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Ks. infu³at Jakub Gil

R o k  W i a r y

ks. Infu³at

Podwoje wiary w tym roku s¹ dla nas
szeroko otwarte. Koœció³ daje wiele
mo¿liwoœci do uzyskania odpustu zu-
pe³nego. W nastêpuj¹cych dniach we
wszystkich koœcio³ach parafialnych
z okazji tego Roku, nale¿y odprawiæ
uroczyst¹ mszê œw.: Wspomnienie

b³og. Jana Paw³a II – 22.10, Rocznica
poœwiêcenia bazyliki na Lateranie –
11.11, Uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia NMP – 8.12, Œwiêto nawró-
cenia œw. Paw³a – 25.01, Wspomnie-
nie MB z Lourdes (Œwiatowy Dzieñ
Chorego) – 11.02, Uroczystoœæ
œw. Józefa – 19.03

S ¹ d  O s t a t e c z n y
Przejmuj¹ce s¹ obrazy

S¹du ostatecznego artysty
Micha³a Anio³a w kaplicy
Sykstyñskiej. S¹ pe³ne gro-
zy, jak i majestatu. Choæ

od ich namalowania up³ynê³o w tym
roku 500 lat nic nie straci³y ze swej ak-
tualnoœci. Bardzo przemawiaj¹ do ka¿-
dego widza. Przez wieki w tej kaplicy,
w promieniach obrazu S¹du ostatecz-
nego, odbywa siê wybór nowego pa-
pie¿a, czyli tzw. konklawe.

Jezus Chrystus, jako
Król wszechœwiata,
przyjmuje do swego
Królestwa ludzi mi³osiernych. Œw. Fau-
styna czêsto powtarza³a nastêpuj¹c¹
modlitwê: „Dopomó¿ mi Panie, aby
oczy, s³uch, jêzyk, rêce, nogi i serce
moje by³y mi³osierne, bym zawsze
przychodzi³a z pomoc¹ ró¿nym ludz-
kim biedom”. W dniu zejœcia z tego
œwiata Chrystus bêdzie nas s¹dzi³ z czy-
nów mi³osierdzia.
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S³owo na niedzielê Pielgrzymka do Ojcowa, Pieskowej Ska³y i Grodziska cz. III

 Oto s³owo Pañskie

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA DANIELA
Dn 7, 13-14
Królestwo Syna Cz³owieczego

DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APOKA-
LIPSY ŒWIÊTEGO JANA APOSTO£A:
Ap 1, 5-8
Chrystus jest w³adc¹ królów ziemi

Pan Bóg króluje, pe³en majestatu.
EWANGELIA:   J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego œwiata

Pi³at powiedzia³ do Jezusa: „Czy Ty jesteœ Królem ¿ydowskim?”. Jezus od-
powiedzia³: „Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Pi³at odpar³: „Czy ja jestem ¯ydem? Naród Twój i arcykap³ani wydali mi Cie-
bie. Coœ uczyni³?”. Odpowiedzia³ Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego œwia-
ta. Gdyby królestwo moje by³o z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie
zosta³ wydany ¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d”. Pi³at zatem po-
wiedzia³ do Niego: „A wiêc jesteœ Królem?”. Odpowiedzia³ Jezus: „Tak, jestem
królem. Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadec-
two prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha mojego g³osu”.

Maria Zadora

Ostatnim miejscem, które nawie-
dzamy na szlaku pielgrzymowania
jest Grodzisko na Skale. Niezwyk³e
jest to miejsce na polskiej ziemi, czê-
œciowo zapomniane, ale które zacho-
wa³o swój niepowtarzalny pierwot-
ny urok pustelni i grodu obronnego.
Najstarsze wzmianki o Grodzisku
pochodz¹ z koñca XIII w. Gród zo-
sta³ wzniesiony na szczycie skaliste-
go wzgórza zwanego Ska³¹ D³ug¹,
lub Kamieniem. Posiada ono natural-
ne walory obronne. Dostêpu do od-
leg³ej platformy wzgórza z trzech
stron broni¹ skalne urwiska, opada-
j¹ce niemal pionowo do Doliny Pr¹d-
nika. Zamek zosta³ zbudowany przez
Konrada Mazowieckiego. W 1257r.
ksi¹¿ê krakowski Boles³aw Wstydli-
wy podarowa³ Grodzisko swojej sio-
strze Salomei, prosz¹c, aby przy nim
by³ klasztor. Klaryski przenios³y siê
tu z Zawichostu. Tu spêdzi³a ostat-
nie lata ¿ycia b³. Salomea. Po prze-
nosinach Klarysek do Krakowa
opuszczony konwent popad³ w ru-
inê. Z inicjatywy ks. Stanis³awa Pi-
skorskiego, na ruinach skalistego
klasztoru powsta³ zespó³ obiektów
sakralnych malowniczo wkompono-
wanych w jurajski krajobraz. Piêkno
starego Grodziska tworz¹: zabytko-
wa architektura, kamienne figury
i obeliski, jurajskie ska³y, drzewa sta-
nowi¹ce pomniki przyrody, a tak¿e
tajemniczy klimat minionych wie-
ków. Tu przed niewielkim baroko-
wym koœcio³em pw Wniebowziêcie
Najœwiêtszej Maryi Panny i b³. Salo-

mei odmawiamy koronkê do Bo¿e-
go Mi³osierdzia. W tym miejscu od-
dycha siê nie tylko histori¹, ale przede
wszystkim œredniowieczn¹ pobo¿no-
œci¹. Trzeba, aby nadal Grodzisko
pe³ni³o rolê œwiadka tego piêknego
fragmentu naszych dziejów, gdy
¿ycie, praca i rozwój gospodarczy
wyros³y z g³êbokiej wiary i mi³oœci
do Boga i ludzi. Takim duchem ¿y³a
b³. Salomea i takie pozostawi³a po
sobie œwiadectwo:

„Salomeo, œwiêta ksiê¿no,
Przyjmij od nas dzisiaj czeœæ.
¯eœ umia³a wol¹ mê¿n¹
Za Chrystusem krzy¿ swój nieœæ”.
Pomimo trudu podejœcia, nie ¿a³o-

waliœmy, ¿e mogliœmy byæ w tym nie-
zwyk³ym miejscu. 25 sierpnia 1968
roku kard. Karol Wojty³a koncelebro-
wa³ w Skale z biskupem kieleckim
mszê œw. z okazji 700-lecia œmierci
b³. Salomei. W homilii powiedzia³:
„Przybywam tutaj nie tylko jako bi-
skup, ale i jako pielgrzym(…) na to
miejsce, na które kiedyœ przyby³a
ksiê¿na piastowska Salomea, a¿eby
resztê swojego ¿ycia tutaj, opodal
Wawelu spêdziæ na modlitwie i s³u¿-
bie Bo¿ej”.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ks.
Infu³atowi Jakubowi Gilowi za ko-
lejn¹ piêkn¹ jesienn¹ pielgrzymkê.
Kard. Stanis³aw Dziwisz powiedzia³:
„Pielgrzymowanie do wielu miejsc
przyczynia siê do rozwijania ¿ycia
wewnêtrznego, zbli¿ania siê do Chry-
stusa i poci¹gania za sob¹ innych”.

Pan Jezus do Pi³ata próbuj¹cego za-
szufladkowaæ Go miêdzy innych
królów, mówi: Królestwo Moje nie
jest z tego œwiata. Królestwo Jezusa
to nie królestwo w³adzy politycznej,
ale to równie¿ nie królestwo idola,
który zrobi³ karierê i pieni¹dze. To
królestwo nie z tego œwiata blichtru
i poz³otek, puchn¹cych bankowych
kont, z³otych ³añcuchów i korony
wyk³adanej drogimi kamieniami.

Królowanie Jezusa nie polega na
zmuszaniu ludzi do tego, by Go je-
dynie podziwiali i zazdroœcili Mu
powodzenia. Chrystus nie jest Kró-
lem jednego sezonu. Rozkazy w³ad-

Jezus jest Królem serc

ców politycznych, czego jesteœmy
œwiadkami w dzisiejszych czasach,
mog¹ zmieniæ kawa³ek ¿ycia przez
chwilê – ale te¿ tylko na chwilê.
Mog¹ wymusiæ jedynie zewnêtrzne
pos³uszeñstwo. Jezus jest innym Kró-
lem, a Jego Królestwo okaza³o siê
o wiele trwalsze od rz¹dów budowa-
nych na ludzkiej potêdze. Jezus jest
Królem serc.  Dopiero ta w³adza jest
realn¹ w³adz¹, która mo¿e zmieniaæ
œwiat. W ten sposób zmienili œwiat
ci, którzy tak pokochali Jezusa, ¿e
oddali Mu w³adzê nad swoim ser-
cem. Dwunastu Aposto³ów zmieni³o
losy œwiata, bêd¹cego pod panowa-
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Poniedzia³ek 26 listopada
   6.00 Œp. Andrzej Byrski

Za rodz. Martinez Flores
  6.45 Œp. Jan Pêpek
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
  8.00 Œp. Barbara Zemanek
12.00 Œp. Rozalia Kwarciak - 4 r.œm.,

Œp. Bronis³awa Kwarciak - 34 r.œm.
18.00 Œp. Józef Maga

Œp. Czes³awa Feldy
Wtorek 27 listopada
  6.00 Œp. Andrzej Kaczor

Œp. Józef Maga
  6.45 Œp. Czes³awa Feldy

Œp. Apolonia Sieradzka
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
  8.00 Œp. Tadeusz Seweryn
12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Janina Brañka

O b³og. Bo¿e dla Mariusza i jego rodziny
Œroda 28 listopada
   6.00 Œp. Czes³aw Wróbel

Za rodz. Arojo Anisola
  6.45 Œp. Józef Maga
  7.30 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
  8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Dziêkczynna w 5 r. urodzin Kacperka

z proœb¹ o b³. Bo¿e
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Anna Czaicka
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Józef P³awny
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Helena Bik
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Albina Baran - 6 r.œm.
Czwartek 29 listopada
  6.00 O wieczne zbawienie rodziców Anny

i Adolfa Stefanides, o zdrowie Kariny,
Daniela, Vanessy i ca³ej rodziny

  6.45 W 80 r. urodzin Eleonory, podziêkowanie
z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e

  7.30 Œp. Józef Maga
  8.00 Œp. Janina Pochopieñ
12.00 Œp. Barbara ¯egliñska
18.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Czes³awa Feldy
Pi¹tek 30 listopada
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Ximena de la Parra Barerus
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska

Œp. Józef P³awny
  8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Józef Maga

Œp. Andrzej Byrski
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Krzysztof Kwarciak
Sobota 01 grudnia
  6.00 Œp. Józef Maga
  6.45 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Andrzej, Maria z dzieæmi
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
  8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,

o b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹

kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. Stanis³aw Filek

Niedziela 02 grudnia
  6.00 Œp. Barbara ̄ egliñska
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Barbara Zemanek
 9.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl - 29 r. œm.
10.30 Œp. Janusz Hajnosz - 2 r.œm.
12.00 Œp. Marian Bury - 23 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

34. Niedziela Zwyk³a - 25 listopada 2012
Uroczys toœæ  Jezusa Chrys tusa Króla Wszechœwiata

Intencje mszalne:

 Ks. Proboszcz

niem potê¿nego rzymskiego impe-
rium, a w naszych czasach tak w³a-
œnie zmieni³ oblicze œwiata nasz
Wielki Rodak i Patron, b³ogos³awio-
ny Jan Pawe³ II, który kiedyœ w la-
tach swojej m³odoœci, pozwoli³ Chry-
stusowi zakrólowaæ w swoim sercu.

Jeœli wiêc chcesz zmieniaæ œwiat na
lepsze, jeœli chcesz wzi¹æ udzia³
w Królestwie Chrystusa, to zaproœ Go
do twojego serca dziœ, teraz. On jest
Królem serc. Proœ Go, ¿eby by³ two-
im Królem, a wtedy bêdzie zmienia³
siê œwiat.

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Prze¿ywamy dzisiaj w naszej pa-
rafii uroczystoœæ odpustow¹ ku czci
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny. Uroczysta Suma odpustowa
o godz. 12.00 celebrowa³ bêdzie
ks. dr Wac³aw Guba³a – proboszcz
parafii œw. Jadwigi Królowej w Kra-
kowie Borku Fa³êckim, a kazanie
wyg³osi ks. dr Robert Nêcek – rzecz-
nik prasowy Kurii Metropolitalnej
w Krakowie.

2. Niedziela dzisiejsza jest ostatni¹
niedzielê roku koœcielnego, obcho-
dzimy uroczystoœæ Jezusa Chrystu-
sa, Króla Wszechœwiata. W dniu dzi-
siejszym przy koœciele mo¿na sk³a-
daæ dobrowolne ofiary na pomoc dla
ubogich rodzin naszej parafii. Bóg
zap³aæ za z³o¿on¹ ofiarê.

3. Jutro spotkanie Szko³y Modli-
twy b³. Jana Paw³a II po mszy œw.
wieczornej.

4. W œrodê o godz. 16.30 jest
spotkanie Honorowej Stra¿y Ser-
ca Bo¿ego.

5. W przysz³¹ niedzielê na mszy
œw. o godz. 18.00 modlimy siê

o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awio-
nego papie¿a Jana Paw³a II. Nie-
dziela ta rozpoczyna nowy rok li-
turgiczny – Adwent. Jest to czas
radosnego przygotowania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Posta-
ramy siê czas ten wykorzystaæ na
pog³êbienie wiêzi z Bogiem i cz³o-
wiekiem przez lepsz¹ modlitwê,
oraz czytanie Pisma Œwiêtego. Jest
to czas do realizowania wiêksze-
go mi³osierdzia. Niech powstrzy-
manie siê od picia napojów alko-
holowych, a tak¿e palenia papie-
rosów, bêdzie pomoc¹ zaoszczê-
dzenia pieniêdzy na cele charyta-
tywne. W okresie nadchodz¹cego
Adwentu msze œw. roratnie w ci¹-
gu tygodnia bêdziemy odprawiaæ
o godz. 6.00 oraz 18.00

6. Zapraszamy na dziêkczynny
Dzieñ Skupienia za tegoroczne piel-
grzymki, który odbêdzie siê w oœrod-
ku rekolekcyjnym w Zakrzowie
w sobotê 8 grudnia. Wyjazd o godz.
8.00. Powrót ok. 16.00. Koszt 30 z³.
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Odkrywamy piêkno Boga i ludzi

ks. Infu³at

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI za-
prosi³ katolików ca³ego œwiata, aby
czas od 11 paŸdziernika 2012 roku
do 24 listopada 2013 roku wykorzy-
stali do pog³êbienia wiary. Papie¿
prosi wyznawców Chrystusa, by
w Roku Wiary o¿ywili mi³oœæ Boga
i bliŸniego. Zachêca do wiêkszego ra-
dykalizmu. Wed³ug Namiestnika
Chrystusowego du¿¹ pomoc¹ w roz-
woju wiary jest pog³êbienie ¿ycia
sakramentalnego,  modlitewnego
oraz charytatywnego. Serdecznie

zachêca, byœmy jeszcze bardziej ko-
rzystali ze sto³u S³owa Bo¿ego oraz
o³tarza ofiarniczego. Ci¹g³e czytanie
Pisma Œwiêtego i œwiadome uczest-
nictwo we mszy œw. s¹ si³¹ napêdow¹
¿ycia chrzeœcijañskiego.

Odpowiadaj¹c na zaproszenie Be-
nedykta XVI pragniemy w tegorocz-
nym Adwencie prze¿yæ Dzieñ Sku-
pienia w Caritasowym, rekolekcyj-
nym oœrodku w Zakrzowie. Wybra-
³em specjalny czas Œwiêta Niepoka-
lanego Poczêcia NMP w sobotê
8 grudnia. Bardzo pragnê, aby wraz
z Maryj¹ wyœpiewaæ Bogu dziêk-
czynne Magnificat za tegoroczne,
liczne pielgrzymki. Nawiedziliœmy
wiele œwiêtych miejsc. Oczarowa³y
nas specyficzne miejsca kultu zwa-
ne sanktuariami. Co miesi¹c stawali-
œmy do Apelu przed Matk¹ Bosk¹
Czêstochowsk¹. Tak¿e cyklicznie
klêkaliœmy w Sanktuarium Mi³osier-

dzia Bo¿ego w £agiewnikach. Jako
organizator tych licznych pielgrzy-
mek nieustannie noszê w sercu swo-
im wielk¹ wdziêcznoœæ do Boga za
troskliw¹ opiekê nad nami. Wci¹¿
byliœmy strze¿eni. Nie prze¿yliœmy
¿adnego wypadku. Nie naraziliœmy
nikogo, ani te¿ siebie na jakiekol-
wiek uszkodzenie. Ile razy koñczy-
liœmy okreœlon¹ pielgrzymkê mieli-
œmy poczucie wielkiego, duchowe-
go wzbogacenia. Si³a œwiêtoœci da-
nego sanktuarium wci¹¿ nas nape³-
nia³a du¿¹ moc¹. Pielgrzymuj¹c do
ró¿nych miejsc prze¿ywaliœmy ra-
doœæ Bo¿ej ³aski, która nas ³¹czy³a
z niebem, a tak¿e zbli¿a³a do siebie.
Pielgrzymki zawsze ³¹cz¹ uczestni-
ków. Odkrywaliœmy uroki naszych
ojczystych stron. Piêkna jest Polska
w cudach natury, a tak¿e w dzie³ach
ludzkich r¹k. Mo¿na jeszcze wiele
pisaæ o dobrodziejstwie naszych
zwyk³ych, prostych, jednodniowych
pielgrzymek. Budzi siê jednak we
mnie koniecznoœæ podziêkowania
Bogu za wszystko, co nam da³ pod-
czas pielgrzymkowych wyjazdów.
Dziêkujê równie¿ uczestnikom licz-
nych pielgrzymek. Wci¹¿ mia³em
z kim jeŸdziæ.

W dziêkczynny Dzieñ Skupienia
w Zakrzowie w sobotê 8 grudnia pra-
gnê Bogu bogatemu w mi³osierdzie
wyœpiewaæ radosne Magnificat za
Jego mi³osierdzie nad nami.

Bardzo bym chcia³, a¿eby w nie-
dzielê 16 grudnia na Apelu Jasnogór-
skim stanê³a wiêksza gromada miesz-
kañców ziemi wadowickiej. Tak siê
sk³ada, ¿e od paŸdziernika 2001 roku
ks. Krzysztof G³ówka, by³y wadowic-
ki wikariusz, rozpocz¹³ 16-go ka¿de-
go miesi¹ca wyjazdy na Jasn¹ Górê.
Najczêœciej gromadzi³ pe³ny autokar
chêtnych pielgrzymów. Nada³ specy-
ficzny modlitewny rytm comiesiêcz-
nym wyjazdom na Jasn¹ Górê. Po
jego przeniesieniu do parafii Podwy¿-
szenia œw. Krzy¿a na Kurdwanowie
w Krakowie w 2010 przej¹³em pro-
wadzenie. Dotychczas nie mia³em
problemu z zebraniem chêtnych piel-
grzymów. Du¿o wczeœniej wype³nia-
³a siê lista. Co miesi¹c prze¿ywam
du¿¹ satysfakcjê z pielgrzymkowych
apeli. Podczas listopadowego wyjaz-
du, gdyœmy w dzieñ Matki Bo¿ej Mi-
³osiernej pielgrzymowali na Jasn¹
Górê,  zaproponowano aby adwen-
towy apel by³ licznie obsadzony przez
wadowickich pielgrzymów. Niech
wype³ni¹ drugi autokar. W naszych
czasach nie ma problemu z wynaj-
mem autobusu. Mo¿e byæ jednak pro-
blem w wype³nieniu go nowymi piel-
grzymami. Dajê jednak mo¿liwoœæ,
aby ci, którzy nie byli jeszcze na Ape-
lu Jasnogórskim, mogli podczas te-
gorocznego Adwentu, 16 grudnia
prze¿yæ wyj¹tkowe nabo¿eñstwo.

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

7. W Roku Wiary zapraszamy na Ja-
snogórski Apel w niedzielê 16 grudnia.
Wyjazd o godz. 15.45. Koszt 35 z³.

8. Œwiêci tego tygodnia: w pi¹-
tek – wspomnienie œw. Andrze-
ja, Aposto³a.

9. Poprzez lekturê prasy katolic-
kiej pog³êbiamy nasz¹ wiarê i wiêŸ
z Bogiem. Zachêcamy do czytania

prasy katolickiej oraz do ogl¹dania
programów telewizyjnych o tema-
tyce religijnej.

10. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy zawierzamy parafian i piel-
grzymów. Niech Patron naszego mia-
sta, b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wy-
prasza potrzebne ³aski dla wszyst-
kich Solenizantów i Jubilatów nad-
chodz¹cych dni.


