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27. Niedziela Zwyk³a - 4 paŸdziernika 2015
7. Pielgrzymka do £opusznej, Czerwo1. Rodzina kwestuj¹ca przed bazylik¹ w ubieg³¹ niedzielê na pomoc nego Klasztoru na S³owacji, a nastêpnie
w leczeniu chorej na nowotwór mózgu szlakiem Dunajca do Szczawnicy – 10
sk³ada serdeczne podziêkowanie za paŸdziernika. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt
modlitwê i z³o¿one ofiary. Bóg zap³aæ! 40 z³. Na Apel jasnogórski pojedziemy
2. W œrodê o godz. 18.00 kolejne 16 paŸdziernika. Wyjazd godz. 15.45.
spotkanie do Bierzmowania m³odzie- Koszt 35 z³. Na Wieczór Uwielbienia do
¿y z klas III gimnazjalnych, natomiast Tychów – 17 paŸdziernika. Wyjazd godz.
o godz. 19.00 m³odzie¿y klas II gim- 15.00. Koszt 30 z³.
8. Za miesi¹c obchodziæ bêdziemy uronazjalnych. Obecnoœæ obowi¹zkowa!
3. Zapraszamy do udzia³u w czwart- czystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ
kowych nowennach ku czci œw. Jana Zaduszny. Pamiêtaj¹c o naszych bliskich,
Paw³a II, podczas których modlimy siê którzy nas poprzedzili w drodze do
w intencjach z³o¿onych przez piel- wiecznoœci, przyjmujemy na modlitewne
grzymów i parafian. Najbli¿sza wypominki za zmar³ych. Kartki do zapisania bliskich zmar³ych s¹ na o³tarzach
czwartkowa nowenna szczególnie pobocznych. Prosimy o wyraŸne zapisanie
œwiêcona bêdzie modlitwom za osonazwisk zmar³ych. Jest tam te¿ informaby w podesz³ym wieku.
cja o mszach œwiêtych odprawianych
4. W przysz³¹ niedzielê w Polsce ob1 i 2 listopada w koœciele i na cmentarzu.
chodziæ bêdziemy XV Dzieñ PapieW wypominkach rocznych modlimy siê
ski pod has³em: „Jan Pawe³ II – Paca³y rok przed wybran¹ msz¹ œw. nietron Rodziny”. Przy koœciele zbiórka
dzieln¹ oraz raz w miesi¹cu odprawiana
do puszek na rzecz Fundacji Dzie³o jest msza œw. w intencji tych wypominaNowego Tysi¹clecia.
nych. Te wypominki przyjmujemy w za5. Zachêcamy wiernych do odma- krystii lub w kancelarii parafialnej.
wiania ró¿añca w domach lub w koZa wypominanych w wypominkach jedœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe norazowych modlimy siê w miesi¹cu lio godz. 17.30 i dodatkowo rano stopadzie, codziennie o godz. 17.30. Mo¿o godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo- na je sk³adaæ w skrzyni ko³o chrzcielnicy,
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
o godz. 8.30 i 17.15.
Mo¿na te¿ zamawiaæ msze œw. zbioro6. Ch³opców z klas od III do V za- we za zmar³ych, odprawiane na cmentapraszamy do grupy ministranckiej. Pro- rzu w dniu 1 i 2 listopada.
simy rodziców o zapisy u ks. Janusza. -2ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

To refleksje trzech osób, bardzo
ró¿ne, a by³o nas trzydziestu jeden.
Ka¿dy ma swoje wspomnienia, swoje
refleksje, ka¿dy boryka³ siê z w³asnymi s³aboœciami, w³asnym krzy¿em,
aby w koñcu stan¹æ na szczycie, odnieœæ zwyciêstwo nad sob¹ i spotkaæ
Chrystusa w Liturgii Eucharystii, która jest ród³em i Szczytem chrzeœcijañskiego ¿ycia. By³o piêknie, chocia¿ ch³odno, a s³oñce od czasu do
czasu przykrywa³y chmury. Czy
w przysz³ym roku bêdzie nas wiêcej?

(ci¹g dalszy ze str. 5)

nie garn¹³ siê do Chrystusa. U nas
wiernych coraz mniej, tam coraz wiêcej. A potem Eucharystia, na szczycie, blisko nieba, i homilia neoprezbitera o Maryi Królowej, bo dziœ Jej
Œwiêto. A potem Komunia Œw. Jakby ma³o by³o cierpienia Wielkiego
Pi¹tku, Jezus da³ siê po³amaæ, aby
starczy³o Jego Cia³a dla wszystkich.
Bogu dziêki, ¿e mog³em tam byæ, ¿e
doszed³em, ¿e by³em z córk¹ i wnukiem. Do nich te¿ przyszed³ Jezus,
a On daje si³ê i moc. ” Tadeusz

Tadeusz WoŸniak

Zachêta do udzia³u

16 paŸdziernika 1978 roku narodzi³
siê papie¿ pochodz¹cy z Wadowic.
Wielki Œwiêty. Nasz Patron. Za kilka dni bêdziemy czciæ 37. rocznicê
radosnych dla Polski urodzin. Od 15
ju¿ lat, co miesi¹c w tym dniu, pielgrzymi ziemi wadowickiej staj¹
przed Królow¹ Polski i z mi³oœci¹
mówi¹: „Pamiêtam Matko coœ uczyni³a dla Polski, dla Wadowic.”

-7-

Serdecznie zapraszam do udzia³u
w tym pielgrzymowaniu do Czêstochowy. Od 16 paŸdziernika przez kolejne 9 miesiêcy chcemy prze¿ywaæ
pielgrzymkowy Apel w intencji Œwiatowych Dni M³odzie¿y. W duchowej
Stolicy naszego narodu pragniemy
b³agaæ Maryjê za m³odzie¿ wadowick¹, by serdecznie zaanga¿owa³a
siê w lipcowe, historyczne dni. Zachêcamy m³odych pomiêdzy 15 a 25
rokiem ¿ycia by wraz ze starszymi –
rodzicami czy dziadkami, wziêli
udzia³ choæ jeden raz w pielgrzymce
apelowej. Dla nich stosujemy specjaln¹ ulgê komunikacyjn¹. P³ac¹ tylko 10 z³. Gdy te s³owa czytaæ bêdziecie – nie zatwardzajcie serc waszych.
Otwórzcie, szeroko otwórzcie siê na
tê propozycjê!
Ks. Infu³at

Poniedzia³ek 5 paŸdziernika
6.00 Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Kazimierz Telêga
6.45 W int. Beaty i Mariana Szczepanek - 5 r. œlubu
7.30 Œp. Danuta Palarczyk
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Janina Witek
18.00 Œp. Irena Galas
Œp. Franciszek Piecek - r. œm.
Wtorek 6 paŸdziernika
6.00 Œp. Henryka Czachur
6.45 Œp. Stanis³aw ¯muda
7.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
8.00 Œp. Maria i Antoni
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dlasz¹ opiekê
MB dla Zdzis³awy
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Janina Witek
Œroda 7 paŸdziernika
6.00 Œp. Bo¿ena Nowak
6.45 Œp. Janina Witek
7.30 W int. El¿biety Szyd³o, Emilii
Urbanik i rodziny Szczepanek
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dlasz¹ opiekê
dla Justyny Huber
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla S³awomira przez
wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
- O zdrowie i pomyœln¹ operacjê serca dla
86-letniej Anny
- O dobre wybory i œwiat³o Ducha Œwiêtego
dla 20-letniej Justyny
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Józefa Wojtas
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Czes³aw Str¹czek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Teresa, Eugeniusz i Pawe³ Winiarscy
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Œp. Edward Chrapkiewicz - 11 r.œm.
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jan Senkiw
Œp. Helena i Witold Getner
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
Œp. Jerzy Miarka
Œp. Czes³awa i Aleksander Sikora - r. œm.
Œp. Stanis³aw Kornaœ
Czwartek 8 paŸdziernika
6.00 Œp. Jerzy Szyd³o
6.45 Œp. Janina Mastalska
7.30 Œp. Danuta Palarczyk
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Franciszek i Aniela Burzyñscy
18.00 Œp. Józef Rembiesa
Œp. Janina Witek
Pi¹tek 9 paŸdziernika
6.00 Œp. Zofia Fidziñska
O zdrowie dla przyjació³ki Zosi, dla teœcia
Mieczys³awa, o szczêœliwe rozwi¹zanie
dla Mileny
6.45 Œp. Mieczys³aw Nowak
7.30 Œp. Bo¿ena Nowak
8.00 O b³. Bo¿e dla cz³onkiñ I Ró¿y Ró¿añcowej
12.00 Œp. Krzysztof G³uszek - 1 r.œm.
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
Dominika Warcho³a w 16 r.urodzin
Sobota 10 paŸdziernika
6.00 Œp. Andrzej Pitu³ej
6.45 Œp. Maria Mika
7.30 Œp. Irena Galas
8.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
12.00 Œp. Janina Witek
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Stanis³aw Tatar - 25 r.œm.
Niedziela 11 paŸdziernika
6.00 Œp. Czes³aw Palenica
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onkiñ
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Jadwiga Sikora
9.00 Œp. W³adys³aw Listwan
9.00 Roków: Œp. Marcin Salepa - 11 r.œm.
10.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
13.30 Roczki
18.00 Œp. Edward Wiercimak

Wo³anie o pomoc
Charyzmatem matki jest jednoczenie. Czêsto mówi siê, ¿e tam jest dom,
gdzie jest mi³oœæ. Podstawow¹ cech¹
dobrej matki jest mi³oœæ. Jak d³ugo
¿yje matka, tak d³ugo dom przyci¹ga. Chce siê w nim przebywaæ.
Jednoœæ to wielka si³a. Pan Jezus
podczas Ostatniej Wieczerzy modli³
siê o jednoœæ swych Uczniów: „Ojcze spraw, aby byli jedno – tak jak
my jedno stanowimy.” Jednoœæ Koœcio³a to si³a misyjna. Maryja jest
Matk¹ Koœcio³a. Pragnie wspólnoty
swego domu.
Kiedy naród jest zjednoczony –
wtedy jest silny. Te same wartoœci
jednocz¹ naród. Naród polski by³
zniewolony, gdy by³ rozbity. Rozbiory by³y konsekwencj¹ sk³ócenia spo³eczeñstwa polskiego.
Wielkie zagro¿enia staj¹ce przed
naszym narodem – jednocz¹ go. Tak
by³o podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Powstanie
Warszawskie 1944 roku, a póŸniej
powstanie Solidarnoœci w 1980 roku
ukaza³y moc naszego narodu. Matka Bo¿a w dniach sierpniowych
1920, 1944 oraz 1980 roku by³a czêsto przyzywana. Jej obrazy i kapliczki by³y w tamtych dniach bardzo
omadlane. Stamt¹d p³ynê³a moc jednocz¹ca nasz naród.

Przed nami wybory do Parlamentu. W spo³eczeñstwie naszym jesteœmy œwiadkami wielkich k³ótni. Ka¿da z partii chce nas poprowadziæ
w œwietlan¹ przysz³oœæ, w wielki dobrobyt – byle tylko oddaliœmy na ich
cz³onków nasz g³os. S³yszymy, ¿e
tylko ta partia, kiedy obejmie w³adzê
– wtedy dopiero dobrze bêdzie siê
dziaæ w naszej OjczyŸnie. Takie treœci wmawiaj¹ nam przez œrodki spo³ecznego przekazu. Jakiej trzeba
z naszej strony m¹droœci, by postawiæ w³aœciwy g³os na wybranej liœcie. Na m¹drych, rozs¹dnych kandydatów. Ludzi, którzy chcieliby
mieæ w g³owie i w sercu dobro ca³ego narodu. Wci¹¿ w g³owie i w sercu, a nie w… Trzeba iœæ i g³osowaæ.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nie wymawiaæ siê, ¿e wiele razy
oddawa³em swój g³os i nic siê nie
poprawia³o.
PaŸdziernikowa modlitwa ró¿añcowa to pokorne wo³anie do Matki
Bo¿ej – Stolicy M¹droœci, aby nas
jednoczy³a. Byœmy wœród tylu wzajemnych oskar¿eñ i poni¿eñ nie zrazili siê, lecz na w³aœciwych kandydatów g³osowali.
Trzeba te¿ koniecznie prosiæ, by t¹
niezwyk³¹ modlitw¹ ró¿añcow¹ otoczyæ Biskupów bior¹cych udzia³
w Synodzie paŸdziernikowym na temat rodziny. Wiemy ze œrodków spo³ecznego przekazu, jak bardzo na ten
temat zró¿nicowane s¹ g³osy ojców

Warto wiedzieæ
W latach 1997-2015, wybudowano w Archidiecezji krakowskiej przy
udziale Archidiecezjalnej Komisji
Muzyki Koœcielnej: 15 nowych instrumentów, 40 sprowadzono z za-

synodalnych. Wielkie by³o rozbicie
w paŸdziernikowych obradach ubieg³ego roku i niebywa³a polaryzacja
wypowiadanych zdañ.
Matkê Bo¿¹, Królow¹ Rodzin, b³agajmy w tym miesi¹cu – poprzez odmawianie „zdrowasiek” by prosi³a
o ³askê jednoczenia naszego narodu
w w³aœciwych wyborach parlamentarnych, a tak¿e obdarzy³a Ojców synodalnych przekonaniem, ¿e w³aœciw¹ drog¹ do Boga jest rodzina.
Trzeba j¹ zapalaæ ogniem mi³oœci
Chrystusowej.
St¹d moje serdeczne wo³anie do
parafian: „SOS – Ratujcie dusze nasze” odmawiaj¹c ró¿aniec, czy to w
koœciele, czy w domach rodzinnych!
ks. Infu³at

granicy, dokonano remontu i renowacji przesz³o 60 instrumentów.
Obecnie prowadzone s¹ budowy
i remonty w 10 œwi¹tyniach naszej
Archidiecezji, zw³aszcza w dwóch
sanktuariach: Mi³osierdzia Bo¿ego
oraz œw. Jana Paw³a II.
Wœród 15 wybudowanych instrumentów – organów piszcza³kowych, znajduje siê tak¿e nasza
parafia, która poprosi³a firmê Mollina z Kaszub, aby wybudowa³a
27-g³osowe organy. Z wielk¹
wdziêcznoœci¹ wspominam ofiarnoœæ parafian na ten wspania³y cel.
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Ks. Infu³at

Wspólnotowo na Babi¹ Góra
W sobotê 22 sierpnia pielgrzymowaliœmy na Babi¹ Górê, gdzie ju¿
po raz 19. s³owackie w³adze lokalne Oravskiej Polhory wraz z tamtejsz¹ parafi¹ zorganizowa³y Rajd
turystyczny „Œladem Œw. Jana Paw³a
II” zakoñczony Msz¹ Œw. na szczycie Babiej Góry. To nieprawdopodobne, ¿e w³adze niezwi¹zanej
z naszym Rodakiem miejscowoœci,
z kraju w którym zdawaæ by siê mog³o, wiara zosta³a wyniszczona, tak
¿ywo kultywuj¹ pamiêæ o naszym
Œwiêtym. Pielgrzymowaliœmy
w trzydzieœci jeden osób, w ró¿nym
wieku i ró¿nej kondycji – na szczyt
dotarli wszyscy.
„W sobotê, z dziadkiem, mam¹
i grup¹ pielgrzymów wybraliœmy siê
na Babi¹ Górê. Podejœcie pod górê
by³o trudne, mocno wia³ wiatr, by³o
zimno. Mimo trudnoœci doszliœmy na
szczyt, gdzie uczestniczyliœmy we
Mszy Œw. Czasem warto wybraæ siê
z rodzin¹, nawet wtedy gdy jest ciê¿ko.” Przemek
„Krok za krokiem… Powoli…
Mocniej bije serce, pot kapie z czo³a
i dalej wytrwale, po kamienistej
œcie¿ce, pod górê…. Ka¿dy szczyt
to wysi³ek, pokonywanie w³asnych
s³aboœci i ograniczeñ. Dobrze jeœli na
tej drodze mamy kogoœ, kto poda
rêkê, poda ³yk wody, wesprze dobrym s³owem, doda otuchy, zachêci

by wytrwaæ. Górskie wêdrówki s¹
obrazem naszych ¿yciowych œcie¿ek. Jest trud, poœwiêcenie, zmêczenie – ale tak¿e satysfakcja, ¿e osi¹gnêliœmy szczyt, a ze szczytu wszystko wygl¹da inaczej. Jak? Trzeba tego
samemu doœwiadczyæ. Ja doœwiadczy³am – siedz¹c z moim tat¹ i synem, na kamieniu – na szczycie Babiej Góry, tak blisko nieba. Na szczycie góry kapryœnej i nieprzewidywalnej, jak ludzkie drogi” Katarzyna
„Kocham góry, nie lêkam siê trudu, nie lêkam siê wysi³ku, bo z doœwiadczenia wiem ,¿e zostanie nagrodzony. Ten sobotni wysi³ek zosta³
nagrodzony w szczególny sposób.
Na szczycie ujrza³em, niesamowity
jak na to miejsce, obraz. Ksiê¿a ze
S³owacji spowiadali swoich wiernych widaæ by³o ruch warg i ¿ywe
gestykulacje obu stron tego wspania³ego misterium Bo¿ego Mi³osierdzia
(ogromna wiêkszoœæ uczestników
uroczystoœci to S³owacy). Naród,
zdaæ by siê mog³o, niewierz¹cy, licz(ci¹g dalszy na str. 7)
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