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z rodziny. By³y to wypisywane wypominki. Zanosiliœmy je do koœcio³a
do ich odczytania i omodlenia. Kaligrafowanie rodzinnej sagi zmar³ych,
by³o zawsze po³¹czone z opowiadaniem babci na ich temat. Bardzo mnie
te historie rodzinne interesowa³y. Obserwowa³em jak babcia, wspominaj¹c
przesz³oœæ rodzinn¹, zasêpia³a siê,
a nawet w jej oczach widzia³em ³zy.
To dla niej by³a teraŸniejszoœæ. Jakby
siê czas zatrzyma³. Zmarli wypisywanie przeze mnie w jej wnêtrzu ¿yli.
Wracam do tamtych listopadowych
dni z mego dzieciñstwa. Z rozrzewnieniem wspominam wyrwan¹ kartkê z zeszytu – nie by³o wtedy ¿adnych pomocniczych druków – spisan¹ na nich moj¹ dzieciêc¹ rêk¹ litaniê przodków rodzinnych. By³a
to swoista liturgia. £¹czenie dziejów rodziny Gilów ze sprawami
Bo¿ymi. Kiedy po latach babcia
odesz³a do wiecznoœci – zastanawia³em siê, kto z domowników
pod koniec paŸdziernika zadba
o przypominanie spisywania wykazu przodków rodzinnych, o których
powinniœmy pamiêtaæ. Doœwiadczy³em wtedy równie¿ prawdziwoœci przys³owia: „Gdy odchodzi
starszy cz³owiek – to tak jakby
sp³onê³a kolejna biblioteka.” ks. Infu³at
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Oto lud wierny, szukaj¹cy Boga.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOKALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A

LISTU ŒWIÊTEGO JANA APOSTO£A

Ap 7,2-4.9-14 Wielki t³um zbawionych

1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest

PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteœcie utrudzeni i obci¹¿eni, a Ja was pokrzepiê.

EWANGELIA: Mt 5,1-12a Osiem b³ogos³awieñstw
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Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
1. Dzisiaj Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych. W bazylice nie odprawiamy mszy œw. o godz. 13.30. Na
cmentarzu komunalnym 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.
2. Jutro 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 nawiedzi cmentarz bêd¹c
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i pomodli siê – zyskuje odpust zupe³ny.
3. Za wypominanych w wypominkach jednorazowych modlimy siê
w miesi¹cu listopadzie na ró¿añcu,
codziennie o godz. 17.30.
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. Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona bêdzie modlitwom za ma³¿onków.
5. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Dodatkowa Msza

œw. o godz. 16.30. W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna.
W tym dniu na Mszê œw. o godz.
18.00 zapraszamy m³odzie¿ oraz
wolontariuszy na wspóln¹ modlitwê
i adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w intencji dobrego przygotowania do Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Do wspólnej modlitwy zapraszamy
tak¿e starszych oraz m³odzie¿ gimnazjaln¹ z klas pierwszych przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania
w naszej parafii. Po nabo¿eñstwie –
spotkanie.
6. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa.
Na tê Mszê œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿
wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotê odwiedzamy chorych
z sakramentami œwiêtymi. O godz.
17.30 zapraszamy na Wieczór Jana
Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.
7. W przysz³¹ niedzielê zmianka ró¿añcowa i Msza œw. w intencji zmar³ych cz³onków ¯ywego Ró¿añca
o godz. 7.30, a o godz. 13.30 Msza
œw. w intencji rocznych dzieci.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

miejsca i jego wyj¹tkowoœæ. Po wiekach œwietnoœci, pocz¹wszy od pocz¹tku XIX wieku, klasztor niestety
popada³ w ruinê. Obecnie powoli
przywracany jest blask tego miejsca.
Po zwiedzeniu klasztoru ostatnim
punktem naszego wyjazdu by³a
Szczawnica. Czêœæ osób pojecha³a
tam autokarem, a pozosta³a czêœæ
o w³asnych si³ach postanowi³a pokonaæ ok. 10 km odcinek tzw. Drogi
Pieniñskiej, która biegnie wzd³u¿ prawego brzegu rzeki Dunajec. Pogoda
dopisywa³a, a widoki na trasie zrekompensowa³y trud, jaki w³o¿yliœmy
w pokonanie tego odcinka. Œmia³o
mogê stwierdziæ, ¿e trakt ten jest jednym z najpiêkniejszych szlaków
w Pieninach . Stanowi te¿ alternatywê dla sp³ywu tratwami. Wêdruj¹c t¹
drog¹ mo¿na na spokojnie podziwiaæ
wszystkie najpiêkniejsze zak¹tki
prze³omu Dunajca. Pieniny w porze
jesiennej przybieraj¹ niezwyk³e barwy i warto odwiedziæ to miejsce w³aœnie w tym czasie.
Po dotarciu do Szczawnicy i chwilowym odpoczynku wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹ do Wadowic.
Sk³adamy podziêkowania dla
wszystkich uczestników tej krótkiej,
aczkolwiek niezwykle bogatej w wra¿enia pielgrzymki oraz jej organizatorowi ks. Jakubowi Gilowi i Pani
Marii Zadorze za profesjonalne oprowadzenie po tych miejscach.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

o sobie: ,,Czasami siê œmiejê, ¿e najpierw jestem cz³owiekiem, potem filozofem, potem d³ugo, d³ugo nic,
a dopiero potem ksiêdzem”. Zosta³
zapamiêtany jako nauczyciel wolnoœci, solidarnoœci oraz nadziei.
Po przybyciu do £opusznej udaliœmy siê na miejscowy cmentarz. Tam
przy grobie ks. J. Tischnera oraz
ks. Paw³a Potocznego, który pochodzi³ z Wadowic, a w £opusznej by³
osob¹ bardzo cenion¹ i szanowan¹
odmówiliœmy koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia. Dla mnie niezwykle
wymowna jest p³yta znajduj¹ca siê
na grobie ks. J. Tischnera. Ciê¿ka,
masywna, surowa p³yta z wyraŸnie
zaznaczonym zarysem gór. Do tego
krzy¿. Droga biegn¹ca do krzy¿a, tak
jak wêdrówki grzbietami górskimi
jest pe³na wyrzeczeñ i niebezpieczeñstw, które na nas czyhaj¹. Resztê ka¿dy z nas dopowiedzieæ powinien sobie sam. Nastêpnie zwiedziliœmy XV-wieczny drewniany koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy i œw. Antoniego Opata.
Po opuszczeniu £opusznej udaliœmy siê do Czerwonego Klasztoru na
S³owacji. Ufundowany siedemset lat
temu i budowany przez wiele lat by³
najpierw domem zakonu Kartuzów,
potem zaœ najbardziej restrykcyjnego zakonu Kamedu³ów. Zwiedzaj¹c
kolejne pomieszczenia i dziedziniec
mo¿na by³o poczuæ historiê tego
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Uczestniczka pielgrzymki

Poniedzia³ek 2 listopada
6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
6.45 Œp. Barbara Chmura
7.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
8.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za
wszystkich zmar³ych Ksiê¿y,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Micha³ Piskurewicz - 16 r.œm.
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Wtorek 3 listopada
6.00 Œp. Zdzis³aw Kowalski
Œp. Stanis³aw Firek - 1 r.œm., Krystyna
Firek, Ryszard Smoliñski
6.45 Œp. Józef Choczyñski
7.30 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
8.00 O b³. Bo¿e - dziêkczynna z ok. urodzin
dla Leokadii Knapik
12.00 Œp. Julian, Helena, Ryszard Garbieñ,
Katarzyna i Andrzej Garbieñ
18.00 Œp. Antoni Furdzik, ¿ona Aniela
Œp. Marian Kupczyk - 12 r.œm.
Œroda 4 listopada
Wspomnienie œw. Karola Boromeusza, biskupa
6.00 Œp. Maciej Trzupek
6.45 Œp. Danuta Palarczyk
7.30 Œp. Bronis³awa i Marian Grzybczyk
8.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
12.00 Œp. Melania i Józef Drwal, syn Andrzej
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Jan Baca - r. œm.
Œp. Maria Malczyk
Œp. Jerzy Godek

Pogrzeb

Czwartek 5 listopada
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Domenico Puliano
6.45 Œp. Marian Ksi¹¿ek
7.30 Œp. Zofia Fidziñska
8.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
12.00 Œp. Zenon Knapik - 5 r.œm.
18.00 Œp. Maria WoŸniak
Œp. Barbara Chmura
Pi¹tek 6 listopada
6.00 Œp. Janina Mrugacz
6.45 Œp. Kazimierz Lichwiarski
7.30 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Jadwigi
i Paw³a w 25 r.œlubu
16.30 Œp. Barbara Chmura
18.00 Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora z dzieæmi
Œp. Janina Mastalska
Sobota 7 listopada
6.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
6.45 Œp. Robert Sediwy
7.30 Œp. Kazimierz Lichwiarski
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Danuta Palarczyk
Œp. Barbara Chmura
Niedziela 8 listopada
6.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Za Zmar³ych z ¯ywego Ró¿añca
Œp. W³adys³aw Stawowy
9.00 Œp. Zofia Warmuz - 12 r.œm.
Œp. Józef Warmuz - 2 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Adam Korzeniowski - 4 r.œm.
10.30 Œp. Jan Ciep³y i rodzice
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
13.30 Roczki
18.00 W 29 r. œlubu Bo¿eny i Andrzeja
z proœb¹ o b³. Bo¿e dla rodziny

Œp. Ryszard Kuba, ur. 1951 r., zam. ul.£azówka
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W³aœnie dlatego cz³owiek jest tak
wa¿ny poniewa¿ jest bram¹ do Boga.
Cz³owiek to otwarte drzwi prowadz¹ce w kierunku Boga. Dla wyznawcy Chrystusa zbawienie jest na
wyci¹gniêcie rêki: „By³em g³odny,
spragniony, nagi, chory, w wiêzieniu, w przytu³ku… rozpoznaliœcie
Mnie.” Los ka¿dego cz³owieka, jego
historia uto¿samia siê z Chrystusem.
Mi³osierna mi³oœæ realizowana przez
cz³owieka jest najprostsz¹ drog¹ do
Bo¿ego zbawienia. Paradoksem
ewangelicznym s¹ s³owa: „Jak ciasna i w¹ska jest droga prowadz¹ca
do zbawienia.” A przecie¿ wci¹¿
¿yjemy wœród ludzi. Mamy z nimi
kontakt. Prze¿ywamy ró¿norakie relacje. Nie ma cz³owieka, który by³by pozbawiony kontaktu z drugim.
Gdyby nawet nie by³o fizycznych,
to s¹ duchowe. W zakonach o regu³ach bardzo surowych, nawet w pustelniach – zakonnicy wspieraj¹ swymi modlitwami ludzkie potrzeby.

Jak ¿yæ?
Jesteœmy œwiadkami obumierania
przyrody. Coraz czêœciej widaæ obdarte z liœci konary. Wyrastaj¹ z ziemi kikuty drzew. Kwiaty sw¹ wielobarwnoœci¹ i zapachem nie raduj¹
cz³owieka. Przeminê³a wiosna, zapomnieliœmy o gor¹cym lecie, a jesieñ,
co wieloma barwami lœni – równie¿
szybko przelatuje.
¯ycie ludzkie bardzo szybko przemija, a czym wiêcej cz³owiek ma lat,
tym bardziej przekonuje siê, ¿e szybko mu czas leci – choæ niejednokrotnie siê zdarza, ¿e staroœæ mu siê bardzo d³u¿y.
Z wielk¹ satysfakcj¹ myœlê o rozjaœnieniu ¿ycia ludzkiego przez nauczanie Jezusa. Niejednokrotnie
w liturgii wspominamy, ¿e Chrystus
na ¿ycie cz³owieka rzuci³ nowe œwiat³o przez Ewangeliê. Bardzo je rozszerzy³, pog³êbi³. Uczyni³ je sensowne. Jezus naucza, ¿e ka¿de ¿ycie
ludzkie ma w oczach Bo¿ych niewymiern¹ wartoœæ. Potrzebny i wa¿ny
jest zdrowy i chory. Zdolny i niepe³nosprawny. Chrzeœcijañstwo bardzo
silnie podkreœla, ¿e ka¿dy cz³owiek
– niezale¿nie od tego jak¹ posiada
kondycjê – ma sw¹ wyj¹tkow¹ godnoœæ. Z tego powody zas³uguje na
szczególny szacunek.
Pan Jezus w Ewangelii mocno podkreœla, ¿e najprostsza droga do Niego prowadzi poprzez cz³owieka.

(ci¹g dalszy na str. 4)

-3-

twychwstanie i ¿ycie. Kto we Mnie
wierzy, nie umrze na wieki. Bêdzie
mia³ ¿ycie wieczne.” Œmieræ nie
koñczy ¿ycia ludzkiego. Zmienia
siê, ale nie ma swego kresu. Wielu
z rodzin, którym umar³ najbli¿szy –
daje œwiadectwo, ¿e on mu siê czêsto œni. Odczuwa jego bliskoœæ. Jest
z nim w bezpoœrednich relacjach.
Te ludzkie prze¿ycia Koœció³ wyra¿a w nauczaniu o Tajemnicy
Œwiêtych Obcowania. Wyra¿amy
w nim bliskoœæ œwiata umar³ych ze
œwiatem ¿ywych. Raczej trzeba tu
poprawnie napisaæ, ¿e jest to wzajemna ³¹cznoœæ œwiata widzialnego
ze œwiatem niewidzialnym.
Z chwil¹ œmierci – rodzimy siê.
Umieramy dla tej ziemi, a poczynamy siê do wiecznej. Pozwólmy siê
prowadziæ Jezusowi w ziemskiej
OjczyŸnie po to, byœmy mogli
w pe³ni korzystaæ z niebieskiego domu.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Dziêki Ewangelii ka¿dy okres
¿ycia ludzkiego mo¿emy prze¿ywaæ w sposób piêkny, ciekawy
i bogaty. Urocze mo¿e byæ dzieciñstwo, m³odoœæ, dojrza³oœæ i staroœæ.
Dziêki ³asce Bo¿ej, poprzez wspó³pracê z Bogiem, mo¿emy je jak najpiêkniej kszta³towaæ, modelowaæ.
Byleby nam nie zabrak³o chêci do
wspó³pracy.
Nape³nia mnie równie¿ nadzieja,
gdy myœlê o nauczaniu Jezusa o nowym ¿yciu – przed³u¿aj¹cym siê
w nieskoñczonoœæ. Pogañskie spojrzenie bardzo ogranicza³o nasze
¿ycie. Sp³aszcza³o je do wymiarów
przydatnoœci. Potrzebny, u¿yteczny
– ma racjê bytu, niech ¿yje. Gdy ju¿
jest nieprzydatny, chory – na œmietnik z nim. Niech nie zajmuje miejsca wœród ¿yj¹cych. Jak¿e nie cieszyæ siê z zapewnienia Jezusowego
o ¿yciu wiecznym: „Ja jestem zmar-

Pielgrzymka do £opusznej, Czerwonego Klasztoru
oraz szlakiem Dunajca
Ju¿ w 1858 r. Maria Steczkowska we wstêpie do ksi¹¿ki pt. ,,Obrazki
z podró¿y do Tatrów i Pienin” pisa³a:
Pewna jestem, ze najbujniejsza wyobraŸnia w z³otych snach swoich nic podobnego nie wymarzy – jest to zaczarowana kraina, jakby droga do lepszego œwiata…poznawanie cudów przyrody, którymi Bóg tak hojnie polsk¹ ziemiê uposa¿y³, jest obowi¹zkiem
ka¿dego, co siê na niej urodzi³ o ile czas i okolicznoœci pozwol¹.
Zachwyt nad piêknem pieniñskiej
przyrody, a tak¿e chwile refleksji
w £opusznej przy grobie ksiêdza
prof. Józefa Tischnera oraz podczas
zwiedzania Czerwonego Klasztoru.
Tak w jednym zdaniu mo¿na streœciæ pielgrzymkê, która odby³a siê
10 paŸdziernika 2015 r.

ks. Infu³at

Œwiadek historii
Rozczulaj¹ce wspomnienia ³¹cz¹ siê w mojej pamiêci z obecnymi dniami. Jako
ch³opak szkolny pe³ni³em
w tamtych dniach, w rodzinnym domu, rolê sekretarza.
Bywa³o to przez kilka wieczorów. Siedzia³em przy
babci, która mi dyktowa³a
imiona i nazwiska zmar³ych
(ci¹g dalszy na str. 8)

Nasze pielgrzymowanie pod przewodnictwem ksiêdza Jakuba Gila
oraz Pani Marii Zadory rozpoczêli-4-
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œmy o godzinie 6.00 . Mimo wczesnej pory i bardzo ch³odnego poranka w dobrych nastrojach ruszyliœmy
autokarem do £opusznej. Widok
wschodz¹cego s³oñca i niezwykle
ubarwionego nieba zapowiada³, ¿e
ten dzieñ bêdzie obfitowa³ w niezapomniane prze¿ycia.
£opuszna to niewielka wieœ po³o¿ona u podnó¿a Gorców. W tym miejscu
dorasta³, uczêszcza³
do szko³y powszechnej, odprawi³ mszê
prymicyjn¹ i czêsto
tu powraca³ ks. Józef
Tischner. Postaæ wyj¹tkowa i niezwykle
wa¿na dla wielu ludzi. Osoba, która nie
ucieka³a od problemów ówczesnego
œwiata, budzi³a wœród ludzi zaufanie,
potrafi³a rozmawiaæ, inspirowa³a,
uczy³a wiary. Ks. Tischner mawia³
(ci¹g dalszy na str. 7)

