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Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.
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Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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EWANGELIA: £k 19, 1-10 Dzisiaj zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu

30. Niedziela Zwyk³a - 25 paŸdziernika 2015
ROCZNICA POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A W£ASNEGO
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialnego dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, którzy nasz koœció³ budowali i wci¹¿
troszcz¹ siê o niego.
2. We wtorek o godz. 16.00 spotkanie Stra¿y Honorowej NSPJ.
3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II. W tym tygodniu
szczególnie bêdziemy modliæ siê
o œwiêtoœæ kap³anów i nowe powo³ania.
4. W przysz³¹ niedzielê Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W naszej
bazylice nie bêdzie Mszy œw. o godz.
13.30. Na cmentarzu komunalnym
odprawimy w tym dniu Msze œw.
o godz.9.00, 11.00 oraz o 13.00 – po
niej procesja po cmentarzu. Na cmentarzu parafialnym Msze œw. o godz.
9.00 i 15.00.
5. W poniedzia³ek 2 listopada
Dzieñ Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
Msza œw. na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. Procesja ¿a³obna po
koœciele po³¹czona z wypominkami
o godz. 17.00. Ka¿dy, kto jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i nawiedzi koœció³ zyskuje odpust zupe³ny. Równie¿ ten, kto od 1 do 8 listopada na-

wiedzi cmentarz bêd¹c w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej i pomodli siê – zyskuje
odpust zupe³ny.
6. Pamiêtaj¹c o naszych bliskich,
którzy nas poprzedzili w drodze do
wiecznoœci, przyjmujemy na modlitewne wypominki za zmar³ych. Kartki
do zapisania bliskich zmar³ych s¹ na
o³tarzach bocznych. Prosimy o wyraŸne zapisanie nazwisk zmar³ych.
Jest tam te¿ informacja o mszach œwiêtych odprawianych 1 i 2 listopada
w koœciele i na cmentarzu.
W wypominkach rocznych modlimy siê ca³y rok przed wybran¹ msz¹
œw. niedzieln¹ oraz raz w miesi¹cu
odprawiana jest msza œw. w intencji
tych wypominanych. Te wypominki przyjmujemy w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
Za wypominanych w wypominkach jednorazowych modlimy siê
w miesi¹cu listopadzie na ró¿añcu,
codziennie o godz. 17.30. Mo¿na je
sk³adaæ w skrzyni ko³o chrzcielnicy,
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Mo¿na te¿ zamawiaæ msze œw.
zbiorowe za zmar³ych, odprawiane
na cmentarzu w dniu 1 i 2 listopada.
7. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30 polecamy zmar³ych Duszpasterzy naszej parafii
oraz Siostry zakonne.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Starego Miasta z Syrenk¹ poœrodku.
Dalej trasa prowadzi przez Krakowskie Przedmieœcie na Pl. Pi³sudskiego,
gdzie o godz. 12.00 uczestniczymy
w uroczystej odprawie warty przy
Grobie Nieznanego ¯o³nierza.
Ostatni punkt to Muzeum Powstania Warszawskiego. T³umy ludzi.
Przechodzimy przez kolejne sale,
ogl¹damy, s³uchamy. Nie sposób
wszystko zobaczyæ, musimy tu jeszcze powróciæ, gdzie bije serce powstañczej Warszawy. Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Archikatedra œw. Jana Chrzciciela.
Najstarsza œwi¹tynia Warszawy i jedno z najwa¿niejszych miejsc dla narodu polskiego. Mia³y tu miejsce
œluby i koronacje w³adców oraz wielu wa¿nych osobistoœci. W podziemiach katedry spoczywa kilkunastu
zas³u¿onych Polaków.
Spacerujemy uliczkami Starego
Miasta, podziwiaj¹c stare kamieniczki dochodzimy do najbardziej malowniczego placu Warszawy – Rynku

Pustostan

s¹ wielkim zderzeniem postaw laickich – ¿yje siê tak, jakby Boga nie
by³o z wartoœciami religijnymi. Polacy s¹ bardzo kuszeni uk³adania swego ¿ycia bez koœcielnych nakazów.
Pytanie Chrystusowe: „Czy wy chcecie ode Mnie odejœæ?” jest wci¹¿ aktualne. Dzisiejsze liczenie wiernych,
tzw. dominicantes oraz comunicantes, rzuca œwiat³o na religijnoœæ
wspó³czesnych Polaków, tak¿e wadowiczan.
Ks. Infu³at

Peregrynacja miniatur

gotowañ do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Krakowie, jest proszony
o kontakt w biurze Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŒDM (w soboty od 10.00 do 11.00). Informacje
s¹ na stronie internetowej parafii.

Dzisiaj w naszych koœcio³ach odbywa siê liczenie wiernych uczestnicz¹cych w mszach œw. oraz przyjmuj¹cych Komuniê œw. Po wojnie –
W³adza Ludowa nie pozwala³a budowaæ ¿adnych koœcio³ów. W czasach Solidarnoœci, która wywalczy³a wolnoœæ, spo³eczeñstwo nasze
zmobilizowa³o siê i wystawi³o wiele
nowych œwi¹tyñ. Czasy wspó³czesne

Symboli ŒDM
W ostatnich dniach zakoñczyliœmy
peregrynacjê Symboli ŒDM w rodzinach, które zadeklarowa³y chêæ przyjêcia pielgrzymów w przysz³ym
roku. Je¿eli ktoœ jeszcze chcia³by
przyj¹æ znaki do swojego domu, aby
modliæ siê w intencji dobrych przy-

ks. Adam
Garlacz
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Poniedzia³ek 26 paŸdziernika
6.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Stanis³aw ¯muda
7.30 Œp. Bo¿ena Nowak
8.00 Œp. Józef Œwiat³oñ - 19 r.œm., ¿ona
Dominika, syn Jan
12.00
18.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Wtorek 27 paŸdziernika
6.00 Œp. Barbara Chmura
6.45 Œp. Bo¿ena Nowak
7.30 Œp. Kazimierz Lichwiarski
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Tadeusz Warcho³
Œroda 28 paŸdziernika
6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
6.45 Œp. Andrzej Chowaniec
7.30 Œp. Tadeusz Seweryn
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Helena Gracjasz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Za ¿yj¹cych i zmar³ych z rodziny S³obodów
- O cud uzdrowienia dla S³awomira przez
wstawiennictwo MB Nieustaj¹cej Pomocy i
œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Tadeusz ¯elazny
Œp. Tadeusz i Maria Górscy
Œp. Czes³aw Str¹czek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia

Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Rokowski
Czwartek 29 paŸdziernika
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Domenico Puliano
6.45 Œp. Marian Ksi¹¿ek
W 10 r. œlubu Edyty i Sylwestra
o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski
7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
8.00 Œp. Kazimierz Lichiwarski
12.00 Œp. Tadeusz Paj¹k - zmarli rodzice
Zofia i Jakub
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Janina Witek
Pi¹tek 30 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³awa Piesko
6.45 Œp. Marian Ksi¹¿ek
7.30 Œp. Danuta Palarczyk
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Irena Zaj¹c
18.00 Œp. Janina Witek
Œp. Zdzis³aw Lewczuk
Sobota 31 paŸdziernika
6.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
6.45 Œp. Andrzej Pitu³ej
7.30 Œp. Barbara Chmura
8.00 Œp. Mieczys³aw Kud³acz
12.00 Œp. Maciej Trzupek
18.00 Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Maria WoŸniak
Niedziela 1 listopada
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Józef Rembiesa
Œp. s. Alojza ¯ydzik - 25 r.œm.
9.00 Œp. Jan i Danuta Szwed
10.30 Œp. ks. Stanis³aw M¿yk
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Jan Ga³uszka - 1 r.œm.

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê – Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Ta- 6 - deusza.

Dziêki wam – mog³em wiêcej
Bardzo dobrze, ze nasz wadowicki rynek, czyli plac Jana Paw³a II,
dalej realizuje piêkny plan, by
w wa¿nych papieskich dniach przykuwa³a nasz¹ uwagê wystawa obrazuj¹ca ¿ycie Œwiêtego naszego Patrona. Aktualna wystawa zatytu³owana jest: „By³ poœród nas.” Przegl¹daj¹c poszczególne zdjêcia dochodzê do przekonania, ¿e Wielki
Papie¿ nie tylko by³ wœród nas – On
wci¹¿ jest w naszych sercach i myœlach. Jest natchnieniem do postêpowania. Inspiruje nas.
D³ugo patrzy³em na obrazy ukazuj¹ce Jego wêdrówki – wci¹¿ w drodze! Po górach, jeziorach oraz œnie¿nych trasach. Na nartach, kajakach
i pieszo. Rzadko samotnie – chyba
na dró¿kach kalwaryjskich. Najczêœciej z innymi. By³o mu blisko do
ludzi – oni lgnêli do Niego. Nazwa³
nawet swoich najbli¿szych towarzyszy wêdrówek „Œrodowiskiem”.
W liœcie, który wystosowa³ 8 stycznia 1997 roku z Watykanu do Krakowa pisa³: „Do tradycji Œrodowiska
nale¿¹ ró¿ne formy wycieczek i wêdrówek – pieszych, rowerowych,
kajakowych, narciarskich. Wiele korzysta³em z waszych inicjatyw, z doœwiadczeñ sportowych i umiejêtnoœci. Nigdy bez was nie nawiedzi³bym, a przez to umi³owa³ jeszcze
bardziej tylu miejsc, które nale¿¹ do

bogactwa mojej Ojczyzny. Nie
wch³on¹³bym tego ca³ego bogactwa w sposób bardzo prosty, a jednoczeœnie bardzo autentyczny. Do
tego by³a potrzebna w³aœnie wasza
obecnoœæ.”
Chwytaj¹ za serce s³owa: „Wiele
korzysta³em z waszych inicjatyw.
Bez was nigdy nie nawiedzi³bym
tylu miejsc. Pomagaliœcie mi i za to
wam dziêkujê!” Jestem przekonany,
¿e ta wdziêcznoœæ ma te¿ charakter
zwrotny. Bez obecnoœci „Wujka” –
Ksiêdza Profesora Karola Wojty³y,
Jego inicjatyw – ta grupa nigdy by
nie by³a tam, gdzie j¹ ponosi³o. To
duch Wielkiego Wojty³y nieustannie
ich mobilizowa³.
Poruszony tymi wyznaniami muszê powróciæ do moich doœwiadczeñ. Du¿o w Wadowicach podró¿ujemy, pielgrzymujemy. Obliczy³em, ¿e w tym roku – 2015 wyje¿d¿aliœmy do ró¿nych miejsc a¿ 47 razy.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

szy, piêkniejszy œwiat. Dotychczas
byliœmy œwiadkami ró¿norakich posuniêæ naszej w³adzy. Swymi osi¹gniêciami bardzo siê chwal¹. Wci¹¿
ukazuj¹ zawrotne sukcesy. Na pewno zrobili du¿o, ale z pewnoœci¹
mogli wiêcej. Smutno mi, ¿e ani odchodz¹cy Prezydent, ani dotychczasowi Rz¹dcy nawet siê nie zaj¹knêli, aby wypowiedzieæ s³owa przeproszenia. A przecie¿ wielu jest skrzywdzonych. Zapomnianych. Niezauwa¿alnych. Stawianych w k¹cie.
Daj Bo¿e, by nowa w³adza, która
wy³oni siê na skutek naszego dzisiejszego g³osowania mia³a odwagê
i si³y do prowadzenia naszego narodu w piêkniejszy œwiat. ks. Infu³at

Dziêki waszej otwartoœci na poszczególne pielgrzymki wiele skorzysta³em, du¿o pozna³em, a przez
to jeszcze bardziej ukocha³em te
miejsca oraz œwi¹tynie, które nale¿¹
do bogactwa naszej Ojczyzny. Do
moich s³ów wdziêcznoœci do³¹czaj¹
siê ksiê¿a, którzy dawniej i obecnie
organizuj¹ w naszej parafii pielgrzymki krajowe i zagraniczne.
Myœlê równie¿, ¿e parafianie maj¹
du¿o szczêœcia, bo dziêki kap³anom
– chêtnym organizatorom kolejnych
wêdrówek – mog¹ poznawaæ piêkny polski, a tak¿e zagraniczny œwiat.
Dzisiaj w naszej OjczyŸnie s¹ wybory. G³osujemy na tych, którzy maj¹
mo¿liwoœci prowadziæ naród w lep-

Bogactwo stolicy
Pielgrzymki do Warszawy zawsze
ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, tak
by³o i tym razem, kiedy na 2-dniow¹
pielgrzymkê 19 i 20 wrzeœnia pojecha³a 52-osobowa grupa z ks. inf.
Jakubem Gilem.
Warszawa, to przede wszystkim
oœrodek wielkomiejski, gdzie wci¹¿
coœ siê dzieje i zmienia. W stolicy
nie brak zabytków pieczo³owicie
odtworzonych po wojennych zniszczeniach.
Nasze zwiedzanie rozpoczynamy
od cmentarza komunalnego – wojskowego. Przechodzimy obok kwa-
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ter weteranów powstania styczniowego, ¿o³nierzy poleg³ych podczas
I wojny œwiatowej oraz 1918-20
roku, obroñców Warszawy w 1939
roku, ¿o³nierzy WP, AK, AL, powstañców warszawskich. W Alei
Zas³u¿onych groby m.in. B. Bieruta, W. Gomu³ki, licznych pisarzy, poetów, muzyków i uczonych. W nowszej czêœci pomnik tych, którzy zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem.
Modlimy siê za zmar³ych pochowanych na tym cmentarzu.
Drugim miejscem s¹ £azienki, jeden z najpiêkniejszych zespo³ów
pa³acowo-parkowych w Europie,
zaliczony do najcenniejszych zabyt-

ków. Pani przewodnik zapoznaje
nas z histori¹ tego miejsca. Wêdrujemy alejkami, przechodzimy obok
Bia³ego Domku, Pa³acyku Myœliwskiego, Pa³acu na Wodzie, Teatru
na Wyspie.
Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej
w Wilanowie – to kolejny punkt
zwiedzania. Budowla ta bêdzie kompleksem koœcielno-muzealnym. Historia budowy Œwi¹tyni Najwy¿szej
Opatrznoœci liczy ponad 200 lat
i wi¹¿e siê z Konstytucj¹ 3 maja
z 1791 roku, kiedy to uchwa³¹ pos³ów Sejmu Czteroletniego podjêta
zosta³a decyzja o wybudowaniu
œwi¹tyni jako wotum wdziêcznoœci
za Konstytucjê. Kamieñ wêgielny
wmurowano na terenie dzisiejszego
Ogrodu Botanicznego UW w pobli¿u £azienek. III rozbiór Polski przerwa³ podjête prace. Dzia³ania na
rzecz budowy œwi¹tyni wznowiono
po odzyskaniu niepodleg³oœci w
1918 roku. Obiekt mia³ byæ zbudowany na Polu Mokotowskim. Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ jej realizacjê przez nastêpnych
kilkadziesi¹t lat. Z kolejn¹ inicjatyw¹
budowy œwi¹tyni wyst¹pi³ w 1989
roku prymas Józef Glemp. 2 maja
2002 roku zosta³ wmurowany kamieñ wêgielny i rozpoczêto budowê.
Mury œwi¹tyni, kopu³a, czêœæ dolna
s¹ ju¿ gotowe, ale czeka jeszcze
du¿o prac wykoñczeniowych.
Na nocleg jedziemy do Otwocka,
do Sióstr Zgromadzenia S³ug Jezu-

sa. Wieczorem i rano uczestniczymy
we mszy œw. odprawionej przez ks.
Infu³ata. Jedna z Sióstr zapoznaje nas
z histori¹ Zgromadzenia. S³ugi Jezusa naœladuj¹ Chrystusa w Jego ukrytym ¿yciu w Nazarecie i w Eucharystii. Nie nosz¹ habitu oraz nie ujawniaj¹ wobec œwiata swego powo³ania. Podstawowym ich zadaniem jest
troska o religijn¹ i spo³eczn¹ sytuacjê
dziewcz¹t. Prowadz¹ bursy, szko³ê
podstawow¹, przedszkole, œwietlice
œrodowiskowe.
Drugi dzieñ zwiedzania rozpoczynamy od wyjazdu na 30 piêtro Pa³acu Kultury i Nauki, sk¹d z tarasu
widokowego podziwiamy panoramê
stolicy. Potem Stare Miasto z Kolumn¹ Zygmunta, barokowy pomnik
ku czci króla Zygmunta III Wazy,
Zamek Królewski, dawna rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miejsce
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tu
odbywaj¹ siê równie¿ uroczystoœci
pañstwowe.
(ci¹g dalszy na str. 7)
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