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modli³ siê inicjator Œwiatowych Dni
M³odzie¿y, rozpoczn¹ duchow¹ wêdrówkê na spotkanie z G³ow¹ Koœcio³a - Papie¿em Franciszkiem.
Delegaci bêd¹ mieszkaæ w Domu
Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Sanktuarium Matki
Bo¿ej, tak samo wa¿nym dla
œw. Jana Paw³a II, bêd¹ uczestniczyæ
w liturgii Eucharystycznej w pi¹tek
27 listopada. Natomiast w sobotê 28
listopada zobacz¹ Kraków. Z szczególnym zainteresowaniem bêd¹ ogl¹daæ miejsca wydarzeñ centralnych
ŒDM, a wiêc B³onia i Campus Misericordiae w Brzegach. W tym dniu,
w Sanktuarium œw. Jana Paw³a II
bêd¹ uczestniczyæ w Mszy œw. koñcz¹cej spotkanie.
Poniewa¿ Wadowice zosta³y wybrane na miasto spotkania delegatów,
dlatego serdecznie zapraszamy na
Mszê œw. 26 listopada. Zaproszenie
kierujemy nie tylko do m³odych, lecz
tak¿e do starszych. We wspólnocie
naszego miasta wznoœmy uwielbienie Mi³osiernego Boga i ju¿ teraz
poczujmy duchowy klimat wydarzeñ,
które stan¹ siê naszym udzia³em
w lipcu 2016 roku. Ks. Adam Garlacz
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Strze¿ mnie, mój Bo¿e, Tobie zaufa³em

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA DANIELA
Dn 12, 1-3
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

DRUGIE CZYTANIE Z

LISTU DO

HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 10, 11-14.18
Skutecznoœæ ofiary Chrystusa

Czuwajcie i módlcie siê w ka¿dym czasie,
abyœcie mogli stan¹æ przed Synem Cz³owieczym.

EWANGELIA:

Mk 13, 24-32 S¹d ostateczny

1. Prze¿ywamy dzisiaj w naszej
parafii uroczystoœæ odpustow¹ ku
czci Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny oraz dzieñ modlitwy za
kap³anów i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, a tak¿e
o nowe powo³ania. Wspomnienie
Ofiarowania Najœw. Maryi Panny
bêdziemy prze¿ywaæ w sobotê 21 listopada. Jest Ona g³ówn¹ Patronk¹
naszej parafii oraz bazyliki.
2. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.
3. W najbli¿szy pi¹tek (20 listopada) nasza parafia zosta³a wyznaczona na diecezjaln¹ sztafetê modlitwy
w intencji dobrych przygotowañ do
Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Zapraszamy do modlitwy podczas Eucharystii oraz adoracji Najœwiêtszego

Pogrzeb

Sakramentu. Modlitwê bêdzie prowadziæ m³odzie¿ wraz ze swymi katechetami, a tak¿e starsi. Modlitwê
zakoñczymy Msz¹ œw. o godz.
18.00. Po jej zakoñczeniu m³odzie¿
z Witanowic przejmie sztafetê.
4. W przysz³¹ niedzielê Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Po Mszy œw.
o godz. 9.00, wobec Najœwiêtszego
Sakramentu, odmówimy litaniê do
Najœwiêtszego Serca Bo¿ego i akt
poœwiêcenia. Na mszy œw. o godz.
12.00 z okazji œw. Cecylii bêdzie
œpiewa³ nasz chór parafialny.
5. Zapraszamy na ró¿aniec z wypominkami codziennie o godz. 17.30.
6. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. El¿biety
Wêgierskiej, zakonnicy, w œrodê –
wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy, w czwartek – wspomnienie b³. Salomei, zakonnicy, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Rafa³a Kalinowskiego, prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny,
w niedzielê – wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Œp. Kazimierz Matlak, ur. 1941r., zam. ul. Legionów
Œp. Maria ¯abiñska, ur. 1931r., zam. ul. Legionów

Innym wa¿nym wydarzeniem, jakie czeka miasto Wadowice w drodze do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y, bêdzie uroczysta Eucharystia
w dniu 26 listopada o godz. 18.00.
W Papieskiej Bazylice, przy
chrzcielnicy œw. Jana Paw³a II oraz
przy cudownym Obrazie Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy spotkaj¹ siê
delegaci Episkopatów ponad 150
krajów œwiata.
Jest tradycj¹ Œwiatowych Dni M³odzie¿y, aby na niespe³na rok przed
tym wydarzeniem, organizatorzy spotkali siê z wys³annikami krajów,
z których m³odzi przyjad¹ na spotkanie z Ojcem Œwiêtym. Podczas konferencji (26 i 27 listopada) w Wadowickim Centrum Kultury bêd¹ oni
przekazywaæ aktualny stan przygotowañ. Tym wyj¹tkowym dniom towarzyszyæ bêdzie przede wszystkim
modlitwa. Dlatego te¿ w czwartkowy wieczór (26 listopada) delegaci
spotkaj¹ siê w naszej œwi¹tyni. Mszy
œw. przewodniczyæ bêdzie Ksi¹dz
Kardyna³ Stanis³aw Ry³ko - Przewodnicz¹cy watykañskiej Papieskiej
Rady d.s. œwieckich, która jest g³ównym organizatorem ŒDM. Uczestnicy liturgii, przygotowuj¹c siê do prze¿ycia Œwiatowych Dni M³odzie¿y,
bêd¹ modliæ siê w miejscu chrztu
Karola Wojty³y. Przez akt oddania
czci chrzcielnicy oraz Matce Najœwiêtszej, przed której wizerunkiem
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oni mi³osierdzia dost¹pi¹”. (Mt 5, 7)
Wydarzenie to bêdzie œwiêtem m³odych, którzy poprzez katechezy, sakrament pojednania, wspólne œwiadectwo oraz modlitwê z Papie¿em,
bêd¹ chcieli na nowo przyj¹æ Chrystusa do swoich serc.
Aby to spotkanie by³o owocne,
w wielu parafiach podejmowane s¹
ró¿ne inicjatywy duszpasterskie. Tak
samo jest i w naszej Bazylice. Szukamy m³odych i wraz z nimi modlimy siê, klêcz¹c przed Chrystusem
Eucharystycznym. Wa¿nym znakiem
modlitewnego czuwania bêdzie diecezjalna sztafeta modlitwy. Jest to
inicjatywa, w któr¹ zaanga¿owane s¹
wszystkie parafie Archidiecezji Krakowskiej. Nasza parafia zosta³a wyznaczona na dzieñ 20 listopada. To
w³aœnie w tym dniu w wadowickiej
Bazylice bêdzie wybrzmiewaæ modlitwa w intencji dobrych przygotowañ do ŒDM i owoców tego spotkania. Chcia³bym zaprosiæ wszystkich do tej modlitwy. Przed po³udniem bêd¹ jej przewodniczyæ m³odzi wraz ze swymi katechetami. Od
godziny 14.00 do 16.00 proszê o
animacjê modlitwy Wspólnotê
¯ywego Ró¿añca, Rycerstwa Niepokalanej, Honorowej Stra¿y Serca
Pana Jezusa, Grupê modlitewn¹ œw.
o. Pio oraz œw. Jana Paw³a II. Z ca³ego serca za dar tej modlitwy ju¿ dziœ
dziêkujê. Sztafetê zakoñczy Msza
œw. o godz. 18.00.
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Poniedzia³ek 16 listopada
6.00 Za rodzinê Faure-Revol
O b³. Bo¿e dla Barbary i jej Rodziny
przez wst. œw. Jana Paw³a II
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Zdzis³aw Kowalski
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Za zmar³e cz³onkinie z 5 Ró¿y Kobiet
18.00 Œp. Maria WoŸniak
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Wtorek 17 listopada
6.00 Œp. Barbara Chmura
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Maria Malczyk
7.30 Œp. Marian Ksi¹¿ek
8.00 Œp. Robert Sediwy
12.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o zdrowie
dla Tomasza Pajdowskiego w 40 r. ur.
18.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œroda 18 listopada
6.00 Œp. Stanis³awa Tarcha³a
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Janina Mrugacz
8.00 Œp. Aniela Gieruszczak - 5 r.œm.
12.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Z okazji 7 r. urodzin dla Kubusia i Rodziców
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Zofia Kolber - 15 r.œm.
Œp. Karol Hyziñski
Œp. Stanis³aw Str¹czek
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Maria Malczyk
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Jerzy Godek
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Œp. Ryszard Kuba
Œp. Jadwiga Kasperczyk
Œp. Stanis³aw Panek
Czwartek 19 listopada
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Robert Sediwy
8.00 Œp. Zofia Fidziñska
12.00 Œp. Halina Niewidok - 10 r.œm.
i Honorata Niewidok
18.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Barbara Chmura
Pi¹tek 20 listopada
6.00 Œp. Jerzy Miarka
Œp. Stanis³aw Panek
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
8.00 Œp. Zofia Fidziñska
12.00 Œp. Barbara Sabuda
18.00 Œp. Józef Rembiesa
Œp. W³adys³aw Sty³a - 19 r.œm.
Sobota 21 listopada
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Maciej Trzupek
8.00 Œp. Maria WoŸniak
12.00 Œp. Barbara Chmura
18.00 Œp. W³odzimierz Ostrowski - 12 r.œm.
i Stanis³aw Rodziñski
Dziêkczynno-b³agalna w 35 r. œlubu
dla Józefy i Andrzeja Trybu³ów
z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla Jubilatów i ich dzieci
Niedziela 22 listopada
6.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.30 Œp. Józef Lurka - 19 r.œm.
Œp. Michalina i W³adys³aw Tyrybon
9.00 Œp. Tadeusz Kotlarczyk - 75 r.œm.
Œp. Stanis³awa Byrska - 8 r.œm., m¹¿ Piotr
9.00 Roków: W 80. r. urodzin Amalii z proœb¹
o zdrowie i b³. Bo¿e
10.30 Œp. Katarzyna i Barbara Dihm
12.00 Œp. Micha³ Œwitalski, Irena Œwitalska 6 r.œm. i zmarli z rodziny
13.30 Œp. Irena Galas
18.00 Œp. Janina Kochman

Odpust parafialny

Wyrazimy j¹ przyjêciem Komunii
œw. w przysz³¹ niedzielê w intencji
pomordowanych. A tych, którzy
mog¹ zapraszam na mszê œw. w niedzielê 22 listopada o godz. 9.00.
Dzisiejsza uroczystoœæ odpustowa
niesie tak¿e radosn¹ wiadomoœæ:
nasza bazylika zosta³a wybrana
przez ks. Kardyna³a jako koœció³ stacyjny Roku Mi³osierdzia. ks. Infu³at

Uroczystoœæ odpustowa naszej parafii, któr¹ dziœ prze¿ywamy daje
mo¿liwoœæ zyskania odpustu zupe³nego. £¹czy siê z imieninami parafii
– Ofiarowania NMP. Tekst Pana prof.
dr Janusza Kotlarczyka przypomina
o bolesnej daninie, któr¹ podczas
ostatniej wojny z³o¿y³a nasza parafia. Nosimy j¹ w naszej pamiêci.

Niemiecki terror w okupowanych Wadowicach
szych (III-go stopnia), tj. mia³y zapewniæ szybkie unicestwienie wiêŸniów. Spoœród umieszczonych
w 1940r. w Gusen ok. 8500 Polaków zamordowano w tym¿e roku ok.
1500. Jednym z nich (po 6-cio miesiêcznym terrorze) by³ Tadeusz Kotlarczyk. W jednym z listów do syna
ofiary (z dn. 25.05.2000) Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II przypomina
o naszym obowi¹zku wobec zamordowanych: ,,Dziêkujê za za³¹czon¹
do listu kopiê fragmentu przemówienia œp. Ojca Pana Tadeusza wraz
z jego biogramem. To s¹ ci œwiadkowie wiary i mi³oœci Ojczyzny,
o których nie mo¿emy zapominaæ.’’... Tym bardziej, ¿e materialne
pozosta³oœci obozu zag³ady w Gusen s¹ systematycznie zacierane.

Wczesnym rankiem 24 kwietnia
1940r.- równo miesi¹c po Œwiêtach
Wielkanocnych – nast¹pi³y pierwsze
planowe aresztowania kilkudziesiêciu przedstawicieli inteligencji wadowickiej: nauczycieli (m. in.Tadeusz
i Antoni Kotlarczykowie), lekarzy
(m.in. dr Adam M. Peters), pracowników s¹du (m.in. Kasper Stopa),
w ramach hitlerowskiej operacji Polen Aktion, zmierzaj¹cej do wyniszczenia najbardziej aktywnej warstwy
Narodu Polskiego. Przygotowywano dla nich w poœpiechu, przy kamienio³omach w Gusen, podobóz pobliskiego obozu koncentracyjnego
w Mauthausen k. Linzu, otwartego
latem 1938r. Podobóz ten przyj¹³
pierwszy transport zaaresztowanych
Polaków 25.05.1940r. Oba obozy
tworzy³y w III Rzeszy grupê najciê¿-3-

Janusz Kotlarczyk

Cudowny dzieñ
16 paŸdziernika, ten dzieñ nosi
w sobie niezwyk³y czar. 37 lat temu,
264-tym papie¿em zosta³ wybrany
nasz Rodak, kardyna³ Karol Wojty³a. Ta wiadomoœæ zdawa³a siê byæ
snem. P³akaliœmy z radoœci i z ¿alu.
Rzym wydawa³ siê nam bardzo odleg³ym miastem. Zamkniêty zostanie
za Spi¿ow¹ Bram¹.
Z perspektywy minionych lat
uœwiadamiamy sobie ileœmy zyskali. Daleki Rzym, daleki Watykan –
jakoœ siê przybli¿y³, sta³ siê bli¿szy
sercu. A my poczuliœmy siê mocniejsi. Papie¿ pielgrzym, papie¿ Polak.
Dociera³ na obszary, gdzie nêdza
i g³ód, a tak¿e tam, gdzie ³amane by³y
prawa do wolnoœci.
Dziœ tak licznie jedziemy dziêkowaæ Maryi za Niego, za Najwiêkszego Polaka, Œwiêtego. Jedziemy obarczeni ró¿nymi niepokojami, chorobami, sprawami zawodowymi. Jest
tego bardzo du¿o. Pragniemy to
wszystko pozostawiæ u Jej stóp.
W g³êbsze prze¿ywanie tej apelowej pielgrzymki, jak zawsze pomagaj¹ nam rozwa¿ania ks. Infu³ata.
Sprawiaj¹, ¿e pochylamy siê z wielkim skupieniem nad tajemnicami ró¿añca. Odmawiamy czêœæ bolesn¹.
Osamotniony, modl¹cy siê Jezus
w Ogrojcu, uœwiadamia sobie, co Go
czeka, ogarnia Go lêk. Po to przyszed³ na œwiat, by przez mêkê, krzy¿
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i zmartwychwstanie nas zbawi³. Jezus nie znalaz³ zrozumienia, aposto³owie zasnêli, nie czuwali z Nim. Nas
czêsto te¿ ogarnia lêk. Wielka bojaŸñ,
co bêdzie z nami – bo choroba, bieda, pijañstwo, brak pracy. Szukamy
pociechy u bliskich, ale nie zawsze
j¹ znajdujmy. Cz³owiek osamotniony w swoim cierpieniu te¿ prze¿ywa Ogrójec. Jezus nie chce by cz³owiek by³ sam w swoim Ogrójcu. Jezus jest z nami. Jest mi³osierny. Rozwijajmy nabo¿eñstwo do Jezusa
Mi³osiernego.
Tajemnica biczowania ukazuje
nam pastwienie siê ¿o³daków nad
bezsilnym Jezusem. To tajemnica
upadlania, poni¿ania drugiego. Dzisiaj chrzeœcijanie s¹ równie¿ bardzo
przeœladowani. Nie tylko w krajach
arabskich. Koœció³ te¿ jest w ró¿ny
sposób przeœladowany. Od zewn¹trz
i wewn¹trz. Biczuje Koœció³ grzech
jego wyznawców. Sami wierz¹cy te¿
biczuj¹ Koœció³ przez niewiernoœæ,
zdradê. Modlitw¹ prosimy o si³ê dla
przeœladowanych. Wiernoœæ w powo³aniu kap³añskim, zakonnym,
ma³¿eñskim.
W trzeciej tajemnicy na skronie
Jezusa zostaje na³o¿ona korona
z cierni. Jezus cierpi, zniewa¿ony,
wyœmiany, poni¿ony. Nigdy nie
oœmieszajmy, poni¿ajmy, nie gardŸmy ani dzieckiem ani drugim cz³owiekiem. Nie deprecjonujmy go. Jak
to bardzo boli. Cz³owiek jest uczu-

lony na sw¹ godnoœæ. £atwo oskar¿amy, potêpiamy, ale trudniej jest
nam wyraziæ s³owa uznania, których
ka¿dy cz³owiek potrzebuje.
Jezu, daj nam ³askê, byœmy umieli
zobaczyæ dobro w drugim cz³owieku i wci¹¿ to dobro pochwalali.
Jezusowa droga krzy¿owa, to droga przydzielona ka¿demu. Bóg, najlepszy Ojciec, nie wyzwala Jezusa
z tego cierpienia. Miewamy w¹tpliwoœci, czy Bóg nas kocha? Dlaczego nas nie oszczêdza? Czemu nie reaguje na nasze bóle? Jesteœmy kuszeni
w¹tpliwoœciami: dlaczego ja tak cierpiê? Nie jest ³atwo prze¿ywaæ drogê
krzy¿ow¹. Bóg nie wyzwala nas tak,
jak i Swego Syna z cierpienia.
To wielka tajemnica. Tajemnica ¿ycia
ludzkiego, drogi krzy¿owej.
Jezus Chrystus, bez grzechu, poni¿ony, ukrzy¿owany jak ³otr, miêdzy ³otrami. Dlaczego? Tych „dlaczego” jest w naszym ¿yciu bardzo
wiele. To tajemnica cz³owieczego

¿ycia. Cieszmy siê tym, co mamy,
jakimi jesteœmy i umiejmy to doceniæ. Doceñmy to, ¿e przede wszystkim mamy wiarê. Cz³owiek pozbawiony wiary zawsze czuje jakiœ brak.
Nasze dzisiejsze modlitwy do Maryi s¹ szczególnie wzmocnione przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II.
Dawno nie widzieliœmy tyle autokarów na jasnogórskich parkingach.
Œciœniêci na apelowej modlitwie
w wielkim t³umie, przed Jej wizerunkiem i wizerunkiem Œwiêtego z radoœci¹ powtarzamy: „Maryjo – jestem, pamiêtam, czuwam!”
Rozalia Borkowska

W drodze do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y

Z nadchodz¹cym nowym okresem liturgicznym w Koœciele, który rozpocznie siê w I Niedzielê Adwentu, rozpoczniemy szczególny czas Roku
Mi³osierdzia. Wiemy, jak bardzo Ojciec Œwiêty Franciszek pragnie, aby
podczas jego trwania, chrzeœcijanie
na nowo odkryli, jak cenn¹ w ich
¿yciu powinna byæ prawda o mi³osiernej mi³oœci Boga.

Tak, jak podczas dotychczasowych
jubileuszy, które by³y udzia³em
Wspólnoty Koœcio³a, bêdziemy
œwiadkami szczególnych wydarzeñ.
Najwa¿niejszym z nich bêdzie Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y, którego
myœl¹ przewodni¹ stan¹ siê s³owa
Chrystusowego b³ogos³awieñstwa:
„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem
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