(ci¹g dalszy ze str. 5)

Opuszczamy Centrum Jana Paw³a II
„Nie lêkajcie siê”. Koñczymy pielgrzymowanie w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach
w Kaplicy Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu, dziêkuj¹c Jezusowi za
dar Jana Paw³a II i ³aski jakie wyprasza zanurzaj¹c nas w Bo¿ym Mi³osierdziu. Jan Pawe³ II powiedzia³: Ró¿aniec mo¿e byæ prost¹ i dostêpn¹ dla

wszystkich drog¹ do œwiêtoœci, która jest
powo³aniem ka¿dego ochrzczonego.
W powrotnej drodze rozwa¿amy bolesne tajemnice Ró¿añca œwiêtego.
Wdziêczni jesteœmy Ksiêdzu Infu³atowi za t¹ pielgrzymkê, która przez modlitwê ubogaci³a nas duchowo i pozwoli³a poznaæ piêkno architektury i artystyczny wystrój Centrum Jana Paw³a II.
Anna Brañka

Trwajcie we Mnie,
a Ja w was trwa³
bêdê.
Kto trwa we
Mnie, przynosi
owoc obfity.
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33. Niedziela Zwyk³a
wyciêstwo wiary

Z

Podczas odmawiania modlitwy
brewiarzowej w listopadzie czytam Pierwsz¹ Ksiêgê Machabejsk¹. Wspomina ona dzieje
wielkich bitew, które rozegra³y
siê pomiêdzy pañstwem greckim, a narodem izraelskim. Mocarstwo Aleksandra Macedoñskiego podbija kolejne kraje.
Niszczy w nich ich kulturê, religiê, obyczaje i jêzyk. Si³¹ wprowadza nowe kulty pogañskie.
Kieruje siê zasad¹: „Dziel
i rz¹dŸ” – obdarzaj¹c czêœæ spo³eczeñstwa wyj¹tkowymi przywilejami po to, by posi¹œæ rodzime narzêdzie nowej polityki.
Czytaj¹c biblijne opowiadania
myœl moja przywo³uje na pamiêæ
czasy PRL-u. Ówczesne rz¹dy
równie¿ chcia³y wprowadzaæ
w naszej OjczyŸnie nowe obyczaje
oparte na bezbo¿nej ideologii. Wprowadza³y je rêkami uprzywilejowanych ojczyŸnianych notabli.

Nasze czasy prze¿ywane w wolnoœci równie¿ nios¹ du¿e zagro¿enie dla
rodzimej wiary. Niszcz¹ rodzinn¹ tradycjê. Ideologia inspirowana przez
(ci¹g dalszy na str. 3)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIPRZYS£ÓW: Prz 31, 10-13.19-20.30-31 STU ŒW.PAW£A DO TESALONICZAN:
Poemat o dzielnej niewieœcie
1 Tes 5, 1-6 Dzieñ Pañski nadejdzie niespodziewanie

B³ogos³awiony, k to siê boi Pana.

EWANGELIA:

Mt 25, 14-30 Przypowieœæ o talentach

33. Niedziela Zwyk³a - 16 listopada 2014
1. Prze¿ywamy dzisiaj w naszej parafii uroczystoœæ odpustow¹ ku czci
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny oraz dzieñ modlitwy za kap³anów
i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, a tak¿e o nowe powo³ania. Wspomnienie Ofiarowania Najœw.
Maryi Panny bêdziemy prze¿ywaæ
w pi¹tek 21 listopada. Jest Ona g³ówn¹
Patronk¹ naszej parafii oraz bazyliki.
2. Dziœ uroczystoœæ odpustowa ku
czci œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO.
Karmelitów na Górce na Mszy œw.
o godz. 11.45.
3. We wtorek o godz. 17.00 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej, natomiast
w œrodê o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.
4. W sobotê przypada liturgiczne
wspomnienie œw. Cecylii – Patronki
muzyki i chórów koœcielnych. Nasz
chór parafialny zaœpiewa w tym dniu
na mszy œw. o godz. 18.00.

Pogrzeb

5. W przysz³¹ niedzielê Uroczystoœæ
Chrystusa Króla. Po Mszy œw. o godz.
9.00, wobec Najœwiêtszego Sakramentu, odmówimy litaniê do Najœwiêtszego Serca Bo¿ego i akt poœwiêcenia.
6. Zapraszamy na zagraniczne pielgrzymki: Fatima, Lourdes, La Salette
w terminie od 5 do 18 czerwca 2015r.
Koszt ok. 2.400 z³. oraz do Ziemi Œwiêtej od 21 do 28 lutego 2015r. Koszt 720
euro plus 100 z³. Szczegó³owe informacje i zapisy u ks. Janusza Korbela.
7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zakonnicy, we wtorek – wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy, w œrodê – wspomnienie b³. Salomei, zakonnicy,
w czwartek – wspomnienie œw. Rafa³a
Kalinowskiego, prezbitera, w pi¹tek –
wspomnienie Ofiarowania Najœwiêtszej
Maryi Panny, w sobotê – wspomnienie
œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Stanis³aw Firek, ur. 1928r., zam. ul. Iwañskiego
Œp. Janina Madyda, ur. 1932r., zam. ul. Parkowa
Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
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niechaj im œwieci!

Kronika pielgrzymkowa cz.III
We wtorek wczeœnie rano udajemy
siê do Watykanu, gdzie ks. Inf. Jakub Gil odprawia dla nas Mszê œw.
Jesteœmy obok grobu œw. Piotra
i miejsca, gdzie do beatyfikacji spoczywa³ nasz Papie¿. Po Mszy œw.
kroki kierujê, jak wiêkszoœæ pielgrzymów, do kaplicy œw. Sebastiana, do
relikwii œw. Jana Paw³a II. To miejsce oddzielone grubymi kotarami od
reszty bazyliki, aby wyciszyæ gwar
rozmów setek ludzi zwiedzaj¹cych
bazylikê. Tu mo¿na spokojnie pobyæ,
podumaæ, pomodliæ siê, porozmawiaæ ze œw. Janem Paw³em. Bardzo
potrzebujemy tych chwil tu spêdzonych. Dziêkujemy Mu za to, ¿e by³!
Z ¿alem opuszczamy bazylikê. Spacerem przez Forum Romanum ogl¹damy odkryte ruiny Starego Rzymu,
udajemy siê pod Colosseum. Jest
bardzo ciep³o.
W œrodê, ju¿ o 8.00 jesteœmy na
Placu œw. Piotra. Mamy wejœciówki, siedzimy niedaleko o³tarza. Jest
ju¿ t³um ludzi oczekuj¹cych na spotkanie z papie¿em Franciszkiem,
G³ow¹ Koœcio³a Katolickiego.
Wœród nich spora grupa Polaków.
Pielgrzymki pielgrzymuj¹ i pielgrzymowaæ bêd¹. Serca zabi³y mocniej,
kiedy s³owa Ewangelii œw. Jana zosta³y odczytane po polsku, a tak¿e
gdy czytano nasz¹ parafialn¹ pielgrzymkê. Ojciec Œwiêty Franciszek

w katechezie mówi o jednoœci wyznawców Chrystusa, aby szli razem,
modl¹c siê za siebie wzajemnie i czynniki dzie³a mi³osierdzia. Uczestniczymy w spotkaniu z Namiestnikiem
Chrystusa na ziemi. Mamy szczêœcie.
Jad¹c do San Giovanni Rotondo
nawiedzamy polski cmentarz wojenny na Monte Cassino. Sk³adamy bia³o-czerwone kwiaty, zapalamy znicze.
G³êboko w sercu utkwi³a modlitwa –
litania odmawiana przez Ksiêdza Infu³ata za poleg³ych ¿o³nierzy. To miejsce jest nam tak samo bliskie, jak Pow¹zki, Rossa czy Cmentarz Orl¹t.
Spoczywa tu 1072 ¿o³nierzy. W pamiêci zostanie napis: „Przechodniu,
powiedz Polsce, ¿eœmy polegli wierni
w jej s³u¿bie.” cdn
Rozalia Borkowska
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Poniedzia³ek 17 listopada
6.00 Œp. Edward Sroka
Œp. Franciszek Kunowski
6.45 Œp. Antonina Wiewióra
7.30 Œp. Miros³awa Zadora
8.00 Œp. Jadwiga Zemanek
12.00 Œp. Marian Kozub
18.00 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Józef Lurka - 18 r.œm.
Wtorek 18 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 O b³. Bo¿e i dary Ducha Œw. za wst.
œw. Jana Paw³a II dla Jadwigi
i Krzysztofa Horba
7.30 Œp. Marian Kozub
Œp. Kazimierz Handzlik, Maria, Ferdynand,
Zbigniew, Stanis³awa Luranc
8.00 Œp. Aniela Gieruszczak - 4 r.œm.
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kubusia
w 6 r. urodzin i rodziców
Œp. Józef Fliœnik
Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
Œroda 19 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Malczyk - 16 r.œm.
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla pielgrzymów
z Medyni G³ogowskiej
Œp. Marianna Byrska
7.30 Œp. Barbara Zimmer
8.00 Œp. Józef Fliœnik
12.00 Œp. Marian Kozub
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O szczêœliwy przebieg operacji, powrót do
zdrowia i do domu dla Tadeusza
O zgodê w rodzinie i pogodzenie siê braci
W int. za nieprzyjació³ i wrogów i o Bo¿e b³.
i o zdrowie
O b³. Bo¿e dla rodziny Salachna i opiekê
Matki Bo¿ej dla Tomasza
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Czes³aw Œlusarczyk i rodzice
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Micha³ i Irena Œwitalscy
Œp. Edward Sroka
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Michalina Baran
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Œp. Janusz Kopyto
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Jan Ludwikowski, syn Pawe³
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Jan Ga³uszka
Œp. Danuta Stelmaszuk
Œp. Jan Œliwa, Maria i Micha³ Chrobak
Œp. Maria, Ludwik Salachna
Œp. W³adys³aw Sirko
Œp. Jan Miarka
Czwartek 20 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
7.30 Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora z dzieæmi
8.00 Œp. Maria Lipowska
12.00 Œp. Józef Fliœnik
18.00 Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Marian Bury - 25 r.œm.
Pi¹tek 21 listopada
6.00 Œp. Edward Sroka
6.45 Œp. Antonina Wiewióra
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Alicji
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy
i Henryka Wróblewskich
12.00 Œp. Józef Fliœnik
18.00 O opiekê Matki Bo¿ej dla ks. Janusza
z okazji imienin
Œp. W³adys³aw Sty³a - 18 r.œm.
Sobota 22 listopada
6.00 Œp. Józef Fliœnik
6.45 Œp. Edward Sroka
7.30 Œp. Antonina Wiewióra
8.00 Œp. Jan Medoñ
12.00 Za zmar³e cz³onkinie z V Ró¿y Kobiet
18.00 Œp. Jan Go³ba
Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyryboñ
i ich dzieci
Niedziela 23 listopada
Uroczystoœæ Chrystusa Króla
6.00 Œp. Marian Kozub
7.30 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Stanis³aw Bogusz
9.00 Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Pawe³ Wo³ek
Œp. Grzegorz Pasterak
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Wcis³o
10.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Andrzeja
12.00 Œp. Zofia Fidelus, m¹¿ Henryk
13.30 Podziêkowanie za ³aski z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Marcina w 18 r. urodzin
18.00 Œp. Józefa Jasik - 12 r.œm., m¹¿ W³adys³aw

z ¿onami naszymi i dzieæmi i aby nas
obrabowaæ. My zaœ walczymy o swoje ¿ycie i o swoje obyczaje. On sam
skruszy ich przed naszymi oczami. Wy
zaœ ich nie obawiajcie siê!»
Powy¿sze biblijne s³owa mo¿na streœciæ: „Przychodz¹ do nas pe³ni pychy
i bezprawia – wy zaœ siê nie obawiajcie. Zwyciêstwo w bitwie nie zale¿y od
liczby wojska. Prawdziwa si³a jest ta,
która pochodzi z nieba.” Czy¿ te zdania w pe³ni nie oddaj¹ wspó³czesnej rzeczywistoœci – pe³ni pychy i bezprawia,
a nasza si³a jest ta, która pochodzi z nieba. Tak¹ postaw¹ wiary odznacza³ siê
nasz Œwiêty Patron Jan Pawe³ II. Kiedy Wadowice chlubi¹ siê tym, ¿e s¹
miastem papieskim, to koniecznie jego
mieszkañcy musz¹ zabiegaæ o o¿ywienia swej wiary. Zwyciêstwem, które odnosimy nad œwiatem jest wiara nasza.
Gdy dzisiaj wybieramy w³adze samorz¹dowe – to przy³ó¿my nasz¹ rêkê
do takich kandydatów, którzy bêd¹
nam u³atwiaæ praktyki religijne.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Uniê Europejsk¹ sprzyja rozk³adowi
rodziny i ma³¿eñstwa. Tworzy atmosferê wynarodowienia i ateizacji.
W pamiêci mamy wielk¹ walkê komunizmu z religi¹. Wydawa³o siê nam,
¿e to „morowe powietrze”, które przysz³o ze wschodu zatruje ducha naszego narodu. A jednak tak siê nie sta³o.
Równie¿ aktualna „d¿uma”, która nap³ywa z zachodu jest tak silna, ¿e
przed ni¹ truchlejemy. A jednak…
Odpowiedzi¹ jest wyj¹tek I Ksiêgi
Machabejskiej, rozdz. 3, czytany
w brewiarzu w tym miesi¹cu:
„Tak wiêc wyruszy³ on, a z pomoc¹
mu wyruszy³o tak¿e silne wojsko bezbo¿nych, aby na synach Izraela wykonaæ zemstê. Gdy zbli¿y³ siê do stóp
wzniesienia, na którym le¿y Bet-Choron, wtedy Juda z ma³ym oddzia³em
wyszed³ mu naprzeciw. Gdy zobaczyli
wojsko, które sz³o naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: «Nas jest tak ma³o,
czy bêdziemy mogli walczyæ z tym tak
wielkim, potê¿nym mnóstwem?
A przecie¿ my dzisiaj nic jeszcze nie
jedliœmy i si³ nam zabrak³o». Juda odpar³: «Bez trudu wielu mo¿e byæ pokonanych rêkami ma³ej liczby, bo Niebu nie czyni ró¿nicy, czy ocali przy
pomocy wielkiej czy ma³ej liczby.
Zwyciêstwo bowiem w bitwie nie zale¿y od liczby wojska; prawdziw¹ si³¹
jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni
przychodz¹ do nas pe³ni pychy i bezprawia po to, aby wytêpiæ nas razem

ks. Infu³at
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Piêkno Centrum Jana Paw³a II w Krakowie
PaŸdziernikowa pielgrzymka do
£agiewnik i Centrum Jana Paw³a II
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
i liczn¹ obecnoœci¹ pielgrzymów. By³a
to pielgrzymka dziêkczynna za obchodzony po raz pierwszy w naszym mieœcie i Koœciele Powszechnym Dzieñ
Œwiêtego Papie¿a Jana Paw³a II, Patrona Wadowic.
Centrum Nie lêkajcie siê znajduje siê
na terenie tzw. „Bia³ych Mórz” w krakowskich £agiewnikach, w bliskiej
odleg³oœci od Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego. Jest to dziêkczynne wotum za pontyfikat Karola Wojty³y.
Nazwa Centrum pochodzi od pamiêtnych s³ów Ojca Œwiêtego wypowiedzianych na rozpoczêcie pontyfikatu:
„Nie lêkajcie siê. Otwórzcie Drzwi
Chrystusowi”.
Zwiedzaj¹c Centrum, nasze kroki
kierujemy do koœcio³a dolnego, który
jest koœcio³em Relikwii Œwiêtego Jana
Paw³a II. Tam wewn¹trz marmurowego o³tarza zosta³a zamkniêta szkatu³a
z ampu³k¹ krwi Jana Paw³a II, przekazan¹ kard. Dziwiszowi przez lekarzy z kliniki Gemelli. Dolny koœció³
otoczony jest szeregiem kaplic i oratoriów. Œciany boczne zdobi¹ obrazy
upamiêtniaj¹ce pielgrzymki papieskie
do miejsc zwi¹zanych z kultem Matki
Bo¿ej. Jest to Kalwaria Zebrzydowska, Mariazell, Lourdes, Fatima, Czêstochowa, Altotting.

W niszy na bocznej œcianie znajduje
siê obraz – postaæ Jana Paw³a II w otoczeniu polskich œwiêtych, których kanonizowa³. S¹ to Królowa Jadwiga, Albert Chmielowski, Rafa³ Kalinowski,
Jan z Dukli, Kinga, Maksymilian Maria Kolbe, Edyta Stein, Siostra Faustyna Kowalska, bp. Józef Pelczar, Siostra Urszula Ledóchowska.
W dolnej czêœci koœcio³a znajduj¹ siê
kaplice i oratoria. Jest kaplica kap³añska /Najœwiêtszego Sakramentu/, kaplica pojednania z konfesjona³ami, kaplica œw. Kingi z Jej soln¹ postaci¹ i solnymi p³askorzeŸbami przedstawiaj¹cymi wybrane sceny biblijne jak RzeŸ
Niewini¹tek, Ucieczka do Egiptu,
Ostatnia Wieczerza, Wesele w Kanie
Galilejskiej i inne. Obok kaplic s¹ te¿
oratoria. S¹ one poœwiêcone Matce
Bo¿ej, do której szczególne nabo¿eñstwo mia³ Jan Pawe³ II, której zawierzy³ swoje ¿ycie wyznaj¹c TOTUS
TUUS.
Wzruszenie prze¿ywamy w Kaplicy
Kap³añskiej œciœle z³¹czonej z Janem
Paw³em II. Zosta³a zaprojektowana na
wzór krypty œw. Leonarda z Katedry
na Wawelu, w której ks. Karol Wojty³a
odprawi³ swoj¹ prymicyjn¹ Mszê œw.
Tam znajduje siê p³yta z grobu Jana
Paw³a II, a na niej relikwiarz z krwi¹
papiesk¹ wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza. Przypominamy sobie
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wiatr przewraca³ jego kartki. W gablotach na œcianach ogl¹damy cenne pami¹tki po Ojcu Œwiêtym: krzy¿ pastoralny, ornat wraz z mitr¹ oraz krzy¿,
przed którym siê modli³ w swojej prywatnej kaplicy w czasie ostatniej drogi
krzy¿owej w Colosseum w 2005 roku.
Przechodzimy do koœcio³a górnego.
Poœwiêcony on zosta³ w czerwcu
2013r. przez kard. Stanis³awa Dziwisza. Powsta³ tak¿e, jak dolny koœció³,
na planie oœmioboku. W o³tarzu g³ównym i na œcianach bocznych widzimy
piêkn¹ dekoracjê mozaikow¹, której
autorem jest o. Marko Ivan Rupnik,
twórca mozaik m.in. w nowym koœciele San Giovanni Rotondo. Mozaika
w o³tarzu g³ównym ukazuje scenê Pok³onu Trzech Króli przed Jezusem
i Maryj¹ w obecnoœci Jana Paw³a II.
Wokó³ g³ównej nawy s¹ cztery kaplice – adoracji, chrzcielna, MB Czêstochowskiej i MB Fatimskiej. W nawie
bocznej trwa adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu w o³tarzu „Donum Caritas et PAX” – Dar Mi³oœci i Pokoju
przeznaczony do koœcio³a na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. O³tarz ten jest jednym z 12 Gwiazd w Koronie Maryi
Królowej Pokoju. Autorem jego jest
znany bursztynnik z Gdañska, P. Mariusz Drapikowski. Uczestniczymy
w adoracji odmawiaj¹c Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia. Do œwi¹tyni prowadz¹ drzwi odlane z br¹zu przedstawiaj¹ce Jana Paw³a II w otoczeniu œwiêtych i b³ogos³awionych wyniesionych
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przez Niego na o³tarze. Rozpoznajemy
œw. siostrê Faustynê, œw. brata Alberta,
b³. ks. Jerzego Popie³uszkê.
Obok koœcio³a znajduje siê Muzeum.
Tam znajduj¹ siê pami¹tki oraz przedmioty osobistego u¿ytku Jana Paw³a II
g³ównie z okresu pontyfikatu, a tak¿e
przedmioty ofiarowane Ojcu Œwiêtemu podczas pielgrzymek. S¹ dary
przekazane przez wybitnych polityków, mê¿ów stanu, premierów, przywódców pañstw, a tak¿e pielgrzymów.
Odtworzono tam mieszkanie kardyna³a Karola Wojty³y z ul. Franciszkañskiej. Cechuje je wielka skromnoœæ
i prostota sprzêtów, s¹ przedmioty u¿ywane w czasie wieloletniej pos³ugi kap³añskiej, szaty liturgiczne, ubrania itp.
Koñczymy zwiedzanie. Czas na
modlitwê. Z radoœci¹ przyjmujemy informacjê przekazan¹ przez ks. Infu³ata, ¿e Msza Œw. bêdzie odprawiona
przez Niego w Kaplicy Kap³añskiej.
Eucharystia jest dla nas wielkim prze¿yciem i zarazem dziêkczynieniem
Bogu, ¿e na polskiej ziemi, wadowickiej ziemi przyszed³ na œwiat cz³owiek,
którego ¿ycie okaza³o siê wyj¹tkowym
darem dla Koœcio³a, Polski, naszego
miasta i ca³ego œwiata. Przez wstawiennictwo Œwiêtego Jana Paw³a II
modlimy siê za kap³anów i za nas samych, aby nauczanie i przyk³ad œwiêtoœci ¿ycia Jana Paw³a II umacnia³y
nas w codziennym ¿yciu i d¹¿eniu do
œwiêtoœci.
(ci¹g dalszy na str. 8)

