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35.

rocznica wyboru

Dzieñ 16 paŸdziernika 1978 roku. Tego dnia Polska i Wadowice nigdy nie
zapomn¹. Tego dnia po raz pierwszy w historii Koœcio³a i tysi¹cletniej historii
Polski, Namiestnikiem Chrystusa, Papie¿em, zosta³ Polak, wadowiczanin kardyna³ Karol Wojty³a.
Kiedy kardyna³ Perlicle Felici o godz. 18.00 oznajmi³ Urbi et Orbi, ¿e papie¿em zosta³ Karol Kardyna³ Wojty³a, na placu œw. Piotra w Rzymie zapanowa³o
krótkie, k³opotliwe milczenie wyp³ywaj¹ce z nieœwiadomoœci kim jest nowy papie¿. Ludzie gor¹czkowo pytali: sk¹d pochodzi? Z Afryki, czy z Azji, a mo¿e
z Australii? Z pytaniami krzy¿owa³y siê odpowiedzi
nielicznych, którzy znali Karola
Wojty³ê: to Polak!
Sk¹d
przyby³?
Z Krakowa. Gdzie
siê urodzi³? W Wadowicach.
I w³aœnie w ten
czas nasze Wadowice sta³y siê s³awne na ca³y œwiat.
Wadowice sta³y siê
oœrodkiem zainteresowania nie tylko
w s z êd o b y l s k i c h
dziennikarzy, ale
i wszystkich ludzi
dobrej woli na ca³ym œwiecie. Bogu
niech bêd¹ dziêki
za ten dzieñ. Bogu
niech bêd¹ dziêki
za to wydarzenie.
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Ks. Stanis³aw Jaœkowiec - Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str.5)

Podczas pielgrzymki odwiedziliœmy Konwent Sióstr Mi³osierdzia
przy ul. Warszawskiej 8. Tam spotkaliœmy siê z Siostr¹, która w sposób bardzo ciekawy zapozna³a nas
z histori¹ Zakonu, a przede wszystkim z obecn¹ ich pos³ug¹. W myœl
s³ów œw. Wincentego: „Nie wystarcza mi, ¿e sam kocham Boga, jeœli
mój bliŸni Go nie kocha” Siostry pe³ni¹ pos³ugê mi³osiernej mi³oœci w ró¿ny sposób. Siostry przygotowuj¹ codziennie œniadanie dla blisko 100 bezdomnych, opiekuj¹ siê chorymi
w Domu Helclów. Opieka Sióstr to
nie tylko opieka materialna, ale równie¿ pomoc duchowa.
Ze ³zami w oczach Siostra opowiada³a o pracy Sióstr na Ukrainie, gdzie
praca z dzieæmi, osobami starszymi
jest bardzo trudna, wymaga wielkie-

Mam marzenie
7 czerwca 1979 roku Papie¿, nasz
Rodak mówi³ do wadowiczan: „Wiadomo jak wiele dla rozwoju ludzkiej
osobowoœci i charakteru znacz¹ pierwsze lata ¿ycia, lata dzieciêce, a potem
m³odzieñcze. Te w³aœnie lata ³¹cz¹ siê
dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosi³o wówczas dumny herb – Królewskie, wolne
miasto Wadowice”.
Patron naszego miasta, B³ogos³awiony Papie¿ po przesz³o 30 latach pyta siê
swoich rodaków, czy wci¹¿ nosz¹ w sobie ten dumny zapis – „Królewskie miasto Wadowice”. Czy maj¹ odwagê myœleæ w sposób wielkoduszny, odpowiedzialny, solidarny i dalekowzroczny. -7-

go samozaparcia, nie spotyka siê z akceptacj¹ tamtejszych w³adz.
W Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach w kaplicy klasztornej
uczestniczymy we mszy œw. odprawianej przez ks. Piotra Zio³a, który równie¿ wyg³asza homiliê. Stawia nam pytanie: Co jest celem ostatecznym naszego ¿ycia, jakie zagro¿enia staj¹
przed cz³owiekiem? Czuwajcie, bo nie
znacie dnia ani godziny. Musimy byæ
gotowi na to spotkanie, wychodzenie
naprzeciw Chrystusowi. Zagro¿enia,
które staj¹ nam na drodze musimy pokonywaæ.
Po mszy œw. i koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego udajemy siê do kaplicy
Wieczystej Adoracji. Nasza adoracja
w tym miejscu jest przygotowaniem do
uroczystej kanonizacji b³. Jana Paw³a II,
bêdzie trwa³a przez kolejne miesi¹ce
pielgrzymowania.
Maria Zadora
Królewsk¹ cech¹ cz³owieka jest
wdziêcznoœæ. Przed Urzêdem Miasta
w Krakowie stoi pomnik Dietla, by³ego, wspania³ego prezydenta miasta.
Podczas ostatniej pielgrzymki do
£añcuta zachwyci³a nas siedz¹ca na
³awce postaæ z br¹zu z napisem „Prezydent miasta w latach…” Królewskie
dziedzictwo naszego miasta podpowiada nam, aby w tych dniach nasilenia wzajemnych pomówieñ i poni¿eñ podj¹æ decyzjê, ¿e z t¹ W³adz¹
Samorz¹dow¹ dotrwamy do przysz³orocznych wyborów, a na nasz¹ Pani¹
Burmistrz zag³osujemy, aby reprezentowa³a ziemiê wadowick¹ w Sejmie.
ks. Infu³at

Poniedzia³ek 14 paŸdziernika
6.00 Za Parafian
6.45 Œp. Ludwina Matys
Œp. Maria Mrowiec
7.30 Œp. Wies³aw Opyrcha³
8.00 Œp. W³adys³aw Madyda
12.00 Œp. Za zmar³ych Nauczycieli
i Pracowników Szkoly Nr 4
18.00 Œp. Stanis³aw Szczygie³ - 31 r.œm.
Œp. Andrzej Kumala
Wtorek 15 paŸdziernika
Wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Koœcio³a
6.00 Œp. Wojciech Miarka
6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
7.30 Œp. Maria Matys
Œp. Maria Mrowiec
8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Œp. Leszek Pyka
18.00 Œp. Andrzej Kumala
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œroda 16 paŸdziernika
Wspomnienie œw. Jadwigi Œl¹skiej
6.00 Œp. Andrzej Kumala
6.45 Œp. Stanis³aw Matys
7.30 Œp. Tadeusz Sowiñski
8.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
12.00 Œp. Antoni Kudela - 3 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
b³og. Bo¿e dla Magdaleny w 18 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Jan Bocian
Œp. Wanda, Jan, Stanis³aw
Œp. Anastazja Biel
Œp. Józefa Czopek
Œp. Maria Mrowiec
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Stanis³aw Chruszcz - 15 r.œm.
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Intencje mszalne
Czwartek 17 paŸdziernika
Wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego,
biskupa i mêczennika
6.00 Œp. Tadeusz Matys
6.45 Œp. Marianna P³ywacz
7.30 Œp. Wies³aw Opyrcha³
8.00 Œp. Helena Gêbala
12.00 Œp. Piotr Kubaszewski
18.00 Œp. Andrzej Kumala
Œp. Gra¿yna Cholewa
Pi¹tek 18 paŸdziernika
Œwiêto œw. £ukasza, Ewangelisty
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. Tadeusz Sumera
7.30 Œp. Helena Gêbala
8.00 Œp. Danuta Góra
12.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
18.00 Œp. Andrzej Byrski - 1 r.œm.
Œp. Andrzej Kumala
Sobota 19 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. W³adys³aw Madyda
7.30 Œp. Leszek Pyka
8.00 W int. Anny i Jerzego w 46 r.œlubu,
o zdrowie i b³. Bo¿e w ¿yciu
12.00 Proœba o poczêcie dziecka Izabeli
18.00 Œp. Franciszek Zadora - 16 r.œm.
Œp. Andrzej Kumala
Niedziela 20 paŸdziernika
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Andrzej Kumala
Œp. Tadeusz Miarka - 19 r.œm. oraz
rodzice i teœciowie
9.00 Œp. Jadwiga Golañska
9.00 Roków: Œp. Marcin Salepa
10.30 Dziêkczynno-b³agalna dla Katarzyny
i Józefa w 35 r.œlubu
12.00 Œp. Stanis³aw P³onka - 4 r.œm., Maria,
Antoni i Jadwiga P³onka
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³

28. Niedziela Zwyk³a - 13 paŸdziernika 2013
1. Dziœ w Polsce obchodzimy XIII
Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan
Pawe³ II – Papie¿ Dialogu”. Przy koœciele zbiórka do puszek na rzecz
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
2. Jutro Dzieñ Edukacji Narodowej.
Polecamy Bogu naszych czcigodnych Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców.
3. We wtorek o godz. 17.00 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
4. W œrodê 16 paŸdziernika przypada 35. rocznica wyboru na Stolicê
œw. Piotra kardyna³a Karola Wojty³y.
5. Czwartkowa nowenna ku czci
b³og. Jana Paw³a II szczególnie
p o œw i êcon a b êd z i e mo d l i tw o m
za dzieci.
6. W sobotê 19 paŸdziernika
o godz. 10.00 spotkanie Grupy Modlitwy œw. o. Pio, natomiast o godz.
16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.

S tudium

7. W przysz³y wtorek 22 paŸdziernika przypada liturgiczne wspomnienie b³ogos³awionego Papie¿a Jana
Paw³a II. W tym dniu uroczysta Msza
œw. o godz. 12.00 o b³ogos³awionym
papie¿u Janie Pawle II.
8. Pielgrzymujemy do £agiewnik
wraz z Siostrami Dominikankami na
Gródku w Krakowie w pi¹tek 18 paŸdziernika. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
Do Zakopanego na Kalatówki i Halê
Kondratow¹ pojedziemy w sobotê 26
paŸdziernika. Wyjazd godz. 7.00.
Koszt 30 z³. Równie¿ 26 paŸdziernika zapraszamy na wyjazd do krakowskiego ZOO w ramach Weso³ych Sobót z Panem Bogiem. Koszt 20 z³.
9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty odeszli: œp. Franciszek Pêkala,
Danuta Wcis³o. Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Apostolstwa Œwieckich

Bazylika w Wadowicach serdecznie zaprasza w imienu J.E. ks. Biskupa Jana Szkodonia do udzia³u w Studium Apostolstwa Œwieckich 2013/
2014 poœwiêconego w tym roku tematyce obrony rodziny przed wspó³czesnymi zagro¿eniami.
Zajêcia Studium odbywaj¹ siê
w parafii jeden raz w miesi¹cu od paŸdziernika do czerwca przez dwa lata,
w trzecie soboty miesi¹ca.

Zg³oszenie do udzia³u przyjmowane jest na pierwszych zajêciach dnia
19 X 2014; rozpoczynaj¹cych siê od
godz. 9.00. - (w ostatecznoœci na drugich zajêciach)
Odpowiedzialny za Studium:
ks. mgr Janusz Korbel, tel.: +48 790
436 399, (e-mail: studiumwadowice@qmail.com)
ks. Janusz Korbel
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Zachowuj przykazania. Jeœli chcesz
osi¹gn¹æ doskona³oœæ, wyzwalaj siê
z przywi¹zania do materializmu.
Wtedy osi¹gniesz wolnoœæ.
Inn¹ drogê do szczêœcia ukazuje
œwiat, w którym ¿yje m³ody cz³owiek. Wzorce ukazywane przez internet i telewizjê najczêœciej kusz¹
m³odego ³atw¹ drog¹ do szczêœcia.
Trzeba siê wyzwoliæ. Byæ niezale¿ó¿aniec kszta³tuje m³odoœæ nym od ludzi i od Boga. Ta droga
marnotrawnego syna jest bardzo uroProszê Boga, aby w przygotowakliwa. Wci¹¿ trzeba pomagaæ m³onie do kanonizacji b³og. Jana Pawdym w wyborze pozytywnych wzor³a II zaanga¿owa³a siê tak¿e m³odzie¿. Wiemy wszyscy, jak bardzo
ców. Bohaterowie medialni s¹ barjej bliski by³ B³ogos³awiony z Wadzo poci¹gaj¹cy. M³ody bardziej
dowic. Jako Namiestnik Chrystusa
zwraca uwagê na rówieœników ni¿
naœladowa³ swego Boskiego Mistrza,
na rodziców. „Z jakim przyestajesz,
o którym mówi Ewangelia, ¿e z mitakim siê stajesz.”
³oœci¹ spojrza³ na m³odego. Z najW Roku Maryjnym 2002/2003 Jan
wiêksz¹ uwag¹ s³ucha³ m³odzieñca,
Pawe³ II rozbudowa³ ró¿aniec. Do
który pyta³, co ma czyniæ, by osi¹trzech czêœci doda³ kolejn¹. Nazwa³
gn¹æ szczêœcie? To pytanie jest w cenje tajemnicami œwiat³a. Mówi³, ¿e
trum uwagi ka¿dego cz³owieka,
czêœæ œwiat³a bardzo wspó³brzmi
a zw³aszcza m³odego.
z m³odoœci¹. Jest dla niej specjalnie
M³odoœæ jest mostem ³¹cz¹cym
przeznaczona. Czy¿ pierwsza tajemdzieciñstwo z dojrza³oœci¹. Raz zanica chrztu Pana Jezusa w Jordanie,
chowuje siê jak ma³e dziecko, a innie jest uœwiadomieniem ka¿demu
nym razem jak dojrza³y cz³owiek.
cz³owiekowi niezwyk³ej godnoœci
Nieraz trzyma za r¹czkê mamê, aby
dziecka Bo¿ego. W tobie mam
w nied³ugim czasie stan¹æ przed ojcem i powiedzieæ do niego: - daj mi
upodobanie, mówi Ojciec Niebieski.
czêœæ maj¹tku, która nale¿y do mnie
Niezale¿nie od tego ile masz lat, jak
– chcê byæ samodzielnym. W m³owygl¹dasz, jakie masz wykszta³cenie
doœci te dwie postawy: zale¿noœci od
– tyœ jest moim synem, córk¹, w torodziców – wychowawców i ta drubie mam upodobanie. Szanuj siebie.
ga – uzale¿nienia siê od nich, wyRozwijaj swoje zdolnoœci. Jesteœ mi
zwolenia siê spod ich kurateli niebardzo potrzebny, byœ kszta³towa³
ustannie ze sob¹ siê zmagaj¹.
wspó³czesny œwiat. Sakrament BierzJak u³o¿yæ sobie szczêœliwe ¿ycie?
mowania, który przyjmuje m³ody
Jezus – Najlepszy Nauczyciel i Wy-4- cz³owiek jest umocnieniem mocami
chowawca, odpowiada krótko:

R

Ducha Œwiêtego m³odego cz³owieka
na drodze do Boga. Trzeba mieæ odwagê iœæ pod pr¹d.
Tajemnica druga objawienia siebie
na weselu w Kanie przypomina, i¿
Pan Jezus ma moc przemieniania:
s³aboœci wody w moc wina, ludzkiej
ma³oœci i nieporadnoœci w œwiadomoœæ, ¿e wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia.
Czy¿ tajemnica trzecia g³oszenia
Królestwa Bo¿ego i wzywanie do nawrócenia nie jest zachêt¹ do pokonywania przeszkód, do nowej Ewangelizacji. Mo¿e prze¿ywasz kryzys
wiary. Oddali³eœ siê od Koœcio³a.
Zamkn¹³eœ siê na Chrystusa. Zw³aszcza wtedy trzeba pokornie prosiæ:
Panie, naucz mnie modliæ siê. Przymnó¿ mi wiary. Prosiæ Boga i szukaæ ludzkiej pomocy. Chrystus wci¹¿
wzywa do nawrócenia. On przemieniony na Górze Tabor ma moc mnie
zmieniæ. Ma si³ê, by moje wnêtrze,

czasami twarde jak kamieñ, sta³o siê
urodzajn¹ gleb¹. Tylko Chrystus nigdy siê mn¹ nie zra¿a. Jest dobrym
Pasterzem, który wci¹¿ mnie szuka
i cieszy siê kiedy znajdujê siê w Jego
owczarni.
W tegorocznym paŸdziernikowym
ró¿añcu przygotowuj¹cym nas na
kanonizacjê Jana Paw³a II bardzo proszê m³odych – odwa¿cie siê modliæ
modlitw¹ ró¿añcow¹. Najlepiej w gronie rodzinnym.
ks. Infu³at

Sierpniowa pielgrzymka do £agiewnik
W Roku Wiary nasze pielgrzymowanie do £agiewnik ³¹czymy z wizyt¹ w jednym z ¿eñskich zakonów.
Tak by³o te¿ 30 sierpnia 2013 roku.
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia
Œwiêtego Wincentego a Paulo, popularnie zwane Szarytkami. Nazwa
wywodzi siê od francuskiego s³owa
„charite” – mi³osierdzie. Za³o¿ycielkami zakony by³y œw. Ludwika de
Marillac i Ma³gorzata Nassau, uboga wiejska dziewczyna.
-5-

Siostry w Pary¿u podjê³y opiekê
nad porzuconymi dzieæmi, pielêgnowa³y chorych, nosi³y po¿ywienie ubogim. Niektóre uczy³y czytaæ i pisaæ
dzieci z ubogich rodzin. W miarê
up³ywu czasu podejmowa³y nowe
zadania. Œw. Wincenty posy³a³ je do
opieki nad galernikami, na pola walk
i do lazaretów wojskowych, gdzie
pos³ugiwa³y rannym ¿o³nierzom. Do
Polski Siostry przyby³y z Francji ju¿
w roku 1652. Jedn¹ z prowincji
w Polsce jest Prowincja Krakowska,
która liczy 370 sióstr i 38 domów.
(ci¹g dalszy na str.7)

