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26.  Niedz ie la  Zwyk³a

29 wrzeœnia 2013r. Nr 39 (706) Rok 14

O b³ogos³awiony ró¿añcu Maryi,

s³odki ³añcuchu,

który ³¹czysz nas z Bogiem;

wiêzi mi³oœci,

która nas jednoczy z Anio³ami,

wie¿o ocalenia

od napaœci piek³a;

Nigdy ciê ju¿ nie

porzucimy!

b³og. Bart³omiej Longo

– aposto³ ró¿añca
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒW. PAW£A AP.  DO TYMOTEUSZA

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcê swego.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA AMOSA
Am 6, 1a.4-7
Lekkomyœlnoœæ bogaczy

EWANGELIA:  £k 16, 19-31  Przypowieœæ o bogaczu i £azarzu

1 Tm 6, 11-16
Zachowaæ przykazania do przyjœcia Chrystusa

LI ST  O  N OWE NN I E  M I E SI Ê CY  P RZ ED
KA NO NI ZA CJ ¥ B£ .  JANA PAW£A II

Umi³owani w Panu Siostry i Bracia!
Z wielk¹ radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ o bliskiej ju¿ kanonizacji b³. Jana

Paw³a II. Z pewnoœci¹ jest to wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane.
Akt kanonizacji, podobnie zreszt¹ jak akt beatyfikacji, jest aktem Koœcio³a

Chrystusowego, Jego G³owy i ca³ej wspólnoty. Oczywiœcie najpe³niejszy wyraz
znajduje on w bulli kanonizacyjnej Ojca Œwiêtego i ta papieska deklaracja jest
oficjalnym nauczaniem dotycz¹cym wiary w Koœciele katolickim. Jednak ta
decyzja Ojca Œwiêtego uwzglêdnia, czy wspólnota wierz¹cych widzi w danym
kandydacie na o³tarze œwiêtego, czy w swoim ¿yciu praktykowa³ on cnoty, szcze-
gólnie cnoty boskie, i to w stopniu heroicznym, czy przez jego wstawiennictwo
wierni otrzymali jakieœ nadzwyczajne ³aski.

Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga tak¿e zbadania postawy wier-
nych w stosunku do tego œwiêtego, dlatego nasza wspólnota Koœcio³a katolic-
kiego, szczególnie tutaj, w Krakowie, powinna uœwiadomiæ sobie, kim dla niej
jest b³. Jan Pawe³ II.

Dlatego wa¿nym elementem naszego przygotowania do kanonizacji b³. Jana
Paw³a II bêdzie wspólna modlitwa przy jego relikwiach, poznawanie jego na-
uczania i naœladowanie jego mi³oœci do Chrystusa i Matki Najœwiêtszej.

Zapraszam wiêc wszystkich do wspólnej modlitwy przed kanonizacj¹ Jana
Paw³a II. Proszê, by wyrazi³o siê to w pielgrzymowaniu ca³ej archidiecezji, po-
szczególnymi dekanatami, do relikwii w sanktuarium b³. Jana Paw³a II w Krako-
wie, W ramach nowenny miesiêcy ka¿dego 22. dnia miesi¹ca o godz. 17.00
celebrujemy Mszê œw. po³¹czon¹ z procesj¹ œwiat³a, w czasie której rozwa¿amy
tajemnice œwiat³a ró¿añca Œw., ustanowione przez naszego Papie¿a rodaka,
a og³oszone 16 paŸdziernika 2002 r. w liœcie apostolskim Rosarium Virginis
Mariae. Dekanat Wadowice Pó³noc oraz  Dekanat Wadowice Po³udnie pielgrzy-
mowaæ bedzie do Sanktuarium  22 kwietnia 2014 r.

Na czas pielgrzymowania wszystkim z serca b³ogos³awiê.
/-/ ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz

Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, pêdzla
nieznanego autora. Obraz prawdopo-
dobnie jako wotum za uratowanie
matki w czasie zarazy i siostry przy
porodzie do okulickiego koœcio³a
podarowa³ Wojciech Krutski. 9 wrze-
œnia 1962 roku kardyna³ Stefan Wy-
szyñski dokona³ aktu koronacji cu-
downego obrazu, powiedzia³ wtedy:
„Twojej Panienko Okulicka poœwiê-
cam siê opiece z ufnoœci¹ i wiar¹, ¿e
bêdziesz wspiera³a wszystkie prace
i trudy nasze w tej drodze wiary
w nowe tysi¹clecie Polski”.

W uroczystoœciach bra³ udzia³ ów-
czesny biskup krakowski - Karol
Wojty³a. W 1990 r. korony zosta³y
skradzione. Nowe, bêd¹ce kopi¹
skradzionych, poœwiêci³ papie¿ Jan
Pawe³ II 2 czerwca 1991 roku w Rze-
szowie. Kult Matki Bo¿ej w Okuli-
cach jest wci¹¿ ¿ywy. Pielgrzymi
przybywaj¹ przed cudowny obraz
przez ca³y rok, szczególnie w nie-
dziele i œwiêta. Przed obrazem tej
Matki uczestniczymy we mszy œw.
odprawionej przez ks. infu³ata Jaku-
ba Gila, modl¹c siê w intencjach,
z którymi pielgrzymujemy.

Ostatnim miejscem na trasie naszej
pielgrzymki jest Bochnia, jedno z naj-
starszych miast Ma³opolski (prawa
lokacyjne w 1253 roku). Z pomnika
wzniesionego na œrodku Rynku czu-
wa nad miastem król Kazimierz Wiel-
ki. Z ka¿dego zak¹tka przemawia
800-letnia historia tego wyros³ego na
soli miasta. Szesnastowieczne ulicz-

ki prowadz¹ w najciekawsze miejsca
Bochni, jednym z nich jest bocheñ-
ska fara pod wezwaniem œw. Miko³a-
ja (58 m d³ugoœci, 24,5 m szeroko-
œci). W kaplicy Matki Bo¿ej Ró¿añ-
cowej, wzniesionej w 1778 roku mo-
dlimy siê przed cudownym obrazem
Matki Bo¿ej Bocheñskiej.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ regionu jest
najstarsza w Polsce kopalnia soli dzia-
³aj¹ca nieprzerwanie od 1248 roku,
do której siê udajemy. Szybem
zje¿d¿amy w dó³, a potem podziemn¹
kolejk¹. W zabytkowych podzie-
miach zwiedzamy unikatow¹ w skali
œwiatowej ekspozycjê. Wyró¿nia siê
ona innowacyjnym wykorzystaniem
nowoczesnych technik multimedial-
nych, za pomoc¹ których pokazane
zosta³y procesy geologiczne, historia,
obyczaje, rozwój techniki górniczej
na przestrzeni wieków, jak równie¿
podziemne ¿ywio³y, z którymi zma-
gali siê pracuj¹cy pod ziemi¹ górni-
cy. Kopalnia zachwyca niepowtarzal-
nymi, naturalnymi wyrobiskami, ka-
plicami wykutymi w solnych ska³ach
rzeŸbami. Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str.5)
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Poniedzia³ek 30 wrzeœnia
  6.00 Œp. Krzysztof Trzpiot

Œp. Adam Wójtowicz
  6.45 Œp. Tadeusz Sowiñski
  7.30 Œp. Michalina i Józef Fediuszko
  8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 Œp. Micha³ Œwitalski

Œp. Maria Kruk
Wtorek 01 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Kazimiera Bizoñ
  7.30 Œp. W³adys³aw Madyda
  8.00 Œp. Stanis³aw i Helena Madyda
12.00 W int. Marii w 90 r. urodzin - o b³og. Bo¿e
18.00 Œp. Andrzej Kumala

Œp. Czes³awa i Aleksander Sikora
Œroda 02 paŸdziernika
  6.00 Œp. W³adys³awa Wilk
  6.45 Œp. Tadeusz Sowiñski
  7.30 Œp. Andrzej Kumala
  8.00 Œp. Janina Nicieja - 17 r.œm. i Stani-

s³aw jej m¹¿
12.00 Œp. Helena Gêbala
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
W 25 r. œlubu Doroty i Eugeniusza Miko³aj-
czyk - dziêkczynna, o b³og. Bo¿e dla Rodziny
O zdrowie dla Heleny
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józefa Czopek
Œp. Zbigniew Bochenek
Œp. Maria Mrowiec
Œp. Stanis³aw Hanusiak
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Danuta Góra
Œp. Maria Kruk
Œp. Stanis³awa ¯abiñska

26. Niedziela Zwyk³a - 29 wrzeœnia 2013
Czwartek 03 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  6.45 Œp. Kazimiera Bizoñ
  7.30 Œp. Leszek Pyka
  8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Zdzis³awy
12.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
18.00 Œp. Andrzej Kumala

Œp. Adam Gawlik - 5 r.œm. i ¿ona Teresa
Pi¹tek 04 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
  7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ

O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
dla Magdaleny i Macieja w nowym
roku akademickim

  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za zmar³ych

misjonarzy i misjonarki i za dusze
w czyœæcu cierpiace

16.30 Œp. Leszek Pyka
18.00 Œp. Krystyna Galas - 9 r.œm. i rodzice

Stanis³aw i Franciszka Drabczyk
Œp. Andrzej Kumala

Sobota 05 paŸdziernika
  6.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
  6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  7.30 Œp. W³adys³aw Wypiór i Stanis³aw Bando³a
 8.00 Wynagradzjaca Sercu Matki Bo¿ej i o

b³. Bo¿e dla Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,

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

18.00 Msza œw. przeb³agalno-dziêkczynna
w rocznicê ma³zeñstwa
Œp. Andrzej Kumala

Niedziela 06 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Teresa i Stanis³aw Habrzyk
 9.00 Œp. Teresa i Franciszek Nogala
 9.00 Roków: W podziêkowaniu za ³aski,

z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e w 82r.
urodzin Mieczys³awa Wcis³o

10.30 O zdrowie i b³. Bo¿e z okazji 80r.
urodzin Marii
Za Parafian

12.00 Œp. Jadwiga Golañska
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Andrzej Kumala /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Intencje mszalne
1. Jutro po mszy œw. wieczornej spotka-

nie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.
2. Od wtorku rozpoczynamy nabo-

¿eñstwa ró¿añcowe. Zachêcamy doro-
s³ych, m³odzie¿ i dzieci do odmawia-
nia w tym miesi¹cu ró¿añca w domu
lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añ-
cowe odprawiamy o 17.30 oraz po
mszy œw. o godz. 8.00.

3. W œrodê o godz. 17.30 nabo¿eñ-
stwo ku czci b³. Jana Paw³a II po³¹-
czone z ró¿añcem. Po Mszy œw. mo-
dlitwa przed relikwiami Papie¿a Pola-
ka i procesja przed pomnik b³. Jana
Paw³a II, gdzie odœpiewamy Apel Ja-
snogórski w intencji naszego Miasta. Na
zakoñczenie bêdzie udzielone b³ogo-
s³awieñstwo relikwiami B³ogos³awio-
nego. Prosimy przynieœæ œwiece.

4. W œrody w paŸdzierniku odpra-
wiamy nowennê do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy rano o godz. 8.30
i wieczorem o godz. 17.15.

5. Zapraszamy do udzia³u w czwart-
kowych nowennach ku czci b³og. Jana
Paw³a II, podczas których modlimy siê
w intencjach z³o¿onych przez pielgrzy-
mów i parafian. Najbli¿sza czwartko-
wa nowenna szczególnie poœwiêcona
bêdzie modlitwom za ma³¿onków.

6. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz. 16.00
do 18.30. Msza œw. dla dzieci o godz.
16.30. W tym dniu na godz. 18.00 za-
praszamy m³odzie¿ klas trzecich gim-
nazjalnych na mszê œw. a nastêpnie spo-
tkanie przygotowuj¹ce do Sakramentu
Bierzmowania. W pierwsze pi¹tki kan-
celaria parafialna nieczynna.

7. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej ad-
opcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê
nawiedzamy chorych z sakramenta-
mi œwiêtymi.

8. Odpowiadaj¹c na apel Ojca œw.
Franciszka, zgodnie z poleceniem
Ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza,
w niedzielê 6 paŸdziernika, we
wszystkich koœcio³ach Archidiecezji
Krakowskiej zostanie przeprowadzo-
na zbiórka do puszek, na pomoc ofia-
rom wojny domowej w Syrii.

9. Przysz³a niedziela nosi nazwê „ró-
¿añcowej”. Zapraszamy parafian na
procesjê ró¿añcow¹ na godz. 17.00.

10. W kancelarii przyjmujemy na
wypominki: roczne, pó³roczne, kwar-
talne i jednorazowe, a tak¿e na msze
œw. zbiorowe 1 i 2 listopada.

11. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Lichenia i Torunia w dniach 5 i 6 paŸ-
dziernika. Wyjazd godz. 4.00. Koszt
przejazdu 170z³.

12. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Hieroni-
ma, prezbitera i doktora Koœcio³a, we
wtorek – wspomnienie œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i doktora
Koœcio³a, w œrodê – wspomnienie
œwiêtych Anio³ów Stró¿ów, w pi¹tek
– wspomnienie œw. Franciszka z Asy-
¿u, w sobotê – wspomnienie œw. Fau-
styny Kowalskiej, dziewicy.
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ks. Infu³at

P i ê k n o  r ó ¿ a ñ c a
Wrzeœniowe pielgrzymowanie na

apel jasnogórski jest cudown¹ okazj¹
do zastanowienia siê nad naszym
przygotowaniem do kanonizacji
b³og. Jana Paw³a II. W sierpniu pod-
jêliœmy myœl, aby w kaplicy B³ogo-
s³awionego, w naszej bazylice, by³a
ksiêga, do której bêd¹ wpisywaæ swe
postanowienia zwi¹zane z tym wy-
j¹tkowym wydarzeniem. Ksiêga ta
wystawiona jest w kaplicy. W ró¿-
nych jêzykach s¹ zapisy. Zobowi¹-
zañ jest niedu¿o. Natomiast wiele jest
próœb i podziêkowañ. Pisz¹: „B³og.
Janie Pawle II, proszê o dar macie-
rzyñstwa dla Edyty.” „Ojcze Œwiêty,
dziêkujê za to, ¿e zostaniemy z mê-
¿em rodzicami. Bardzo proszê, aby-
œmy potrafili wychowaæ nasze dziec-
ko na dobrego cz³owieka.” „Dziêku-
jê Bogu, ¿e mogê tu byæ. Proszê
o wstawiennictwo za mnie i moje trzy
córki oraz ich rodziny. ¯eby by³y
zdrowe ich dzieci. Proszê szczegól-
nie o uzdrowienie mojej wnuczki Asi,
u której jest podejrzane stwardnienie
rozsiane.” Wzruszaj¹ca jest proœba
Leszka, Zygmunta Grabczyka:

„Ojcze Œwiêty Janie Pawle II, uzdrów
moje rêce, ¿ebym móg³ wróciæ do
pracy i odpowiedzieæ na apel Papie-
¿a Franciszka i szed³ z pomoc¹ dla
g³odnych dzieci naszej Ojczyzny
i œwiata.” Pan Grabczyk od wielu lat
ofiarnie pracowa³ w rzeŸni w Austrii.

W drugim nowennowym miesi¹cu,
przed wielkim wydarzeniem, pod-
czas pielgrzymki, wiele medytowa-
liœmy nad wa¿noœci¹ modlitwy ró-
¿añcowej. Zbli¿a siê paŸdziernik.
Jesienny miesi¹c poœwiêcony jest tej
modlitwie. Jej niezwyk³¹ moc pod-
kreœlaj¹ objawienia. Maryja ukazu-
j¹ca siê dzieciom w Lourdes czy Fa-
timie prosi: „Odmawiajcie codzien-
nie ró¿aniec. Mówcie do innych
o potrzebie i wa¿noœci tej modlitwy.”

Mieszkañcy Wenecji na pocz¹tku
XVII w. wybudowali dziêkczynn¹
kaplicê, w której turyœci mog¹ prze-
czytaæ napis: „Nie odwaga, nie broñ,
nie dowódcy, ale Maryja Ró¿añco-
wa uczyni³a nas zwyciêzcami”.

Czytelnym znakiem przygotowañ
mieszkañców Wadowic do kanoni-
zacji swego Najwiêkszego Rodaka
bêdzie odmawianie w rodzinach co-
dziennie w paŸdzierniku ró¿añca œw.
Rodzinny ró¿aniec – co wieczór
w domu mo¿e zrealizowaæ to, co
w liœcie apostolskim o ró¿añcu œw.
Jan Pawe³ II pisa³: „Rodzina, która
modli siê zjednoczona, zjednoczona
pozostaje. Ró¿aniec œwiêty zgodnie
z dawn¹ tradycj¹ jest modlitw¹, któ-
ra szczególnie sprzyja gromadzeniu
siê rodziny. Kieruj¹c wzrok na Jezu-

sa, poszczególni jej cz³onkowie od-
zyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoœæ
patrzenia sobie w oczy, by
porozumiewaæ siê, okazy-
waæ solidarnoœæ, wzajem-
nie sobie przebaczaæ, by
¿yæ z przymierzem mi³oœci
odnowionym przez Ducha
Œwiêtego”.

Maryja dana nam jest ku
naszej obronie. Modlitwa
ró¿añcowa jest dla wszyst-
kich. To dzieci s³ysza³y
w Fatimie: „Odmawiajcie
ró¿aniec!” Równie¿ m³odzi jak i doj-
rzali, a tak¿e starsi winni braæ do r¹k
ró¿aniec. Czym bardziej piêtrz¹ siê
przed nami trudnoœci, tym bardziej
szukajmy u Niej pomocy. Przypo-
mnijmy sobie, ¿e jako dzieci, nieraz
wystraszone i zap³akane – przy mat-
ce odnajdowaliœmy bezpieczeñstwo.
Serdecznie zachêcam, aby w tego-

rocznym paŸdzierniku, co wieczór
wspólnie, w domu rodzina z ufnoœci¹

powtarza³a: Œwiêta Ma-
ryjo, Matko Bo¿a, módl
siê za nami.

Módl siê za nami teraz,
w dniu dzisiejszym, w
naszych aktualnych ra-
dosnych i bolesnych
sprawach. Módl siê za
nami i w godzinê œmier-
ci naszej. Proszê Matkê
Bo¿¹, by Ona siê za mnie
modli³a, ale równie¿ b³a-

gam J¹ o dar mojej modlitwy. Bym ja
siê modli³.

Modli³ teraz, gdy jestem dzieckiem.
Teraz, gdy prze¿ywam m³odoœæ. Te-
raz, gdy wkroczy³em w wiek dojrza-
³y. Teraz, gdy ciê¿arem lat coraz bar-
dziej jestem przygnieciony.

Œwiêta Maryjo, módl siê bym ja
chcia³ siê modliæ!

P i e l g r z y m k a  d o  O k u l i c  i  B o c h n i
23 lipca 2013 roku wybraliœmy siê

na pielgrzymkê do ma³ej miejscowo-
œci Okulice. Po drodze zatrzymali-
œmy siê w Gdowie. Udaliœmy siê do
koœcio³a, od 2004 roku Sanktuarium
pw Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Po œwi¹tyni oprowadza nas
ks. proboszcz Stanis³aw Jarguz (obec-
nie juz na emeryturze). Wewn¹trz ko-
œcio³a zachowa³o siê rokokowe wy-
posa¿enie, a w o³tarzu g³ównym cu-
downy obraz Matki Bo¿ej Gdowskiej
z pierwszej po³owy XVIII wieku.

Kiedy doje¿d¿amy do Okulic, wio-
ski po³o¿onej nieopodal ujœcia Raby
do Wis³y, od pó³nocnego wschodu
otoczonej lasem, z daleka widzimy
du¿y koœció³ w stylu neobarokowym
(czwarty ju¿ na tym miejscu), który
zosta³ konsekrowany w 1959 roku.
Skarbem Okulic jest ³askami s³yn¹cy
obraz Matki Bo¿ej, pochodz¹cy praw-
dopodobnie z XVI wieku. Jest to jed-
na z najstarszych kopii wizerunku

(ci¹g dalszy na str.7)




