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S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU

PROROKA HABAKUKA

ŒW. PAW£A AP. DO TYMOTEUSZA

Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy ¿yæ bêdzie dziêki swej wiernoœci

2 Tm 1, 6-8.13-14
Nie da³ nam Bóg ducha bojaŸni

S³ysz¹c g³os Pana, serc nie zatwardzajcie.

EWANGELIA: £k 17, 5-10 S³u¿yæ z pokor¹

J an

P a w e ³ I I Wi e l k i Œ w i ê t y. . . na s z Œ w i ê t y

To ogromna radoœæ
dla nas, mieszkañców
Wadowic. 27 kwietnia
przysz³ego roku odbêdzie siê kanonizacja
Jana Paw³a II, któr¹
og³osi³ Ojciec Œwiêty
Franciszek. Decyzja ta
zapad³a podczas konsystorza, czyli Zgromadzenia Ksiê¿y Kardyna³ów w Watykanie.
Jest to cudowny dzieñ dla wszystkich
ludzi kochaj¹cych Jana Paw³a II i dla
ludzi dobrej woli.
Kanonizacja dwóch Wielkich Papie¿y. Jan XXIII, papie¿ który otworzy³ Sobór Watykañski II i Jan Pawe³
II, który zrealizowa³ ca³ym swoim
pontyfikatem postanowienia tego¿
Soboru. Data kanonizacji ma wymiar g³êboko symboliczny. Jednoczesna kanonizacja Papie¿y to wyraz wspólnoty, komunii i wielkiego
b³ogos³awieñstwa. Otrzymaliœmy od

Mi³osiernego Boga
dwóch nowych Orêdowników. Dla naszego pokolenia jest to
dzieñ dany przez
Opatrznoœæ, dzieñ niezwyk³y, wymodlony,
tak bardzo oczekiwany. Myœlê, ¿e jest to dar
Bo¿ej Opatrznoœci, dar
wynagrodzenia za kult
Mi³osierdzia Bo¿ego,
którego znakiem jest œwiatowe
Sanktuarium w krakowskich
£agiewnikach.
Teraz pozostaje nam najlepiej, jak
to mo¿liwe, przygotowaæ siê do uroczystoœci kanonizacji. Mamy kilka
miesiêcy na modlitwê i duchow¹ odnowê. Myœlê, ¿e dla nas, mieszkañców wadowickiej ziemi, której patronuje Jan Pawe³ II, jest to czas szczególnej refleksji nad tym, co powinno
nas ³¹czyæ, a nie dzieliæ.
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Ks. Stanis³awJaœkowiec, Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str.5)

wspania³ymi wynalazkami umys³u
ludzkiego. Trzeba siê jednak nimi
umiejêtnie pos³ugiwaæ.
Odmawiaj¹c radosne tajemnice ró¿añca œwiêtego omadlamy wielkie
przygotowanie na czas kanonizacji
naszego Rodaka. Oczekiwanie to
jest czasem radoœci. Jest ono podobne do naszych wspania³ych przygotowañ na odwiedziny Papie¿a. Pamiêtamy, ¿e ilekroæ razy przyje¿d¿a³
Jan Pawe³ II do naszej Ojczyzny –
przynosi³ nam wielk¹ radoœæ
i ogromne zaufanie. Wnosi³ bliskoœæ
do cz³owieka i do Boga. Ten, którego znaliœmy, rozmawialiœmy z Nim,
dotykaliœmy Go – jest w niebie. Tak
nam bliski – jest œwiêtym. Wstawia
siê u Boga za nami. Pielgrzymki do
Ojczyzny by³y czasem rekolekcji narodowych. Sprawia³y, ¿e wielu powróci³o do Boga. Odnalaz³o siê
w Koœciele. Kanonizacja naszego

Chrzest Œw.

b³ogos³awionego Rodaka jest przedziwn¹ nasz¹ pielgrzymk¹ do Niego
i Jego do nas.
Mszê œw., przy cudownym jasnogórskim obrazie, ks. Infu³at sprawuje w naszych intencjach. Pogodne
przygotowanie do kanonizacji. Po
Apelu, wpatruj¹c siê w oczy Maryi,
odchodzimy do autokaru.
Wracaj¹c do domu tradycyjnie odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma.
W modlitwie wspominamy tych, którzy z ró¿nych powodów nie mogli
z nami pojechaæ. Wspominamy równie¿ œp. Stefaniê Pijanowsk¹, która
przez wiele lat dzielnie pielgrzymowa³a do Pani Jasnogórskiej. Na Apel
16 paŸdziernika, w 35. rocznicê wyboru kard. Karola Wojty³y na Namiestnika Chrystusa, przygotowujmy
siê poprzez uœwiadamianie sobie radosnych prze¿yæ ka¿dego dnia.
Rozalia Borkowska

Z radoœci¹ informujemy,
¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dziecko
przyjê³o Sakrament Chrztu:

Kacper Moska³a, syn Wojciecha i Marty

Pogrzeb

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Œp. Maria Mrowiec, ur. 1926r., zam. ul. Lwowska
Œp. Zofia Studnicka, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. W³odzimierz Tetmajer, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Anastazja Biel, ur. 1920r., zam. Kraków, ul. Œciegiennego
Œp. Julia Malarz, ur. 1925r., zam. Os. XX-lecia
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Poniedzia³ek 07 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Kazimiera Bizoñ
6.45 Œp. Danuta Góra
7.30 Œp. Andrzej Kumala
8.00 Œp. Wojciech Miarka
12.00 Œp. Tadeusz Sowiñski
18.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Wies³aw Opyrcha³

Intencje
mszalne

Wtorek 08 paŸdziernika
6.00 Œp. Helena Gêbala
6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
7.30 Œp. Józefa Bogacka i m¹¿ Jakub
Œp. Andrzej Kumala
8.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
12.00 Œp. W³adys³aw Madyda
18.00 W int. Dominika Warcho³ w 14 r. urodzin
Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œroda 09 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. Karolina, Stanis³aw Ga³
7.30 Œp. Andrzej Kumala
8.00 Œp. Jan Bogacz
12.00 Œp. Tadeusz Seweryn
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Barbara Zieliñska
Œp. Jan Bocian
Œp. Józefa Czopek
Œp. Maria Mrowiec
Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
Œp. W³odzimierz Tetmajer
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Danuta Góra
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Magdalena Poliga³a

Czwartek 10 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. Andrzej Kumala
7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
8.00 Œp. Leszek Pyka
12.00 Œp. W³adys³aw Madyda
18.00 Œp. Helena Gêbala
Œp. Jacek Warcho³ - 2 r.œm.
Pi¹tek 11 paŸdziernika
6.00 Œp. Tadeusz Sowiñski
6.45 Œp. Andrzej Kumala
7.30 Œp. Jan Ga³
8.00 Œp. Helena Gêbala
12.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
18.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Tomasz Gracjasz - 2 r.œm.
Sobota 12 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. W³adys³aw Madyda
7.30 Œp. Franciszek Ga³
8.00 Œp. Andrzej Kumala
12.00 Œp. Tadeusz Zembaty - 6 r.œm.
18.00 Œp. Zofia, Edward Skiba
Œp. Edward Wiercimak
Niedziela 13 paŸdziernika
6.00 Œp. Andrzej Kumala
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla RóŸ i Opiekuna
Œp. Jadwiga Sikora
9.00 Œp. Karol Piekarczyk - 7 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Jan Soœnicki, ¿ona Amalia
10.30 Œp. Tadeusz i Jadwiga Bucha³a
12.00 Œp. Marianna B¹k
13.30 Roczki
Œp. Wies³aw Opyrcha³
18.00 Œp. Irena Fr¹czek
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27. Niedziela Zwyk³a - 06 paŸdziernika 2013
1. Dziœ procesja ró¿añcowa
o godz. 17.00. Wczeœniej, o godz.
16.00, zapraszamy na koncert muzyki organowej dla uczczenia 35.
rocznicy wyboru kard. Karola Wojty³y na Namiestnika Chrystusa,
w wykonaniu organisty Katedry
Wiedeñskiej Ernsta Wally’ego. Od
dziœ Msza œw. dla dzieci odprawiana jest o godz. 10.30.
2. Odpowiadaj¹c na apel Ojca œw.
Franciszka, zgodnie z poleceniem
Ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza,
we wszystkich koœcio³ach Archidiecezji Krakowskiej przeprowadzona
jest dziœ zbiórka do puszek, na pomoc
ofiarom wojny domowej w Syrii.
3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
b³og. Jana Paw³a II, podczas których
modlimy siê w intencjach z³o¿onych
przez pielgrzymów i parafian. Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona bêdzie modlitwom za osoby w podesz³ym wieku
4. W przysz³¹ niedzielê w Polsce
obchodziæ bêdziemy XIII Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan Pawe³ II –
Papie¿ dialogu”. Przy koœciele zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. Po mszy œw.
o godz. 7.30 zmianka tajemnic ró¿añcowych.
5. Zachêcamy wiernych do odmawiania ró¿añca w domach lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
o godz. 17.30 i dodatkowo rano o
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godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.
6. Pielgrzymujemy do £agiewnik
wraz z Siostrami Dominikankami na
Gródku w Krakowie w pi¹tek 18 paŸdziernika. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 20 z³. Natomiast do Doliny
Koœcieliskiej wraz z Smreczyñskim
Stawem 19 paŸdziernika. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 30 z³.
7. Na wypominki roczne, oraz msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
8. Pamiêtajmy w modlitwach o alumnach Seminarium Duchownego, którzy rozpoczynaj¹ nowy rok akademicki w przygotowaniu do kap³añstwa.
9. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie Najœw. Maryi Panny Ró¿añcowej, w œrodê –
œwiêto b³. Wincentego Kad³ubka, biskupa, w niedzielê – wspomnienie b³.
Honorata KoŸmiñskiego, prezbitera.
10. Poprzez lekturê prasy katolickiej
pog³êbiamy nasz¹ wiarê i wiêŸ z Bogiem. Zachêcamy do czytania prasy katolickiej oraz do ogl¹dania programów
telewizyjnych o tematyce religijnej.
11. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy zawierzamy parafian i pielgrzymów. Niech Patron naszego miasta,
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wyprasza potrzebne ³aski dla wszystkich
Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

rodzice sami przyk³adali siê do modlitwy. Dziecko zapamiêtuje takie
postawy doros³ych. Przyk³ad idzie
z góry. Papie¿ Pawe³ VI czesto powtarza³, ¿e wspó³czesny cz³owiek
o wiele ³atwiej uczy siê od œwiadków, niŸli od nauczycieli. Najpierw
œwiadectwo, a nastêpnie uczenie.

R ó¿aniec,

Ma³e dzieci z Fatimy w czasie objawienia by³y bardzo m³odziutkie.
£ucja mia³a 10 lat, Franciszek 9,
Hiacynta by³a najm³odsza – mia³a
tylko 7 lat. Pas¹c owce 13 maja 1917
roku mia³y ze sob¹ ró¿aniec. Potrafi³y siê na nim modliæ. Gdy Piêkna
Pani 6 razy ukazywa³a siê dzieciom
w 1917 roku w Fatimie sama mia³a
ró¿aniec. Prosi³a dzieci, aby odmawia³y ró¿aniec. „Jam jest Matk¹
Bo¿¹ Ró¿añcow¹. Zapraszajcie ludzi do odmawiania modlitwy ró¿añcowej.”

a dzieci

Oddech jest znakiem ¿ycia cz³owieka. Kiedy cz³owiek przestaje
oddychaæ to umiera. Wspó³czeœnie
k³adzie sie du¿y nacisk, by ludzi nauczyæ umiejetnoœci sztucznego oddychania. Dla ratowania ¿ycia ludzkiego powszechnie mówi siê o potrzebie tej wiedzy. Sztuki tej uczy siê
nawet dzieci. Znamy przypadki jak
one uratowa³y ¿ycie doros³ych.
Aby ¿yæ – trzeba oddychaæ. Aby
¿yæ wiar¹ – trzeba siê modliæ. Wed³ug znawców ¿ycia religijnego
modlitwa jest oddechem duszy. Od
dziecka po wiek sêdziwy. Dziecko
trzeba uczyæ sztuki modlitwy. Powinno byæ wprowadzone w znajomoœæ pos³ugiwania siê ni¹.
Panie, naucz nas modliæ siê – prosili Aposto³owie. Rodzice powinni
nauczyæ dzieci modlitwy. Naj³atwiejszym sposobem tej umiejêtnoœci s¹ rodzice, którzy siê modl¹.
Dziecko obdarzone jest darem podpatrywania i naœladowania. Mniej
trzeba dziecko napominaæ, aby siê
modli³o, bardziej nale¿y siê staraæ by

Nie mo¿na dzieci zwalniaæ od ró¿añca. Rodzice niech nie mówi¹, ¿e
modlitwa ró¿añcowa jest dla dzieci
d³uga i trudna. Jest nudna, bo wci¹¿
powtarza siê te same paciorki. Dzieci lubi¹ s³uchaæ opowiadañ. Zachwycaj¹ siê ogl¹danymi obrazkami i zdjêciami.
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Tajemnice radosne z czêœci rózañca œw. s¹ specjalnie przeznaczone dla
dzieci. Czy¿ urok Adwentu i Bo¿ego Narodzenia nie urzeka zw³aszcza
dzieci. Historia Maryjnego Zwiastowania, a tak¿e piêkno Jej Nawiedzenia, jak równie¿ trudne narodziny
Jezusa – bardzo przemawiaj¹ do
wyobraŸni dzieci. Dzieciñstwo Jezu-

sa jest bliskie dziejom ka¿dego dziecka. W ka¿dym
okresie historii dzieciñstwo jest prze¿ywane podobnie. Chodzi tylko, aby
dziecko by³o b³ogos³awieñstwem, a nie samym
ciê¿arem, tak dla rodziców, jak i spo³eczeñstwa.

Wiele mo¿na przytoczyæ
zdarzeñ, jak rodzinna modlitwa przekszta³ci³a jej oblicze. Nie na darmo wielki
artysta Micha³ Anio³ w obrazie S¹du Ostatecznego,
który znajduje siê w Kaplicy Sykstyñskiej na Watykanie, ukazal wstrz¹saj¹ce
zdarzenie, w którym Maryja wyci¹ga cz³owieka z otch³ani za pomoc¹ rózañca.

Piêknym i owocnym jest
powierzenie modlitwie
drogi wzrastania dzieci.
Coraz trudniej jest dziœ rodzicom
nad¹¿yæ za dzieæmi na ró¿nych etapach ich ¿ycia. Modlitwa ró¿añæowa za dzieci, a bardziej jeszcze
z dzieæmi pomaga w wychowaniu
ju¿ od najm³odszych lat.

Serdecznie zachêcam dzieci
w tych miesi¹cach przygotowania
do kanonizacji naszego Najwiêkszego Rodaka, aby przez miesi¹c
paŸdziernik odmawia³y wspólnie
z rodzicami ró¿aniec. ks. Infu³at

Przed kanonizacj¹ stajemy do Apelu
Wrzeœniowy Apel to drugi miesi¹c
wielkiej nowenny przed kanonizacj¹
b³og. Jana Paw³a II. Zastanawiamy siê jak ukonkretniæ nasze przygotowania do tego
wyj¹tkowego wydarzenia.
W ostatnich dniach prze¿yliœmy œwiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a. Krzy¿ jest przypomnieniem cierpienia, ale równie¿ jest znakiem zwyciêstwa.
Wci¹¿ nam towarzyszy
w ¿yciu. Jest znakiem b³ogos³awieñstwa. Czynimy ten
znak przed i po jedzeniu. Wychodz¹c z domu. Przed podró¿¹. Rozpoczynaj¹c pracê. Kap³an
tym znakiem b³ogos³awi po ka¿dej
mszy œw., by szli ufni w pomoc Bo¿¹.

Pielgrzymujemy w tygodniu modlitw o chrzeœcijañskie wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Otwarcie siê na wartoœci ewangeliczne. Kryzys obj¹³ swym
zasiêgiem równie¿ wychowanie. Wychowawców i wychowanków polecamy Bogu.
Ogarniamy nasz¹ modlitw¹
tak¿e œrodki spo³ecznego
przekazu. S³owo mówione,
czytane, przekazywany obraz
to wielkie dobrodziejstwa s³u¿¹ce cz³owiekowi. Pomagaj¹
w rozwoju. Mog¹ jednak
wyrz¹dziæ niepowetowane szkody.
Telewizor, komputer, internet s¹
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(ci¹g dalszy na str.7)

