Tyski Wieczór Uwielbienia
W sobotê 17 paŸdziernika pielgrzymowaliœmy na Tyski Wieczór Uwielbienia, który odbywa³
siê w Koœciele b³. Karoliny Kózkówny. Przed Msz¹ œw. odczytano œwiadectwa wiernych.
O godz. 18.15 rozpoczê³a siê
Msza œw. na któr¹ przyby³o tysi¹ce wiernych z ca³ego kraju. Po
zakoñczeniu Mszy œw. zaczê³o
siê czuwanie modlitewne i adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. By³a to bardzo intymna relacja z Bogiem twarz¹ w twarz.
Podczas czuwania kap³an przechodzi po koœciele i b³ogos³awi
klêcz¹cych wiernych Najœwiêtszym Sakramentem. Uczestnicy
modlitwy uwielbiali Boga i Jego
mi³oœæ. By³o to wielkie i wzruszaj¹ce prze¿ycie duchowe. Po
zakoñczeniu ok. godz. 23 wracamy szczêœliwi i uduchowieni,
¿e mogliœmy braæ udzia³ w tak
piêknej uroczystoœci.
Uczestniczka Anna Matlak
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UroczystoœæJezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA DANIELA
Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Cz³owieczego

DRUGIE CZYTANIE Z

KSIÊGI APOKALIPSY ŒWIÊTEGO JANA APOSTO£A:
Ap 1, 5-8 Chrystus jest w³adc¹ królów ziemi

Pan Bóg króluje, pe³en majestatu.
B³ og os³a wi on y, k tó ry p rzyb ywa w im iê P añ sk ie ;
b³ogos³awione Jego królestwo, które nadchodzi.

EWANGELIA:

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego œwiata

Skromne – ma³e Siostry Jadwi¿anki
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UroczystoœæJezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata
1. We wtorek o godz. 16.00 spotkanie
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.
2. W najbli¿szy czwartek i pi¹tek
w Wadowickim Centrum Kultury odbêdzie siê konferencja dla Delegatów
Episkopatów Œwiata zwi¹zana z przygotowaniami do Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. W czwartek zapraszamy
wszystkich na Mszê Œw. o godz.
18.00, któr¹ bêdzie celebrowa³
ks. kard. Stanis³aw Ry³ko, Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Œwieckich. Bêd¹ na niej obecni Delegaci.
3. W pi¹tek 27 listopada 3. rocznica
œmierci ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
4. Przysz³a niedziela rozpoczyna
nowy rok liturgiczny – Adwent. Jest
to czas radosnego przygotowania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Postaramy siê czas ten wykorzystaæ na pog³êbienie wiêzi z Bogiem i cz³owiekiem
przez lepsz¹ modlitwê, oraz czytanie
Pisma Œwiêtego. Jest to czas do realizowania wiêkszego mi³osierdzia.
Niech powstrzymanie siê od picia napojów alkoholowych, a tak¿e palenia

Chrzest

Pogrzeb

papierosów, bêdzie pomoc¹ zaoszczêdzenia pieniêdzy na cele charytatywne. W okresie nadchodz¹cego Adwentu msze œw. roratnie w ci¹gu tygodnia
bêdziemy odprawiaæ o godz. 6.00 oraz
dla dzieci o godz. 18.00.
5. We wtorek 8 grudnia, w Œwiêto
Niepokalanego Poczêcia rozpoczyna
siê Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok
Mi³osierdzia. Nasza bazylika, z woli
ks. Kardyna³a, jest wyznaczona jako
koœció³ stacyjny tego Roku.
Na otwarcie Bramy Mi³osierdzia
w Sanktuarium œw. Jana Paw³a II
w Krakowie bêdziemy pielgrzymowaæ w sobotê 12 grudnia. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt 20 z³.
6. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
zawierzamy parafian i pielgrzymów.
Niech Patron naszego miasta, Œwiêty
Jan Pawe³ II wyprasza potrzebne ³aski
dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. Szczególnej
modlitwie polecamy ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wê, który w sobotê obchodzi imieniny. ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

W ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu œw:

Lena Barbara Korzeniowska, córka Damiana i Katarzyny
Julian Edward Piekarczyk, syn Micha³a i Izabeli
Antoni Tymon Kasprzyk, syn Jakuba i Sylwii
W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Czes³awa Romanowska, ur. 1938r., zam. Roków
Œp. Boles³aw Walatek, ur. 1943r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Irena Zawi³a, ur. 1933r., zam. Os. XX-lecia
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Do Sióstr Jadwi¿anek wyruszyliœmy 30 paŸdziernika 2015 roku.
Siostry Jadwi¿anki prowadz¹ pracê duszpastersk¹ w skromnych, ciaœniutkich, a zarazem przytulnych warunkach zaadaptowanego poddasza
przy ul S³awkowskiej w Krakowie.
Powita³a nas Siostra Prze³o¿ona, co
by³o trochê zaskoczeniem – z odkryt¹
g³ow¹ i w bia³ym habicie.
W charyzmat zakonu wprowadzi³a nas Siostra Ewa z przekonaniem
wiary p³yn¹cym z wielkiego umi³owania oblubieñca Pana oraz jej osobisty œlub – „przynale¿noœci do Chrystusa wstêpuj¹cego do otch³ani” obok
oczywiœcie œlubów czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa.
Zakonowi patronuje œw. Królowa
Jadwiga. Za³o¿ony zosta³ 25 lat temu
przy wspó³udziale biskupa. Obecnie
z Zgromadzeniu jest 45 sióstr pracuj¹cych w kilku miastach ca³ej Polski.
W Krakowie obecnie pracuje 5 sióstr.
Ich praca to pomoc niejednokrotnie
pojedynczej osobie wejœæ b¹dŸ to na
drogê wiary, b¹dŸ powróciæ do wiary po okresie utracenia wiary i uzupe³nienia Sakramentów œw., co obecnie w warunkach mieszanych ma³¿eñstw zwi¹zanych z wyjazdami jest
bardzo pomocne. Najczêœciej przygotowuj¹ doros³ych do Chrztu œw.,
Bierzmowania, czy innych Sakramentów.

Emanuj¹ca od Siostry Ewy radoœæ
wiary, i jak to okreœli³a jedno s³owo
tak – powiedziane Panu Bogu, pomaga na pewno tym, których ³aska
Bo¿a tam kieruje przybli¿yæ siê do
Pana Boga i ostatecznie zdobyæ
³askê wiary.
My pielgrzymi na bardzo d³ugo zapamiêtamy Siostry Jadwi¿anki i nieprawdopodobny dar jakim jest Siostra Ewa. Sama stwierdzi³a, ¿e chcia³a byæ wolontariuszk¹, ale odkry³a, ¿e
z kalectwem cielesnym mo¿na wejœæ
do nieba, ale z kalectwem duszy – nie
i dlatego jest Jadwi¿ank¹ i s³u¿y jak
œw. Królowa Jadwiga w zdobyciu
wiary przez innych.
Druga czêœæ pielgrzymki to nawiedzenie Centrum Jana Paw³a II i Eucharystia. Czêœæ pielgrzymów by³a po
raz pierwszy wiêc by³o nad czym siê
zadumaæ i dziêkowaæ Panu Bogu
widz¹c to po raz pierwszy.
Danuta Bogunia
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Poniedzia³ek 23 listopada
6.00 Œp. Czes³aw Palenica
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Andrzej Pitu³ej
7.30 Œp. Zofia Fidziñska
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. ks. Wies³aw Wolski
Œp. Danuta Palarczyk
Wtorek 24 listopada
6.00 Œp. Zofia Fidziñska
6.45 Œp. Jerzy Miarka
7.30 Œp. Anna W¹troba
8.00 Œp. Robert Sediwy
12.00 Œp. Józef Michalak, ¿ona Antonina,
synowie W³adys³aw - Urszula ¿ona,
Franciszek - Maria ¿ona, Mieczys³aw.
Longina Bulande
18.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œroda 25 listopada
6.00 Œp. Maria ¯abiñska
6.45 O opiekê Matki Bo¿ej i wszelkie ³aski
od Boga dla Anny i Marka Bizub
7.30 Œp. Mieczys³aw Nowak
8.00 Œp. Boles³aw, Maria Bando³a z rodzicami
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie, b³. Bo¿e w dniu imienin dla
ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy
- W int. Wojciecha i Marzenki - o spotkanie
wierz¹cych osób na ca³e ¿ycie, wiernoœæ
przykazaniom i nieustann¹ opiekê Jezusa
Mi³osiernego i Maryi z podziêkowaniem za
wszelkie dotychczasowe ³aski Bo¿e
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Irena Galas
Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
-6Œp. Stanis³aw Str¹czek

Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Franciszek Mydlarz
Œp. Maria Malczyk
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Jerzy Godek
Œp. Katarzyna Kawa
Œp. Ryszard Kuba
Czwartek 26 listopada
6.00 Œp. Maria ¯abiñska
6.45 Œp. Jerzy Miarka
7.30 Œp. Marek Ziemba
8.00 Œp. Zofia Fidziñska
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Pi¹tek 27 listopada
6.00 Œp. Bronis³aw Gibas - 36 r.œm.
6.45 Œp. Janina Mrugacz
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder - r.œm.
8.00 Œp. Zofia Fidziñska
12.00 Œp. Zofia, W³adys³aw Gabor
18.00 Œp. Irena Wiœniewska - 1 r.œm.
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Sobota 28 listopada
6.00 Œp. Robert Sediwy
6.45 Œp. Zofia Fidziñska
7.30 Œp. Zofia i Tadeusz Janik - 7 r.œm.
8.00 Œp. Florentyna Kojzar - 10 r.œm.
12.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
18.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
I Niedziela Adwentu 29 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw ¯muda
7.30 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Andrzej Pitu³ej
9.00 Œp. Jan Kotlarski - 1 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Józef Bylica
10.30 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk
12.00 Œp. Andrzej Dubel
Dziekczynna za 25 lat ma³¿eñstwa
Agaty i Jerzego Nowaka z proœb¹
o b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
13.30 Œp. Andrzej Czarny
18.00 Œp. Danuta Palarczyk

Razem
Du¿ym optymizmem powia³o
z tegorocznych pañstwowych uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci.
Wyczuwa³o siê nowego ducha –
idzie nowe. Tak by³o równie¿ podczas inauguracji nowej kadencji
sejmu i senatu.
Nasze lokalne, wadowickie œwiêtowanie tego dnia mia³o tak¿e charakter bardzo uroczysty. Liczne
sztandary prezentuj¹ce szko³y i organizacje. Du¿e grupy m³odzie¿y,
które przyku³y wzrok wojskowymi
mundurami. Liczni mieszkañcy Wadowic – uczestnicy liturgii. A¿
trzech przedstawicieli nowego parlamentu. Jako uczestnik tego dnia
upamiêtniaj¹cego odzyskanie po
123 latach niewoli – niepodleg³oœci
z radoœci¹ œpiewa³em: „Ojczyznê
woln¹ pob³ogos³aw Panie!”
Zdziwi³o mnie, ¿e uczestnicy mszy
œw., podczas której przekazywano
sobie znak pokoju, gdy ona dobieg³a koñca – zamiast iœæ pod pomnik
12 pu³ku piechoty znajduj¹cy siê
przy wojskowych koszarach – podzielili siê. Czêœæ manifestuj¹cych
swój patriotyzm ze sztandarem Solidarnoœci skierowa³a pod pomnik
b³og. ks. Popie³uszki znajduj¹cy siê
w ogrodach parafialnych. Bardzo
mnie zasmuci³o to rozbicie œwiadcz¹ce o sk³óceniu. Stanê³y naprzeciw
siebie duchy polskich Kargulów

i Pawlaków. Obydwaj w swoim
mniemaniu bardzo prawi, rzetelni,
patriotyczni. Uwa¿aj¹ jednak bardzo
na siebie. Czekaj¹ na okazjê, ¿eby
do³o¿yæ. W mieœcie nad Skaw¹,
o którym mówi siê „papieskie miasto”,
a inni wieszcz¹, ¿e to „œwiête miasto”
– wci¹¿ tkwi zawistna niechêæ.
Myœlê o Solidarnoœci, która w tym
roku obchodzi 35-lecie powstania.
Chwa³¹ tego Zwi¹zku przez ca³e lata
istnienia by³a obrona tego, co s³abe,
oœmieszane i upadlane. Zwi¹zek ten
powsta³ jako protest przeciwko zak³amaniu i poni¿aniu ludzi, a tak¿e
narodowych wartoœci. Solidarni,
czyli razem. Jeden drugiego ciê¿ary
noœcie. To zwi¹zkowcy z Solidarnoœci przejêli siê g³oœnym wo³aniem
naszego Rodaka, który w dniu inauguracji swego pontyfikatu 22 paŸ-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

dziernika 1978 roku wo³a³
na placu œw. Piotra: „Nie
lêkajcie siê!” W imiê realizacji proœby papieskiej
podjêli walkê z niezwyk³ym przeciwnikiem, który przez sw¹ b³êdn¹ ideologiê rzuci³ na klêczki naród polski i jego historyczne wartoœci. Ten bohaterski Zwi¹zek pomóg³ powstaæ narodowi z klêczek. Nie lêka³
siê swego przeciwnika.
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ myœlê
w tych dniach o dobru, które wnios³a w nasz wadowicki œwiat tutejsza
Solidarnoœæ. Trzeba mieæ te zas³ugi
na uwadze. Wymieniaæ je. Du¿o
przez te lata zwi¹zkowcy Solidarnoœci pomagali. Ich ofiarn¹ pracê nosimy w wdziêcznej pamiêci. Wci¹¿
pragniemy, by sztandar Solidarnoœci
szed³ na czele wadowickiego spo³eczeñstwa. Szed³ w dniach pracy, ale
tak¿e i uroczystych chwil, jak
np. uczczenie Œwiêta Niepodleg³oœci pod pomnikiem 12 pu³ku piechoty. Przecie¿ to oni przyczynili siê do
tego, ¿e na tym miejscu ten pomnik
stoi. Nie zostawiajcie go samotnego.
Przez nasz¹ Ojczyznê idzie nowe.
Bardzo pragnê³oby siê, ¿eby to
nowe wesz³o tak¿e w królewski gród
wadowicki. Nowy Prezydent, nowy
Rz¹d i nowy Parlament. Z naszego
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rejonu wadowickiego do sejmu zostali wybrani Pani Ewa
Filipiak i Pan Józef Brynkus.
Jak¿e nie cieszyæ siê, ¿e
dwóch przedstawicieli ma³ej, wadowickiej Ojczyzny
uczestniczy w najwy¿szym
gremium kieruj¹cym Polsk¹.
Nieraz w zesz³ym roku s³ysza³em pytanie: „Czemu
dawna Burmistrz nie zosta³a
wybrana?” Odpowiada³em:
„Bo jest przeznaczona do wy¿szych
zadañ!” I tak w tym roku siê sta³o.
Nasz wadowicki g³os spowodowa³
niezwyk³y skutek – mamy swych
przedstawicieli w sejmie. Oni bêdê
siê troszczyæ o sprawy polskie, a tak¿e wadowickie. Naszym wielkim
pragnieniem jest, aby nasi pos³owie
byli razem z nami w naszych ciê¿kich, ale i radosnych chwilach. Równie¿ wtedy, gdy w dumnym, patriotycznym pochodzie idziemy razem
pod pomnik ciesz¹c siê, ¿e ¿yjemy
w wolnej, niepodleg³ej OjczyŸnie.
Nie damy sobie bezkarnie odebraæ
piêkna, ciep³a, a nawet majestatu
naszego miasta – Królewskiego Miasta Wadowice. Tej chwa³y przysporzy³ nam Najwiêkszy nasz Rodak –
œw. Jan Pawe³ II. Naszym obowi¹zkiem jest nosiæ Go g³êboko w serdecznej pamiêci.
„Gdzie mi³oœæ i dobro – tam znajdziesz Boga ¿ywego!” ks. Infu³at

Pielgrzymka do Alwerni
Jezu Mi³osierny! Jezu Alwernijski !Dziœ z t¹ ufnoœci¹ do Ciebie przychodzimy…
W dniu 24.10.2015r. 11-osobowa
grupa wspólnoty Honorowej Stra¿y
Serca Pana Jezusa uda³a siê po raz
kolejny na Dzieñ Skupienia do
Sanktuarium Pana Jezusa Cierpi¹cego i Mi³osiernego Ecce Homo przy
Klasztorze O.O. Bernardynów
w Alwerni.
Licz¹cy prawie
400 lat klasztor
przygotowuje siê
do obchodu jubileuszu w 2016r.
Ojciec Zbigniew
Krzystek nale¿¹cy do Honorowej
Stra¿y Serca Bo¿ego, bêdzie nas
w tym dniu prowadzi³ drog¹ do jeszcze g³êbszego umi³owania Serca
Pana Jezusa.
Rozpoczynamy Dzieñ Skupienia
odmawiaj¹c tajemnicê ró¿añca œw.
– Zes³anie Ducha Œw. prosz¹c
o otwarcie naszych umys³ów i serc
na dzia³anie ³aski.
Nastêpnym punktem programu
jest uczestnictwo w Najœwiêtszej
Eucharystii. Oprawê liturgiczn¹
(czytania i œpiew) ubogacaj¹ uczestniczki spotkania. Homiliê wyg³asza
Ojciec Zbigniew, w której zwraca

du¿y nacisk na sytuacjê rodzin we
wspó³czesnym œwiecie i w³aœciwe
kszta³towanie m³odych pokoleñ, które najpierw winno byæ prowadzone
w szkole rodziny.
Po Mszy Œw. w kaplicy klasztornej wspólnie rozwa¿amy radosne tajemnice ró¿añca œw. Po przerwie na
posi³ek udajemy siê do kaplicy, gdzie
wspólnie z o. Zbigniewem odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹ Pana Jezusa –
ze œw. Mari¹ Ma³gorzat¹ Alacoque.
Poniewa¿ s³oñce wyjrza³o zza chmur
– relaksujemy siê spacerem w ogrodzie klasztornym podziwiaj¹c piêkno jesieni i b³êkit nieba.
Godzina 15.00 gromadzi nas przed
Cudownym Panem Jezusem, aby
modliæ siê Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego i wypraszaæ potrzebne ³aski
tak¿e dla naszych rodzin i Wspólnoty Parafialnej. W naszych modlitwach prosimy tak¿e o ³askê zdrowia
i si³y dla ks. inf. Jakuba Gila na dalsze lata pos³ugiwania w Koœciele.
Dzieñ ten by³ dla nas bardzo owocny w prze¿ycia, co wi¹za³o siê tak¿e
z zaanga¿owaniem w prowadzenie
modlitw wszystkich uczestnicz¹cych. Wdziêczne jesteœmy ks. Infu³atowi za pomoc w zorganizowaniu
tego wyjazdu.
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Uczestniczka pielgrzymki - Senkiw

