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32. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Wypominki
Listopad jest szczególnym mie-

si¹cem modlitewnej pamiêci
o zmar³ych. Przez te dni jesteœmy
o wiele bli¿si tych, którzy od nas
odeszli. WyraŸniej staj¹ w naszej
pamiêci. Wype³niaj¹ nas. Jeste-
œmy zobowi¹zani – takie mamy
przekonanie – odœwie¿yæ nie tyl-
ko ich mogi³y, ale nade wszyst-
ko zwi¹zek z nimi. Spieszymy
daæ im najpiêkniejszy dar –
swoj¹ obecnoœæ. Dlatego w tych
dniach nie liczymy siê ani z kosz-
tami, ani z trudami podró¿y. Trze-
ba koniecznie stan¹æ przy mogi-
le. Otaczamy grób bliskiej oso-
by razem z pozosta³¹ rodzin¹.
Przynosimy kwiaty i znicze.
W ich intencji przyjmujemy Ko-
muniê œw. Zamawiamy msze œw.
Zyskujemy odpusty. Prosimy
o modlitewne wypominki. Wie-
rzymy w moc zbawcz¹ wyczytywa-
nych wypominków. Jak za ¿ycia mia³
swoje imiê i nazwisko, tak i teraz
niech bêdzie przypomniana jego to¿-

samoœæ. Tradycja koœcielna w ci¹gu
wieków wypracowa³a ró¿ne formy ta-
kich wypominków: jednorazowe, mie-
siêczne, kwartalne i roczne. Sk³adaj¹c

Anna Nowak,
córka Grzegorza i Dominiki
Patryk Glanowski,
syn Tomasza i Izabelli
Szymon Balon,
syn Bart³omieja i Marioli
Nell Biernacka,
córka Mariusza i Justyny
Oliwier Wieczorek,
syn Tomasza i Katarzyny
Jakub Wcis³o, syn Grzegorza i Anny

Z radoœci¹ informujemy,
¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Piotr Bartel, syn Bartosza i Katarzyny
Szymon Hacieja, syn Daniela i Eweliny
Maria Szlagor, córka Mariusza i Anny
Wojciech Wenda, syn Micha³a i Joanny
Anna Sordyl, córka Mariusza i Joanny
Antoni Kowalski, syn Karola i Sylwii
Oliwia Putyra, córka Marcina i Gabrieli
Mateusz Brózda, syn Tomasza i Iwony

O Matko ma
Tyœ Królow¹ Polskiego
narodu
Tyœ wolnoœci¹ w cza-
sie niewoli
I nadziej¹ gdy
w sercach jej
brak



-2-

S³owo na niedzielê
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Kronika pielgrzymkowa cz.II

Rozalia Borkowska

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW.  PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA  EZECHIELA:
Ez 47, 1-2. 8-9. 12

EWANGELIA:    J 2, 13-22    Mówil o œwi¹tyni swego Cia³a

1 Kor 3, 9b-11. 16-17
Bóg jest we wnêtrzu swojego Koœcio³a
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Pogrzeb Œp. W³adys³aw Sirko, ur. 1924r., zam. ul. Legionów

Œp. Jan Ga³uszka, ur. 1924r., zam. ul. Sadowa

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Do Cascii prowadzi w¹ska, pn¹ca
siê pod górê droga. Wœród gêstych
lasów, przy piêknej pogodzie, na
szczycie rozci¹gaj¹ siê przepiêkne
widoki. Z parkingu wyjazd rucho-
mymi schodami, jeszcze wind¹
i przed nami ma³a górka z sanktu-
arium œw. Rity. Serca bij¹ mocniej
z emocji. Jestem ciekawa, jak tam
jest. Wszak udajemy siê do „Per³y
Umbrii”, jak Œwiêt¹ nazwa³ Jan
Pawe³ II. Rita – ¿ona, matka, wdo-
wa, siostra zakonna, mistyczka.

Wspieraj¹ca ubogich i chorych.
Patronka cierpi¹cych do granic wy-
trzyma³oœci. Ponad wszystko uko-
cha³a Chrystusa. Prosi³a Ukrzy¿owa-
nego by mog³a cierpieæ razem z Nim.
Otrzyma³a stygmat z ciernia Jego
Korony. Patronka spraw beznadziej-
nych.

mowa³ siê naszym losem, powtarza³
„Nie lêkajcie siê”, budzi³ w nas na-
dziejê, uczy³ zaufania Jezusowi.
Wlewa³ w nasze serca balsamy nie-
zwyk³ej ufnoœci. Przy Nim nigdy nie
baliœmy siê. Czego Maryja Go na-
uczy³a, On przekazywa³ i uczy³ nas.
Chcemy czuwaæ nad Jego spuœcizn¹
i iœæ drog¹, której On nas naucza³,
iœæ drog¹ do Ÿród³a, którym jest Je-
zus Chrystus.

Na zakoñczenie Apelu, ks. Arcy-
bskup Wac³aw Depo przekaza³ by-
œmy „(…)nie zatrzymywali Go
(œw. Jana Paw³a II) w z³otych ramach,
ale naœladowali Jego wiarê i zawierze-
nie Maryi.”

Ró¿aniec pielgrzyma to nasze rado-
sne dziêkczynienie za Jego pontyfi-
kat. Odmawiaj¹c go, pielgrzymi
dziel¹ siê wra¿eniami z wspania³ej
wadowickiej pielgrzymki do Jego
grobu. Do zobaczenia 16 listopada.

Rozalia Borkowska

Z Cascii p³ynie orêdzie do serc sk³ó-
conych, obola³ych i cierpi¹cych – aby
pokonywaæ z³o dobre. Œwiêta spoczy-
wa w szklanej trumnie, Jej cia³o jest
lekko zbr¹zowiane w pó³mroku,
wœród pal¹cych siê lampek i ró¿.

Chwila skupienia i modlitwy. Bar-
dzo prze¿ywam to spotkanie. O sku-
tecznoœci modlitw do Œwiêtej mówi¹
liczne wota i zdjêcia zawieszane w Jej
kaplicy. W tym piêknym dniu do-
œwiadczamy piêkna Asy¿u i cudow-
noœci Cascii, ale te¿ dotyku „Matki
Bo¿ej zasiadaj¹cej na tronie mi³osier-
dzia” (Jan Pawe³ II), tj. Matki Bo¿ej
Skalnej w Sant Elia. Zaœ na koniec
dnia spotykamy siê na pysznej kolacji
u zawsze serdecznych Michalitów,
gdzie prze³o¿ony klasztoru ks. Piotr,
od lat zawsze wita nas i ujmuje swoj¹
goœcinnoœci¹ i pomoc¹.  cdn

1. We wtorek 96. rocznica odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci.
W tym dniu kancelaria parafialna
nieczynna.

2. Msza œw. za zmar³e Pielêgniarki
i Po³o¿ne ziemi wadowickiej zosta-
nie odprawiona w koœciele oo. Kar-
melitów Bosych na Górce w czwar-
tek 13 listopada o godz. 16.30.

3. W sobotê 15 listopada o godz.
9.00 ks. Janusz zaprasza na kolejne
spotkanie Studium Apostolstwa
Œwieckich pod patronatem ks. bp
Jana Szkodonia. Natomiast spotka-
nie Grupy Modlitwy o. Pio o godz.
10.00.

4. W przysz³¹ niedzielê 16 listopa-
da odpust parafialny Ofiarowania
NMP. Suma odpustowa o godz.
12.00. Bêdzie to dzieñ modlitwy za
kap³anów i siostry zakonne pocho-
dz¹cych z naszej parafii, oraz
o nowe powo³ania. Odpust u oo Kar-
melitów na Górce w tym dniu
o godz. 11.45.

5. W pi¹tek 21 listopada pielgrzymu-
jemy do £agiewnik oraz na cmentarz
Rakowicki do ks. infu³ata Kazimierza
Sudera i Rodziców Ojca Œwiêtego. Wy-
jazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.  W nie-
dzielê 23 listopada jedziemy do teatru
w Cieszynie na sztukê „Goœæ oczeki-
wany”. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu wraz z biletem wstêpu 45 z³.

6. W najbli¿szych dniach Panowie:
Koœcielny i Organista bêd¹ dorêczaæ
op³atki na stó³ wigilijny dla Rodzin na-
szej parafii. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten sposób
wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹ pracê w na-
szej parafii.

7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek – wspomnienie œw. Leona Wielkie-
go, papie¿a i doktora Koœcio³a, we wto-
rek – wspomnienie œw. Marcina z To-
urs, biskupa, w œrodê – wspomnienie
œw. Jozafata, biskupa i mêczennika,
w czwartek – wspomnienie œwiêtych
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych mêczenników
Polski.



-3-- 6 -

Poniedzia³ek 10 listopada
 6.00 Œp. Antonina Wiewióra

Œp. Anna Ludwikowska
 6.45 Œp. Barbara Zimmer
 7.30 Œp. Marian Kozub
 8.00 Dziekczynna z proœb¹ o dalsze

b³. Bo¿e dla Marii WoŸniak
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Barbary w 90 r. urodzin

Wtorek 11 listopada
 6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
 6.45 Œp. W³odzimierz Baran
 7.30 Œp. Zofia Warmuz - 11 r.œm.

Œp. Józef Warmuz - 1 r.œm.
Œp. Michalina Baran

 8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 27 r.œm.
12.00 Œp. Marian Kozub
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Œp. Weronika Hryniewicz
Œp. Marek Drabczyk

Œroda 12 listopada
 6.00 Œp. Kazimiera Wojtunik
 6.45 Œp. Janina Domadzierska

Œp. Stanis³aw Hodur
 7.30 Œp. W³odzimierz Baran
 8.00 Œp. Miros³awa Zadora
12.00 Œp. Józef Fliœnik
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O szczêœliwy przebieg operacji i powrót do
zdrowia i do domu dla Tadeusza
O cud uzdrowienia dla S³awomira z ch³oniaka
O b³. Bo¿e dla Roberta w czasie choroby i o
dar uzdrowienia przez wstawiennictwo œw.
Jana Paw³a II i Matki Bo¿ej Nieust. Pomocy
O zgodê w rodzinie i pogodzenie siê braci
W int. za nieprzyjació³ i wrogów i o Bo¿e b³.
i o zdrowie
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Marian Kozub
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Marianna Byrska

Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. Kazimierz Kulig
Œp. Helena Poradzisz
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef Stuglik
Œp. Bronis³aw Romañski
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Jan Miarka
Czwartek 13 listopada
  6.00 Œp. Antonina Wiewióra
  6.45 Œp. Jan Go³ba
  7.30 Œp. Piotr i Stanis³awa Cieœlik,

Boles³aw syn
  8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Marian Kozub
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Œp. Stanis³aw Gêbczyk
Pi¹tek 14 listopada
  6.00 Œp. Edward Sroka
  6.45 Œp. Antonina Wiewióra
  7.30 Œp. Marian Kozub
  8.00 Œp. Zofia Korytek
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Julia Franciszek Pi¹tek

Sobota 15 listopada
 6.00 Œp. Halina Niewidok
  6.45 Œp. W³odzimierz Baran
  7.30 Œp. Antonina Wiewióra
  8.00 Œp. Marian Kozub
12.00 Œp. Tadeusz W¹sek
18.00 Œp. Józef Fliœnik

Œp. Jan i Maria Odrow¹¿, Jan
i Rozalia Gibas

Niedziela 16 listopada Uroczystoœæ odpustowa
  6.00 Œp. Józef Fliœnik
  7.30 Œp. Melchior Ksi¹¿ek i rodzice
 9.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak
 9.00 Roków: Dziêkczynna z proœb¹ o b³.

Bo¿e dla Lenki w 2 r. urodzin
o zdrowie i potrzebne ³aski

10.30 Œp. Stanis³aw Bogusz
12.00 Za Parafian

Œp. Wanda Szczepañska - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. W³odzimierz Ostrowski

Œp. Stanis³aw Rodziñski

(ci¹g dalszy na str. 4)

ofiarê pragniemy, aby ksi¹dz
w ka¿d¹ niedzielê przed msz¹ œw.
w której uczestniczymy – wyczyty-
wa³ z imienia i nazwiska bliskie nam
zmar³e osoby. Taki jest Bo¿y porz¹-
dek ukszta³towany przez wieki, ty-
cz¹cy pomocy zmar³ym.

W tym roku, gdy zbli¿aj¹ siê wy-
bory samorz¹dowe, diabe³, który
czêsto kopiuje Bo¿¹ liturgiê wtyka
w g³owy i w serca kandydatów na
stanowiska samorz¹dowe, by oni
podjêli siê wypominków. I co siê
dzieje? Ludzie, którzy przez lata ¿yli
w przyjaŸni, opanowani ¿¹dz¹ w³a-
dzy z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ publicz-
nie wypominaj¹ braki, s³aboœci,
upadki swego konkurenta. Nie
przejmuj¹ siê, ¿e w tych wypomin-
kach czêsto robi¹ przekrêty. Pos³u-
guj¹ siê insynuacj¹, k³amstwem,
pogard¹. Wszystkie chwyty s¹ do-
zwolone – byle swego przeciwnika
zdyskredytowaæ, oœmieszyæ. Uka-
zaæ go jako nieudacznika.

(ci¹g dalszy ze str. 1) Jak Polska d³uga i szeroka, w cza-
sie kampanii przedwyborczej diabel-
skie wypominki zbieraj¹ obfite
¿niwo. W tych gor¹cych dniach za-
stanawiam siê, czy œw. Jan Pawe³ II
– Patron naszego miasta, a tak¿e
i powiatu, zas³ania przed Bogiem
twarz – wstydz¹c siê za swych ziom-
ków. Jestem jednak przekonany, ¿e
tym natarczywiej prosi Jezusa o ³askê
otrzeŸwienia dla walcz¹cych o stano-
wiska „Po tym poznaj¹, ¿eœcie mo-
imi uczniami, gdy mi³oœæ bêdzie mieæ
jedni do drugich”. W najbli¿sz¹ nie-
dzielê id¹c do wyborów nie chcemy
siê sugerowaæ zas³yszanymi pomó-
wieniami, ale z przekonaniem odda-
my g³os na wybranych kandydatów.

ks. Infu³at

Jesienna pielgrzymka
25 wrzeœnia 2014 roku wyrusza-

my na pierwsz¹ jesienn¹ pielgrzym-
kê w piêkne rejony po³udniowej Pol-
ski i S³owacji. Pierwszym miejscem
jest £opuszna, o której kiedyœ ks.
prof. Tischner powiedzia³: „£opusz-
na. Nasz dom nad Dunajcem. Po
drugiej strony wody koœció³ek, a w
nim obraz namalowany jakieœ trzy-

dzieœci lat po bitwie pod Grunwal-
dem. Trochê dalej dworek rodziny
Tetmajerów.”

Najpierw udajemy siê na cmentarz,
gdzie obok murowanej kaplicy znaj-
duje siê grób ks. Józefa Tischnera,
znanego filozofa, eseisty, publicysty,
zmar³ego w 2000 roku w Krakowie.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a
i doktora Koœcio³a, we wtorek – wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa, w œrodê –
wspomnienie œw. Jozafata, biskupa i mêczennika, w czwartek – wspomnienie œwiêtych Be-
nedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mêczenników Polski.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Na grobie kawa³ ska³y, symboliczny
profil pasma górskiego podobnego
do Gorców, które tak kocha³ ks. Pro-
fesor i do których zawsze z radoœci¹
powraca³. 7 czerwca 2014 roku obok
swojego mistrza ks. prof. Tischnera
spocz¹³ nasz rodak, ks. kanonik
Pawe³ Potoczny. Przez 7 lat pe³ni³
pos³ugê proboszczowsk¹ w parafii
w £opusznej. Podczas pogrzebu
mówiono: „Nasza parafia utraci³a
dziœ wspania³ego, skromnego i wiel-
kiej mi³oœci cz³owieka. Kap³ana od-
danego ca³ym sercem Bogu i lu-
dziom.” Przy grobach tych niezwy-
k³ych kap³anów odmawiamy koron-
kê do Mi³osierdzia Bo¿ego, zapala-
my znicze. Ksiê¿e Pawle, rodacy
pamiêtaj¹ o Tobie.

Potem kierujemy siê do zabytko-
wego, pochodz¹cego z drugiej po-
³owy XV wieku koœció³ka pw. Trój-
cy Œwiêtej i œw. Antoniego Opata.
Tu widaæ jak wiele w ostatnich la-
tach siê zmieni³o. Pokryto zewnêtrz-
ne œciany koœcio³a gontem, wymie-
niono okna i schody wejœciowe do
koœcio³a, wykonano stacje drogi
krzy¿owej w ogrodach przykoœciel-
nych. To tylko niektóre z prac, które
wykonano dziêki staraniom ks. pro-
boszcza Paw³a. Opuszczamy
£opusznê. „Nasa piykno £opusno
dom kochany, te wiyrsycki, cupry-
ny i polany”.

Pogoda nam sprzyja, jedziemy
piêkn¹ tras¹, przed nami pasma Tatr,
Pienin i tafle jeziora Czorsztyñskie-
go, Sromowieckiego, ruiny zamku
w Czorsztynie i zamek w Niedzicy.

Sromowce, to kolejne miejsce na-
szej wêdrówki, przez k³adkê na Du-
najcu przechodzimy na S³owacjê, do
Czerwonego Klasztoru. Jest to Na-
rodowy Zabytek Kultury S³owacji.
Jego bogata historia to dzieje dwóch
najsurowszych zakonów w koœcie-
le rzymsko-katolickim: Konturów,
którzy tu ¿yli w latach 1320-1567
i Kamedu³ów, w latach 1711-1782.

Nazwa klasztoru pochodzi od
czerwonych ceglanych oœcie¿nic
i ¿ebrowania sklepieni. Potem nazwa
klasztoru sta³a siê nazw¹ wsi. Po
wnêtrzach oprowadza nas przewod-
niczka s³owacka, zapoznaj¹c z histo-
ri¹, ¿yciem mnichów, ich zajêciami.

Po odpoczynku wyruszamy w dro-
gê. Przepiêkna krajobrazowa droga
bita wiod¹ca wzd³u¿ prawego brze-
gu Dunajca prowadzi nas przez ca³y
Prze³om Pieniñski. Wybudowano j¹
kiedyœ jako trasê œcie¿ek pieszych
i konnych dla po³¹czenia Szczawni-
cy z Czerwonym Klasztorem. Od
1974 roku droga stanowi tzw. Szlak
edukacyjny – na odcinku 7 km roz-
mieszczono 10 plansz komentuj¹-
cych ciekawostki przyrodnicze i geo-
graficzne Prze³omu Dunajca. Pod-
czas wêdrówki, ponad 10 km podzi-
wiamy Trzy Korony, Sokolicê i p³y-
n¹ce po Dunajcu tratwy. Widaæ, ¿e

ju¿ jesieñ, drzewa liœciaste przybie-
raj¹ kolory, co piêknie wygl¹da
w promieniach s³oñca.  Po trzech go-
dzinach docieramy do centrum

Szczawnicy, gdzie w Parku Górnym,
w pijalni, popijamy wody mineralne.
Szybko zapada zmrok i pora wracaæ
do Wadowic. Maria Zadora

Naœladowca

(ci¹g dalszy na str. 7)

16 paŸdziernika to dzieñ szczegól-
ny dla nas, dzieñ wyboru kardyna³a
Karola Wojty³y na Namiestnika
Chrystusowego. Minê³o 36 lat od
tego momentu. Chcemy w tym dniu
stan¹æ przed Maryj¹, dziêkowaæ Jej,
zawierzyæ dobre i smutne sprawy.
To 156. nasz Apel Jasnogórski.

W rozwa¿ania tajemnic ró¿añco-
wych wprowadza nas ks. Inf. Jakub
Gil. Tajemnice œwiat³a. Byæ mo¿e œw.
Jan Pawe³ II chcia³, by mroki nasze-
go ¿ycia rozœwietli³y te tajemnice.

Pod koniec XX wieku zacz¹³ co-
raz bardziej rozwijaæ siê terroryzm,
wielkie niszczycielskie dzie³o na-
szych czasów. Terroryzm ideologicz-
ny, narzucaj¹cy bez dyskusji nowe,
niebezpieczne sposoby myœlenia.
Wystêpuje te¿ terroryzm fizycz-
ny, kiedy cz³owiek niszczy
cz³owieka. Nie przymuszajmy
drugiego cz³owieka do naszej
racji. Wspó³czesny œwiat nie
chce s³uchaæ Jezusa, Ewange-
lii, Koœcio³a. Codzienne ¿ycie
wymaga trudu. „Kto chce iœæ
za mn¹, niech weŸmie swój
krzy¿ i idzie”. Jezu, pomó¿
nam byœmy s³uchali Ciebie
i szli za Tob¹.

Z ¿yw¹ wiar¹ uczestniczymy we
mszy œw. przed Cudownym Wizerun-
kiem Maryi.

Szczególnym wyró¿nieniem i pod-
kreœleniem wa¿noœci tego dnia by³o
przewodniczenie Modlitwie Apelo-
wej przez Ksiêdza Infu³ata Jakuba
Gila, osoby, która przez lata by³a naj-
bli¿ej z nas, wadowiczan – Ojca
Œwiêtego. Z wielkim oddaniem,
czci¹ i wzruszeniem mówi³ do Ma-
ryi, dziêkowa³ w imieniu nas za wy-
prowadzenie z naszego narodu wiel-
kiego œwiêtego Jana Paw³a II. Przez
36 lat bierzemy udzia³ w niezwyk³ej
epopei papieskiej. Najpierw przez 27
lat uczestniczyliœmy w Jego pontyfi-
kacie, to dziêki Maryi, wo³aj¹cej nas
po imieniu. Jan Pawe³ II zawierzy³
Jej ca³e swoje ¿ycie. Totus tuus. Przej-


