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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIPROROKA EZECHIELA:
Ez 43, 1-2. 4-7a

Œwi¹tynia pe³na chwa³y Boga

STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:
Koœció³ materialny jest obrazem Koœcio³a niewidzialnego
Ef 2, 19-22

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbudujê mój Koœció³,
a bramy piekielne go nie przemog¹.

EWANGELIA: £k 19, 1-10

Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o

25-lecie
pracy
Pana
Koœcielnego
Z

okazji

rocznicy

25.

pracy

w naszej Bazylice
Pana Józefa Gracy,
ks. Kardyna³ przes³a na rêce ks. Proboszcza list gratulacyjny

-2-

Pielgrzymka do Królowej Tatr i Królowej Podhala
Wrzesieñ powita³ nas
piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹.
W sobotni poranek wyrusza 55 osobowa grupa
z ks. Infu³atem Jakubem
Gilem na kolejn¹ górsk¹
pielgrzymkê. Tradycyjnie
zatrzymujemy siê na G³odówce (1158 m n.p.m)
sk¹d podziwiamy panoram¹ Tatr od Hawrania po
Tatry Zachodnie. Jedziemy w stronê Wierchu Poroñca, st¹d zielonym szlakiem pod¹¿amy na Rusinow¹ Polanê.
Wêdruj¹c górskimi szlakami patrz¹c na szczyty, majestatyczne, nieprzystêpne, czasem nie do zdobycia,
jesteœmy szczêœliwi, ¿e mo¿emy podziwiaæ dzie³o stworzenia Boga.
Jesteœmy na Rusinowej Polanie
sk¹d roztacza siê jedna z piêkniejszych tatrzañskich panoram, nie bez
racji mówi siê, ¿e kto nie zna Rusinowej nie zna Tatr.
Po odpoczynku schodzimy do
Sanktuarium Królowej Tatr – nazwanej przez górali Matk¹ Bosk¹ Jaworzyñsk¹. Uczestniczymy w Mszy œw.
odprawianej przez Ojców Dominikanów, którzy opiekuj¹ siê tym cudownym miejscem. W piêknym wnêtrzu
drewnianej kaplicy, w o³tarzu g³ównym ozdobionym góralskimi wzorami znajduje siê lipowa figurka Matki
Bo¿ej Królowej Tatr, ukoronowana
papieskimi koronami w 1992r. przez
kard. Franciszka Macharskiego.
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Sanktuarium Królowej
Tatr to miejsce kultu, ale
tak¿e miejsce pamiêci, tutaj
na murze wmurowywane s¹
tablice ku pamiêci tych, którzy zginêli w Tatrach i górach œwiata.
Opuszczamy to cudowne
miejsce, schodzimy na Zazadni¹ gdzie czeka na nas
autokar. Jedziemy do
LudŸmierza, aby pok³oniæ
siê GaŸdzinie Podhala
„Drog¹ Papiesk¹”, któr¹ Ojciec
Œwiêty przebywaj¹c na Podhalu
7 czerwca 1997 roku przeje¿d¿a³
z Zakopanego do LudŸmierza
grzbietem Pasma Guba³owskiego. To
wyj¹tkowo malownicza trasa,
z okien autokaru ogl¹damy przepiêkne widoki.
W LudŸmierzu modlimy siê przed
cudown¹ figurk¹ Matki Bo¿ej Królowej Podhala. Indywidualnie przechodzimy do Ogrodu Ró¿añcowego starannie zaprojektowanego, zadbanego
i utrzymanego, przypominaj¹cego
o wizycie w LudŸmierzu Jana Paw³a II
dnia 7 czerwca 1997 roku.
Urzeczeni piêknem Tatr, radoœni,
zrelaksowani tak wspania³ym górskim powietrzem wracamy do Wadowic. W drodze odmawiamy ró¿aniec,
œpiewamy
pieœni. Dziêkujemy
ks. Infu³atowi za kolejn¹ udan¹ pielgrzymkê.
Janina Matusik

Poniedzia³ek 28 paŸdziernika
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
6.45 Œp. Tadeusz Niewidok
7.30 Œp. W³adys³aw Madyda
8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
12.00 Œp. Tadeusz KoŸbia³
18.00 Œp. Andrzej Kumala
Œp. Tadeusz Ry³ko - 10 r.œm.
Wtorek 29 paŸdziernika
6.00 Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Janina Pytraczyk
6.45 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
7.30 Œp. Henryk Urbañski
Œp. £ukasz Filek - 2 r.œm.
00
8.
Œp. Wies³aw Opyrcha³
12.00 O b³. Bo¿e dla syna Mateusza przez
wstawiennictwo b³. Jana Paw³a II
18.00 Œp. Andrzej Kumala
Œp. Robert Iwañski
Œroda 30 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³awa Piesko
6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³
7.30 Œp. Jan Bocian
8.00 Œp. Andrzej Kumala
12.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Anastazja Biel
Œp. Marianna B¹k
Œp. Józefa Czopek
Œp. Tadeusz Czuba
Œp. Maria Mrowiec
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Barbara Zawada

Intencje
mszalne
Czwartek 31 paŸdziernika
6.00
6.45
7.30
8.00
12.00
18.00

Œp. Nikola
Œp. Halina Guzdek
Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Jan Bocian
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Robert Iwañski
Œp. Piotr Rataj - 9 r.œm.
Pi¹tek 01 listopada
6.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
7.30 Œp. Jan i Danuta Szwed
9.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Emilii Mlak
w 80 r. urodzin
10.30 Œp. Halina Zmys³owska
12.00 Œp. Dominika, Mieczys³aw m¹¿, Maria
i Andrzej Œmieszek
18.00 Œp. Emilia Studnicka
Sobota 02 listopada
6.00 Œp. Za zmar³ych z rodzin Bogus³awskich
i Zalewskich
6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. W³adys³aw i Maria Pikulscy
7.30 Œp. Jadwiga Golañska
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP
12.00
18.00 Œp. W³adys³aw Pawlik z rodzicami
Œp. Micha³ Piskurewicz - 14 r.œm.
Niedziela 03 listopada
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Marianna B¹k
Œp. Kazimierz Kowalski - 15 r.œm.
9.00 Œp. Karol Piekarczyk
9.00 Roków: Œp. Adam Korzeniowski
10.30 Dziêkczynna za 70 lat ¿ycia Leokadii Knapik
z proœb¹ o dalsze ³aski, zdrowie i b³. Bo¿e
12.00 Œp. Wiktoria S³odowska - 15 r.œm.,
m¹¿ Stefan - 42 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ

Maryjne pielgrzymowanie
Dziesi¹ta pielgrzymka do Rzymu w dniach od 9 do 15 paŸdziernika by³a wype³niona niezwyk³¹ opiek¹ Matki Bo¿ej. Wszyscy pielgrzymi wyra¿aj¹ Jej wielk¹
wdziêcznoœæ. O szczegó³ach pielgrzymowania napiszemy w nastêpnych biuletynach.
-6ks. Infu³at

30. Niedziela Zwyk³a - 27 paŸdziernika 2013
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialnego dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, którzy nasz koœció³ budowali i wci¹¿
troszcz¹ siê o niego.

o godz. 13.00 – po niej bêdzie procesja po cmentarzu. Na cmentarzu parafialnym odprawimy mszê œw. zbiorow¹ o godz. 9.00 i 15.00. Z racji uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

2. Od dzisiejszej niedzieli, ka¿dego 27 dnia miesi¹ca /od paŸdziernika do kwietnia/ bêdziemy modliæ siê
wspólnie o dobre i owocne przygotowania mieszkañców naszego miasta do uroczystoœci kanonizacyjnych. Zapraszamy dziœ na ró¿aniec
ulicami naszego miasta. Rozpoczêcie po mszy œw. o godz. 13.30,
a nastêpnie procesja ró¿añcowa do
koœcio³a œw. Piotra.

6. W sobotê 2 listopada Dzieñ Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych. Msze œw. na
cmentarzu parafialnym o godz. 9.00,
a na komunalnym o godz. 11.00. Procesjê ¿a³obn¹ po koœciele po³¹czon¹
z wypominkami odprawimy o godz.
17.00. Ka¿dy, kto jest w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej i nawiedzi koœció³ zyskuje odpust zupe³ny. Równie¿ ten,
kto od 1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz bêd¹c w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej
i pomodli siê – zyskuje odpust zupe³ny. Wieczór Jana Paw³a II w tym miesi¹cu w poniedzia³ek 4 listopada.

3. Jutro œwiêto œwiêtych Aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza. Po mszy
œw. wieczornej spotkanie Szko³y
Modlitwy b³. Jana Paw³a II.

7. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê w intencji
rodzin, które spodziewaj¹ siê dziecka, a tak¿e za tych, którzy podjêli siê
duchowej adopcji dzieci. W tym dniu
odwiedzamy chorych i starszych z sakramentami œwiêtymi. O godz. 17.00
katecheza przed chrztem œw.

4. 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 o œwiêtoœæ kap³anów i nowe powo³ania

8. Przez ca³y miesi¹c listopad
o godz. 17.30 odmawiaæ bêdziemy
ró¿aniec za zmar³ych po³¹czony z wypominkami. W œrodê, na Nowennie
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30, modliæ siê bêdziemy za zmar³ych duszpasterzy naszej parafii oraz za siostry zakonne.

5. W pi¹tek Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W naszej bazylice
msze œw. bêd¹ odprawiane jak
w ka¿d¹ niedzielê z wyj¹tkiem mszy
œw. o godz. 13.30. Na cmentarzu komunalnym odprawimy w tym dniu
mszê œw. zbiorow¹ o godz. 11.00 oraz
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/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Chwalebna czêœæ ró¿añca
Przez ca³e wieki katolicy
dzone dziecko. Ono po
odmawiali trzy czêœci rókilku miesi¹cach bêdzie
¿añca: radosn¹, bolesn¹
swoim uœmiechem dodai chwalebn¹. Ojciec Œwiêwa³o otuchy rodzicom.
ty, b³og. Jan Pawe³ II
Nastêpuje drugi rozdzia³
w Roku Maryjnym 2002/
¿ycia cz³owieka – ³ono zie2003 doda³ czêœæ œwiat³a.
mi. Na niej cz³owiek roœnie, rozwija siê, do niej
W tegorocznych rozwa¿asiê przyzwyczaja. Jest jego
niach ró¿añcowych staraojczyzn¹. Zauwa¿a teraz
³em siê zachêcaæ rodziny
jak bardzo potrzebne mu s¹ te cz³onki
do wspólnego odmawiania tej wyj¹tcia³a, które jeszcze przed kilku miekowej, Maryjnej modlitwy. Pisa³em,
si¹cami – ¿yj¹c pod sercem matki,
¿e dzieciñstwo zwi¹zane jest z raodczuwa³ jako zbêdne. Bez nich by³dosn¹ czêœci¹ ró¿añcow¹. Œwietlana
by teraz kaleki. Nie móg³by normalm³odoœæ ma byæ z³¹czona z czêœci¹
nie ¿yæ. Przez wiele lat ziemia staje
œwiat³a. Obfituj¹c¹ w zwyciêstwa
siê ojczyzn¹ cz³owieka. Nie wyobrai klêski dojrza³oœæ po³¹czy³em z bo¿a sobie ¿ycia poza ni¹. Nieraz zalesn¹ czêœci¹. Jesieni ¿ycia ludzkiestanawia siê po co Koœció³ mówi
go, czyli staroœci patronuje chwalebna
o jakimœ innym ¿yciu – ¿yciu wieczczêœæ ró¿añcowa. Dlaczego ona? Ponym. Tu, na tym œwiecie nie potrzebstaram siê wyjaœniæ.
na mu jest ¿adna wiara. Obejdzie siê
Czêsto znawcy historii ¿ycia ludzbez nadziei. Mi³oœæ u³atwia mu ¿ycie.
kiego pisz¹ o jego trzech fazach.
Mo¿e dojœæ do wniosku, ¿e zbêdna
Pierwsza, to ¿ycie p³odowe. Cz³omu jest modlitwa i wszystko to,
wiek ukryty w ³onie matki. Ca³koo czym mówi¹ ksiê¿a w koœciele. Zuwicie od niej zale¿ny. Rozwijaj¹cy
pe³nie dobrze bez tych religijnych
siê fizycznie i duchowo. Nie ma
wartoœci mo¿e mu siê ¿yæ na œwiepojêcia po co mu s¹ potrzebne ró¿cie. Niestety, przychodzi czas, ¿e
ne czêœci cia³a, np. rêce, nogi, oczy,
³ono tej ziemi wydala cz³owieka
uszy. W ³onie matki s¹ mu nawet
z siebie – umiera. Ten tajemniczy
przeszkod¹. Przychodzi jednak
nowy poród, który odbieramy jako
czas, i¿ ten bardzo bezpieczny
œmieræ najczêœciej dokonuje siê
dom, jakim jest brzuch matk i –
w cierpieniu, we ³zach odchodz¹cewydala go. Poród dokonuje siê
go i rodziny. Przed laty nie wiedzia³
zawsze w bólach matki i dziecka.
nowonarodzony, co go czeka na ziemi. Teraz równie¿, jeœli odrzuci wiaObydwoje cierpi¹ i p³acz¹, aby za
rê, to nie ma ¿adnego pojêcie, co
ch wi l ê m at k a z s e r d e cz n y m
uœmiechem powita³a nowonaro- -4- czeka go na drugim œwiecie.

Trzeci okres ¿ycia, o którym siê
mówi ¿ycie po ¿yciu, a które zapocz¹tkowuje œmieræ, to ju¿ nie ¿ycie
doczesne, ale wieczne. I wtedy ta
nowa ziemia i nowe niebo pokazuje
jak bardzo to, co by³o niepotrzebne
na tamtym œwiecie, jest konieczne na
tym nowym œwiecie.
Podesz³y wiek cz³owieka sk³ania go
do myœlenia o odchodzeniu. Doœwiadcza, jak w jesieni dorodne
owoce spadaj¹ z drzew. Piêkne, zielone liœcie – ¿ó³kn¹ i odrywane
przez wiatr – tworz¹ piêkne kobierce. Ogo³ocone drzewa. Drzewa
umieraj¹ stoj¹c. W jesieni ¿ycia codziennie doœwiadczamy odchodzenia. Opuszcza nas zdrowie: wzrok,
s³uch, chodzenie. Stajemy siê coraz bardziej zale¿ni od innych. Wielokrotnie przypominam sobie, ¿e
kiedy by³em m³odym ksiêdzem, to
czêsto by³em proszony na œluby
i chrzciny moich bliskich ze szko³y,
z rodziny. Teraz w staroœci kap³añskiej najczêœciej powiadamiaj¹
mnie o œmierci kogoœ bliskiego
i jego pogrzebie.
Chwalebna czêœæ ró¿añca jest radosn¹ nowin¹ o ludzkiej eschatologii, czyli o jego ¿yciu wiecznym.
Chrystus zmartwychwsta³y i wstêpuj¹cy do nieba zwyciê¿y³ œmieræ
i otworzy³ nam drogê do nieba. Zstêpuj¹cy na nas Duch Œwiêty nieustannie nas oœwieca byœmy z Bo¿ej drogi w ¿yciu doczesnym nie schodzili.
Ona nas wiedzie do domu Ojca.
W nim spotkamy wniebowziêt¹ Maryjê, a tych, którzy od nas odeszli.
Odmawiane chwalebne tajemnice ró- -5-

¿añca pomagaj¹ nam przyj¹æ i godnie prze¿yæ nasze trudne odchodzenie. Pomagaj¹ przygotowaæ siê na
chwalebn¹ nasz¹ œmieræ.
Ze smutkiem myœlê o tych, którzy
w chorobie i staroœci nie chc¹ siê spowiadaæ. Nie têskni¹ za Eucharysti¹,
która jest Chlebem ¿ycia. Panicznie
boj¹ siê Sakramentu Namaszczenia
Chorych. Kiedy z wielkim bólem
myœlê o tych, którzy na wspomnienie, ¿e poprosz¹ ksiêdza by porozmawia³ – oni stanowczo reaguj¹
„mnie nie jest potrzebny ksi¹dz, ale
dobry lekarz, bo ja chcê ¿yæ, a nie
umieraæ.”
Wielka jest tajemnica œmierci ludzkiej. Zawsze budzi wielki niepokój
i ogromny lêk. Tylko z Jezusem, który mówi³: „Ufajcie, Jam zwyciê¿y³
œmieræ” mo¿emy godnie umieraæ.
W naszej polskiej tradycji istnieje
piêkny zwyczaj, i¿ po œmierci, gdy
rodzina k³adzie bliskiego do trumny,
to jego rêce splata ró¿añcem. Oby ten
ró¿aniec cz³owiek za ¿ycia mia³
w swoich rêkach i z niego korzysta³.
ks. Infu³at

