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34. Niedziela Zwyk³a Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata
Mt 25

Gdzie siê dwóch bije, tam…
Rozwa¿aj¹c wyniki ostatnich
wyborów do w³adz samorz¹dowych w Wadowicach, jasno dostrzegam, ¿e czytelnicy naszego
biuletynu kierowali siê w³aœciwym
os¹dem. Pragn¹ mieæ przy rz¹dach
tych, których znaj¹ – jako dbaj¹cych o drugiego cz³owieka.
Myœl¹c o wyborach w Wadowicach, przychodzi mi na myœl los
starego, dobrego ma³¿eñstwa. Czêsto wypominaj¹ sobie, ¿e mog³oby byæ lepiej, lecz nie wyobra¿aj¹
sobie ¿ycia bez siebie. Widz¹, ile
dobrego dziêki tej wspólnocie
prze¿yli. Choæ byli nieraz kuszeni
by zrezygnowaæ z tej wybranej
kiedyœ osoby, a wybraæ now¹ – to
jednak s¹ wierni. Nie zdradzaj¹.
Wci¹¿ ¿yj¹ razem.
Wielu z nas jest kuszonych mira¿em nowego rz¹dzenia. S³ysz¹,
¿e wtedy wszystko by³oby lepsze.
A ja jestem przekonany, ¿e nagle to przychodz¹ tylko tragiczne zdarzenia. Szczêœcie trzeba wypracowywaæ. Na co dzieñ
mo¿na go nawet nie zauwa¿yæ.

Choæ u ciebie stara wadowicka w³adzo tyle wad – to jednak bez ciebie có¿
by³by wart wadowicki œwiat. Bêdê dalej na ciebie g³osowa³!
Ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PROROKA EZECHIELA:
Ez 34, 11-12.15-17 Chrystus zna swoje owce

EWANGELIA:

LISTU ŒW.PAW£A DO KORYNTIAN:
Królestwo Bo¿e
1 Kor 15, 20-26.28

Mt 25, 31-46 Chrystus bêdzie s¹dzi³ z uczynków mi³oœci

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
34. Niedziela Zwyk³a - 23 listopada 2014
Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata
1. Dziœ Uroczystoœæ Chrystusa
Króla. Ofiara sk³adana na tacê przeznaczona jest na organizacjê Œwiatowych Dni M³odzie¿y
w Krakowie.

2015r. Koszt 720 euro plus 100 z³.
Szczegó³owe informacje i zapisy
u ks. Janusza.

2. Spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana
P aw ³ a I I j u t r o po
mszy œw. wieczornej,
nat om i ast w œr odê
o godz. 16.30 spotkanie Honorowej Stra¿y
Serca Bo¿ego.
3. We wtorek przypada 21. rocznica œmierci ks. Micha³a Pioska, budowniczego koœcio³a œw. Piotra Aposto³a, a 27
listopada 2. rocznica œmierci ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
4. 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
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5. Przysz³a niedziela
rozpoczyna nowy rok
liturgiczny – Adwent.
Jest to czas radosnego
przygotowania na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Postaramy siê czas ten
wykorzystaæ na pog³êbienie wiêzi z Bogiem
i cz³owiekiem przez
lepsz¹ modlitwê, oraz
czytanie Pisma Œwiêtego. Jest to czas do realizowania wiêkszego mi³osierdzia. Niech powstrzymanie siê od picia napojów alkoholowych, a tak¿e palenia papierosów,
bêdzie pomoc¹ zaoszczêdzenia pieniêdzy na cele charytatywne. W okresie nadchodz¹cego Adwentu msze
œw. roratnie w ci¹gu tygodnia bêdziemy odprawiaæ o godz. 6.00 oraz
18.00.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

Kronika pielgrzymkowa cz.IV
Po po³udniu przyje¿d¿amy do San Giovanni Rotondo, miejsca, gdzie ¿y³
œw. o. Pio, doœwiadczany
chorobami, zna³ ciê¿ar cierpienia, w chorym widzia³
cierpi¹cego Jezusa. Najœwiêtsz¹ Eucharystiê ks. Infu³at sprawuje w krypcie,
gdzie pierwotnie mieœci³ siê
grób Œwiêtego. Z wielkim
skupieniem i przejêciem uczestniczymy w modlitwie, ³¹cz¹c siê z rodzinami w kraju. W lipcu 2004 roku
zosta³ konsekrowany nowy, olbrzymi koœció³ Œwiêtego. W g³ównym
filarze koœcio³a jest miejsce, gdzie
z³o¿ono cia³o Œwiêtego w srebrnej
trumnie. Obecnie o. Pio jest wystawiony w szklanej trumnie, przed
któr¹ ustawiaj¹ siê kolejki, aby zobaczyæ, pok³oniæ siê oraz pozostaæ
na modlitwie.
Oko³o 20 km dalej, na górze widnieje bia³e, kamienne miasto. To
Monte San Angelo z grot¹, w której
objawi³ siê Micha³ Archanio³. „Niebiañska Bazylika”, gdy¿ jako jedyna na œwiecie nie zosta³a poœwiêcona ludzk¹ rêk¹. Micha³ Archanio³
przypomina nam, ¿e bez Boga nie da
siê budowaæ ¿ycia. Przychodz¹ tu
wierni, którzy pogubili siê w ¿yciu,
do Bazyliki tajemniczej i majestatycznej, z marmurowym pos¹giem

Archanio³a deptuj¹cego Szatana w postaci wê¿a. „To
Micha³ Archanio³ stoi u boku
Koœcio³a, aby Go broniæ”
(Jan Pawe³ II).
I my równie¿ przybyliœmy
do miejsca, do którego pielgrzymowali œwiêci i papie¿e. „Œwiêty Aniele, Twojej
opiece oddajê siebie, moj¹
rodzinê, przyjació³, nie
opuszczaj mnie przez ca³e moje
¿ycie” – tak pielgrzymi prosz¹ o opiekê Micha³a Archanio³a.
Udajemy siê do Manoppello, gdzie
przechowywana jest chusta wykonana z bisioru, z odbitym wizerunkiem
Chrystusa. Badania wskazuj¹, ¿e
chust¹ przykryta by³a twarz Chrystusa w momencie Jego Zmartwychwstania.
Mówi¹c o chuœcie œw. Weroniki, to
jest okreœlenie chusty z grobu Jezusa. To oblicze nie zosta³o namalowane ludzk¹ rêk¹. Odbite zosta³o na
p³ótnie. Badania wykaza³y, ¿e obraz
z Manoppello jest pierwowzorem dla
wszystkich obrazów przedstawiaj¹cych twarz Chrystusa.
Na Ca³unie Turyñskim utrwalone
jest odbicie Zmar³ego, a na chuœcie
odbicie Zmartwychwsta³ego. Jest to
najcenniejsza relikwia chrzeœcijañstwa obok Ca³unu Turyñskiego. cdn
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Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 24 listopada
6.00 Œp. Zofia Korytek
Œp. Michalina Baran
6.45 Œp. Edward Sroka
7.30 Œp. Tadeusz W¹sek
8.00 Œp. Józef Fliœnik
12.00 Œp. Franciszka i Franciszek Tyrybon
z dzieæmi
18.00 Œp. Andrzej Czarny
Œp. Stanis³aw Gêbczyk
Wtorek 25 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 Œp. Antonina Wiewióra
7.30 Œp. Jerzy Rajda
Dziêkczynna o b³. Bo¿e dla Heleny
w 81 r. urodzin
8.00 Œp. Józef Fliœnik
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Joanna Pytlowska
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œroda 26 listopada
6.00 Œp. Maria Dyduch P³onka
6.45 Œp. Anna Ludwikowska
Œp. Antoni Wcis³o, Agnieszka,
W³adys³aw
7.30 Œp. Józef Fliœnik
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O powrót do zdrowia i Bo¿e b³. dla Tadeusza
po przebytej operacji
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i
zdrowie dla Adama w 40 r. urodzin, dla jego
¿ony i dzieci
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. Andrzej Szczerbik - 5 r.œm.
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Franciszek i Antonina Brudny
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Franciszek Mydlarz
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Œp. Janina Kochman
Œp. Jan Ga³uszka
Œp. Danuta Stelmaszuk
Œp. W³adys³aw Sirko
Œp. Albina Baran - 8 r.œm.
Œp. Janina Madyda
Œp. Jan Miarka
Œp. ks. Jan Wo³ek
Œp. Zofia WoŸniak
Czwartek 27 listopada
6.00 Œp. Edward Sroka
6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder - r.œm.
7.30 Œp. Antonina Wiewióra
8.00 Œp. Józef Fliœnik
12.00 Œp. Bronis³awa i Rozalia Kwarciak
18.00 Z ok. 18 r. urodzin o b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej Nieustajacej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II dla Aleksandry i rodziny
Œp. Jan Wolanin - r.œm.
Pi¹tek 28 listopada
6.00 Œp. Józef Fliœnik
Œp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka,
Herbert Myœliwiec
6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
7.30 Œp. Edward Sroka
8.00 Œp. Florentyna Kojzar - 9 r.œm.
12.00 Œp. Miros³awa Zadora
18.00 Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Stanis³aw Brañka
Sobota 29 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 Œp. Maria Lipowska
7.30 Œp. Józef Fliœnik
8.00 Dziêkczyna z proœb¹ o dalsze b³. Boze
dla Stanis³awa z okazji 80 r. urodzin
12.00 Œp. Tadeusz Kurek
18.00 Œp. El¿bieta Ogieg³o - 3 r.œm.
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
dla Jana Pustu³ki w 18 r. urodzin
I Niedziela Adwentu 30 listopada
6.00 Œp. Józef Fliœnik
7.30 Œp. Jan Go³ba
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
9.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 7 r.œm.,
Piotr Byrski
9.00 Roków: Œp. Janina Nicieja i m¹¿ Stanis³aw
10.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Andrzej Byrski
13.30 Œp. Jerzy Rajda
18.00 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk

Cz³owieczy los
W polskim obyczaju listopad jest
szczególnym miesi¹cem pamiêci
o zmar³ych. Koœció³ zachêca nas do
modlitwy za tych, którzy odeszli.
Ca³a przyroda g³osi prawdê o przemijalnoœci. W tym miesi¹cu przymrozki po³¹czone z wiatrami
odzieraj¹ drzewa z liœci. Coraz
wiêcej pojawia siê kikutów. Doœwiadczamy, jak bardzo ¿ycie
przyrody zamiera.
Cz³owiek ma œwiadomoœæ, ¿e kieruje œwiatem, rz¹dzi nim. Jest panem,
ale i czêœci¹ przyrody. Podlega jej
prawom. Kwitnie. Rozwija siê. Nabiera barw i mocy. Przychodzi jednak czas jego jesieni. Okres coraz
wiêkszego obumierania. Nawet nie
obejrza³ siê, jak szybko minê³a wiosna i lato w³asnego ¿ycia, a ju¿ szara jesieñ i skuta lodami zima.
Wszystko na œwiecie ma swój okreœlony czas. G³êboko na ten temat
mówi natchniony autor w ksiêdze
Koheleta, rozdz. 3
„Wszystko ma swój czas. I jest
wyznaczona godzina na wszystkie
sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i
czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania.
Czas p³aczu i czas œmiechu, czas
zawodzenia i czas pl¹sów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania.
Czas pieszczot cielesnych i czas

wstrzymywania siê od nich. Czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia, czas mi³owania
i czas nienawiœci. Czas wojny i czas
pokoju.”
Filozofia bêdzie ten stan okreœla³a
zdaniem: „Cz³owiek jest bytem przygodnym.” Jest, ale nie musi byæ.
Rano kwitnie, a wieczorem usycha.
Przed po³udniem jest silny jak tur. Po
po³udniu le¿y jak k³oda – bezsilny.
Nie mo¿e cz³owiek z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ planowaæ swojej przysz³oœci. Wszystko jest w rekach Bo¿ych. Codziennie s³yszymy i czytamy o ró¿nych wypadkach i zdarzeniach. Nie mo¿emy przewidzieæ, co
(ci¹g dalszy na str. 4)
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Liturgia, która jest Ÿród³em ¿ycia
Koœcio³a od wielu ju¿ lat pod koniec
listopada – miesi¹ca przemijania,
ukazuje Chrystusa jako Króla
wszechœwiata. Jemu Bóg podda³ pod
w³adzê ca³y widzialny i niewidzialny œwiat. Nasze ¿ycie chrzeœcijañskie, które siê zmienia, ale siê nie
koñczy oparte jest na Chrystusie.
Wszystkie modlitwy, które zanosimy
do Boga koñcz¹ siê s³owami: „Przez
Chrystusa Pana naszego!” Chrystus
jest sensem naszego ¿ycia. Tylko
Jego Ewangelia w pe³ni wyjaœnia po
co cz³owiek ¿yje, pracuje, cierpi
i umiera. To On nieustannie mówi
do nas: „PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê.” ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

nas czeka jutro, czy za miesi¹c, a tym
bardziej za rok. Niejednokrotnie mówimy, ¿e szczêœcie w jednym momencie prysnê³o – nieszczêœliwy
wypadek, choroba. Ile¿ takich sytuacji moglibyœmy opowiedzieæ i opisaæ. Szpalty gazet, ksi¹¿ek i filmów
s¹ wype³nione takimi treœciami. Niew¹tpliwie s¹ te¿ w ¿yciu cz³owieka
i bardzo szczêœliwe przemiany, nag³e, a nawet natychmiastowe, jakby
z nieba spad³y. One nie s¹ tak medialne. Mniej ju¿ o nich siê mówi
i pisze, a przecie¿ w przyrodzie istnieje równowaga. Hiobowa historia
o prze¿ywanych klêskach, ale i o sukcesach jest równie¿ aktualna w naszych czasach.
Cz³owiek jest bytem przygodnym
– to fundamentalne prawda filozofii
tomistycznej, na której oparte jest
chrzeœcijañskie myœlenie.

Nad Morskim Okiem
Kto nie zna Morskiego Oka? Na
przestrzeni wieków zagl¹dali tu myœliwi, zbieracze leczniczych zió³, poszukiwacze skarbów i górnicy. Jezioro odwiedzaj¹ dzieci i osoby w podesz³ym wieku, politycy i artyœci,
osoby ró¿nych narodowoœci i jêzyków.
Do odwiedzaj¹cych nale¿¹ te¿ pielgrzymi z Wadowic, którzy co roku,
zw³aszcza jesieni¹ pielgrzymuj¹ do
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tego najpiêkniejszego zak¹tku Tatr.
Tak by³o 14 paŸdziernika 2014 roku.
Piêkna pogoda sprzyja³a naszej wyprawie. Z parkingu z Palenicy Bia³czañskiej – szos¹ o charakterze promenady wznosz¹c¹ siê stromiej leœnymi podnó¿ami wyruszamy, aby
pokonaæ prawie 9 km. Co chwilê
zatrzymujemy siê, by podziwiaæ roztaczaj¹ce siê widoki. W górach ju¿
jesieñ, drzewa liœciaste przybra³y

piêkne kolory – br¹z, mosi¹dz, z³oto
tworz¹ dla oczu przedziwne dziwa,
a wszystko w blasku s³oñca. Z mostu przy Wodogrzmotach Mickiewicza patrzymy na Poœredni Wodogrzmot, z hukiem zwalaj¹cej na skalny
blok spienionej wody. Idziemy coraz
wy¿ej, wy¿ej widoki s¹ coraz wspanialsze, a powietrze nabiera ostroœci.
W ró¿nym czasie pokonujemy trasê,
ale wszyscy docieraj¹ do po³o¿onego na wysokoœci 1395m npm Morskiego Oka, najpiêkniejszego zak¹tka Tatr. Z radoœci¹ i zachwytem patrzymy na b³êkitn¹ toñ stawu i wznosz¹ce siê nad nim szczyty. Ogromne
skalne œciany najwy¿szych szczytów
polskich Tatr: nieco odsuniêtych
w g³êbi doliny Rysów i dumnie góruj¹cych wprost nad jeziorem Miêguszowickich Szczytów. Niesamowicie wygl¹da st¹d tak¿e turnia Mnicha, które swe miano zawdziêcza
charakterystycznej formie, przypominaj¹cej zakapturzon¹ postaæ. Przez
wieki jezioro nic nie straci³o na uroku. Równie¿ dzisiaj przyci¹ga potê¿n¹ si³¹ i nieustaj¹c¹ magi¹. Za ka¿dym razem mo¿emy obserwowaæ
inn¹ sceneriê, dziœ mg³y raz zakrywaj¹ szczyty, aby po chwili pokazaæ
je w ca³ej krasie, w blasku s³oñca,
w ciep³ych barwach jesieni. Przy-

szed³ czas na odpoczynek, ale nie dla
wszystkich, bo jedni wyruszaj¹ nad
Czarny Staw pod Rysami, na drugie
co do g³êbokoœci jezioro Tatr na wysokoœci 1583 m npm, inni wybieraj¹
spacer wokó³ jeziora 2,5km.
¯al po¿egnaæ siê z Morskim
Okiem, ale pora wracaæ do domu.
W drodze powrotnej dzielimy siê
wra¿eniami, odmawiamy Ró¿aniec.
Jan Pawe³ II powiedzia³ kiedyœ:
„Cz³owiekowi potrzebne jest to
piêkno naszych Tatr, które same
chwal¹ Boga, które same wzywaj¹
cz³owieka, a¿eby sta³ siê g³osicielem
Jego chwa³y”.
Maria Zadora
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