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29. Niedziela Zwyk³a

Oka¿ sw¹ ³askê ufaj¹cym Tobie.

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA: Iz 53, 10-11

EWANGELIA:  Mk 10, 35-45 Prze³o¿eñstwo jest s³u¿b¹

Hbr 4, 14-16

Pogrzeb Œp. Jerzy Godek, ur. 1946 r., zam. Os. M. Wadowity

Chrzest Œw. Leo Ludwik WoŸniak, syn £ukasza i Katarzyny
Igor Eryk Zalewski, syn Krzysztofa i Dominiki
Natalia Byrska, córka Grzegorza i Moniki
Antoni Gabriel Krzysztoñ, syn Paw³a i Agnieszki
Filip Matlak, syn S³awomira i Joanny

Oskar Papie¿, syn Paw³a i Agnieszki
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29. Niedziela Zwyk³a - 18 paŸdziernika 2015

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

ks. Infu³at-7-

1. Dziœ obchodzimy Œwiatowy
Dzieñ Misyjny. Rozpoczyna on ob-
chody Tygodnia Misyjnego, podczas
którego jesteœmy zaproszeni do
zwiêkszenia naszego zaanga¿owania
misyjnego. W nadchodz¹cym tygo-
dniu modlimy siê za misje.

2. Jutro spotkanie Akcji Katolickiej
o godz. 16.30.

3. W czwartek UROCZYSTOŒÆ
ŒW. JANA PAW£A II.

4. W pi¹tek 23 paŸdziernika piel-
grzymujemy do Centrum œw. Jana
Paw³a II w Krakowie wraz z Siostra-
mi Jadwi¿ankami Wawelskimi. Wy-
jazd godz. 13.00. Koszt 20 z³. Pod
koniec maja 2016 roku pielgrzymo-
waæ bêdziemy do W³och.

5. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – uroczystoœæ œw. Jana Kantego,
prezbitera, w œrodê – wspomnienie
b³.  Jakuba Strzemiê, biskupa,
w czwartek – uroczystoœæ œw. Jana
Paw³a II, papie¿a.

Z kropid³em w rêku
Du¿e wra¿enie wywiera aktualna

wystawa na naszym rynku pt „By³
wœród nas”. Przyku³ mój wzrok ob-
raz kard. Wojty³y, który trzyma
w rêku du¿e kropid³o. Stoi, z twarz¹
zwrócon¹ w g³¹b rynku – jakby wpa-
trzony w mieszkañców Wadowic
i kropi. Jako Œwiêty Patron naszego
miasta on jest wœród nas z kropid³em
w rêku. Padaj¹ krople wody œwiêco-
nej na ¿ycie nasze by jeszcze w nim
wiêcej by³o mi³oœci Boga i ludzi. B³o-

gos³awi dobro, które jest w sercach
mieszkañców Wadowic. Niech ono
siê mno¿y.

Jakie zauwa¿alne dobro, rzucaj¹-
ce siê w oczy, posiadaj¹ mieszkañcy
naszego miasta? S¹ wra¿liwi na
ludzkie biedy. Spiesz¹ z pomoc¹. Ile
razy og³aszane s¹ zbiórki na ró¿ne-
go rodzaju ofiary – zawsze pomoc
wadowiczan jest du¿a. Z wielkim
wzruszeniem wspominam równie¿
ofiarnoœæ na renowacjê naszej bazy-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ok. godz. 17.30 ruszamy do
£agiewnik, tam ka¿dy wg uznania
nawiedza bazylikê, b¹dŸ koœció³ek
z relikwiami œw. S. Faustyny.
O 18.20 gromadzimy siê jak zwykle
w kaplicy adoracji na wspólnej ado-
racji i modlitwie dziêkczynnej za dar
naszego Rodaka, œw. Jana Paw³a II.
Niedu¿a kaplica adoracji rozbrzmie-
wa na koniec potê¿nym œpiewem –

wszak jest na prawie 60 osób, w tym
kilka g³osów mêskich.

W drodze powrotnej rozmawiamy,
dzielimy siê prze¿yciami, ale te¿ mo-
dlimy siê œpiewaj¹c i taki rozœpiewa-
ny, radosny autokar dociera do Wa-
dowic przed godz. 20.00.

Serdeczne podziêkowania sk³ada-
my ks. Infu³atowi za zorganizowanie
i prowadzenie tej wspania³ej i boga-
tej w prze¿ycia pielgrzymki.

Stanis³awa Bando³a

Zmiana czasu
W przysz³¹ niedzielê 25 paŸdzier-

nika dokonuje siê zmiana czasu –
z letniego na zimowy. Bêd¹ jaœniej-
sze poranki i d³u¿sze wieczory. Dla
wielu ta zmiana jest korzystna. Inni
jej nie lubi¹. Trudno wszystkich za-
dowoliæ.

Jestem przekonany, ¿e od nastêp-
nej niedzieli rozpocznie siê w naszej
OjczyŸnie zmierzch dotychczaso-
wych rz¹dów. Spo³eczeñstwo bêdzie
g³osowa³o na nowy sposób rz¹dze-
nia. Z pewnoœci¹ przejd¹ ju¿ do hi-
storii elity rz¹dz¹ce i parlamentarzy-
œci, którzy przez lata otumaniali na-
ród. Uzale¿nili od siebie poprzez
wielk¹ kasê tych, co o nich mówili
i pisali w mediach. Oszukiwa³ rz¹d,
czêsto k³amali pos³owie i senatoro-
wie. Klakierami by³y media g³ówne-
go nurtu. Najczêœciej pos³ugiwano
siê pó³prawdami. One zawsze s¹ naj-
wiêkszym k³amstwem. Bola³em nad

sytuacj¹, ¿e rz¹dz¹cy i parlamentarzy-
œci wywodz¹cy siê z nurtu solidarno-
œciowego, którego has³em by³o „Je-
den drugiego brzemiona noœcie” –
ciê¿ary rzucali na drugich, a sami byli
od korzystania z przywilejów.

Od przysz³ej niedzieli nast¹pi
w naszej OjczyŸnie zmiana czasu.
Modlê siê, by by³ to czas autentycz-
nej troski o naród. Niech wreszcie za-
panuje jêzyk prawdy i mi³oœci. Znik-
nie wzajemne poni¿anie i oskar¿anie.
Na tê zmianê czeka wiêkszoœæ spo-
³eczeñstwa. Nie wystarczy jednak tyl-
ko oczekiwaæ. Koniecznie trzeba
wzi¹æ udzia³ w glosowaniu. Nale¿y
postawiæ znak akceptacji przy tych
nazwiskach, o których wiemy, ¿e s¹
ludŸmi rzetelnymi i religijnymi. Nie
mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e ja cz³owiek
wierz¹cy g³osujê na tego, który z wia-
ry i Koœcio³a kpi.

Bracia i siostry do roboty!
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Poniedzia³ek 19 paŸdziernika
 6.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek

Œp. Marian Piwowarczyk
 6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty
 7.30 Œp. Bo¿ena Nowak
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Zofia Fidziñska
18.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Œp. Maria WoŸniak
Wtorek 20 paŸdziernika
 6.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek

Œp. Tadeusz Majtyka
 6.45 Œp. Anna W¹troba
 7.30 Œp. Bo¿ena Nowak
 8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB

dla Tadeusza Grobelnego, ¿ony Anny
i rodziców

12.00 Œp. Janina Mrugacz
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Janina Witek
Œroda 21 paŸdziernika
 6.00 Œp. Zdzis³aw Kowalski
 6.45 Œp. Bo¿ena Nowak
 7.30 Œp. Jadwiga Kubina
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Zofia Fidziñska
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi
- O b³. Bo¿e dla Martina, Katriny i syna
Majko
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i
Ziemi Œwiêtej
- Z okazji 18 r. urodzin - proœba o ³aski w
¿yciu doros³ym w duchu dziêkczynienia za
minione lata dla Katarzyny
- O cud uzdrowienia dla S³awomira przez
wstawiennictwo MB Nieustaj¹cej Pomocy i
œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Zofia Kolber
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Czes³aw Str¹czek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Zofia Kolber - 15 r. œm.

Œp. Jan Miarka - 1 r.œm.
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Werner Weiland
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Franciszek Zadora - 18 r.œm.
Œp. Piotr Rataj - 11 r.œm.
Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Œp. Stanis³aw Kornaœ
Czwartek 22 paŸdziernika
 6.00 Œp. Andrzej Pitu³ej
 6.45 Œp. Danuta Palarczyk
 7.30 Œp. Stanis³aw Musia³ - 10 r.œm.
 8.00 Œp. Kazimierz Lichiwarski
12.00 Œp. Janina Witek
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Janina Kochman
Pi¹tek 23 paŸdziernika
  6.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek
 6.45 Œp. Zofia Fidziñska
 7.30 Œp.  Maciej Trzupek
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Maria i Boles³aw Bando³a z rodzicami
18.00 Œp. Janina Witek

Œp. Barbara Zgrzybacz
Œp. Stanis³aw Zgrzybacz

Sobota  24 paŸdziernika
 6.00 Œp. Matylda i Stanis³aw
 6.45 Œp. Kazimierz Lichwiarski
 7.30 Œp.  Maria WoŸniak
 8.00 Œp. Janina Witek
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Heleny

w rocznicê urodzin
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Stanis³aw Wcis³o
Niedziela 25 paŸdziernika
  6.00 Œp. Anna i Ludwik Szczurek
  7.30 Œp. Janina Witek

Œp. Jan, Genowefa Filipiec, córka Anna
 9.00 Œp. Maria Mika
 9.00 Roków: O b³. Bo¿e i opiekê MB dla

W³adys³awy i Piotra w 55 r. œlubu
10.30 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Tadeusz Stanek - 20 r.œm.
13.30 Œp. W³adys³aw Listwan
18.00 Œp. Antoni Furdzik

(ci¹g dalszy na str. 4)

liki. By³a to gruntowna odnowa na-
szego koœcio³a – wymagaj¹ca wiel-
kiego nak³adu si³ i pieniêdzy. By³ to
wspólny wysi³ek mieszkañców mia-
sta. Wœród nich niektórzy wadowi-
czanie z³o¿yli du¿e ofiary pieniê¿ne.
Wci¹¿ ich wspominam w modlitwie.
Z uznaniem równie¿ myœlê o du¿ej
kulturze naszych parafian. Wadowi-
czanie maj¹ równie¿ wysokie poczu-
cie godnoœci osobistej. Nie mo¿na jej
bezkarnie naruszaæ. Piêknym atrybu-
tem ich osobowoœci jest poszanowa-
nie nauki. Chc¹ by ich dzieci siê
kszta³ci³y. Gor¹cym ich pragnieniem
jest, by katechizowane w szkole dzie-
ci równie¿ dodatkowo przygotowy-
wa³y siê do Sakramentu I Spowiedzi
i Komunii œw., Bierzmowania i Ma³-
¿eñstwa. W du¿ej czci jest dom, szko-
³a i koœció³. Z tych œrodowisk, w prze-
sz³oœci ale i obecnie, wyrastaj¹ wy-
bitne osobistoœci – pod wzglêdem
naukowym jak i religijnym. Jest gru-
pa ludzi bardzo oddanych ¿yciu reli-
gijnemu. Oni s¹ uczestnikami ró¿-
nych nabo¿eñstw. Na nich zawsze
mo¿na liczyæ.

Kiedy Ojciec Œwiêty stoj¹c na ryn-
ku kropi – wykonuje tê czynnoœæ
b³ogos³awi¹ce dobro, które dzieje siê
domach wadowickich. Niech ono siê
powiêksza w sercach wadowiczan.

Kropi równie¿, by wypêdzaæ z³e-
go ducha – IdŸ precz, szatanie!

Jakie braki mo¿na zauwa¿yæ
u mieszkañców miasta nad Skaw¹?
Rzuca siê w oczy niechêæ do spo-
³ecznego zaanga¿owania. Niech to
inni robi¹. Ja nie mam czasu. Nie
mogê nale¿eæ do ¿adnej wspólnoty,
czy grupy. Nie chcê siê wtr¹caæ
w nie moje sprawy. Moj¹ dzia³k¹ jest
tylko moja rodzina. Mój dom. Jemu
siê tylko chcê poœwiêciæ. Tylko jemu.
Nie zajmujê siê sprawami spo³ecz-
nymi, czy koœcielnymi. Czasami
myœlê o pewnym zobojêtnieniu,
a mo¿e znieczulicy. Zrobiê to, co mu-
szê, a resztê – to dajcie mi œwiêty
spokój. Na tym tle u ogó³u miesz-
kañców ujawnia siê pewien minima-
lizm religijny.

Taka postawa wadowiczan ma
przyczyny historyczne. Nasze mia-
sto przed wojn¹ i po wojnie by³o sil-
nie indoktrynowane. Putkowszczy-
zna mia³a w nim du¿y pos³uch. By³
to ruch radykalnie antyklerykalny.
Po wojnie nasze miasto sta³o siê sie-
dzib¹ prê¿nych komórek UB
i PZPR. Prezesi, dyrektorzy, pracow-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

nicy na wy¿szych stanowiskach byli
od nich uzale¿nieni. Stanowiska da-
wa³y du¿e pieni¹dze i presti¿. Zasa-
da marksistowska, ¿e byt kszta³tuje
œwiadomoœæ – owocowa³a w miesz-
kañcach Wadowic. G³owa meblo-
wana idea³ami komunistycznymi,
a kieszeñ wype³niana wysokimi apa-
na¿ami – torowa³a drogê ukrywania
religijnoœci. Nie mogê nara¿aæ swe-
go stanowiska – ukrywam swoj¹ re-
ligijnoœæ. Aktualne jest spostrze¿enie
zmar³ego filozofa, ks. Józefa Tisch-
nera o wci¹¿ ¿yj¹cych w naszym
spo³eczeñstwie – tak¿e w Wadowi-
cach ludziach, których okreœla³
homo sowieticus.

Do zaanga¿owania spo³ecznego
mieszkañców Wadowic przyczyni-
³a siê równie¿ stacjonuj¹ca w na-

szym mieœcie jednostka wojskowa,
a tak¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.
Wojsko mia³o swoj¹ orkiestrê. Mia-
sto czu³o siê bezpieczne, bo czuwa-
³a nad nim Pañstwowa Stra¿ Po¿ar-
na. Doœwiadczenie uczy, ¿e orkie-
stry, a tak¿e Ochotnicze Stra¿e Po-
¿arne bardzo wci¹gaj¹ do dzia³ania
mê¿czyzn. Uwra¿liwiaj¹ na potrze-
by innych. Na ofiarowanie swego
czasu tak na granie, jak i na ró¿nego
rodzaju æwiczenia.

Zauwa¿alny jest w Wadowicach
du¿y indywidualizm. Brak nam
wspólnotowoœci. Moglibyœmy wie-
le mieæ, gdybyœmy chcieli chcieæ.

Ojcze Œwiêty Janie Pawle II, Pa-
tronie nasz, nieustannie rozpalaj
w nas dobre pragnienia. Tak indy-
widualne, jak i spo³eczne.

Pielgrzymka do Mogi³y i £agiewnik

(ci¹g dalszy na str. 7)

W dniu 18 wrzeœnia 58-osobowa
grupa wraz z ks. Infu³atem wyrusza
na comiesiêczn¹ pielgrzymkê do
£agiewnik. Z racji Œwiêta Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego przypada-
j¹cego na 14 wrzeœnia, tym razem
zaczynamy od nawiedzenia klaszto-
ru oo. Cystersów w Mogile – stró-
¿ów sanktuarium Krzy¿a Mogilskie-
go szeroko znanego.

Œwiêto to rozpoczyna uroczystoœci
odpustowe trwaj¹ce przez ca³y ty-
dzieñ i gromadzi liczne rzesze czci-
cieli Mogilskiego Krzy¿a, tak miej-

scowych, ale i pielgrzymów z odle-
g³ych miejsc.

W czasie przejazdu ks. Infu³at pro-
wadzi rozwa¿ania na temat znacze-
nia s³owa „krzy¿”. S³owo to nieod-
³¹cznie kojarzy siê przede wszyst-
kim z cierpieniem, chorob¹, ró¿ne-
go rodzaju niepowodzeniem, nie-
szczêœciem. Patrz¹c jednak na krzy¿
stajemy przed ogromem niepojêtej
mi³oœci Tego, który da³ siê do tego
krzy¿a przybiæ. Jest wiêc symbolem
nadziei, pociechy dla stoj¹cego
przed nim cz³owieka szukaj¹cego

pomocy, zrozumienia, pociechy –
co te¿ potwierdzaj¹ liczne wota
dziêkczynne oraz rzesze nawiedza-
j¹cych to miejsce.

Wspomina te¿ odleg³e lata swoje-
go proboszczowania w pobliskich
Wzgórzach Krzes³awickich, piesze
pielgrzymki odpustowe oraz oko-
licznoœci przed³u¿enia uroczystoœci
odpustowych na ca³y tydzieñ.

Przed godz. 15.00 stajemy przed
mogilskim sanktuarium, mamy po-
dany plan – udzia³ w Koronce, Mszy
œw. oraz Droga Krzy¿owa.

O godz. 15.000 rozpoczynamy
odmawianie Koronki do Bo¿ego Mi-
³osierdzia, a po zakoñczeniu nastê-
puje œpiew II czêœci Gorzkich ¯ali.
Nastêpnie Msza œw. równie¿ w ka-
plicy Krzy¿a, któr¹ sprawuje jeden
z Ojców - witaj¹c zebranych infor-
muje o obecnoœci pielgrzymów
z Wadowic wraz z ks. Infu³atem,
jako wspó³koncelebransem.

Po Mszy œw. nastêpuje uca³owa-
nie relikwii Krzy¿a œw. Pozostajemy
na cichej osobistej modlitwie, zawie-

rzaj¹c swoje i polecone intencje, proœ-
by, podziêkowania, ¿e oto kolejny raz
dane nam jest stan¹æ przed cudow-
nym Krzy¿em. W Drodze Krzy¿o-
wej, której stacje rozmieszczone s¹
w du¿ym ogrodzie wokó³ klasztoru,
bierze udzia³ liczna grupa p¹tników.
Jest to Droga Krzy¿owa œpiewana,
do ka¿dej stacji odpowiednio dobra-
na zwrotka pieœni. Rozwa¿ania pro-
wadz¹cego bardzo krótkie, ale jak¿e
zapadaj¹ce w serce – „tak niewiele
trzeba, aby cz³owieka os¹dziæ, ska-
zaæ, w³o¿yæ na barki nie zas³u¿ony
ciê¿ar, pozbawiæ dobrego imienia –
jedno s³owa, jeden gest – tak ma³o,
a zarazem a¿ tak du¿o.”

Ale te¿ tak niewiele potrzeba, aby
drugiego cz³owieka zauwa¿yæ, w po-
trzebie wesprzeæ, pocieszyæ, wywo-
³aæ uœmiech – tylko jeden serdeczny
gest, dobre s³owo, tak pozornie nie-
wiele, ale to wi¹¿e siê z podarowa-
niem chwili swojego czasu, zrezy-
gnowaniem z czegoœ, a to nie zawsze
przychodzi ³atwo – ale warto zdobyæ
siê na to – choæ nie³atwo wzi¹æ
w ramiona krzy¿, jak œpiewano w re-
frenie.


