Kawaleryjskimi.  Zbocza doliny
porastaj¹ g³ównie drzewa liœciaste,
które przybra³y barwy jesienne, tak
jak w wierszu L. Staffa „Z³oto, br¹z,
mosi¹dz, oliwa tworz¹ dla oczu prze-
dziwne dziwa”, a wszystko w pro-
mieniach s³oñca. Przyjemnie jest wê-
drowaæ. Dochodzimy do Ojcowa,
w IX w miejscowoœci uzdrowisko-
wej, do dziœ zachowa³o siê kilkana-
œcie domów i pensjonatów z tego
okresu, z których najstarszym jest
„Hotel pod £okietkiem”, obecnie
Muzeum im. prof. W³. Szafera. Dom
ten w okresie powstania styczniowe-
go by³ g³ówn¹ kwater¹ oddzia³u po-
wstañczego. W Ojcowie ogl¹damy,
dziœ ju¿ tylko oœmiok¹tn¹ wie¿ê, bra-
mê wjazdow¹ i fragmenty murów
obronnych Zamku Kazimierzow-
skiego z XIV w. zbudowanego przez
króla Kazimierza Wielkiego, znisz-
czonego w czasie wojen szwedz-
kich, nastêpnie odbudowanego,
przetrwa³o do pocz¹tku XIX w., po
czym w 1829r. zosta³ rozebrany. cdn

Maria Zadora
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcê swego.

PIERWSZE CZYTANIE Z  PIERW-
SZEJ KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ
1 Krl 17, 10-16 Hbr 9, 24-28Uboga wdowa karmi Eliasza Jedyna ofiara Chrystusa

Ewangelia Mk 12, 38-44  Wdowi grosz

w pe³ni zrozumieæ. Nale¿y je przyj-
mowaæ. Panie, pozwól nam ¿yæ tymi
tajemnicami. Niech Maryja, Królowa
naszych serc, uprosi nam g³êbok¹
wiarê w Boga. Prosimy, abyœmy
dzielnie znosili codzienne biczowania,
które s¹ prób¹ naszej wiary, a krzy¿e
dnia codziennego prze¿ywali razem,
nie cierpieli w samotnoœci.

O godz. 20.00 przed Cudownym
Wizerunkiem Maryi, ks. Infu³at spra-
wuje Mszê œw. dziêkczynn¹ za pon-
tyfikat Jana Paw³a II. Apel w tym
dniu prowadzi Generalny Definitor
Zakonu o. Zachariasz Jab³oñski. Roz-
wa¿ania poœwiêca najznamienitsze-
mu Polakowi, wielokrotnemu Piel-
grzymowi do Jasnogórskiej Madon-
ny. Wspomina, jak radowa³a siê wie-
rz¹ca Polska. Wielu zadaje pytanie:
co dziœ chcia³by nam powiedzieæ Jan
Pawe³ II i wielu znajduje odpowiedŸ:
„Nie lêkajcie siê, otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Niech w odwadze
otwarcia drzwi Chrystusowi pomaga
nam Maryja, abyœmy stali siê aktyw-
nymi uczestnikami Nowej Ewange-
lizacji. Tylko Chrystus wie, co jest
w cz³owieku. Zawartoœæ serca jest
wiêksza ni¿ mo¿liwoœæ wypowiedze-
nia jej ustami.

Odmawiaj¹c „ró¿aniec pielgrzy-
ma” w drodze powrotnej dzielimy siê
wspomnieniami prze¿ycia wyboru na
papie¿a kard. Wojty³y – przed 34-
laty. Przez to nadzwyczajne konkla-
we w Polsce zmartwychwsta³a duma
narodowa, Polacy na emigracji i ich
potomkowie zaczêli szukaæ polskich
korzeni. Przekona³o siê te¿ o tym wie-

lu wadowiczan, kiedy zaczê³y przy-
chodziæ listy z zagranicy od czêsto
nieznanych dot¹d krewnych. Niektó-
rzy przyje¿d¿ali, by tu w Wadowicach
odszukaæ swoich krewnych oraz
œwiadectw chrztu swoich przodków.
Zmartwychwsta³ polski patriotyzm.
S³owo „Wadowice” otwiera³o niejed-
ne drzwi. Narodzi³a siê wielkoœæ Wa-
dowic. Pani Maria niezwyk³¹ wiado-
moœæ us³ysza³a w radiu. Do dziœ pa-
miêta ³zy radoœci. Pamiêtne s³owa
z Placu Zbawiciela „Niech zst¹pi
Duch Twój i odnowi oblicze tej zie-
mi”. Otrzymaliœmy wielk¹ ³askê od
Boga. To dziêki Janowi Paw³owi II
runê³a komuna. Duch Œwiêty nie-
ustannie nas uczy, pobudza do dobre-
go, jak wiatr, który dnie w ¿agle. Pa-
pie¿ by³ wiatrem, który o¿ywi³ kon-
takty z m³odzie¿¹, rodzin¹. Wielu
przez Niego odzyska³o wiarê.

Pani Ró¿a dowiedzia³a siê o wybo-
rze na ró¿añcu w koœciele, p. Edward
u oo. Karmelitów. Wielu z nas d³ugo
w noc siedzia³o przy radioodbiorni-
kach, s³uchaj¹c „Wolnej Europy”, czy
„G³osu Ameryki”, aby dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej. Nasze media by³y bar-
dzo oszczêdne w s³owach.

Ks. Infu³at przypomina wielk¹ ra-
doœæ krakowian gromadz¹cych siê
w nocy na Rynku. Przy Kurii. Bicie
dzwonu Zygmunta. To by³a niezwy-
k³a noc – mówi.

Bardzo szybko minê³a nam droga
powrotna. Solenizanci paŸdzierniko-
wi zostaj¹ obdarowani przez ks. In-
fu³ata ksi¹¿kami, a my pysznymi s³o-
dyczami. Rozalia Borkowska

Wielu jest takich, którzy nie zawsze
zas³u¿enie doszli do pierwszych
miejsc przy sto³ach i zasiedli na
wysokich „sto³kach”. I to mo¿e bu-
dzi w nas rozgoryczenie, mo¿e na-
wet ¿al do Pana Boga – mówimy
bowiem: nie ma sprawiedliwoœci…

Oczywiœcie, nie ma w doczesnym
œwiecie sprawiedliwoœci idealnej.
Ale dlaczego od razu traktowaæ rzecz
w kategoriach sprawiedliwoœci?
Spójrzmy na to, jak na zjawisko na-
turalne. Czy na górze, na wierzchu,
na powierzchni zawsze zbiera siê to,
co najlepsze? Bardzo czêsto na
wierzchu gromadzi siê ciê¿kostraw-
ny ko¿uch szumowiny. Jesteœmy
œwiadkami, jak ni st¹d, ni zow¹d zry-
wa siê silny wiatr i zmiata mêty
z powierzchni. I tak kto siê wywy¿-
sza³ – zostaje poni¿ony.

To, co jest wartoœciowe, bardzo
czêsto zajmuje jak¹œ skromn¹ pozy-
cjê, mo¿e nawet jak radzi Pan Jezus,
ostatnie miejsce. Ale i to mo¿e siê
zmieniæ wbrew oczekiwaniom.
W najsmutniejszych okresach histo-
rii Koœcio³a, kiedy bezbo¿nicy, he-
retycy i gorszyciele mieli najwiêcej
do powiedzenia – kto ratowa³ i oca-
li³ chrzeœcijañstwo? To w³aœnie ci

z ostatnich miejsc: jakiœ ubogi œw.
Franciszek, ma³a œw. Teresa… A w
naszych czasach pokorny œw. Brat
Albert, prawie ¿e nikomu nie znana
œw. Faustyna, czy te¿ Karol Wojty-
³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II,
który w swoim ¿yciu odczu³, co to
g³ód, sieroctwo, ciê¿ka praca w ka-
mienio³omie. To w³aœnie oni zapalili
wœród tych mroków silne reflektory
i wskazywali w³aœciwe kierunki. To
w³aœnie do nich powiedzia³ Bóg:
Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej. Tak
w³aœnie jest, ¿e ludzie s³abi bardziej
s¹ potrzebni w Boskich planach, ni¿
silni i w³adczy. Jest to jedna z g³ów-
nych tajemnic chrzeœcijañstwa, ¿e
drogê ku prawdzie i m¹droœci, Bóg
otwiera s³abym, niedocenianym, za-
pomnianym. Bo te¿ w³aœnie tacy
dopuszczaj¹ Pana Boga do g³osu
i pozwalaj¹ Mu dzia³aæ przez siebie.

I ka¿dy z nas mo¿e byæ pewnego
dnia powo³any do rzeczy wielkich –
ale do nich trzeba siê przygotowaæ
przez rzeczy ma³e.

W koñcu nie jest wa¿ne, jak nas
widzi œwiat, wa¿ne jest to, jak widzi
nas Bóg, który wczeœniej czy póŸ-
niej wobec wszystkich wspó³biesiad-
ników zwróci siê do nas: Przyjacie-
lu, przesi¹dŸ siê wy¿ej!  Ks. Proboszcz

Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej!
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Poniedzia³ek 12 listopada
   6.00 Œp. Irena, Anna, Edward Burzej

Œp. Janina Pochopieñ
  6.45 Œp. Barbara ¯egliñska
  7.30 Œp. Czes³awa Feldy
  8.00 Œp. Józef Maga
12.00 Œp. Wojciech i Bronis³awa Jamróz
18.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk

Œp. Krzysztof Kwarciak
Wtorek 13 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska

Œp. Andrzej Kaczor
  6.45 Œp. Józef i Marianna Grabarczyk

Œp. Monika Kurcbuch
Œp. Czes³aw Wróbel

  7.30 Œp. Czes³awa Feldy
  8.00 Œp. Józefa Góral
12.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk
18.00 Œp. Józef Maga

Œp. W³adys³aw i Bronis³awa WoŸniak
Œroda 14 listopada
   6.00 Œp. Andrzej Byrski

Podziêkowanie za pomyœlne zakoñczenie
spraw maj¹tkowych w Wadowicach

  6.45 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Teresa, Stanis³aw, Helena Sikora
  8.00 Œp. W³adys³aw i Janina Kurowscy
12.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jerzy Warcho³
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Anna Czaicka
Œp. Zofia Susek
Œp. Józefa Kraus - 1 r.œm.
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Franciszek Lach - 1 r.œm.
Œp. Józef Lurka
Œp. Helena Poradzisz - 9 r.œm.
Œp. Stanis³aw Szymczak
Œp. Andrzej Kaczor
Œp. Józef P³awny
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Józef Maga
Œp. Józefa Sordyl
Œp. Helena Kap³on - 1 r.œm. i Franciszek
Œp. Maria Józefowska - 4 r.œm

Czwartek 15 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Józef Maga
  7.30 Œp. Zofia Fidelus, m¹¿ Henryk, jej

rodzice Stefan i Anna
  8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Józefa i Józef Majtczak, Maria Stachera
18.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ

Œp. Piotr Zychowicz
Pi¹tek 16 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Dziêkczynna za zdrowie z proœb¹

o dalsz¹ opiekê
  7.30 Œp. Józef Maga

Œp. Zofia Susek
  8.00 Œp.  Janina Brañka
12.00 Œp. Kazimierz i Stanis³aw Sala
18.00 Œp. Czes³awa Feldy

Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Sobota 17 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp.  Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Zofia i Tadeusz Janikowie - 4 r.œm.
  8.00 Œp. Daniela Œwierczek - 17 r.œm.
12.00 Œp. Józef Maga
18.00 Œp. Janina Pochopieñ

Œp. Kazimierz, Józefa Kamiñski
Œp. Jan, Anna Metel
Œp. Adam Okruta

Niedziela 18 listopada
  6.00 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Maria Ba³os - 25 r.œm
 9.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 5 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Józefa i Micha³
10.30 Œp. Rozalia, Jan Gibas, Maria, Jan Odrow¹¿
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kubusia

w 4 r. urodzin oraz dla rodziców
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak

32. Niedziela Zwyk³a - 11 listopada 2012I n t e n c j e
m s z a l n e :

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Niedziela Modlitw za Koœcio³y Przeœladowane
Od kilku ju¿ lat, w drug¹ niedzielê li-

stopada w ca³ym Koœciele katolickim
modlimy siê za wspó³czeœnie przeœlado-
wanych katolików. Jest ich bardzo wielu.

Czy w Polsce Koœció³ jest przeœlado-
wany? Niektórzy s¹dz¹, ¿e czêœciowo
tak. Podaj¹ jako przyk³ad nieustêpliw¹
postawê KRRiTV wobec wniosków TV
TRWAM. Dziêki Bogu krwawych prze-
œladowañ u nas nie ma. Jest jednak du¿a

nie¿yczliwoœæ rz¹dz¹cych oraz niektórych
oœrodków medialnych wobec nauki Chry-
stusa i Koœcio³a. Oœmiesza siê j¹. Wielu
przeœmiewców nagminnie z niej drwi. S¹
te¿ tacy „reformatorzy” Koœcio³a w Pol-
sce, którzy za wszelk¹ cenê chc¹ Go dzie-
liæ, wzajemnie sk³óciæ. Wci¹¿ wraca sta-
ra zasada „dziel i rz¹dŸ”. Chrystus i Jego
Koœció³ jest wci¹¿ dla wielu znakiem
sprzeciwu. ks. Infu³at

1. Dziœ mija 94. rocznica odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Jest to tak-
¿e Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Prze-
œladowanym. Na mszy œw. o godz. 9.00
poœwiêcenie op³atków na stó³ wigilijny,
które w najbli¿szych dniach Panowie
Koœcielny i Organista bêd¹ dorêczaæ Ro-
dzinom naszej parafii. Prosimy o ¿ycz-
liwe ich przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten spo-
sób wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹ pracê
w naszej parafii. Dzisiaj po Mszy œw.
o godz. 18.00 spotkanie z Katechetami.

2. W dniach 14-15 listopada w budyn-
ku seminarium krakowskiego przy ul.
Podzamcze 8 w Krakowie odbêdzie siê
sympozjum naukowe „Drogi Wiary” or-
ganizowane przez kleryków naszego se-
minarium razem z katedr¹ Sakramento-
logii UPJPII. Tematyka sympozjum jest
odpowiedzi¹ na og³oszenie roku wiary
w Koœciele przez Papie¿a Benedykta
XVI. Wstêp do uczestnictwa w sympo-
zjum jest bezp³atny, zalecana jest jednak
rezerwacja miejsc, której mo¿na doko-
naæ na stronie internetowej.

3. W sobotê spotkanie Grupy Modli-
twy o. Pio o godz. 10.00.

4. Uczniów klas III gimnazjalnych wraz
z Rodzicami zapraszamy w przysz³¹ nie-
dzielê 18 listopada na Mszê œw. o godz.
9.00. Po Mszy œw. spotkanie z Rodzica-
mi. W tym dniu uroczystoœæ odpustowa
ku czci œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO.
Karmelitów na Górce na mszy œw. o godz.
11.45. Natomiast po mszy œw. wieczor-
nej Apel przed Bazylik¹ przy pomniku
b³ogos³awionego Jana Paw³a II – Patro-
na naszego miasta. Apel ten bêdzie wy-
razem wdziêcznoœci za opiekê B³ogos³a-
wionego nad mieszkañcami Wadowic.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W pi¹tek 23 listopada pielgrzymu-
jemy do £agiewnik i Katedry Wawel-
skiej. Wyjazd o godz. 12.30. Koszt 25 z³.

6. Za dwa tygodnie, 25 listopada, bê-
dziemy prze¿ywaæ odpust parafialny Ofia-
rowania NMP. Bêdzie to dzieñ modlitwy
za kap³anów i siostry zakonne pochodz¹-
cych z naszej parafii, oraz o nowe powo-
³ania.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Œwiadectwo wiary

Nadziwiæ siê nie mogê, jak prze-
wrotne jest ludzkie myœlenie. Niejed-
nokrotnie okreœlona grupa ludzi jest
ukazywana w blaskach, innym ra-
zem ci sami nie odgrywaj¹ ¿adnego
znaczenia.

Ka¿dy, kto chce do³o¿yæ s³ucha-
czom Radia Maryja, powtarza wy-
tarty slogan, ¿e g³os tej radiostacji
dociera tylko do starych babek. Po-
gardliwie nazywaj¹ je „moherami”.
Nie s³ucha tego radia ani m³odzie¿,
ani ludzie wykszta³ceni. Starsi s¹
bez znaczenia i bez przysz³oœci.
Radio Maryja i TV TRWAM wed³ug
krytyków jest bez znaczenia i bez
przysz³oœci.

W ostatnich dniach du¿o w telewi-
zji mówiono o zbiórkach na cmenta-
rzach na odnawianie niszcz¹cych
grobowców. Z wielka radoœci¹ s³u-
cha³em œwiadectw tych, którzy zbie-
rali - o ofiarnoœci naszego spo³eczeñ-
stwa. Ró¿nego rodzaju wolontariu-
sze to byli najczêœciej ludzie starsi.
Znajdowali siê wœród nich tak¿e

i m³odzi. Jedni i drudzy z uznaniem
mówili o ofiarnoœci naszego spo³e-
czeñstwa. Dawali – zw³aszcza ludzie
starsi. Choæ sami ubogo ¿yj¹ – nie
szczêdz¹ jednak grosza na podtrzy-
manie ¿ywej pamiêci o tych, którzy
od nas odeszli. S³ucham piêknych
s³ów o wielkim patriotyzmie ludzi,
którzy wiele prze¿yli.

Przy  okazji  ró¿nych zbiórek,
a jest ich z ka¿dym rokiem coraz
wiêcej ,  powtarza siê jak refren
wspania³e s³owa o ofiarnoœci na-
szych babæ i dziadków na ró¿no-
rakie humanitarne dzie³a.

Przy os¹dzaniu Radia Maryja i TV
TRWAM – starzy s³uchacze nie maj¹
wartoœci . Przy ró¿nego rodzaju
zbiórkach – organizowanych przez
instytucje spo³eczne i koœcielne –
ludzie podesz³ego wieku s¹ nieoce-
nieni. Wci¹¿ daj¹. Na wigilijne dzie-
³o pomocy dzieciom i na œwi¹teczn¹
orkiestrê. Na odnowienie starych
grobowców, jak i hospicja i alber-
tyñsk¹ pomoc ubogim. Dziel¹ siê
swoim groszem na ofiary wypad-
ków, a tak¿e na pomoc ofiarom ka-
tastrof ekologicznych.

W tych dniach przysz³a do mnie
znajoma, starsza parafianka „Chcê
z ksiêdzem porozmawiaæ. Jak siê
ksiêdzu teraz na emeryturze ¿yje?”
W duchu myœlê, ku czemu bêdzie
zmierzaæ ta rozmowa? Przyby³a pani
dalej opowiada o swoim zdrowiu.
„Nie têgie ono jest, nie têgie. Na
pochy³e drzewo wszystkie kozy
skacz¹. Wiek coraz bardziej obdzie-
ra mnie z si³. Ró¿norakich niedoma-
gañ coraz wiêcej. Lekarz daje mi

coraz d³u¿sze recepty. Ja wykupujê
tylko te najkonieczniejsze lekarstwa,
bo na inne mnie nie staæ”. Intensyw-
nie myœlê, jaki bêdzie epilog tej
przyd³ugawej rozmowy.

„Jak ksi¹dz wie, córka moja ju¿ od
wielu lat mieszka za granic¹. Daw-
niej lepiej siê jej ¿y³o. Teraz te¿ tam
nie ma kokosów. Dawniej mnie czê-
œciej odwiedza³a. Zawsze przy od-
jezdnym dawa³a mi jakiœ pieniê¿ny
datek. „To ci siê mamuœ przyda -
mówi³a. Przyda ci siê, abyœ lepiej
zjad³a, wytworniej siê ubra³a, byœ
mia³a na jak¹kolwiek rozrywkê”. Ja
jej bardzo za to dziêkowa³am. Naj-
bardziej by³am jej wdziêczna, ¿e
o mnie pamiêta, ¿e mnie odwiedza.
Wci¹¿ siê za ni¹ modlê. Niech ksi¹dz
równie¿ o niej pamiêta, bo przecie¿
doskonale j¹ zna. Ja te zapomogi pie-
niê¿ne zbiera³am. Myœla³am przy

tym, ¿e mnie nie jest tak Ÿle. Innym
jest o wiele trudniej. Wzruszaj¹ mnie
opowiadania o ogromnej nêdzy ludzi
¿yj¹cych w trzecim œwiecie, w Afry-
ce. Przynios³am do ksiêdza uzbiera-
na tysi¹c euro i proszê je przekazaæ
polskiemu misjonarzowi pracuj¹ce-
mu w Afryce. Niech choæ w cz¹stecz-
ce moja ofiara zaradzi ludzkiej bie-
dzie”. Znajoma parafianka przekazuje
mi ofiarê, a ja z wielkim dr¿eniem
i bij¹cym sercem przyjmujê j¹. Prze-
kazujê te pieni¹dze Palotyñskiemu
Oœrodkowi Misyjnemu.

Przytaczam to zdarzenie gdy¿ czê-
sto mówi siê o zach³annoœci i wiel-
kim egoizmie wspó³czesnych Pola-
ków. Padaj¹ s³owa o chciwoœci i o nie-
zaspokojonych ¿¹dzach.

Bogu dziêki, ¿e wci¹¿ rosn¹ lilie,
choæ bagniste jest pod³o¿e.

Ten dzieñ wyznacza piêkno pielgrzymowania
16 paŸdziernika 2012 roku to dzieñ

wyj¹tkowy – 34. rocznica wyboru
ks. kard. Karola Wojty³y na papie¿a.
Nasza apelowa pielgrzymka w tym
dniu jest wielk¹ proœb¹ o rozwój kul-
tu Jana Paw³a II w naszej parafii oraz
naœladowania Jego ¿ycia. Nasz opie-
kun ks. inf. Jakub Gil wprowadza
nas w te piêkne paŸdziernikowe, ró-
¿añcowe dni.

15-tego obchodziliœmy „dzieñ
dziecka utraconego”. Jak wa¿ne jest
wspó³czucie bliskich osób. Nie mo¿-
na osób dotkniêtych tragedi¹ zosta-
wiæ samych. Trzeba byæ z nimi,
wspieraæ ich, pomóc w zwyczajnych,

codziennych czynnoœciach. Nasz
wielki Rodak Jan Pawe³ II by³ wiel-
kim obroñc¹ ¿ycia i rodziny. Im d³u-
¿ej ¿yjemy, tym bardziej widzimy
Jego wielkoœæ.

11 paŸdziernika rozpocz¹³ siê Rok
Wiary, og³oszony przez Ojca Œwiête-
go Benedykta XVI. Abyœmy w spo-
sób godny i owocny mogli prze¿yæ
ten Rok, mogli kroczyæ drog¹, która
trwa ca³e ¿ycie, od chrztu œw. przez
œmieræ do ¿ycia wiecznego. W ten
czas uœwiadamiamy sobie, czym jest
nasza wiara dla nas, nasza komunia
œwiêta. Tajemnic wiary nie da siê


