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O pójdŸcie, wszystkie narody

By z tych tajemnic ró¿añca z³ocist¹ uwiæ koronê

Dla Pani Nieba i Ziemi

I Matce piêknej mi³oœci

Pod stopy z³o¿yæ w ofierze

S³awimy Ciebie,

Pani radosna,

Która Przedwieczne

S³owo przyjê³aœ

I pe³na ³aski da³aœ

je ludziom

Staj¹c siê

sama Bram¹

Zbawienia
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Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.

O Roku ów, kto ciebie widzia³

16 paŸdziernika to trzecia nowen-
na apelowa przed kanonizacj¹ Jana
Paw³a II.

W tym dniu w 2001 roku po raz
pierwszy uczestniczyliœmy w Apelu
Jasnogórskim. W nastrój pielgrzymo-
wania wprowadza nas nasz Opiekun,
ks. Inf. Jakub Gil, przypominaj¹c
nasz¹ niedawn¹ 10. pielgrzymkê do
grobu Ojca Œwiêtego oraz spotkanie
na placu œw. Piotra, gdzie papie¿
Franciszek zawierzy³ losy œwiata
Matce Bo¿ej Fatimskiej. Niesamowi-
te prze¿ycie, kiedy wielotysiêczny
t³um wypowiada s³owa „módl siê za
nami” w ró¿nych jêzykach. Aby Ma-
ryja przyjê³a ka¿dego z nas i zechcia-
³a kierowaæ losem œwiata, a Chrystus
by³ obecny w naszym codziennym
¿yciu. W Europie widzimy wzrasta-
j¹cy kryzys wiary. Spo³eczeñstwo jest
kuszone, aby odejœæ od Boga. Pod-
wa¿a siê zaufanie ludzi do Koœcio³a.

Nasze pielgrzymki, apele, które s¹
uczczeniem Matki Bo¿ej pobudzaj¹
wiarê. Maryja, która by³a pierwsz¹
w wêdrówce wiary „b³ogos³awiona,
¿eœ uwierzy³a”, niech wyprasza nam
u Jezusa to szczêœcie wiary. Wiary,
która daje radoœæ, sens ¿ycia, dodaje
nam skrzyde³.

Jak co miesi¹c, gromadzimy siê
w kaplicy Jasnogórskiej Pani na na-
szej mszy œw. Przy³¹czaj¹ siê dzisiaj
parafianie z Choczni.

Rozwa¿ania apelowe prowadzi
ks. inf. Jakub Gil. Podkreœla, ¿e jako
naród przychodzimy do Maryi, do
Domu Sanktuarium Jasnogórskiego,

Rozalia Borkowska

a ten dom jest wtedy ¿ywy, gdy ¿yje
w nim matka i patrzy na nas wzro-
kiem pe³nym mi³osierdzia. Ale dom
potrzebuje te¿ ojca. Przywo³uje dom
rodzinny Karola Wojty³y. W Wado-
wicach, gdzie przybywaj¹cy obecnie
pielgrzymi pragn¹ nasyciæ siê piêk-
nem Jego Ojcostwa. Ojciec troszczy
siê o swoje dzieci, a te czuj¹ siê przy
nim bezpiecznie. Tak jak nasz naród,
za Jego ¿ycia mia³ poczucie bezpie-
czeñstwa. Tego autorytetu nam obec-
nie brakuje. Prosimy Maryjê, aby
polski dom by³ pe³ny obecnoœci Ma-
ryi jako Matki i zawsze pe³ny Ojca.

Bolejemy, ¿e w naszej OjczyŸnie
brak pracy. B³agamy Maryjê, aby
obdarzy³a nas domami pe³nymi ma-
tek i ojców pracuj¹cych w naszej Oj-
czyŸnie, aby prac¹ ubogacali nasz
polski dom.

Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy
ró¿aniec pielgrzyma. Tym razem da-
jemy œwiadectwo o prze¿ytych rado-
snych dniach minionego miesi¹ca. Te
œwiadectwa, to przede wszystkim na-
sze dziêkczynienie za mo¿liwoœæ piel-
grzymowania do Rzymu.

Do zobaczenia
16 listopada.

11 listopada wspominamy dzieñ,
w którym po wielu latach wytrwa³ego
opierania siê zaborcom, spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa przyzna³a nam pra-
wo do w³asnej pañstwowoœci. Po latach
ucisku i niewoli, wreszcie legalnie
mo¿na by³o mówiæ i uczyæ po polsku,
budowaæ w³asn¹ gospodarkê i struk-
tury pañstwowe. Ofiary tysiêcy Pola-
ków, którzy ginêli podejmuj¹c rozpacz-
liwe próby walki o niepodleg³oœæ –
przynios³y owoce.

Dlaczego œwiêtujemy? ¯eby pamiê-
taæ! ¯eby uczciæ tych, którzy oddali
tak wiele, czêsto z ¿yciem w³¹cznie.
¯eby kszta³towaæ postawy patriotyzmu
i gotowoœci do poœwiêceñ w nas i przy-
sz³ych pokoleniach. Ta pamiêæ kszta³-
tuje w nas poczucie, ¿e przynale¿my
do jednego narodu, ¿e mamy wspóln¹
historiê i jesteœmy za siebie nawzajem
odpowiedzialni. Po to wreszcie, ¿eby
przypomnieæ sobie czym jest i jak wie-
le jest warta wolnoœæ.

Przed naszymi przodkami jesteœmy
odpowiedzialni za wolnoœæ, któr¹ dla
nas wywalczyli. Bo wolnoœæ nie jest
wcale mo¿liwoœci¹ robienia, co siê
komu podoba. Jest zadaniem i odpo-
wiedzialnoœci¹. S¹ to warunki, w któ-

Potrzeba czujnoœci, by nie straciæ wolnoœci
rych mo¿emy stawaæ siê coraz bardziej
ludŸmi i uczyæ siê kochaæ. Naszym za-
daniem jest tak rozwijaæ nasze talenty,
by nasza Ojczyzna i nasze papieskie
miasto stawa³y siê krajem silnym gospo-
darczo i moralnie. To my wybieramy
w³adzê, to my mo¿emy uczciwie praco-
waæ i uczyæ siê przemieniaj¹c Polskê. To
my mo¿emy zak³adaæ dobre firmy, or-
ganizowaæ szkolnictwo, braæ udzia³
w rz¹dzeniu krajem przez wybieranie
w³aœciwych ludzi, a czasami przez to, ¿e
sami mo¿emy byæ wybrani do troszcze-
nia siê o dobro wspólne. Najgorsze co
mo¿na zrobiæ, to biernie powtarzaæ, ¿e
na nic nie mamy wp³ywu.

Zwracajmy te¿ uwagê na to, ¿eby nie
traciæ naszej wolnoœci przez grzech, za-
k³amanie i kwitn¹c¹ nienawiœæ miêdzy
ludŸmi. Czêsto jesteœmy podstêpnie
oszukiwani i wprowadzani w pesymizm
i rozgoryczenie. Na ka¿dym kroku czy-
haj¹ ludzie chêtni do tego, by pod pozo-
rem ofiarowania nam prawdziwej wol-
noœci ukradkiem j¹ ograniczyæ. Czuwaj-
my zatem i b¹dŸmy odpowiedzialni za
dobro w³asne i naszego narodu, z które-
go wyszed³ Wielki Papie¿, wkrótce œwiê-
ty Jan Pawe³ II.

 Pielgrzymki zagraniczne. Zapraszamy do Rzymu na kanonizacjê. S¹
do wyboru trzy pielgrzymki: 5-dniowa dla m³odzie¿y i chêtnych pielgrzymka
od 25 do 29 kwietnia 2014r. Cena 700 z³. Zapisy u ks. Janusza Korbla. Kolejna
6-dniowa od 26 do 29 kwietnia. Cena 1350z³. lub kolejna od 25 do 02 maja
z rozszerzonym programem. Cena 1750 z³. Zapisy u ks. Stefana Trojana. Zapra-
szamy równie¿ do Ziemi Œwiêtej od 8 do 15 lutego, w ferie zimowe. Cena 750
euro. Zapisy u ks. Janusza. Mo¿na równie¿ zapisywaæ siê w kancelarii.
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Poniedzia³ek 11 listopada
  6.00 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
  6.45 Œp. Henryk Urbañski

Œp. Helena Poradzisz - 10 r.œm.
  7.30 Œp. Józef Œwiat³oñ - 17 r.œm., ¿ona

Dominika, syn Jan
  8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 26 r.œm.
12.00 Œp. Lucjan Kotyrba i jego matka

Maria i Alojzy Nowak
18.00 Œp. Leszek Pyka

Œp. Jan Bocian
Wtorek 12 listopada
  6.00 O b³. Bo¿e dla Natalii, Nikodema

i Klaudii Fr¹czek w r. Chrztu œw.
  6.45 Œp. Stanis³aw Filek
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Darczyñców

na Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej
Œp. Gra¿yna Cholewa

  8.00 O mi³osierdzie Bo¿e dla najwiêkszych
grzeszników œwiata

12.00 Œp. Emilia Studnicka
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ

Œp. Krzysztof Trzpiot
Œroda 13 listopada
  6.00 Œp. Stanis³aw Hanusiak
  6.45 Œp. Stanis³aw Kajdas

W podziêkowaniu za ³aski z proœb¹
o b³. Bo¿e dla pielgrzymów Sybira-
ków z Lubina

  7.30 Œp. Franciszek Lis
  8.00 Œp. Zofia i Henryk Fidelus

Œp. Maria i Józef Adamczyk
11.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Maria i Stanis³aw Ma³usecki
Œp. Kazimiera
Œp. Franciszka G³ogowska
Œp. Marian G³ogowski, ¿ona Teresa
Œp. Natalia Pacek
Œp. Teresa Simoni
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Franciszek Pêkala
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Józef Bêbenek
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  6.00 Œp. Stanis³aw Hanusiak
  6.45 Œp. Franciszek Lis
  7.30 O zdrowie dla Izy i £ukasza, o b³. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej w ¿yciu
  8.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
12.00 Œp. Micha³ Urbañski
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ

Œp. Emilia Studnicka
Pi¹tek 15 listopada
  6.00 Œp. Werner Weiland
  6.45 Œp. Stanis³aw Hanusiak
  7.30 Œp. W³adys³aw Madyda

Œp. Edward Wyka
  8.00 Œp. Melchior Ksi¹¿ek
12.00 Œp. Jan Ka³u¿a
18.00 Œp. Emilia Studnicka

Œp. Dominika Bartoszewicz
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Przemys³awa
w 18 r. urodzin

Sobota 16 listopada
  6.00 Œp. Tobia Cecchotti, Lugina Dodoricchio
  6.45 Œp. Emilia Studnicka
  7.30 Œp. Marianna B¹k
  8.00 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
12.00 Œp. Franciszek Lis
18.00 Œp. Stanis³aw Tatar - 23 r.œm.

Œp. Stefania i Marian Radwan
Œp. Aniela i Stefan Garus

Niedziela 17 listopada
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a - 3 r.œm.

Œp. Maria Ba³os - 26 r.œm.
 9.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak
 9.00 Roków: Œp. Kazimierz Adamczyk
10.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
12.00 W int. Kubusia w 5 r. urodzin, o b³. Bo¿e

dla niego i rodziców
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek –
wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa, we
wtorek – wspomnienie œw. Jozafata, biskupa i
mêczennika, w œrodê – wspomnienie œwiêtych
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krysty-
na, pierwszych mêczenników Polski.

¯yciowe tajemnice ró¿añcowe
W ostatnich dniach paŸdziernika

Bóg obdarzy³ mnie mo¿liwoœci¹
prze¿ycia w ró¿nych zdarzeniach
ca³ego czteroczêœciowego ró¿añca –
takiego, jaki b³og. Jan Pawe³ II za-
proponowa³ w Roku Maryjnym
2002. Z tajemnicami radosnymi,
œwiat³a, bolesnymi i chwalebnymi.

1. Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Publicz-
nych im. b³og. Jana Paw³a II w Ru-
dzicach kolo Bielska Bia³ej wraz
z ks. Proboszczem poprosi³a mnie,
bym w poniedzia³ek 21 paŸdzierni-

ka spotka³ siê z Wychowawcami i Wy-
chowankami tamtejszego przedszko-
la, szko³y podstawowej i gimnazjum.
Moim zadaniem by³o daæ œwiadectwo
o B³ogos³awionym Papie¿u Janie Paw-
le II pochodz¹cym z Wadowic. By-
³em przygotowany, ¿e bêdê musia³
du¿o mówiæ o b³og. Papie¿u,
a zw³aszcza o moich spotkaniach
z Nim. Nieoczekiwanie zamieni³em
siê w s³uchacza w zorganizowanych
przez nauczycieli i uczniów piêknych

(ci¹g dalszy na str.4)

1. Jutro mija 95. rocznica odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³oœci.

2. W œrodê 13 listopada msza œw.
z godz. 12.00 wyj¹tkowo bêdzie od-
prawiona o godz. 11.00. Mszê œw.
bêdzie celebrowa³ ks. bp Jan Zaj¹c,
œwiêtuj¹cy w tym roku 50. rocznicê
kap³añstwa. Po mszy œw. przejdzie-
my na teren szpitala, gdzie ks. Bi-
skup dokona poœwiêcenia l¹dowiska
dla Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego.

3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
b³og. Jana Paw³a II. W tym tygodniu
szczególnie bêdziemy modliæ siê za
osoby w podesz³ym wieku.

4. W sobotê spotkanie Grupy Mo-
dlitwy o. Pio o godz. 10.00.

5. W przysz³¹ niedzielê 17 listopa-
da uroczystoœæ odpustowa ku czci
œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO. Kar-
melitów na Górce na mszy œw.

o godz. 11.45. Z racji tej uroczystoœci
odpust parafialny Ofiarowania NMP
bêdziemy prze¿ywaæ 24 listopada,
a nie jak by³o g³oszone wczeœniej 17
listopada. Uroczyst¹ mszê œw. o godz.
12.00 odprawi i kazanie wyg³osi ks.
dr Jan Piwowarczyk, proboszcz para-
fii œw. Wawrzyñca w Regulicach. Bê-
dzie to dzieñ modlitwy za kap³anów
i siostry zakonne pochodz¹cych z na-
szej parafii, oraz o nowe powo³ania.

6. Zapraszamy na pielgrzymki:
- 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. W sobotê 16 listopada o godz.
9.00 ks. Janusz zaprasza na kolejne
spotkanie Studium Apostolstwa
Œwieckich pod patronatem ks. bp Jana
Szkodonia.
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ks. Infu³at

scen artystycznych obrazu-
j¹cych ¿ycie Patrona szko³y.
S³uchaj¹c tego, co przedsta-
wili uczniowie, rozwa¿a³em,
¿e Bóg da³ mi wspania³¹ oka-
zjê bym wiêcej zyska³ niŸli
przekaza³. Wœród pytañ
uczniów jedno bardzo mnie
umêczy³o: „Czy dziœ miesz-
kañcy Wadowic ciesz¹ siê, ¿e
maj¹ Œwiêtego Rodaka? Jak tê radoœæ
wyra¿aj¹?” Radosne tajemnice ró¿añ-
ca œwiêtego bardzo aktualizowa³y siê
w serdecznym spotkaniu z mieszkañ-
cami szko³y w Rudzicach.

2. Wibruje we mnie m¹dre powie-
dzenie: Cia³o siê starzeje, niedo³ê¿-
nieje. Umys³, rozum ludzi te¿ dopa-
da degradacja – zapomina siê. Gdy
dopadnie choroba Alzheimera – nic
nie pamiêta. Natomiast serce ludzkie,
znak mi³oœci, wci¹¿ jest m³ode. Nie-
ustannie spragnione mi³oœci. Czy
kochasz mnie wiêcej? W dzieciñ-
stwie, w m³odoœci, dojrza³oœci, sta-
roœci – czy kochasz mnie? Na dro-
dze krzy¿owej osamotnienia i cho-
roby tym bardziej cz³owiek g³odny
jest mi³oœci. Nawet w chwili umiera-
nia. Trudny egzamin z mi³oœci
w dniach cierpienia zdaje rodzina.
Pogrzeb œp. Danuty Bukowskiej zro-
bi³ na mnie wielkie wra¿enie. Jako
czynn¹ uczestniczkê Honorowej
Stra¿y Serca Bo¿ego mia³em mo¿li-
woœæ poznania jej. Duchowo uczest-
niczy³em w jej chorobie. Uwa¿a³em,
¿e powinienem braæ udzia³ w jej po-
grzebie. Tak du¿o uczestników uro-
czystoœci ¿a³obnej przyjê³o Komuniê

œw. Ka¿da religijna
wspólnota w parafii po-
maga w pog³êbieniu
¿ycia religijnego. Rów-
nie¿ i ta, do której nale-
¿a³a œp. Pani Danuta.
Wdziêczn¹ pamiêci¹ mo-
dlitewn¹ ogarniam
uczestników wspólnot
religijnych naszej parafii,

a tak¿e grupê modlitewn¹, która
przez ca³y paŸdziernik rano w bazy-
lice wyœpiewuje Godzinki, a po mszy
œw. o godz. 8.00 odmawia ró¿aniec.
One bardzo pog³êbiaj¹ wiêŸ cz³owie-
ka z Chrystusem. Iloœæ Komunii œw.
œwiadczy³a o tej prawdzie.

3. Z ogromn¹ radoœci¹ bra³em
udzia³ w dobrze zorganizowanej pro-
cesji ró¿añcowej w niedzielê 27 paŸ-
dziernika. Rozwa¿ane by³y tajemni-
ce œwiat³a. Procesja od bazyliki do
koœcio³a œw. Piotra.  W tamtych
dniach taki zmrok zapanowa³ nad
Wadowicami. W imiê troski o miesz-
kañców naszej gminy tak bardzo siê
biczowano. Zaciêta pogarda i poni-
¿enie rozpanoszy³y siê w wielu g³o-
wach i  sercach. Zapomniano
o Ewangelii mówi¹cej, i¿ z ka¿de-
go pró¿nego s³owa zdasz rachunek
w dzieñ s¹du. W tym ludzkim za-
mêcie kroczyliœmy ulicami naszego
miasta i poprzez Maryjê prosiliœmy
Jezusa Chrystusa, który jest Œwia-
t³oœci¹ œwiata by nieustannie oœwie-
ca³ umys³y kieruj¹cych i rz¹dzo-
nych. Jezu Chryste, który masz moc
przemiany – wci¹¿ przemieniaj nas,
s³abych ludzi.

4. Obchodz¹c z³oty jubileusz ka-
p³añstwa wspominam mego rabczañ-
skiego katechetê, ks. Mieczys³awa
Maliñskiego. Sta³o siê, ¿e 31 paŸ-
dziernika wraz z naszym ks. Probosz-
czem uczestniczyliœmy u Sióstr Wi-
zytek w Krakowie we mszy œw. jubi-
leuszowej z okazji 90. rocznicy uro-
dzin ks. Maliñskiego. Przewodniczy³
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz. Obec-
noœæ Ksiêdza Metropolity by³a po-
œwiadczeniem wielkoœci Dostojnego
Jubilata. To by³ dzieñ jego chwa³y.
Choæ cia³o bardzo ju¿ zwiêd³o, to
duch tego, który by³ serdecznym
Przyjacielem b³og. Papie¿a, czêsto
odwiedza³ Go na Watykanie, bra³
udzia³ w Jego pielgrzymkach i du¿o

o Nim pisa³ – wci¹¿ jest ¿ywy. Dziê-
ki natchnieniom Ducha œw. móg³
ks. Maliñski byæ wielkim Orygina³em
w Koœciele. Ujawnia³o siê to w jego
¿yciu, a tym bardziej w jego kaza-
niach, rekolekcjach, ksi¹¿kach. Sta³
siê autorem przesz³o 150 tytu³ów –
ksi¹¿ek t³umaczonych na ró¿ne jêzy-
ki œwiata.

Pielgrzymka na Groñ Jana Paw³a II
W 25. rocznicê powstania Soli-

darnoœci, w 2005 roku, Solidarnoœæ
Ziemi Wadowickiej ufundowa³a ta-
blicê w ho³dzie Janowi Paw³owi II
i ods³oni³a w kaplicy na Groniu
Jana Paw³a II.

Od tego czasu, ka¿dego roku,
w ostatni¹ niedzielê wrzeœnia cz³on-
kowie i sympatycy NSZZ „Solidar-
noœæ” Ziemi Wadowickiej organizuj¹
pielgrzymkê na Groñ Jana Paw³a II.

29 wrzeœnia 2013 roku o godz.
12.00 na Groniu Jana Paw³a II odby-
³a siê Msza Œwiêta której przewodni-
czy³ ksi¹dz Infu³at Jakub Gil, w kon-
celebrze Ksiêdza Pra³ata Stanis³awa
Czernika Proboszcza Parafii Œw. Ma-
cieja w Andrychowie. We mszy œwiê-
tej uczestniczy³o oko³o tysi¹c osób
z ca³ej Ma³opolski. Okazale zaprezen- Zdzis³aw Szczur

towali siê zwi¹zkowcy  z Dêbicy,
Chrzanowa i Krakowa wraz z poczta-
mi sztandarowymi oraz wiceprzewod-
nicz¹cym Ma³opolskiej Solidarnoœci
Jerzym Smo³¹. Obecne by³y równie¿
poczty sztandarowe Solidarnoœci Zie-
mi Wadowickiej z AZPB Andropol
S.A. oraz Zwi¹zku WiêŸniów Politycz-
nych Stanu Wojennego.

Po mszy zwi¹zkowcy z³o¿yli kwiaty
i zapalili znicze pod pomnikiem Jana
Paw³a II. Wspólnie odœpiewano pieœñ
„Barka” oraz hymn Solidarnoœci.

Wszystkim uczestnikom, tej piêk-
nej uroczystoœci, w imieniu NSZZ
„Solidarnoœæ” Ziemi Wadowickiej
pragnê serdecznie podziêkowaæ i za-
prosiæ na Groñ Jana Paw³a II w przy-
sz³ym roku.

(ci¹g dalszy ze str.3)




