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28. Niedziela Zwyk³a

Nasyæ nas, Panie, Twoim mi³osierdziem.

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

ks. Adam Garlacz

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI: Mdr 7, 7-11

EWANGELIA:  Mk 10, 17-30  Rada dobrowolnego ubóstwa

Hbr 4, 12-13

12.10. (poniedzia³ek) - Ma³gorzata Hadka
13.10. (wtorek) - Adela Wac³aw
14.10. (œroda) - Lucyna Dzia³a
15.10. (czwartek) - Maria i Antoni Dziedzic
16.10. (pi¹tek) - Krzysztof Targosz
17.10. (sobota) - Krystyna Ha³at
18.10. (niedziela) - W³adys³awa Garbieñ
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28. Niedziela Zwyk³a - 11 paŸdziernika 2015

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Raduj siê Polsko, Ojczyzno

ks. Infu³at

S³ucham tej podnios³ej pieœni na
pocz¹tku mszy beatyfikacyjnej
s. Klary Szczêsnej, sercanki. Uroczy-
stoœæ ta odby³a siê w Sanktuarium œw.
Jana Paw³a II w Krakowie 27 wrze-
œnia. Raduj siê Polsko, Ojczyzno
moja, bo wci¹¿ jesteœ m¹dr¹ i po-
bo¿n¹ Matk¹. Wychowywa³aœ
i wci¹¿ kszta³cisz swe dzieci na m¹-
drych, odwa¿nych i pobo¿nych lu-
dzi. Wœród nich znajduje siê dzisiej-
sza b³ogos³awiona Zakonnica – sio-
stra sercanka Klara Szczêsna. Uro-
dzi³a siê podczas Powstania Stycz-
niowego w 1863 roku, a zmar³a
w 1916 roku, gdy z³o pierwszej woj-
ny œwiatowej dawa³o siê we znaki
Europie. Realizowa³a w swoim ¿yciu
zdanie wypisane nad krzy¿em mo-
gilskim: „Caritas sine modo” – „Mi-
³oœæ bez granic” Opiekowa³a siê s³u-
¿¹cymi, chorymi, starymi. Opuszczo-
nymi przez ludzi – tym bardziej ko-
chanymi przez Serce Jezusa bogate-
go w mi³osierdzie.

Piêkna krakowska bazylika po-
œwiêcona Œwiêtemu Janowi Paw³o-
wi wype³niona jest dzisiaj ogromn¹
rzesz¹ kap³anów, zakonnic oraz
œwieckich katolików. Z wielk¹

wdziêcznoœci¹ patrzê dzisiaj zw³asz-
cza na siostry zakonne. Wci¹¿ s¹ bar-
dzo potrzebne. S¹ niezast¹pione.
Zw³aszcza przy ró¿norakich ludzkich
biedach. A braków tych wci¹¿ nie
brakuje. Jakby ich przybywa³o. Gdy
w tych dniach s³yszê g³osy o marno-
trawieniu pieniêdzy na wyp³aty na-
uczycieli religii w szkole, a tym bar-
dziej o zbêdnoœci szkolnego wycho-
wania religijnego – wype³nia mnie
ogromny smutek z powodu krótko-
wzrocznoœci takich g³osów. Powie-
dzenie: „Bez Boga, ani do proga” –
udowodni³o doœwiadczenie naszego
narodu. Nieodpowiedzialne s¹ wo³a-
nia niektórych polityków wzywaj¹-
ce do wyzwolenia narodu polskiego
z r¹k Koœcio³a. Czy¿ ró¿norakie do-
bro, które dziêki Koœcio³owi staje siê
udzia³em naszej Ojczyzny ma byæ
zapomniane, a w naszych czasach
zakazane? Patrzê z uznaniem na sze-
regi zakonnic wype³niaj¹cych dzisiaj
œwi¹tyniê i Boga proszê o nowe po-
wo³ania, gdy¿ zdajê sobie sprawê, ¿e
jeœli ich zbraknie to nasza Ojczyzna
bardzo zubo¿eje. Dziêkujê Bogu za
nie, gdy¿ s¹ one wielkim bogactwem
naszej Ojczyzny.

Pogrzeb Œp. Tadeusz Majtyka, ur. 1955 r., zam. ul. Legionów

Œp. Jerzy Rokowski, ur. 1931 r., zam. Os. XX-lecia
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1. Dziœ obchodzimy XV Dzieñ Pa-
pieski pod has³em: „Jan Pawe³ II –
Patron Rodziny”. Przy koœciele
zbiórka do puszek na rzecz Fundacji
Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.

2. W œrodê Dzieñ Edukacji Naro-
dowej. Polecamy Bogu naszych
Czcigodnych Nauczycieli, Kateche-
tów i Wychowawców.

3. W pi¹tek 16 paŸdziernika przy-
pada 37. rocznica wyboru na Stolicê
œw. Piotra kardyna³a Karola Wojty-
³y. Natomiast w przysz³y czwartek 22
paŸdziernika bêdziemy prze¿ywaæ
liturgiczne wspomnienie œw. Jana
Paw³a II.

4.  Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II, podczas których
modlimy siê w intencjach z³o¿onych
przez pielgrzymów i parafian. Naj-
bli¿sza czwartkowa nowenna szcze-
gólnie poœwiêcona bêdzie modli-
twom za dzieci.

5. W pi¹tek 23 paŸdziernika piel-
grzymujemy do Centrum œw. Jana
Paw³a II w Krakowie wraz z Sio-
strami Jadwi¿ankami Wawelskimi.
Wyjazd godz. 13.00. Koszt 20 z³.
Pod koniec maja 2016 roku piel-
grzymowaæ bêdziemy do W³och.

6. Honorowa Stra¿ Serca Jezuso-
wego organizuje pielgrzymkê do
Alwerni w dniu 24 paŸdziernika.

Wyjazd o godz. 8.30. Koszt 25 z³.
7. Ks. Janusz zaprasza na piel-

grzymkê do Turcji szlakiem Matki
Bo¿ej i œw. Paw³a. Koszt 390 euro
plus 700 z³. Wyjazd planowany jest
na czerwiec. Zapraszamy równie¿ na
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej w ter-
minie od 23 do 30 stycznia 2016r.
Koszt 720 euro plus 100 z³. Szcze-
gó³y równie¿  u ks. Janusza.

8. Na wypominki roczne oraz
Msze œw. zbiorowe na cmentarzu
przyjmujemy w kancelarii parafial-
nej lub w zakrystii. Wypominki jed-
norazowe mo¿na sk³adaæ do skrzy-
ni kolo chrzcielnicy.

9. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie b³. Honorata
KoŸmiñskiego, prezbitera, w czwar-
tek – wspomnienie œw. Teresy od
Jezusa, dziewicy i doktora Koœcio-
³a, w pi¹tek – wspomnienie œw. Ja-
dwigi Œl¹skiej, w sobotê – wspo-
mnienie œw. Ignacego Antiocheñ-
skiego, biskupa i mêczennika.
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Poniedzia³ek 12 paŸdziernika
 6.00 Œp. Marian Piwowarczyk

W 30 r. œlubu Ma³gorzaty i Zbigniewa
z proœb¹ o b³. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla rodziny

 6.45 Œp. Bo¿ena Nowak
 7.30 Œp. Zofia Fidziñska
 8.00 Œp. Janina Mrugacz
12.00 Œp. Walenty Œwiêtek, Maria ¿ona
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Karol Piekarczyk - 9 r.œm.
Wtorek 13 paŸdziernika
 6.00 Œp. Maciej Trzupek
 6.45 Œp. Danuta Palarczyk

Œp. Tadeusz Majtyka
 7.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Dziêkczynno-b³agalna w 50 r. œlubu
Józefa i Marii K³aput
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Zofia i Edward Skiba

Œp. W³odzimierz Ziêba
Œroda 14 paŸdziernika
 6.00 Œp. Stanis³aw ¯muda
 6.45 Œp. Andrzej Pitu³ej
 7.30 Œp. Bo¿ena Nowak
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Janina Witek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O dar uzdrowienia dla Franciszki Poloñ-
czyk przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
- O zdrowie dla Emilii przez wstawiennictwo
œw. Jana Paw³a II
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i
Ziemi Œwiêtej
Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Eugeniusz Chrapek
Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Józefa Wojtas
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Czes³aw Str¹czek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Janina £opatecka - 20 r.œm.
Œp. Eugenia Æwiertnia, Jadwiga P³awna,
Franciszka i Mieczys³aw Wróbel
Œp. Edward Chrapkiewicz - 11 r.œm.

Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Pawe³ Mróz i Pawe³ Jastrzêbski
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Stanis³aw Chruszcz - 17 r.œm.
Œp. Edward S³oboda
Œp. Stanis³aw Kornaœ
Œp. Janina Badan
Czwartek 15 paŸdziernika
 6.00 Œp. Wac³aw Kaszlej i jego rodzice
 6.45 Œp. Zofia Fidziñska
 7.30 Œp. Danuta Palarczyk
 8.00 Œp. Maria Góralczyk - 1 r.œm.
12.00 Œp. Bo¿ena Nowak
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Jacek Warcho³ - 4 r.œm.
Pi¹tek 16 paŸdziernika
  6.00 Œp. Józefa Wojtas
 6.45 Œp. Mieczys³aw Nowak
 7.30 Œp.  Zofia Fidziñska
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Bo¿ena Nowak
18.00 Œp. ks. Wies³aw Wolski

Œp. Janina Witek
Sobota  17 paŸdziernika
 6.00 Œp. Janina Mastalska
 6.45 Œp. Barbara Chmura
 7.30 Œp.  Antoni Kudela - 5 r. œm i urodzin

Œp. Mieczys³aw Kud³acz
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej dla Haliny i Andrzeja
w 45 r. œlubu

18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê MB dla Barbary i W³adys³awa
w 40 r. œlubu oraz dla ca³ej rodziny
Z podziêkowaniem za wszystkie ³aski
w 55 r. œlubu Stanis³awy i Kazimierza
Grzyb z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

Niedziela 18 paŸdziernika
  6.00 Œp. Stanis³aw i Antonina Wiktor
  7.30 Œp. Tadeusz Miarka - 21 r. œm. i za

rodziców i teœciów
Œp. Krystyna Matu³a

 9.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
 9.00 Roków: O b³. Bo¿e i zdrowie dla Tomasza B¹k
10.30 Œp. Janina Witek
12.00 Œp. Stanis³aw P³onka - 6 r.œm. oraz

Antoni, Maria i Jadwiga P³onka
Œp. W³adys³awa KoŸbia³ - 1 r.œm.
i Edward m¹¿

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Andrzej Byrski - 3 r.œm. (ci¹g dalszy na str. 4)

Œwiêty Jan Pawe³ II Patronem Rodziny

W dzisiejsz¹ Niedzielê Papiesk¹
rozwa¿amy temat: „Œwiêty Jan
Pawe³ II – Patron Rodziny.” Pragnê
ten temat zobrazowaæ trzema zda-
rzeniami.

Kiedy 16 czerwca 1999 roku Œwiê-
ty Papie¿ nawiedzi³ Wadowice – wte-
dy wypowiedzia³ takie zdanie:
„Opatrznoœæ pozwoli³a mi dziœ sta-
n¹æ jakby na pomoœcie ³¹cz¹cym dwa
domy: dom rodzinny i dom Bo¿y. Jest
to niezwyk³e, a zarazem najbardziej
naturalne po³¹czenie miejsc, które –
jak ¿adne inne – pozostawiaj¹ g³ê-
boki œlad w sercu cz³owieka.”
W zdaniu tym Ojciec Œwiêty podkre-
œli³, ¿e dobra, chrzeœcijañska rodzina
nie mo¿e obejœæ siê bez Koœcio³a.
Z niego czerpie si³ê do pokonywa-
nia trudnoœci, ale i do rozwoju. Jed-
noczeœnie i Koœció³ w pe³ni nie roz-
winie siê bez rodziny. Dobra rodzi-
ny s¹ si³¹ Koœcio³a.

Drugie zdarzenie to obecnoœæ
Œwiêtego Papie¿a 9 czerwca 1999
roku w rodzinie Milewskich we wsi
Leszczowo na Mazurach. Rodzina ta
sk³ada³a siê z babci, ma³¿onków
i piêcioro dzieci. Wspomnienie o tej
wizycie Stanis³aw Milewski spisa³ w
wspomnieniach, który zatytu³owa³:
„Cudowny dotyk Bo¿ej mi³oœci.” Pi-
sze w niej tak: „Kiedy niespodziewa-
nie przyby³ do nas Ojciec Œwiêty, ja
z dr¿eniem mówi³em, ¿e jest to dla

nas ogromny zaszczyt. Gdy wszed³
Ojciec Œwiêty do domu spyta³: Po-
wiedzcie, jak siê wam tu ¿yje? To
by³o pierwsze pytanie, takie proste,
takie, jak od dawno nie widzianego
przyjaciela. Mówi³em, ¿e jest ciê¿-
ko, ¿e praca na roli jest nie docenia-
nia, ¿e trudno coœ sprzedaæ. Mówi-
³em, co na polu siejemy i co w obo-
rze chowamy. Papie¿ z uwag¹ s³u-
cha³ moich s³ów. Mówi³em o tym,
¿e du¿o ludzi ze wsi wyje¿d¿a. Oj-
ciec Œwiêty zapyta³, gdzie ci ludzie
szukaj¹ szczêœcia. Opowiada³em
o wyjazdach do miasta, a tak¿e za
granicê. Wizyta trwa³a zaledwie pó³
godziny. Gdy Ojciec Œwiêty siê
¿egna³, moje serce wype³ni³o siê
wielkim ¿alem, ¿e trzeba koñczyæ.
Jednoczeœnie wype³ni³a mnie
ogromna radoœæ. Przez tê wizytê na-
braliœmy wiêkszej ufnoœci do Pana
Boga. Nabra³em przekonania, ¿e
w oczach Bo¿ych jesteœmy coœ war-
ci i praca rolnika jest coœ warta. Wi-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

zyta ta nape³ni³a mnie ufnoœci¹, ¿e
pomimo problemów jakie siê poja-
wiaj¹, nie nale¿y siê martwiæ, dener-
wowaæ – bo te problemy z czasem
siê przecie¿ rozwi¹zuj¹. Teraz czê-
sto powtarzam, ¿e nie trzeba siê mar-
twiæ, ale zaufaæ Panu Bogu.

Trzeci obraz wyjêty jest równie¿
z naszej bazyliki. W kaplicy œw. Ro-
dziny znajduje siê historyczna
chrzcielnica, przy której 20 czerwca
1920 roku zosta³ ochrzczony ma³y
Karol Wojty³a. Przez ten sakrament
duszê tego dziecka nape³ni³a wiara,
nadzieja i mi³oœæ. Dzieciê to sta³o siê
dzieckiem Bo¿ym. Aby rodzina by³a
dobra jej cz³onkowie musz¹ d¹¿yæ

do œwiêtoœci. Wci¹¿ musz¹ dbaæ
o rozwój wiary, nadziei i mi³oœci.
Œwiêty Papie¿ nieustannie uczy³, ¿e
tylko wspólnota rodzinna jest zdol-
na rozwin¹æ w pe³ni cz³owieka – po
ludzku i po Bo¿emu.

Œwiêty Janie Pawle II – Patronie
Rodzin – módl siê za nami!

Pielgrzymki apelowe potrzeb¹ serca

16 wrzeœnia – kolejny nasz wie-
czór apelowy. Radoœni, z nadziej¹
w sercu, spieszymy na spotkanie.
Spotkanie z ukochan¹ Matk¹. Je-
dziemy w tygodniu modlitw o do-
bre wychowanie. Ks. Infu³at przy-
pomina nam nasze zobowi¹zania
przed œwiatowym spotkaniem m³o-
dych: nasz ¿ywy ró¿aniec. Chcemy
te¿ w³¹czyæ siê w rozpoczynaj¹cy siê
8 grudnia Rok Mi³osierdzia.

Rozwa¿amy tajemnice chwalebne
ró¿añca. Zmartwychwstanie – po-
wrót do ¿ycia. Nie poddawajmy siê

ogromnej sile laicyzacji, która chce
zniszczyæ wartoœci religijne. Zacho-
wajmy to, co by³o normalne, natu-
ralne. Wychowanie to troska o roz-
wój, coraz pe³niejsze ¿ycie, dbajmy
o rozwój moralny, duchowy i fizycz-
ny. Gdzie dobre wychowanie, tam
cz³owiek ma poczucie, ¿e mo¿e prze-
¿yæ szczêœliwe ¿ycie. Rozwija siê,
kiedy jego Zycie jest czynne. To, co
robi, wype³nia z mi³oœci¹. Szczêœcie
jest, kiedy cz³owiek pracuje nad
sob¹. Ta ciê¿ka praca jest Ÿród³em
szczêœcia. Pracuj¹c, mo¿na staæ siê

mistrzem w jakiejœ dziedzinie. Ro-
dzice dodaj¹ „skrzyde³” swoim dzie-
ciom – przekonuj¹c je, ¿e wiele po-
trafi¹ zrobiæ.

Duch Œwiêty, Duch Mocy, niech
podtrzymuje w nas ogieñ wiary, na-
dziei i mi³oœci, abyœmy umocnieni
Nim dalej przekazywali naszym
dzieciom si³ê wiary, pokory i wy-
trwania. Rodzice s¹ pierwszymi
wychowawcami – pomaga Koœció³
i szko³a. Na nas spoczywa odpowie-
dzialnoœæ wychowania, a w wycho-
waniu potrzebne s¹ idea³y, bez nich
nie wychowa siê cz³owieka. Te ide-
a³y daje nam nasza wiara. Rozczy-
tuj¹c siê np. w ̄ ywotach Œwiêtych,
bierzemy z nich przyk³ady, pe³niej
siê rozwijamy. Wychowuj¹c dzieci
pamiêtamy, ¿e nie bêd¹ nale¿a³y do
nas, musimy je nauczyæ samodziel-
nego podejmowania decyzji. Dziec-
ko te¿ musi przejœæ
ró¿ne drogi, stresy.
Musi byæ uczestni-
kiem codziennego
¿ycia. W³¹czaæ siê
w rodzinne prze¿y-
cia. Uczyæ siê obo-
wi¹zków. Trosz-
czyæ siê o rodziców.
Tak wychowywaæ,
aby nasze doros³e
dzieci pamiêta³y
o nas. Serce za ser-
ce, mi³oœæ za mi³oœæ,

troska za troskê. Byœmy nie dozna-
wali goryczy samotnej staroœci. Po-
zostawieni sami sobie, czêsto w do-
mach opieki, wypatruj¹cy przez okna
swoich dzieci. Modlimy siê o mi³o-
sierdzie, by cz³owiek nie by³ ciê¿a-
rem dla swoich dzieci.

Ju¿ Czêstochowa. Msza œw. Apel.
Z nadziej¹ wpatrujemy siê w ³aska-
we oczy naszej Matki, zawierzaj¹c
Jej to, z czym przybyliœmy. Nasze
dziœ i nasze jutro.

Rozpoczynamy 15. rok naszych
comiesiêcznych apeli. 16 paŸdzierni-
ka to dzieñ narodzin kardyna³a Ka-
rola Wojty³y na papie¿a. Ten dzieñ
papieskich narodzin pragniemy spe-
cjalnie uczciæ. Od 1978 roku na za-
wsze pozosta³ w naszych sercach.
Ojcze Œwiêty Janie Pawle II,
pamiêtamy!         Rozalia Borkowska


