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PIERWSZE CZYTANIE

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE
2 Tes 1, 11-2,2

Mdr 11, 22-12,2

Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu.
Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swojego Syna Jednorodzonego, ka¿dy, kto w Niego wierzy, ma ¿ycie wieczne.

EWANGELIA: £k 19, 1-10
Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o

R ecepta
Bardzo czêsto wydaje siê nam, ¿e
œwiêtoœæ jest niedoœcignionym idea³em. Œwiêtym mo¿e byæ ktoœ o nieskalanej historii ¿ycia – myœlimy –
a zatem na pewno nie ja.
Tymczasem trzeba pamiêtaæ, ¿e
w królestwie niebieskim nie ma miejsca dla nieœwiêtych. Oznacza to, ¿e
albo bêdê œwiêty, albo w niebie nie
ma dla mnie miejsca. D¹¿enie do
œwiêtoœci jest zadaniem ka¿dego
z nas. I nie chodzi tu o œwiêtoœæ zbudowan¹ na rzeczach nadzwyczajnych, wrêcz przeciwnie – chodzi
o œwiêtoœæ rozumian¹ jako moje codzienne jednoczenie siê z Chrystusem. Podejmowanie codziennej walki duchowej, pokonywanie w³asnych
s³aboœci, systematyczny rachunek sumienia, praktyka sakramentu pojednania, Eucharystia i troska o ¿ycie
modlitwy. Jest to najprostsza recepta na œwiêtoœæ. Prosta na p³aszczyŸnie s³ownej deklaracji.

na œwiêtoœæ
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Znacznie trudniejsza w doœwiadczeniu codziennych zmagañ. Ale
przecie¿ ¿ycie chrzeœcijañskie, to
droga pn¹ca siê do góry, a zatem
musi siê ona wi¹zaæ z wysi³kiem.
Nagrod¹ za ten trud jest niebo.
A zatem mimo doœwiadczenia w³asnej s³aboœci, warto walczyæ.
Doœæ powszechnie dzieñ Wszystkich Œwiêtych wi¹¿emy ze wspomnieniem naszych zmar³ych, choæ liturgicznie to dzieñ nastêpny jest poœwiêcony takiej refleksji. Niemniej nawiedzaj¹c cmentarze pamiêtajmy, ¿e spoczywaj¹ tam cia³a ludzi, których
¿ycie doczesne by³o zd¹¿aniem ku
Chrystusowi, ku zjednoczeniu z Nim
w tajemnicy œwiêtoœci.
Proœmy o œwiêtoœæ dla nich, a przez
ich wstawiennictwo o œwiêtoœæ dla nas
i wytrwa³oœæ w codziennej duchowej
walce. Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str.5)

dzie³a mi³osierdzia. Siostra Ignis wyjaœnia nam istotê duchowoœci Zgromadzenia, która jest oparta na regule œw. Franciszka.
Siostra Ignis, objaœnia swój strój
zakonny, a tak¿e ró¿aniec, który
nosi. Ma on siedem dziesi¹tków.
Rozwa¿a siê w nich siedem radoœci
Matki Bo¿ej: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Pok³on Mêdrców, Znalezienie Pana Jezusa
w œwi¹tyni, Zmartwychwstanie
i Ukoronowanie Matki Bo¿ej.
Z histori¹ koœcio³a pw. œw. Bart³omieja, gdzie pos³uguj¹ Siostry, zapoznaje nas przewodnik. Jest to koœció³ek drewniany zbudowany w II po³owie XV wieku. Nale¿y do najstarszych zabytków polskiej architektury drewnianej. Fundatorem koœcio³a
by³ biskup Iwo Odrow¹¿. W o³tarzu
g³ównym jest obraz œw. Bart³omieja.
Prezbiterium zdobi¹ portrety papie¿y i biskupów, zwi¹zanych z histori¹ koœcio³a. Strop zdobi¹ polichromie przedstawiaj¹ce œwiêtych. W kaplicach bocznych s¹ o³tarze MB. Ró¿añcowej i œw. Izydora – rolnika.

Pogrzeb

Nastêpnie udajemy siê do klasztoru OO. Cystersów, gdzie w kaplicy Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego ks. Infu³at sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê.
W krótkiej homilii ks. Infu³ata s³yszymy s³owa „nie lêkajcie siê, nabierzcie ducha bo Ja, Wasz Bóg, jestem z wami. Jego Mi³oœci powierzcie wasze ¿ycie, trudnoœci, choroby
i biedy”.
Koñcowym etapem pielgrzymowania s¹ £agiewniki. W koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego uczestniczymy
w Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia,
a nastêpnie adorujemy Najœwiêtszy
Sakrament w Kaplicy Wieczystej
Adoracji w drugim miesi¹cu nowenny przed kanonizacj¹ Jana Paw³a II.
W tym modlitewnym nastroju powracamy do Wadowic, modlimy siê
odmawiaj¹c bolesn¹ czêœæ ró¿añca
i œpiewaj¹c pieœni. Jest tak¿e czas na
wzajemne rozmowy.
Tak bardzo liczne tym razem
uczestnictwo w tej pielgrzymce do
£agiewnik i Mogi³y jest wyrazem
naszej mi³oœ ci do tych miejsc
œwiêtych.
Anna Brañka

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

Œp. Teresa Simoni, ur. 1944r., zam. ul. Lwowska
Œp. Józef Wiktor, ur. 1958r., zam. ul. Chopina
Œp. Stanis³aw Gregorarz, ur. 1923r., zam. ul. Lwowska
Œp. Stanis³aw Kajdas, ur. 1946r., zam. ul. Batorego
Œp. Danuta Bukowska, ur. 1942r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Adam Stanek, ur. 1963r., zam. ul. Legionów
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Poniedzia³ek 04 listopada
6.00 Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Albert Gonciarczyk
Œp. Jacek Zarêba
6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
8.00 Œp. Jan Bocian
12.00 Œp. Tadeusz KoŸbia³
18.00 Œp. Marian Kupczyk - 10 r.œm.
Œp. Robert Iwañski
W intencji Tadeusza i jego rodziny
Wtorek 05 listopada
6.00 Œp. Gra¿yna Cholewa
6.45 Œp. Emilia Studnicka
7.30 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
8.00 O zdrowie, mi³oœæ, wiarê i wyzwolenie
z na³ogów dla Joanny i Adama
12.00 Œp. Zenon Knapik - 3 r.œm.
18.00 Œp. Leszek Pyka
Œp. Wojciech Gawlik - 17 r.œm.
Œroda 06 listopada
6.00 Œp. Henryk Urbañski
6.45 Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józef Filek - 45 r.œm.
7.30 Œp. Jan Bac - 22 r.œm.
8.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
i rodzeñstwem
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za zmar³ych
z rodziny Goryl i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie, b³. Bo¿e dla Alicji i W³odzimierza
O zdrowie dla Krzysztofa
O uzdrowienie
O zdrowie i si³y dla Beaty i Tomka
Za zmar³ych:
Œp. Anastazja Biel
Œp. Jan Œliwa - 18 r.œm.
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Karol Rajda
Œp. Józefa Czopek
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Stanis³aw i Wiktoria Kula
Œp. Robert Iwañski
Œp. Stanis³aw Kajdas
Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Krystyna Wójtowicz
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Stanis³aw Gregorarz
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Œp. Ryszard Œwiêch
Œp. Tadeusz Œlusarczyk - 32 r.œm., ¿ona
Marianna i syn Czes³aw
Œp. Za zmar³ych z rodziny Wilk, Wardaszko
Œp. Danuta Wcis³o
Czwartek 07 listopada
6.00 Œp. Zbigniew Soko³owski
6.45 O powrót do zdrowia i dalsz¹ rehabilitacjê
dla kleryka Marcina
7.30 Œp. Emilia Studnicka
8.00 Œp. Julia i Tomasz z dzieæmi i Maria Wojas
12.00 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
18.00 Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Krzysztof Trzpiot
Pi¹tek 08 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
6.45 Œp. Leszek Pyka
7.30 Œp. Maria Mrowiec
Œp. Halina Niewidok - 8 r.œm.,
Œp. Honorata Niewidok
8.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
Ewy Dobrowolskiej
12.00 Œp. Emilia Studnicka
18.00 Œp. Marianna P³ywacz
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ewy i Adama
Barcik w 35 r.œlubu
Sobota 09 listopada
6.00 Œp. W³adys³aw Madyda
6.45 Œp. Halina Guzdek
7.30 Œp. Maria Pieczara
8.00 Œp. Zofia i Tadeusz Janikowie - 5 r.œm.
12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,
o kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo,RadioMaryja iTVTRWAM
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Wiktorii
Zygmunt z okazji 18 r. urodzin
Œp. Stefan Sobieraj, córka Maria,
synowie Krzysztof, Tadeusz, Stefan
Niedziela 10 listopada
6.00 Œp. Michalina i W³adys³aw Tyrybon
7.30 Za zmar³ych Cz³onków ¯ywego Ró¿añca
Œp. Tadeusz Góra z rodzicami w r.œm.
9.00 Œp. Irena Fr¹czek
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Paw³a
Dzia³owy w 30 r. urodzin
9.00 Roków: Œp. Józef Bylica - 11 r.œm.
10.30 Œp. Jadwiga Golañska
12.00 Œp. Jan Ciep³y i rodzice
Œp. Jan Kolber
13.30 Roczki
18.00 Za Parafian

31. Niedziela Zwyk³a - 03 listopada 2013
1. Jutro o godz. 17.15 ró¿aniec za
zmar³ych, a po nim rozpoczniemy
nabo¿eñstwo ku czci b³. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed
pomnik Papie¿a Polaka, gdzie odœpiewamy Apel Jasnogórski w intencji naszego Miasta. Na zakoñczenie bêdzie udzielone b³ogos³awieñstwo relikwiami B³ogos³awionego. Prosimy przynieœæ œwiece.

6. Zapraszamy na pielgrzymki:
- Morskie Oko – Tatry – 9 listopada, wyjazd godz. 6.00, koszt 30 z³,
- Apel Jasnogórski – 16 listopada,
wyjazd o godz. 15.45, koszt 35z³,
- £agiewniki i Siostry Sercanki –
22 listopada, wyjazd godz. 13.00,
koszt 20 z³.
7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Karola
Boromeusza, w sobotê – rocznica
poœwiêcenia bazyliki Laterañskiej,
w niedzielê – wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a i doktora
Koœcio³a.

2. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci b³og. Jana Paw³a II. W tym tygodniu szczególnie bêdziemy modliæ siê za ma³¿onków.
3. W poniedzia³ek 11 listopada
mija 95. rocznica odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. Postarajmy
siê w tym dniu przystroiæ nasze
domy flag¹ narodow¹.

8. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask
od Jezusa bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich
Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

4. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP bêdziemy prze¿ywaæ w niedzielê 17 listopada. Bêdzie to dzieñ
modlitwy za kap³anów i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, oraz o nowe powo³ania.

9. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli œp. Danuta Bukowska i œp. Adam Stanek. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie,
a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im
œwieci.
/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

5. Uroczystoœæ odpustowa ku czci
œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO.
Karmelitów na Górce bêdzie w niedzielê 17 listopada na mszy œw.
o godz. 11.45.
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Zaduszki pielgrzymkowe
Ju¿ od kilku lat w wieczór
Wszystkich Œwiêtych zapalam w mieszkaniu du¿¹,
metrow¹ œwiecê. Jest ona
dla mnie ¿yw¹ pamiêci¹
Przyjaciela – Pszczelarza ze
Stanis³awia Dolnego k/Kalwarii. W jasnym blasku p³on¹cej œwiecy wspominam
w ten wieczór tych, którzy
wspó³tworzyli historiê mego ¿ycia.
Ilu¿ ich by³o przez tyle lat? Pocz¹wszy od najbli¿szej rodziny, poprzez
szkolnych kolegów i nauczycieli.
Tak¿e tych, którzy w Seminarium
Duchownym kszta³towali moje kap³añstwo.
Przychodzê pamiêci¹ modlitewn¹
do dobrych ludzi, których spotka³em
w mojej 50-letniej s³u¿bie kap³añskiej – kap³anów, siostry zakonne,
a tak¿e katolików œwieckich. ¯ywo
staje w mojej pamiêci szereg kochanych zmar³ych z ró¿nych parafii,
w których duszpasterzowa³em. Wymieniam ich przy paschalnej œwiecy
z imienia i nazwiska. To jest mój wieczór zaduszny, w którym wspominam i wypominam. A wargi moje
szepcz¹ – daj im Panie radoœæ
wieczn¹!
W tym roku jubileuszowym przyku³o moj¹ pamiêæ wspomnienie tych,
z którymi pielgrzymowa³em przez 15
lat pobytu w Wadowicach. Dziêkujê
Bogu i¿ obdarza nas zdrowiem, si³ami i chêci¹ poznania, a tak¿e odpo-
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wiednim bud¿etem. Nawiedziliœmy wiele sanktuariów w Polsce i za granic¹. Ile¿ to razy zachwycaliœmy siê piêknem Bo¿ym rozlanym w przyrodzie – zw³aszcza w naszych Tatrach. Jego szczyty i doliny oraz porozrzucane poœród nich stawy –
wci¹¿ nam uzmys³awiaj¹ jak piêkny
musi byæ ich Stwórca, skoro stworzenia s¹ tak cudowne. Wci¹¿ uczymy siê podziwiaæ piêkno Bo¿e rozlane w przyrodzie, a tak¿e w dzie³ach ludzkich. Odkrywaliœmy œwi¹tynie pe³ne ¿arliwych próœb
i wdziêcznych podziêkowañ.
W wieczór zaduszkowy staj¹ mi
przed oczyma odbyte pielgrzymki,
a zw³aszcza ¿ywi i zmarli ich uczestnicy. Jasno spostrzegam, i¿ gdyby
nie by³o tych autokarowych wêdrówek – nigdy bym w ¿yciu nie mia³
okazji poznaæ tylu wspania³ych ludzi, a tak¿e piêknych miejsc. Wypominaj¹c ¿ywych i zmar³ych pielgrzymów. Dziêkujê Bogu, i¿ chroni nas
od nieszczêœliwych wypadków.
Uczestnikom, ¿e nieustannie wype³niaj¹ autokar pielgrzymkowy.
Niejednokrotnie s³yszê szczere
wyznanie, ¿e bez organizuj¹cego
ksiêdza – nigdy w ¿yciu tam byœmy
nie byli. Dziêki temu, ¿e ksi¹dz je
inicjuje mogliœmy siê modliæ w ró¿nych œwi¹tyniach, a tak¿e poznawaæ

bogat¹ historiê tych miejsc, jak i gór.
Rozpoznawaæ ró¿ne ludzkie postawy. Mogliœmy niejednokrotnie przekraczaæ nasze s³aboœci. Doœwiadczaæ
prawdy, i¿ moc w s³aboœci siê doskonali. Obopólne korzyœci. Organizatora i uczestników. Jeden drugiego
brzemiona noœcie, a tak wype³nicie
prawo Chrystusowe. Z wdziêcznoœci¹ myœlê o wielkodusznym moim
Nastêpcy w parafii, który nieustannie daje zielone œwiat³o na wyjazdy.
Patrzê w jasne œwiat³o œwiecy –
w jego blasku wspominam pielgrzymów, którzy odeszli: œp. W³adys³awa Brañkê, Krystynê Kêckê, Joannê
Augustyniak, Helenê Bogunia, Barbarê ¯egliñsk¹, Andrzeja Lenia, Stefaniê Pijanowsk¹, Eugeniusza Kru-

ka, Michalinê K¹kol. Przepraszam, ¿e
nie wszystkich wymieni³em. Za
wszystkich jednak proszê Chrystusa
– daj im wieczn¹ radoœæ!
Myœlê te¿ w ten wieczór, i¿ w œciœle
okreœlonym przez Boga czasie spotkam siê z tymi, którzy odeszli. Tam
w bezkresnym, niebieskim piêknie
bêdziemy wêdrowali. Bêdziemy nieustannie syciæ nasze oczy i serca cudownymi widokami. Bez obawy, ¿e
coœ nieprzewidywalnego stanie na
naszej drodze.
Po d³ugich wieczornych wypominkach gaszê œwiecê, a w g³owie rodzi
siê pytanie: „W przysz³orocznych
wieczornych Zaduszkach, po której
bêdê stronie?” Po której? Po której?
ks. Infu³at

Wrzeœniowa pielgrzymka
W Roku Wiary, jedn¹ z inicjatyw
Ks. Infu³ata, które maj¹ umocniæ
i o¿ywiæ nasz¹ wiarê, jest co miesiêczne pielgrzymowanie do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach, po³¹czone z poznawaniem charyzmatów zakonów
¿eñskich w Krakowie.
Tym razem by³o to spotkanie
z Siostr¹ Józefitk¹ ze Zgromadzenia
œw. Józefa, a tak¿e nawiedzenie
i modlitwa w Sanktuarium Krzy¿a
Œwiêtego w Mogile przy Klasztorze
OO. Cystersów. Siostry Józefitki pos³uguj¹ w koœciele parafialnym œw.
Bart³omieja Ap. znajduj¹cym siê nieopodal klasztoru OO. Cystersów.

Siostra Ignis wita nas zapoznaj¹c
z histori¹ powstania Zgromadzenia,
które wi¹¿e siê z Lwowem, gdzie
w koñcu XIX wieku pe³ni³ pos³ugê
kap³añsk¹ ks. Zygmunt Gorazdowski
– wybitny charyzmatyczny kap³an,
póŸniejszy œwiêty – wyniesiony na
o³tarze przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w 2001 roku. Widzia³ On
wielk¹ nêdzê materialn¹ i moraln¹
ówczesnego spo³eczeñstwa Lwowa.
Sprowadza do Lwowa œwieckie tercjarki œw. Franciszka, aby pomaga³y
biednym i opuszczonym – œwiadcz¹c
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(ci¹g dalszy na str.7)

