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Matko Bo¿a z winnej Kany
Kochaj¹ca, zatroskana

Ka¿d¹ z rodzin Ci oddanych

Ub³ogos³aw w ³aski Pana

Matko Bo¿a

z Wieczernika

W Duchu Œwiêtym

rozmodlona

Spraw, niech

w Polsce

z³o zanika

I przemiana

siê dokona
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(ci¹g dalszy ze str.5)

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce

dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:
Chrzest Œw.

Franciszek Mikolajek, syn Ireneusza i Agnieszki
Gabriela Warcha³. córka Adriana i Iwony

Joanna Leœniak, córka Krzysztofa i Dagmary

Œp. Franciszek Pêkala, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Danuta Wcis³o, ur. 1933r., za. ul. Sadowa
Œp. Teresa Beck, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Barbara Zawada, ur. 1938r., zam. ul. Pu³askiego

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

Zaproszenie
Modlitewne przygotowanie do

27 IV 2014 r. - kanonizacji Papie¿a
Jana Paw³a II

Ka¿dego 27 dnia miesi¹ca /od paŸ-
dziernika do kwietnia/ bêdziemy
modliæ siê wspólnie o dobre i owoc-
ne przygotowania mieszkañców na-
szego miasta do uroczystoœci kano-
nizacyjnych.

W tym ró¿añcowym miesi¹cu, pra-
gniemy dziêkowaæ za Maryjnego,
Ró¿añcowego, Papie¿a Polaka. To
On zawsze przekazywa³ tym, z któ-
rymi rozmawia³ „papieski Ró¿aniec”.
To On zawsze w ka¿d¹ I sobotê mie-
si¹ca odmawia³ tê modlitwê, która
by³a transmitowana przez Radio Wa-
tykañskie na ca³y œwiat. To On og³o-
si³ Rok Maryjny i doda³ now¹ czêœæ
ró¿añca - Tajemnie Œwiat³a. Zachê-
ca³ do modlitwy ró¿añcowej.

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec
Proboszcz parafii Of. NMP

W niedzielê 27 paŸdziernika pój-
dziemy z ró¿añcem w swoich rêkach
ulicami naszego, papieskiego miasta.
On nam Patronuje, a my oka¿my siê
godni tego Patrona. Wiele razy mo-
dlitwa ró¿añcowa okaza³a siê sku-
teczn¹ w obronie Ewangelii i Koœcio-
³a. Niech i tak bêdzie w czasie tego
„ulicznego nabo¿eñstwa ró¿añcowe-
go”. Niech w Wadowicach ustan¹
„wszystkie gniewy i spory a poœród
nas niech zajaœnieje Chrystus”.

13.30 Msza œwiêta /Bazylika Ofia-
rowania NMP/

14.30 procesja ró¿añcowa do 5 o³-
tarzy / tajemnice œwiat³a /

/Plac Jana Paw³a II - Lwowska - Po-
przeczna - Aleja M.B.Fatimskiej /

zakoñczenie przed koœcio³em
œw. Piotra Aposto³a

16.00 Msza œwiêta w koœciele
œw. Piotra Ap.

Ks. Tadeusz Kasperek
Proboszcz parafii œw. Piotra

Wspominaj¹c naszego Wielkiego Rodaka – B³ogos³awionego Jana Paw-
³a II oraz obchodz¹c uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Edukacji Narodowej ser-
decznie zapraszamy Czcigodnych Dyrektorów, Nauczycieli, Katechetów w dniu
22 paŸdziernika na godz. 18.00 do parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Mszê œw. odprawi i kazanie wyg³osi Dyrektor Wydzia³y Katechetycznego Ku-
rii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Krzysztof Wilk. Po Mszy œw. spotkanie na
plebanii.

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec
Proboszcz

El¿bieta Kowalczyk
Dyr. Delegatury

Kuratorium Oœwiaty w Wadowicach

Ks. Piotr Sobala
Wizytator Katechizacji

We wtorek 22 paŸdziernika 2013 r. o godz. 12.00 w bazylice wadowickiej
zostanie odprawiona uroczysta Msza œw. o B³ogos³awionym Papie¿u Janie
Pawle II. Mszy œw. bêdzie przewodniczy³ ks. inf. Jakub Gil, kazanie wyg³osi
ks. rektor Jacek Jezierski SAC. W ten sposób rozpoczniemy przygotowania do
zbli¿aj¹cej siê Kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka.

domy, aby i one wychowywa³y ko-
lejne pokolenia œwiêtych.

Jest jeszcze jedno nabo¿eñstwo,
które ju¿ od czasu œmierci Papie¿a
wpisa³o siê na sta³e w duchowy roz-
wój Jego rodzinnej parafii. Ka¿de-
go drugiego dnia miesi¹ca ofiaruje-
my wieczorn¹ Mszê œw., podczas
której rozwa¿amy na nowo historiê
¿ycia i œwiêtoœci Jana Paw³a II. Przed
Eucharysti¹ modlimy siê przy reli-
kwiach B³ogos³awionego. Natomiast
po jej zakoñczeniu wyruszamy
w procesji przed pomnik Papie¿a,
aby modliæ siê w intencji wszystkich
mieszkañców naszego miasta. To
szczególna intencja.  Skoro ca³y
œwiat patrzy na Wadowice, to prze-
cie¿ nie mo¿e brakn¹æ w nas œwia-
domoœci, ¿e nasz Rodak jest tym,
który wstawia siê za nami przed
obliczem Boga. Najbli¿sze nabo-
¿eñstwo z racji przypadaj¹cego

2 listopada Dnia Zadusznego, odpra-
wimy w poniedzia³ek 4 listopada.

W prze¿ywanym ci¹gle Roku Wia-
ry nale¿y na nowo odkryæ jej istotê
tak¿e w modlitwie przez wstawien-
nictwo niebiañskich Orêdowników.
W ich gronie jest ten, najbli¿szy na-
szemu sercu, b³. Jan Pawe³ II. Oby
nadchodz¹ce dni, tygodnie i miesi¹-
ce przygotowuj¹ce nas do dnia ka-
nonizacji Ojca Œwiêtego, sta³y siê
okazj¹ do pog³êbienia wiary.

Ks. Adam Garlacz
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Poniedzia³ek 21 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³

Œp. Janina Pytraczyk
  6.45 Œp. Andrzej Kumala
  7.30 Œp. Stanis³aw Ga³
  8.00 Œp. Franciszka i Stanis³awa Góralczyk
12.00 Œp. Henryk Urbañski
18.00 Œp. Helena Gêbala

Œp. Franciszek Baran

Wtorek 22 paŸdziernika
  6.00 Œp. Andrzej Kumala
  6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³

Œp. Jan Rzeszowski - 16 r.œm.
  7.30 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
  8.00 Œp. Boles³aw G³adyœ
12.00 Uroczysta msza œw. o b³. Janie Pawle II

Œp. Stanis³aw Musia³ - 8 r. œ.œm.
18.00 Œp. Helena Gêbala

Œp. Janina Pytraczyk
Œp. Andrzej i Franciszek Mrajca
i Maria Krupa

Œroda 23 paŸdziernika
  6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  6.45 Œp. Wojciech Miarka
  7.30 Œp. W³adys³aw Madyda
  8.00 Œp. Andrzej Kumala
12.00 Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw
Grabysz; Zofia i Micha³ Cygan
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie dla Moniki
Za zmar³ych:
Œp. Anastazja Biel
Œp. Józefa Czopek
Œp. Barbara Zieliñska
Œp. Maria Mrowiec
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Barbara Zawada
Œp. Józef Bêbenek
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Czwartek 24 paŸdziernika
  6.00 Œp. Andrzej Kumala
  6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³
  7.30 Œp. Gra¿yna Cholewa
  8.00 Œp. Maria i Wojciech Góralczyk
12.00

18.00 Œp. Marianna B¹k
Œp. Genowefa i Jan Filipiec

Pi¹tek 25 paŸdziernika
  6.00 Œp. Teresa Winiarska - 1 r.œm.

Œp. Stanis³aw Szymczak, Gra¿yna córka
  6.45 Œp. Jan Bocian
  7.30 Dziekczynno-b³agalna w 55 r. œlubu

dla Anny i Tadeusza Grobelny
O zdrowie, b³. Bo¿e dla rodziny Konik z Tasmanii

  8.00 Œp. Andrzej Kumala
12.00

18.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Œp. Zmarli nauczyciele i Pracownicy
ZSZ Nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera

Sobota 26 paŸdziernika
  6.00 Œp. Tadeusz Sowiñski
  6.45 Œp. W³adys³aw Madyda
  7.30 Œp. Andrzej Kumala
 8.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
12.00 Œp. Marianna P³ywacz
18.00 Œp. Andrzej Sordyl - 10 r.œm.

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i ³aski w 25 r. œlubu dla Marioli i Wojciecha
Szczurek wraz z rodzin¹

Niedziela 27 paŸdziernika
  6.00 Œp. Anna i Ludwik Szczurek
  7.30 Œp. Wies³aw Opyrcha³

Œp. Adam i Emilia M¿yk
 9.00 Dziêkczynna w 30 r. œlubu Anny i Tadeusza

Œp. Maria i Franciszek Chudy, s. Wies³aw
 9.00 Roków: Dziêkczynna za otrzymane ³aski
10.30 Dziêkczynna w 50 r. œlubu Alicji i Zdzis³awa

z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e na dalsze lata
12.00 Œp. Irena Fr¹czek
13.30 O Bo¿e ³aski dla Gabrysi Dyrcz

Œp. Tadeusz Adamczyk
18.00 Œp. Andrzej Kumala /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Intencje mszalne

1. Dziœ obchodzimy Œwiatowy
Dzieñ Misyjny. Rozpocznie on ob-
chody Tygodnia Misyjnego podczas,
którego jesteœmy zaproszeni do
zwiêkszenia naszego zaanga¿owania
misyjnego. W nadchodz¹cym tygo-
dniu modlimy siê za misje.

2. W œrodê o godz. 16.30 zaprasza-
my na spotkanie Honorow¹ Stra¿
Serca Bo¿ego.

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. Naj-
bli¿sza czwartkowa nowenna szcze-
gólnie poœwiêcona bêdzie modli-
twom za m³odzie¿.

4. Na wypominki roczne, oraz msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kance-
larii parafialnej lub w zakrystii. Wy-
pominki listopadowe, czyli jednora-
zowe mo¿emy sk³adaæ w kaplicy œw.
Rodziny. W tym roku bêdzie mo¿na

równie¿ sk³adaæ wypominki na cmen-
tarzu komunalnym 1 listopada. W za-
krystii s¹ kartki wspominkowe na
wypominki roczne oraz jednorazowe.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê
na tych kartkach.

5. Pielgrzymujemy do Zakopanego
na Kalatówki i Halê Kondratow¹
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.

6. Parafia organizuje 8-dniow¹ piel-
grzymkê do Ziemi Œwiêtej od 8 do 15
lutego 2014r. Szczegó³y na afiszach.
Zapisy u ks. Janusza.

7. Pielgrzymka na kanonizacjê
b³. Jana Paw³a II i b³. Jana XXIII
w dniach 23 do 29 kwietnia 2014r.
Szczegó³y na afiszach.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie b³. Jakuba
Strzemiê, biskupa, we wtorek – wspo-
mnienie b³. Jana Paw³a II, papie¿a,
w niedzielê – œwiêto œwiêtych Apo-
sto³ów Szymona i Judy Tadeusza.

9. W ostatnim czasie z naszej wspól-
noty odeszli œp. Teresa Beck i œp. Bar-
bara Zawada. Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wieku-
ista niechaj im œwieci
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str.7)

Ró¿aniec modlitw¹ ka¿dego cz³owieka

Tegoroczny, paŸdzierni-
kowy ró¿aniec jest wielkim
dziêkczynieniem za og³o-
szenie przez papie¿a Fran-
ciszka, i¿ Niedziela Mi³o-
sierdzia 27 kwietnia 2014
roku – bêdzie dniem kano-
nizacji naszego B³ogos³a-
wionego Rodaka. Na to nie-
zwyk³e wydarzenie chcemy siê jak
najlepiej przysposobiæ. Wœród ró¿-
nych form przygotowania zachêca-
my do rodzinnej modlitwy ró¿añco-
wej. W³¹czaj¹ siê w ni¹ dzieci, m³o-
dzie¿, doroœli i starsi. W poprzednich
rozwa¿aniach pisa³em, ¿e dzieci s¹
wielk¹ radoœci¹ ka¿dej rodziny. Dla
nich przeznaczona jest czêœæ rado-
sna ró¿añca œw. M³odzie¿ jest na-
dziej¹ Koœcio³a, spo³eczeñstwa,
a zw³aszcza nadziej¹ ka¿dej rodziny.
Jest œwiat³em w ciemnoœciach wspó³-
czesnego œwiata. Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II do³¹czaj¹c w Roku Maryj-
nym tê czêœæ do ró¿añca mówi³
o wspó³brzmieniu jej z m³odoœci¹.

Tajemnice bolesne s¹ udzia³em
ka¿dego wieku, ale zw³aszcza doj-
rza³ego. Krzy¿ towarzyszy cz³owie-
kowi od zarania do grobowej deski.
Dla wierz¹cych krzy¿ jest znakiem
cierpienia, ale jest tak¿e symbolem
zwyciêstwa i chwa³y. Wiek mêski, to
wiek klêski, ale i ró¿norakich zwy-
ciêstw. Tajemnica Modlitwy w Ogroj-

cu ukazuje trudne Chry-
stusowe wybory. „Nie
moja wola, ale twoja niech
siê stanie.” Dojrza³oœæ
cz³owieka to wielorakie
trudne wybory: zawodu,
stanu ¿ycia, rodziny. Wi¹-
¿e siê z ni¹ Tajemnica Bi-
czowania i Cierniem Uko-

ronowania. Podejmowanie trudnych
decyzji – czêsto cz³owieka g³owa
boli. „Uczê siê ciebie cz³owieku,
powoli siê uczê, powoli. Od tego
uczenia serce i g³owa mnie boli” –
pisa³ Jerzy Liebert. Uczyæ siê wspó³-
ma³¿onka. Coraz g³êbiej poznawaæ
swoje dzieci – serce i g³owa mnie
boli. Tajemnica DŸwigania Krzy¿a –
„Oto Cz³owiek”. Poni¿ony i wzgar-
dzony Chrystus. Ile¿ cz³owiek doj-
rza³y musi prze¿yæ ró¿nych upoko-
rzeñ i wzgardy ludzkiej. Oto praw-
dziwy cz³owiek – to tak¿e ten, który
ledwo zaistnia³. Nale¿y go szanowaæ.
Trudny problem aborcji, a tak¿e pro-
blem in vitro. To jest spotkanie
z krzy¿owymi tajemnicami na dro-
dze cz³owieka doros³ego.

Stawaæ pod krzy¿em wraz z Ma-
ryj¹. Ile¿ tych obecnoœci pod krzy-
¿em jest w wieku dojrza³ym. Staje
pod krzy¿em nieporozumieñ ma³¿eñ-
skich i rodzinnych. Niezrozumia³ych
sytuacji w pracy. Poni¿enia i ode-
pchniêcia. Bez pracy, bez œrodków

do utrzymania. Stawaæ pod k r z y -
¿em chorób, a nawet œmierci
bliskich. To wielki ból utraty
prze¿ywanie samotnoœci. To
s¹ bolesne tajemnice cz³o-
wieka doros³ego.

Podczas lektury katolickie-
go tygodnika natrafi³em
ostatnio na wiele mówi¹cy
zestaw danych pochodz¹cy
z badañ nad wp³ywem modli-
twy na trwa³oœæ ma³¿eñstwa. Okaza-
³o siê oto, ¿e rozpad³o siê:
- jedno z dwóch ma³¿eñstw zawar-
tych wy³¹cznie w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego

– jedno z trzech ma³¿eñstw zawartych

w Koœciele

- jedno z piêædziesiêciu ma³-

¿eñstw zawartych w Koœciele

i chodz¹cych doñ wspólnie

- jedno z 1429 ma³¿eñstw za-

wartych w Koœciele i chodz¹-

cych doñ wspólnie oraz mo-

dl¹cych siê razem.

Poruszony powy¿sz¹ statystyk¹ tym

serdeczniej proszê o wspóln¹, ro-

dzinn¹ modlitwê ró¿añcow¹.

W a d o w i c k i  O r ê d o w n i k  u  B o g a

W najbli¿szy wtorek prze¿ywaæ
bêdziemy liturgiczne wspomnienie
b³. Jana Paw³a II. To szczególny
dzieñ, zw³aszcza dla nas, mieszkañ-
ców Wadowic. Bêdziemy uczestni-
czyæ w Mszach œwiêtych, aby dziê-
kowaæ Bogu za dar Papie¿a Polaka
oraz wznosiæ swoje intencje przez
Jego wstawiennictwo.

Z racji tego dnia warto przypo-
mnieæ raz jeszcze o tych nabo¿eñ-
stwach, które celebrujemy w wa-
dowickiej  Bazylice, a bêd¹cych
znakiem naszego g³êbokiego za-
ufania we wstawiennictwo Papie-
¿a z Wadowic.

W ka¿dy czwartek zapraszamy na
Nowennê ku czci b³. Jana Paw³a II.

Dlaczego w³aœnie ten dzieñ? Skoro

czcimy Ojca Œwiêtego, to pragnêli-

œmy nawi¹zaæ do dnia ustanowienia

sakramentu kap³añstwa. Przez ca³y

dzieñ, podczas Mszy œwiêtych, mo-

dlimy siê w intencjach sk³adanych

przy kaplicy papieskiej. Wieczorem

odmawiamy Litaniê do b³. Jana Paw-

³a II i polecamy Panu Bogu nasze ro-

dziny. Ta intencja dlatego, ¿e prze-

cie¿ w³aœnie tu, w rodzinnym domu

na ul. Koœcielnej, wszystko siê zaczê-

³o, jak sam mówi³ o tym Ojciec Œwiê-

ty. Je¿eli rodzina sta³a siê Ÿród³em

œwiêtoœci Karola Wojty³y, to jesteœmy

zobowi¹zani do modlitwy za nasze




