Chrzest Œw.
Z radoœci¹ zawiadamiamy,
¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y
Sakrament Chrztu:

Julia Nadia Graca
córka Daniela i Dominiki
Zuzanna Joanna Cabak
córka Krzysztofa i Joanny
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Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcê swego.

Hanna Jamróz
córka Karola i Elwiry
Aleksandra Anna Dorociñska
córka Arkadiusza i Anny
Módlmy siê za te dzieci,
aby wzrasta³y w wierze
dla chwa³y Boga
i Koœcio³a powszechnego.
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PIERWSZE CZYTANIE Z PIERW-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-

SZEJ KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ
1 Krl 17, 10-16 Uboga wdowa karmi Eliasza

BRAJCZYKÓW:
Jedyna ofiara Chrystusa
Hbr 9, 24-28

B³ogos³awieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
Ewangelia Mk 12, 38-44 Wdowi grosz

Dopiero teraz

32. Niedziela Zwyk³a - 8 listopada 2015
1. W œrodê 97. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W tym dniu kancelaria
parafialna nieczynna.
2. W przysz³¹ niedzielê 15 listopada odpust parafialny Ofiarowania NMP. Suma odpustowa
o godz. 12.00, na której zaœpiewa nasz chór parafialny obchodz¹cy 80-lecie powstania. Bêdzie to dzieñ modlitwy za kap³anów i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii oraz o nowe
powo³ania.
3. Zapraszamy na ró¿aniec
z wypominkami codziennie
o godz. 17.30.
4. Pouczenie przedchrzcielne
w pi¹tek o godz. 19.00.
5. Na Apel Jasnogórski jedziemy w dzieñ Matki Bo¿ej Mi³osiernej 16 listopada. Wyjazd
15.45. Koszt 35 z³.

Listopadow¹ pielgrzymkê do
Krakowa odbêdziemy w pi¹tek
20 listopada. Odwiedzimy na
cmentarzu Rakowickim grób
ks. infu³ata Kazimierza Sudera
oraz Rodziców Ojca Œwiêtego.
W sanktuarium Mi³osierdzia bêdziemy modliæ siê o mi³osierdzie
dla naszych zmar³ych. Wyjazd
godz. 12.00. Koszt 20 z³.
6. W najbli¿szych dniach Panowie: Koœcielny i Organista
bêd¹ dorêczaæ op³atki na stó³
wigilijny dla Rodzin naszej parafii. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten sposób wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹
pracê w naszej parafii.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

W tym roku wyraŸnie dostrzeg³em, ¿e nasza parafia przez ca³e
wieki by³a pod wezwaniem
Wszystkich Œwiêtych. Tytu³ koœcio³a by³ wymalowany na du¿ym obrazie znajduj¹cym siê
w o³tarzu g³ównym, a wyobra¿aj¹cym scenê pochodu okreœlonych postaci do Boga w Trójcyjedynego. Malarz tê prawdê wyrazi³ w czterostopniowym uk³adzie. Dawny obraz Wszystkich
Œwiêtych ods³aniany jest do dnia
dzisiejszego przez Pana Koœcielnego, w okresach przygotowania
do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Œwi¹t Wielkanocnych oraz
Wszystkich Œwiêtych. W szczegó³ach jest s³abo rozpoznawalny
z uwagi na jego wysokie umieszczenie i ma³e oœwietlenie.
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W 1836 roku tutejszy
proboszcz, ks. Miko³aj
Zamojski prosi³ ówczesnego papie¿a Grzegorza XVI o zmianê tytu³u
koœcio³a na Ofiarowanie
Najœwiêtszej Maryi Panny. Nie znam jego w³aœciwego uzasadnienia
tej zmiany. Jako d³ugoletni duszpasterz jestem
przekonany, ¿e tytu³
Wszystkich Œwiêtych wraz z jego
odpustem 1 listopada, by³ bardzo
niepraktyczny. Trudno by³o obchodziæ odpust w tym dniu,
w którym ludzie szli na groby
swoich najbli¿szych. Nie wiem
te¿, z jakiego powodu by³y Proboszcz prosi³, aby koœció³ wadowicki nosi³ nowy tytu³ Maryjny,
ale rzadko w Koœciele u¿ywany
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi
Panny. Wiem natomiast, ¿e ten
nowy tytu³ Maryjny nie jest wyraŸnie uwidoczniony w o³tarzu
g³ównym. Tam znajdujemy obraz
Niepokalanego Poczêcia nakryty srebrn¹ sukienk¹. Bêdê
wdziêczny, gdy znawcy tego tematu uzupe³ni¹ podane wiadomoœci.
ks. Infu³at

Poniedzia³ek 9 listopada
6.00 Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Robert Sediwy
7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
8.00 Œp. Danuta Palarczyk
12.00 Œp. Eugeniusz Chrapek
18.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Barbary
o zdrowie i dalsze ³aski w 91 r. urodzin
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Wtorek 10 listopada
6.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
6.45 Œp. Zofia Fidziñska
Œp. Tadeusz Majtyka
7.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
8.00 Œp. Jan i Anna - r. œm.
12.00 Œp. Andrzej Pitu³ej
18.00 Œp. Maria Mika
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œroda 11 listopada
6.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
6.45 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas
7.30 Œp. Jan Œliwa - 20 r. œm.
8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 28 r.œm.
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Zofia WoŸniak - 1 r.œm.
Œp. Stanis³aw Str¹czek
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Maria Malczyk
Œp. Danuta Paj¹k - 1 r.œm.
Œp. Leokadia Szklarczyk - 8 r.œm.
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Stefania i Jan Kowalczyk
Czwartek 12 listopada
6.00 Œp. Robert Sediwy
6.45 O b³. Bo¿e dla ¿yj¹cych i wieczne zbawienie
dla zmar³ych z rodziny Aldovanni
7.30 Œp. Danuta Palarczyk
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8.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
12.00 Œp. Anna i Szczepan Radwan, Maria
i Jan Œliwa
18.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Barbara Chmura
Pi¹tek 13 listopada
6.00 Œp. Barbara Sabuda
6.45 Œp. Irena Zaj¹c
7.30 Œp. Robert Sediwy
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 O b³. Bo¿e za wstawiennictwem
œw. Jana Paw³a II dla Zofii Bara
18.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Maciej Trzupek
Sobota 14 listopada
6.00 Œp. Krystyna Waligórska
6.45 Œp. Stanis³aw ¯muda
7.30 Œp. Kazimierz Lichwiarski
8.00 Œp. Barbara Chmura
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Jan i Maria Odrow¹¿, Jan i Rozalia Gibas
Œp. Piotr i Stanis³awa Cieœlik, s. Boles³aw
Niedziela 15 listopada
6.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
7.30 Œp. Melchior Ksi¹¿ek
Œp. Tomasz i Anna M³odochowscy
9.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak
9.00 Roków: Œp. Ludwik i Zofia Szymczak
10.30 Œp. W³adys³aw Listwan
12.00 Za parafian
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – rocznica poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej, we wtorek –
wspomnienie œw. Leona Wielkiego,
papie¿a i doktora Koœcio³a, w œrodê
– wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa, w czwartek – wspomnienie œw. Jozafata, biskupa i mêczennika, w pi¹tek – wspomnienie
œwiêtych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
mêczenników Polski.

¿enie walki biblijnego Goliata
z Dawidem. Odczuwa³o siê
wielk¹ niewspó³miernoœæ tych
dwóch kandydatów.
To by³a walka pychy
z pokor¹. K³amstwa
z prawd¹. Ob³udy ze
szczeroœci¹.
Zwyciêstwo rzetelnoœci i szczeroœci ukaza³o piêkno ducha
polskiego. Majowa klêska – silnym echem odbi³a siê w paŸdziernikowych zmaganiach.
I tym razem Polacy po raz kolejny poszli za prawd¹. Przygl¹daj¹c siê tak wyborczej kampanii
prezydenckiej jak i rz¹dowej
przypomnia³em sobie przejmuj¹ce œwiadectwo Robotnika
z Czerwcowego Poznania z 1956
roku, który z ogromnym smutkiem, a jednoczeœnie niezwyk³¹
¿arliwoœci¹ w mowie wypowiada³ znamienne s³owa: „Bo my
mo¿emy obejœæ siê nawet bez
chleba i bez pieniêdzy, ale nie
odbierajcie nam prawdy. Nie
karmcie nas fa³szem i zak³amaniem. ¯¹damy prawdy!”
Ostatnie tygodnie zmagania siê
o g³osy by³y pod wyraŸnym
sztandarem, na których by³y na-

Zbieraj¹c myœli

Przed Narodowym Œwiêtem
Niepodleg³oœci, które obchodzimy w najbli¿sz¹ œrodê 11 listopada, zastanawiam siê, co siê
zmieni³o w tym roku w prze¿ywaniu tego dnia. Mam przekonanie – ¿e nabra³ wyraŸniejszych
kolorów
bia³o-czerwonych.
Jeszcze bardziej uto¿samiamy
siê z nasz¹ Ojczyzn¹.
Przypominam sobie, jak na
wiosnê tego roku, w kampanii
prezydenckiej, jednoznacznie
g³oszono zwyciêstwo ówczesnego prezydenta. Podkreœlano, ¿e
cieszy siê on w naszym narodzie
szczególnym autorytetem. Jest
doskona³ym mê¿em stanu, dbaj¹cym o Ojczyznê. Dziennikarze
i publicyœci przeœcigali siê
w jego pochwa³ach. Uwierzy³
pochlebcom. Kiedy stan¹³ z nim
w szranki nowy kandydat Pan
Andrzej Duda, to mia³o siê wra-
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

bezpieczeñstwa. Zdrowe myœlenie Polaków nie zosta³o st³amszone przez rozsiewane lêki. Nie
zwyciê¿y³ strach, lecz rozwaga.
Jeszcze jedno zwyciêstwo tegorocznych wyborów. Podnios³y
siê ha³aœliwe glosy na temat Polski jako pañstwa wyznaniowego.
Koœció³ stawa³ siê wrogiem spo³eczeñstwa. Polacy winni siê wyzwoliæ z pêt wiary i Koœcio³a.
Niech wreszcie krzy¿, który panuje na sali parlamentarnej –
zostanie usuniêty. Niech w Polsce zapanuje pe³na swoboda na
wzór pañstw zachodnioeuropejskich. Wiara nie powinna mieæ
¿adnego g³osu w ¿yciu publicznym. Milcz¹cy Bóg. Milcz¹cy
Koœció³. Wybory Polaków wskaza³y, ¿e z posiedzeñ sejmowych
wyprowadzono ha³aœliwych
wrogów Boga, Koœcio³a i Krzy¿a, a Chrystus Ukrzy¿owany dalej w sali sejmowej króluje.

pisane s³owa: „Chcemy, ¿eby
w ¿yciu spo³ecznym bia³e by³o
bia³ym, a czarne czarnym.”
Nape³nia mnie duma, ¿e w tegoroczne Œwiêto Niepodleg³oœci
po raz kolejny wykazaliœmy, ¿e
w ¿yciu naszym zasada ewangeliczna: „Ja jestem Drog¹, Prawd¹
i ¯yciem” – wci¹¿ jest aktualna.
Obserwuj¹c przedwyborcz¹
kampaniê z przera¿eniem myœla³em, jak bardzo u¿ywa siê s³ów
zastraszania. G³oœno mówiono:
trzymajcie siê nas, gdy¿ g³osuj¹c na naszych przeciwników
zejdziecie z XXI wieku do œredniowiecza. Zgodzicie siê na
pañstwo fundamentalistyczne.
Polska wyznaniowa. Bez nas
Polska stanie siê zacofana i tradycyjna. Nowoczesnoœæ bêdzie
pogrzebana. Nieustannie nas
straszono: gospodarczo, politycznie, œwiatopogl¹dowo.
Wiadomo, ¿e cz³owiek boi siê
o sw¹ przysz³oœæ. Lêka siê o los
swych najbli¿szych. Pragnie

ks. Infu³at

Tyski Wieczór Uwielbienia
W paŸdziernikowe popo³udnie
grupa osób z parafii œw. Piotra
i z Bazyliki Ofiarowania udaje
siê w pielgrzymce na XXIX Ty-
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ski Wieczór Uwielbienia. Parafia b³. Karoliny Kózkówny goœci osoby z ro¿nych stron Polski,
a nawet z zagranicy. Ludzie

przyje¿d¿aj¹ bo…Pan Bóg na
Tyskich Wieczorach Uwielbienia objawia swoj¹ moc i... czyni
cuda! Trzy razy w roku do tej
œwi¹tyni œci¹gaj¹ t³umy. Przychodzi te¿ sporo sceptyków, dla
których jedynym rozpoznawalnym cz³onem nazwy by³o dot¹d
s³owo „Tyskie”. Wracaj¹ przemienieni.
Kap³an wchodzi w szpaler
st³oczonych miêdzy ³awkami
wiernych b³ogos³awi¹c ich Najœwiêtszym Sakramentem. Nastêpuje modlitwa uwielbienia.
Jak mówi³a jedna z organizatorek modlitwy: „Postawiliœmy
na uwielbienie, bo to najwa¿niejsza modlitwa. Zazwyczaj
skupiamy siê na proœbie, czasem, gdy nam siê przypomni,
dziêkujemy, a to w³aœnie uwielbienie Boga, zachwyt Jego
piêknem i mi³oœci¹ jest kwintesencj¹ modlitwy! Uczy³am siê
jej od Maryi. Dla mnie idea³em
uwielbienia jest Jej Magnificat.
Uwielbienie to te¿ najpiêkniejsza forma modlitwy”.
Wspó³czesny Koœció³ cierpi
na zanik œwiadomoœci realnej
obecnoœci Chrystusa – dopowiada dr Aleksander Bañka, filozof. Dziœ tysi¹ce ludzi odkrywa, ¿e Hostia na o³tarzu to re-

alnie obecny Bóg, a nie jakaœ
idea zaklêta w chlebie. Za czasów Chrystusa ludzie mieli problem, by odkryæ w tym konkretnym Cz³owieku Boga. My mamy
problem, by w kawa³ku chleba
odkryæ ¿yw¹ obecnoœæ. Podczas
Wieczorów Uwielbienia dochodzi do wielu duchowych i fizycznych uzdrowieñ. Charyzmat uzdrawiania nie jest przypisany do konkretnej osoby, ale
jest dany wspólnocie, która g³osi Dobr¹ Nowinê.
Ludzie doœwiadczaj¹ ¿ywej
i realnej obecnoœci Pana ukrytej
w hostii. Czas siê tu nie liczy,
m³odzi, dzieci, starsi, mê¿czyŸni w sile wieku przez trzy godziny stoj¹ w przepe³nionym koœciele modl¹c siê nie patrz¹c
z niecierpliwoœci¹ kiedy to siê
skoñczy, dlaczego? Kiedy mamy
¿yw¹ wiarê, gdy przychodzi
Duch Œwiêty ju¿ On sam modli
siê w nas… to niesamowite doœwiadczenie.
A mo¿e w naszym piêknym mieœcie zainicjujemy takie wieczory uwielbienia? Panie do kogó¿
pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego.
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Œwiadectwo jednej z uczestniczek
(imiê znane redakcji)

