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Mój dom

(ci¹g dalszy ze str. 7)

w Wadowicach genera³a majora Cesarskiej i Królewskiej Armii – Juliusza Bijaka, oficera 56 i 57 p.p.,
w kruchcie koœcio³a œw. Józefa na Górce po prawej stronie, pod krzy¿em,
umieszczono tablicê z napisem: „Dusze ¿o³nierzy Ziemi Wadowickiej
i Tarnowskiej, poleg³ych w wojnie
œwiatowej, zmar³ych w niewoli, z dala
od Ojczyzny, modlitwom pobo¿nym

Pogrzeb

poleca by³y dowódca i towarzysz niedoli. 1924.” Jednak rok 1939 zmieni³
wszystko, dawni sojusznicy stali siê
wrogami. Po II wojnie œwiatowej Galicyjskie Cmentarze Wojenne zosta³y
zapomniane i zaczê³y popadaæ w ruinê, a w 1985 r. w niewyjaœnionych
okolicznoœciach sp³onê³a znajduj¹ca siê
na szczycie cmentarza Wzgórza Pustki piêkna modrzewiowa kaplica zwana Gontyn¹. cdn
Dariusz Byrski

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Jadwiga Paterak, ur. 1925r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Józef P³onka, ur. 1952r., zam. Os. M.Wadowity
Œp. W³adys³aw Listwan, ur. 1935r., zam. Sucha B.
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3. Niedziela Adwentu

W ostatni¹ œrodê w liturgii by³o
wspomnienie Matki Bo¿ej Loretañskiej. Tytu³ ten zwi¹zany jest z bogat¹
histori¹ przeniesienia domu nazaretañskiego do w³oskiej miejscowoœci –
Loreto. Nie ma okreœlonych dat, ani
osób, które bra³y udzia³ w tym zdarzeniu. Historia przeniesienia domku opie-

ra sie na przypuszczeniach, opowiadaniach i legendach. Wygl¹da na to, ¿e
w g³êbokim œredniowieczu, Krzy¿owcy lêkaj¹c siê zbezczeszczenia przez
wyznawców Mahometa domku, w którym mieszka³a œw. Rodzina, przewioza³a go do pó³nocnej Italii. Z biegiem
czasu tê œwiêtoœæ nazaretañsk¹ obudo(ci¹g dalszy na str. 3)

tym o³tarzu do puszki przez parafian
i pielgrzymów. Po niedzieli wyborczej 30 listopada, oprócz ró¿nych intencyjnych kartek, znalaz³em równie¿
takie kwiatki. S¹ one gor¹c¹ proœb¹
do Matki Bo¿ej, choæ w treœciach s¹
zupe³nie odmienne. Przekazujê je, aby
Czytelnicy naszego biuletynu i nie
tylko oni mogli zapoznaæ siê z nastrojami mieszkañców Wadowic.
Pierwsza intencja:
Tobie Matko Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Janie Pawle II, dziêkujê z ca³ego serca za uwolnienie gminy od z³a
rz¹dów Burmistrz. Proszê o pomoc
dla Mateusza K. Prosi parafianka
Druga intencja:
Matko Nieustaj¹cej Pomocy i œw.
Janie Pawle II weŸ w obronê to miasto i wyproœ ³askê nawrócenia tych
ludzi, którzy doprowadzili do tego,
¿e z³o wesz³o do serc, urzêdu i miasta. Wyproœ ³askê jednoœci dla Samorz¹dowców. Prosi wadowiczanka.
Zastanawiam siê, kogo Matka Bo¿a
ma wys³uchaæ?
ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 61, 1-2a. 10-11
Ogromnie siê weselê w Panu

LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A DO TESALONICZAN: 1 Tes 5, 16-24
Przygotujcie duszê i cia³o na przyjœcie Pana

Duch mój siê raduje w Bogu, Zbawcy moim.

EWANGELIA:J 1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjœcie Chrystusa.
3. Niedziela Adwentu - 14 grudnia 2014
1. Dzieci rozprowadzaj¹ dziœ przed
bazylik¹ sianko na stó³ wigilijny.
Dziêkujemy za ofiary sk³adane przy
tej okazji.
2. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw o ¿ycie chrzeœcijañskie w rodzinach. Zachêcamy
do wiêkszej troski o biednych cz³onków naszych rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa. Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto³ówek, którzy organizuj¹
wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.

Po wyborach

6. Sakrament chrztu œw. bêdzie
udzielany w Œwiêto œw. Szczepana.
Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w pi¹tek 19 grudnia o godz.
19.00.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

Czêsto pytaj¹ mnie nie tylko dziennikarze, ale i znajomi mieszkaj¹cy
poza Wadowicami: dlaczego w naszym mieœcie by³y takie wybory?
W naszej bazylice jest bardzo
czczona Matka Bo¿a Nieustaj¹cej
Pomocy, któr¹ ukoronowa³ 16
czerwca 1999r. nasz rodak, œw. Jan
Pawe³ II. Od wielu ju¿ lat, przy tym
obrazie, odprawiamy w ka¿d¹ œrodê
nowennê ku Jej czci rano i wieczorem. Chêtnie w niej uczestnicz¹ parafianie. Podczas tego nabo¿eñstwa
odczytywane s¹ proœby, podziêkowania i przeproszenia sk³adane przy

3. W nadchodz¹cym tygodniu zapraszamy na spotkania: Akcji Katolickiej w pi¹tek o godz. 16.30, Grupy o. Pio w sobotê o godz. 10.00.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

4. Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz serdecznie zaprasza na uroczyste zaœwiecenie Choinki pod Oknem Papieskim w Krakowie na ul. Franciszkañskiej, w sobotê 20 grudnia o godz.
16.00.
5. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii we wtorek 23 grudnia.
-2-

czyli w zalesionej czêœci wzgórza
krwawy bój na bagnety z Rosjanami zdobywaj¹c je oko³o godziny
12.00. Wspó³czeœni historycy bój
o wzgórze Pustki nazwali galicyjskim Monte Cassino. Klêska wojsk
rosyjskich w bitwie pod Gorlicami
by³a pocz¹tkiem upadku carskiej
Rosji, co w konsekwencji utorowa-

³o drogê do niepodleg³oœci Polski. Po
zakoñczeniu bitwy na wzgórzu Pustki zbudowano cmentarz, bêd¹cy jednym z oko³o 400 cmentarzy z I wojny œwiatowej powsta³ych w latach
1915-1918 na terenie Galicji.
W okresie miêdzywojennym pamiêæ
o wydarzeniach Wielkiej Wojny by³a
¿ywa. Z inicjatywy mieszkaj¹cego
-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 15 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
Podziêkowanie i o dalsze ³aski
6.45 Œp. Miros³awa Zadora
7.30 Œp. Anna Ludwikowska
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
18.00 Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. Zofia i Edward Skiba
Wtorek 16 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 O zgodê w ma³zeñstwie dla Barbary
i Tomasza
7.30 Œp. Jan Go³ba
Œp. Maria i Boles³aw Bando³a
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Maria, Franciszek, Antoni P³ywacz
18.00 Œp. Edward Sroka
Œp. Józef i Zofia Warmuz
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œroda 17 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Hodur
6.45 Œp. Barbara Opidowicz - 1 r.œm.
Œp. Franciszek Kunowski
7.30 Œp. Wanda Pietruszka
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Marianna Byrska
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O uzdrowienia dla Marii z choroby nowotworowej
O ³askê uzdrowienia z choroby w¹troby dla
Janice
Za zmar³ych:
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Michalina Baran
Œp. Janusz Kopyto
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Janina Kochman
Œp. Jan Ga³uszka
Œp. Danuta Stelmaszuk
Œp. W³adys³aw Sirko
Œp. W³adys³aw Banik
-6-

Œp. Zofia WoŸniak
Œp. Stefania, Tadeusz, Kazimierz, Andrzej,
Œp. Danuta Kozie³
Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Jan, Wanda, Stanis³aw
Œp. Irena Wiœniewska
Œp. Waleria Sobala
Œp. Jan Pasich - 17 r.œm.
Œp. Jan Miarka
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Wojciech P³oszczyca
Czwartek 18 grudnia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Bogus³awa Zaj¹c
6.45 Œp. Teresa Winiarska
7.30 Œp. Franciszek Kunowski
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Stanis³aw Knapek - 15 r.œm.
Œp. Kazimierz Kasperek - 23 r.œm.
18.00 Œp. Edward Sroka
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Pi¹tek 19 grudnia
6.00 Œp. Franciszek Kunowski
Œp. Franciszka i Jan Nowak, Janina,
Stanis³awa, Marian
6.45 Œp. Bronis³aw Romañski
7.30 Œp. Janina Domadzierska
Œp. Zuzanna i Jan Samborowscy i ich dzieci
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Zofia Korytek
18.00 Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Sobota 20 grudnia
6.00 Œp. Michalina Baran
6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
7.30 Œp. Gra¿yna Szafarz - 6 r.œm.
8.00 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Janusz Hajnosz - 4 r.œm.
Œp. Stanis³aw Gêbczyk
IV Niedziela Adwentu 21 grudnia
6.00 Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak
7.30 Œp. Mieczys³aw Tomski z synem
Œp. Stanis³aw Brañka
9.00 Œp. Tadeusz Góra z rodzicami
9.00 Roków: Œp. Helena Nicieja - 24 r.œm.
10.30 Œp. Maria Podgórny
12.00 Œp. Tadeusz Kurek
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Jerzy Rajda

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wano potê¿n¹ bazylik¹. Dziœ, gdy
zwiedza siê w Loreto piêkn¹ œwi¹tyniê, któr¹ podzcas ostatniej wojny
polscy ¿o³nierze uratowali od po¿aru – jest siê zafascynowanym i potê¿n¹ konstrukcj¹ i doskona³ym rozwi¹zaniem architektonicznym. Na
pielgrzymach robi wielkie wra¿enie.

Jej wystrój, a zw³aszcza obrazy i o³tarze mobilizuj¹ do g³êbokiej zadumy nad histori¹ domu i rodziny.
W adwencie Koœció³ wspominaj¹c Matkê Bo¿¹ Loretañsk¹ pragnie
po³o¿yæ nacisk na nieustann¹ troskê
o nasz dom. Rodzinny dom. Trzeba
go wci¹¿ budowaæ. Nale¿y zabiegaæ
o rozwój domu, tak w sensie rodziny, jak i w jego wymiarze materialnym. Chrystus w nauczaniu wci¹¿
wraca do tego tematu. Bêdzie mówi³
o domu zbudowanym na skale i na
pisaku. Trwa³y dom ró¿ni siê od
tego, który jest po³o¿ony bez funda-
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mentów. Pod³o¿em dobrej rodziny
jest odpowiedzialne ma³¿eñstwo. Troskliwa matka i opiekuñczy ojciec.
Ewangelia z przejêciem przytacza
s³owa Jezusa: „Mój dom jest domem
modlitwy, a wy uczyniliœcie go jaskini¹ zbójców.” Chrzeœcijañski dom to
zawsze domowy Koœció³, w którym
modlitwa jest czymœ normalnym. Œwi¹tynia s³u¿y do modlitwy. Trudno sobie wyobraziæ szczêœliw¹ rodzinê bez
wspólnej, rodzinnej modlitwy.
Wielkie s¹ zagro¿enia
wspó³czesnego domu i rodziny. Niejednokrotnie wspó³czesna rodzina staje sie jaskini¹
zbójców. To smutne, a nawet
tragiczne okreœlenie odnosi sie
do takiej wspólnoty rodzinnej,
w której nie ma wzajemnego
szacunku. S¹ nieustanne k³ótnie, wyzwiska, poni¿enia. Nikt w nim nie
czuje siê bezpiecznym. Najczêstszym
tematem s¹ wzajemne oskar¿enia
o brak pieniêdzy. Zbójcy napadali
w celach finansowych. Jeœli w naszych domach jeden drugiego nieustannie napada – to wtedy tworzy
siê jaskinia zbójców.
Przygotowaæ siê dobrze na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia to uporz¹dkowaæ swój dom. Dbaæ o relacje rodzinne. Niesutannie troszczyæ sie tak
o o¿ywianie kontaktów osobowych,
jak równie¿ dobrych, ¿ywych relacji
z Bogiem.
ks. Infu³at

Mi³osierna – Jasnogórska Pani
Na listopadowy Apel 16-tego, jedziemy w dniu Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, Matki Nadziei i Wiary. Tej
Matki, której wszystko zawierzy³
Karol Wojty³a – œw. Jan Pawe³ II.
Nasze apelowe pielgrzymowanie
to tak¿e rekolekcje w drodze, rozpoczête modlitw¹ ró¿añcow¹, odmawian¹ przez pielgrzymów. W prze¿ywanie tajemnic czêœci Chwalebnej
wprowadza nas ks. Infu³at.
Niepojêty cud zmartwychwstania,
kiedy Jezus ukazuje siê tylko przyjacio³om, tym, którzy Go kochaj¹.
Prosimy Jezu, daj ³askê, bym zawsze by³ blisko Ciebie. Na Górze
kalwaryjskiej nast¹pi³o najwiêksze
poni¿enie Chrystusa, na oczach wrogów. Wniebowst¹pienie, wyniesienie zaœ, ma oczach bliskich. Niebo
jest dla przyjació³ Chrystusa, dla
tych, którzy Go mi³uj¹. Modlimy siê
o umocnienie naszej wiary w ¿ycie
wieczne. Ducha Œwiêtego Jezus zsy³a te¿ na przyjació³. Przyzywamy
Ducha Œwiêtego, aby o¿ywi³ nasz¹
wiarê, wspiera³ nas, uczy³ postawy
wielkiej pokory i mi³oœci, by ci,
z którymi jestem blisko, mieli œwiadomoœæ, ¿e ich kocham. Wniebowziêtej Maryi zawierzamy wszystkie nasze sprawy, aby os³oni³a nas
p³aszczem swej dobroci.
Ukoronowanie Maryi na Królow¹
Nieba i Ziemi, W³adczyniê. Pozwól
Maryjo coraz bardziej Ciê kochaæ,
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jeŸdziæ do Ciebie, nie zniechêcaæ siê.
Niech ta nasza obecnoœæ przez Jej
wizerunkiem bêdzie znakiem mi³oœci do Niej.
Coraz wiêcej pielgrzymów z naszej archidiecezji bierze udzia³ razem
z nami w czuwaniu apelowym 16tego dnia miesi¹ca. Tym razem s¹
obecni parafianie z Zatora ze swoim
kap³anem. Razem uczestniczymy
we Mszy œw. sprawowanej przez
ks. inf. Jakuba Gila i ks. Roberta.
Apel prowadzi o. Sebastian Matecki. Ju¿ ponad 50 lat, codziennie
o 21.00 s³ychaæ z Jasnej Góry apelowe – czuwam. Czuwanie, to zaanga¿owanie w mi³oœæ Boga i bliŸniego. Czuwanie, to staranie siê o to,
aby byæ cz³owiekiem sumienia, zwyciê¿aæ w sobie z³o, dostrzegaæ drugiego cz³owieka, mieæ poczucie miêdzyludzkiej solidarnoœci i odpowiedzialnoœci za Polskê. O. Sebastian
Matecki bardzo dziêkuje ks. Infu³atowi za to, ¿e jest z nami u Tej, która
mi³osiernie wys³uchuje naszych
mod³ów, która wnosi radoœæ gdzie
smutek, której mi³osierdzia potrzebujemy, gdy s³abniemy i upadamy, aby
wstawia³a siê za nami u Boga.
W drodze powrotnej ró¿añcem
omadlamy ró¿ne sprawy, nasze
i Koœcio³a. Modlimy siê, by Bo¿e
Mi³osierdzie wspiera³o ludzk¹ niedolê i ludzkie mi³osierdzie. Sama

mu, samotnemu, a tak¿e m³odej,
porzuconej dziewczynie, daæ jej
iskrê nadziei.
Powsta³e z inicjatywy kardyna³a
Karola Wojty³y Domy Samotnej
Matki, to przyk³ad wielkiego mi³osierdzia. My potrzebujemy mi³osierdzia. ¯yjemy z mi³osierdzia bliskich,
rodziny, spowiednika. Otaczajmy
trosk¹ ma³¿eñstwa m³ode i starsze,
broñmy przed kryzysem, pomagajmy. Nie poddawajmy siê, wytrzymujemy ataki pos¹dzeñ, niezrozumienia. O tak¹ postawê prosimy
Matkê Mi³osierdzia.
W modlitwie polecamy chorych
uczestników: Edwarda, Bo¿enê,
Jana, Halinê, a tak¿e zmar³ych Józefa, Eugeniusza i Stefaniê.

Maryja jest wielkim przyk³adem
mi³osierdzia, spiesz¹c z pomoc¹ do
krewnej El¿biety. Uczy nas okazywaæ pomoc starszemu, biedne-

Rozalia Borkowska

Zapomniany cmentarz Wielkiej Wojny cz. II
Trwaj¹ca od sierpnia 1914 wojna
monarchii austro-wêgierskiej z cesarstwem rosyjskim uk³ada siê Ÿle. Rosyjski „walec parowy” przetoczy³ siê
przez Galicjê od Lwowa przez Przemyœl, a¿ pod sam Kraków. W grudniu w oparciu o fortyfikacje twierdzy Kraków w wyniku dwóch bitew stoczonych pod Krakowem
i Limanow¹ uda³o siê wojskom austro-wêgierskim ustabilizowaæ front.
Austriacki sztab generalny zwróci³
siê z proœb¹ o pomoc do Niemiec.
Wspólnie zaplanowano ofensywê na
wiosnê roku 1915. Prze³amania

frontu wojsk rosyjskich w rejonie
Gorlic mia³a dokonaæ 11 armia niemiecka wzmocniona najlepszymi
dywizjami austro-wêgierskimi: wêgiersk¹ 39 DP oraz krakowsk¹ 12 DP,
sk³adaj¹ca siê prawie w ca³oœci
z Polaków. Rozkaz opanowania kluczowej pozycji obronnej – wzgórza
Pustki otrzyma³ Wadowicki 56 p.p.
i oddzia³ wydzielony Cieszyñskiego
100 p.p. Rano 2 maja 1915 po zajêciu dwóch linii okopów rosyjskich
u podnó¿a Pustek ¿o³nierze z wadowickiego i cieszyñskiego pu³ku sto-5-
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