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29. Niedziela Zwyk³a

Wielkie œwiêto

Po raz pierwszy w œrodê
22 paŸdziernika bêdziemy ob-
chodziæ Uroczystoœæ Œwiêtego
Papie¿a Jana Paw³a II – naszego
Rodaka i Patrona miasta. Najczê-
œciej w liturgii dniem wspomnie-
nia okreœlonego œwiêtego jest
dzieñ œmierci, czyli narodzin do
nieba. Œmieræ naszego Ojca
Œwiêtego by³a 2 kwietnia 2005
roku o godz. 21.37. W wypad-
ku naszego Œwiêtego Wadowi-
czanina, na wyraŸn¹ proœbê Bi-
skupów polskich, z ks. kard. Sta-
nis³awem Dziwiszem na czele –
skierowan¹ do Stolicy Apostol-
skiej odst¹piono od tej zasady.
Miêdzy innymi dla tej prostej
przyczyny, ¿e dzieñ 2 kwietnia
czêsto wypada w Wielkim Ty-
godniu, lub tez w oktawie
Wielkanocy. W tych wielkich
dniach w liturgii nie wspomina siê
œwiêtych. Poproszono papie¿a, aby
obchód liturgiczny Œwiêtego Jana

(ci¹g dalszy na str. 3)

Paw³a II wyznaczy³ na 22 paŸdzier-
nika. W ten sposób nawi¹zano do
dnia uroczystej inauguracji pontyfi-
katu naszego Œwiêtego.

Pogrzeb
Œp. Stefania Konik, ur. 1925r., zam. ul. Mickiewicza

Œp. Krzysztof G³uszek, ur. 1965r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

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

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – uroczystoœæ œw. Jana Kantego,

prezbitera, we wtorek – wspomnienie b³. Jakuba Strzemiê, biskupa, w œrodê –
uroczystoœæ œw. Jana Paw³a II, papie¿a.

O d d a j c i e
Cezarowi to, co
nale¿y do Cezara,
a Bogu to, co
nale¿y do Boga.

Mt 22, 21
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PAW£A DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:   Mt 22, 15-21

Iz 45, 1. 4-6
1 Tes 1, 1-5b

Poœród narodów g³oœcie chwa³ê Pana.

Król Cyrus narzêdziem Boga
Pawe³ dziêkuje Bogu za wiarê, nadziejê
i mi³oœæ Tesaloniczan

19 paŸdziernika (niedziela) -

Podczas liturgii niedzielnych Mszy œwiêtych oraz po nich œpiewa Monika Gra-
jewska (Bazylika Ofiarowania NMP)

20 paŸdziernika (poniedzia³ek) -

8.00 - Msza œw. z homili¹ (Bazylika Ofiarowania NMP)

18.00 - Msza œw. z homili¹ (Bazylika Ofiarowania NMP)

Procesja œwiat³a z relikwiami œw. Jana Paw³a II (prosimy przynieœæ œwiece)

21 paŸdziernika (wtorek) -

8.00 - Msza œw. z homili¹ (Bazylika Ofiarowania NMP)

18.00 - Msza œw. z homili¹ (Bazylika Ofiarowania NMP)

Procesja œwiat³a z relikwiami œw. Jana Paw³a II (prosimy przynieœæ œwiece)

22 paŸdziernika (œroda) UROCZYSTOŒÆ ŒW. JANA PAW£A II
Msze œwiête w Bazylice Ofiarowania NMP o godz.: 6.00, 6.45, 7.30, 8.00

9.00 - Wystêp zespo³u BOSKITEATR:  „Tryptyk Jana Paw³a II” (Bazylika
Ofiarowania NMP)

12.00 - Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y (Homiliê wyg³osi ks. Adam Parszyw-
ka SDB z Komitetu Organizacyjnego ŒDM Kraków 2016)

18.00 - Msza œw. z udzia³em zakonów (Homiliê wyg³osi o. Grzegorz Irzyk OCD)

 Procesja œwiat³a z relikwiami œw. Jana Paw³a II (prosimy przynieœæ œwiece)

Zapraszamy wszystkich parafian i pielgrzymów do uczestnictwa w nabo¿eñ-
stwach poprzedzaj¹cych oraz w sam dzieñ uroczystoœci Patrona Wadowic

TRIDUUM PRZED ŒWIÊTEM PATRONA MIASTA -

ŒW. JANA PAW£A II

Duszpasterze

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Nasz pielgrzymowanie na Apel jest
podziêkowaniem Bogu za œw. Jana
Paw³a II. Samotny Jezus na krzy¿u.
Mo¿na byæ samotnym w rodzinie, nie
potrafiæ otworzyæ siê do drugiego
cz³owieka. Jak wiele starszych osób
w domach opieki oczekuje, kiedy
ktoœ do nich przyjdzie, córka, syn czy
wnuk. Jak bardzo oni têskni¹. Czy
my pamiêtamy o naszych bliskich?
Mo¿e za œcian¹ jest osamotniony s¹-
siad. Niech Maryja pomaga nam
w odnajdywaæ drugiego cz³owieka
i byæ blisko potrzebuj¹cych

Apel gromadzi t³umy pielgrzymów,
nie tylko z Polski. Jest bardzo du¿a
grupa aposto³ów ewangelizacji, mi-
sjonarzy i misjonarek.

Ró¿añcem pielgrzyma omadlamy
tych, którzy nas wychowali. Œwia-
dectwo sk³ada brat
Marcin, dziêkuj¹c
Rodzicom i ksiê-
¿om, którzy go
kszta³towali, szcze-
gólnie ks. Infu³ato-
wi, dziêki któremu
zosta³ ministran-
tem, braciom za-
konnym i ludziom,
których spotyka na
swej drodze, za
dobro i radoœæ,
a nade wszystko

Panu Bogu. Pani Barbara mi³oœæ ro-
dzicielsk¹ przela³a na niepe³nospraw-
nego syna, wychowuj¹c go w mi³o-
œci do Boga. Pani Maria, jako ma³a
dziewczynka straci³a ojca. Ojczym
okaza³ siê najwspanialszym tatusiem.
Wspomina babciê i jej s³owa: „Nie
przepraszajcie i nie wyciskajcie ³ez!”
Pan Grzegorz daje œwiadectwo
o mocy ró¿añca. Mówi o chorych
w szpitalach, dla których najlepszym
lekarstwem s¹ dzieci. Ró¿añca uczy³
siê, kiedy jako dziecko pomaga³ ro-
dzicom w pracach w polu. Modlitwa
ró¿añcowa pomaga³a mu w wycho-
waniu dzieci.

Ró¿aniec jest moj¹ codzienn¹
i umi³owan¹ modlitw¹ – to s³owa
œw. Jana Paw³a II. Pani Wanda dziê-
kuje za Wielkiego Nauczyciela
œw. Jana Paw³a II.

Rozalia Borkowska
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Poniedzia³ek 20 paŸdziernika
 6.00 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Teresa i Adam Konefa³owie
 6.45 O potrzebne ³aski i dary Ducha œw.

za poœrednictwem œw. Jana Paw³a II
dla ks. Piotra Byda³ka

 7.30 O b³. Bo¿e za wstawiennictwem
œw. Jana Paw³a II dla Marka, Marioli,
Zbigniewa, Agnieszki i ich dzieci

 8.00 Œp. Jan B¹k
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 Œp. Maria Podgórny

Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Wtorek 21 paŸdziernika
 6.00 Œp. Antonina Wiewióra
 6.45 Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw

Grabysz, Zofia i Micha³ Cygan
 7.30 Œp. Józef Œwiat³oñ - 18 r.œm., ¿ona

Dominika, syn Jan
O b³. Bo¿e i pomyœlny przebieg
operacji dla Zofii

 8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zdzis³awy
18.00 Œp. Jerzy Rajda

Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od mieszkañców
bl. nr 12
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œroda 22 paŸdziernika
Uroczystoœæ œw: Jana Paw³a II
 6.00 Œp. Antonina Wiewióra
 6.45 Œp. Stanis³aw Szymczak - 38 r.œm.

Œp. Marian Kozub
 7.30 Œp. Stanis³aw Musia³ - 9 r.œm.
 8.00 Œp. Stanis³aw, Teresa Sikora z dzieæmi
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e dla Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej w Wadowicach oraz dla Darczyñców
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Józef Góra
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Zofia Kolber
Œp. Marianna Byrska
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Janina Domadzierska
Œp. Wanda Pietruszka
Œp. Michalina Baran
Œp. Franciszek Kunowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Janusz Kopyto
Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Franciszek Zadora - 17 r.œm.
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Bronis³aw Romañski
Œp. Tadeusz Zembaty
Czwartek 23 paŸdziernika
  6.00 Œp. Kazimierz Tara³a
  6.45 Œp. Jan i Anna
  7.30 Œp. W³odzimierz Baran
  8.00 Œp. Barbara Zimmer
12.00 Œp. Tadeusz Kubera z rodzin¹
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

Œp. ks. Pawe³ Potoczny - od mieszkañców
bl. nr 12

Pi¹tek 24 paŸdziernika
  6.00 Œp. Jadwiga Zemank
  6.45 Œp. Zofia Korytek
  7.30 Œp. Marian Kozub
  8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Joanna Pytlowska
18.00 Œp. Jerzy Kasperek

Œp. Jan, Genowefa Filipiec, córka Anna
Sobota 25 paŸdziernika
 6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jacka
 6.45 Œp. W³odzimierz Baran
 7.30 W 40 r. œlubu Jadwigi i Kazimierza

o zdrowie, b³. Bo¿e i dalsz¹ opiekê
 8.00 Œp. Janina Stopa
12.00 Œp. Jan Go³ba
18.00 Œp. Jerzy Kasperek

Dziêkczynno-b³agalna w intencji pielgrzymów
z Kazimierza Biskupiego i okolic

Niedziela 26 paŸdziernika
  6.00 Œp. Anna, Ludwik Szczurek
  7.30 Œp. Marian Kozub

Œp. Tadeusz Miarka - 20 r.œm.
oraz w intencji rodziców i teœciów

 9.00 Œp. Katarzyna i Barbara Dihm
 9.00 Roków: Œp. Józefa Sordyl - 2 r.œm.
10.30 W int. Anny i Jerzego w 48 r.œlubu,

o opiekê nad rodzin¹
12.00 Œp. Tadeusz Kurek
13.30

18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

29. Niedziela Zwyk³a - 19 paŸdziernika 2014

ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. Dziœ obchodzimy Œwiatowy
Dzieñ Misyjny. Rozpoczyna on ob-
chody Tygodnia Misyjnego, pod-
czas którego jesteœmy zaproszeni do
zwiêkszenia naszego zaanga¿owa-
nia misyjnego. W nadchodz¹cym
tygodniu modlimy siê za misje.

2. Jutro spotkanie Akcji Katolic-
kiej o godz. 16.30, natomiast Hono-
rowej Stra¿y Serca Bo¿ego w œrodê
o godz. 16.30.

3. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Gorlic w sobotê 8 listopada. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 45 z³.

4. Wypominki za zmar³ych mo¿-
na wypisywaæ na kartkach, które s¹
umieszczone na bocznych o³tarzach.

Wypominki roczne prosimy sk³adaæ
w zakrystii lub kancelarii, a listopa-
dowe do skrzynki w kaplicy œw. Ro-
dziny /przy chrzcielnicy/.

1 listopada Msze œw. na cmenta-
rzu komunalnym o godz. 9.00, 11.00
i 13.00, natomiast na cmentarzu pa-
rafialnym o godz. 9.00 i 15.00.

2 listopada Msza œw. na cmenta-
rzu komunalnym o godz. 11.00, na-
tomiast na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00.

Za wszystkich zmar³ych wypomi-
nanych w naszej Bazylice odprawia-
my Msze œw. w pierwsze niedziele
miesi¹ca o godz. 12.00.

36 lat temu by³em w tym
dniu na placu œw. Piotra
w Rzymie. Uczestniczy³em
w uroczystej  Mszy œw. roz-
poczynaj¹cej wyj¹tkow¹ po-
s³ugê w Koœciele nowowy-
branego Papie¿a z Polski.
WyraŸnie widzê naszego 58-
letniego Papie¿a – Górala, jak
Go okreœli³ ks. Prymas Wy-
szyñski, jak silnym g³osem wyg³a-
sza swoje pierwsze orêdzie apostol-
skie. Kilka razy powtarzaj¹ siê
w nim zdania: „Nie lêkajcie siê
Chrystusa. Otwórzcie, na oœcie¿
otwórzcie drzwi Chrystusowi, Jego
Ewangelii. Niech siê na Niego

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

otworz¹ systemy polityczne, wspó³-
czesna kultura i narody.” By³a to
przejmuj¹ca papieska homilia. Tak-
¿e wzruszaj¹ce by³o tzw. homagium
kardyna³ów, podczas którego purpu-
raci wyra¿ali ho³d nowowybranemu



-5--4-

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Moc Jezusa Ukrzy¿owanego

Wrzeœniowy Apel Jasnogórski
przypada w dniach, kiedy czcimy
Podwy¿szenie Krzy¿a Œwiêtego
i Matkê Bo¿¹ Bolesn¹. Krzy¿ czci-
my nie tylko jako znak cierpienia,
ale te¿ jako znak chwa³y i zwyciê-
stwa. Znak krzy¿a jako Ÿród³o mocy
do szczêœcia cz³owieka. Matka sto-
j¹ca w ³zach pod krzy¿em, jako
Matka wierz¹ca, ¿e Jej Syn wype³-
nia wolê Ojca.

W rozwa¿anie tajemnic bolesnych
wprowadza nas ks. Infu³at. Modli-
twa to rozmowa z Bogiem, która
karmi. Nasze spotkanie na modli-
twie z Bogiem potrzebuje odpowied-
nich warunków, skupienia. Czy sto-
j¹ce, np. na wadowickim rynku pod-
czas Mszy œw., gdzieœ z boku koœcio-
³a, mo¿na siê skupiæ, czy to jest na-
bo¿ne uczestniczenie we Mszy œw.? (ci¹g dalszy na str. 7)

Czy potrafimy rozmawiaæ z ludŸ-
mi mow¹, która karmi? W ¿yciu co-
dziennym wystêpuje coraz wiêcej
wulgaryzmów, przekleñstw. S³owo
bywa jak rani¹cy kamieñ, oszczer-
stwo, plotka, lizusostwo, donoszenie.
To bardzo rani.

Pan Jezus biczowany, broni nas
przed postaw¹ biczowania, byœmy
nie znêcali siê ani fizycznie, ani psy-
chicznie nad osob¹ s³absz¹. Ucz nas
przytulania drugiego cz³owieka, ucz
nas ciep³ej mi³oœci. Nie koronujmy
cierniem oskar¿aj¹c niewinnie cz³o-
wieka. Od dzieciñstwa uczymy siê
w³aœciwego myœlenia i wartoœciowa-
nia. Jezu, dŸwigaj¹cy krzy¿, nie do-
zwól byœmy byli niewdziêcznymi
ludŸmi, wszak wdziêcznoœæ dodaje
skrzyde³.

Namiestnikowi Chrystusa. Wszyst-
ko, co w tê Niedzielê Misyjn¹ 22 paŸ-
dziernika 1978 roku dzia³o siê na pla-
cu watykañskim, sk¹panym w gor¹-
cym, w³oskim s³oñcu, by³o dla mnie
niezwyk³e. Po raz pierwszy w ¿yciu
mia³em mo¿liwoœæ zobaczenia Ko-
œcio³a polskiego w tak niezwyk³ej
glorii. Bardzo czêsto moj¹ pamiêci¹
wracam do tamtych dni.

Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e papie¿
Franciszek dzieñ 22 paŸdziernika
poœwiêci³ niezwyk³emu Poprzedni-
kowi, jakim by³ Œwiêty Papie¿
z Wadowic.

Gdzie jak gdzie, ale w Wadowi-
cach ten dzieñ powinien byæ szcze-
gólnie obchodzony. Winny mu towa-
rzyszyæ tak uroczystoœci koœcielne,
jak i cywilne. Przez d³ugi czas – pra-
wie 27 lat – cieszyliœmy siê obecno-
œci¹ przy sterze Koœcio³a naszego
Najwiêkszego Rodaka. Za Jego
¿ycia byliœmy z Nim nasz¹ modlitw¹,
a tak¿e czêst¹ obecnoœci¹ w Waty-
kanie. Zgodnie z Jego proœb¹ nie po-
zostawiliœmy Go tam samego. O na-
szych czêstych kontaktach z Ojcem
Œwiêtym, czy to w Watykanie, ale tez
podczas pielgrzymek do Polski
i Wadowic, œwiadcz¹ posiadane fo-
tografie i zdjêcia. Gdy odszed³ do
Pana pokornie prosiliœmy Jezusa
Chrystusa, by nasz wyj¹tkowy Ro-
dak, by³ dla nas Orêdownikiem

w naszych potrzebach. 27 kwietnia
obecnego roku papie¿ Franciszek
wyniós³ Go do chwa³y o³tarzy. Urbi
et Orbi – Miastu i Œwiatu – og³osi³,
¿e Polak urodzony w Wadowicach,
kard. Karol Wojty³a, Jan Pawe³ II,
papie¿ jest œwiêty, za¿ywa radoœci
niebieskich. Ufamy, ¿e Ten, który
jest koœci¹ z naszych koœci i krwi¹ z
naszej krwi, stoj¹c przed Bogiem
wci¹¿ o nas pamiêta. Wstawia siê za
nami do Najwy¿szego.

Pragniemy dzieñ 22 paŸdziernika
uczyniæ w Wadowicach dniem wiel-
kim. Proszê was, wadowiczan, aby-
œcie w tym dniu szczególnie poprzez
poœrednictwo naszego Wielkiego
Œwiêtego w ró¿nych ¿yciowych

sprawach do Boga siê modlili. Niech
ka¿dy z nas poczuje siê zobowi¹za-
ny, aby w tym dniu uczestniczy³ we
Mszy œw., czy to rano, albo o godz.
12.00, lub wieczorem o godz. 18.00.
Niech w tym dniu potê¿nym g³osem
zabrzmi w naszej œwi¹tyni modlitwa
ró¿añcowa. Wieczorem w godzinie
Apelu o godz. 21.00 postawmy
w oknach naszych mieszkañ zapa-
lone œwiece – znak ¿ywej pamiêci.
Jeœli bêdziemy mogli, to zapraszam
w tym dniu pod okno dawnego pa-

pieskiego domu na godz. 21.15. Przy
zapalonych œwiecach, które ze sob¹
przyniesiemy – odmówimy dziesi¹-
tek ró¿añca, zaœpiewamy Barkê, a o
godz. 21.37 gromkimi oklaskami,
a tak¿e wypuszczonymi do nieba
przyniesionymi balonikami pozdro-
wimy naszego Œwiêtego. Jestem
przekonany, ¿e w tym dniu nasz
Wielki Œwiêty Wadowiczanin, stoj¹c
w oknie domu Ojca niebieskiego, ze
szczególn¹ mi³oœci¹ bêdzie patrzy³ na
domy swoich rodaków.


