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2. Niedziela Adwentu

 Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA BARUCHA
Ba 5, 1-9

W drodze do nowego Jeruzalem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 1, 4-6.8-11

B¹dŸcie czyœci i bez zarzutu na dzieñ
Chrystusa

EWANGELIA:  £k 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu

³a œwi¹tyniê. Z tej okazji ks. kard. Sta-
nis³aw Dziwisz przes³a³ specjalny list
gratulacyjny, a tak¿e nada³ srebrne
medale œw. Jana Paw³a II kilkunastu
wybijaj¹cym siê chórzystom. Na tê
okazjê postarano siê o specjalne b³o-
gos³awieñstwo Ojca Œwiêtego Fran-
ciszka. By³y s³owa wdziêcznoœci od
ksiêdza Proboszcza, Burmistrza mia-
sta, Starosty oraz Marsza³ka Ma³opol-
skiego. Uzupe³nieniem koœcielnych
obchodów by³o spotkanie towarzy-
skie w restauracji – sponsorowane
przez wielbicieli chóru.

W drodze powrotnej z tej okazalej
uroczystoœci, w której podkreœlano
pracê chórzystów dla parafii i gminy
– zastanawia³em siê nad naszym wa-
dowickim chórem, który równie¿
w tym dniu obchodzi³ 80-lecie istnie-
nia. Mszañski by³ w blasku i glorii,
a nasz w szaroœci i ukryciu. Czemu
jedni umiej¹ to zorganizowaæ, a dru-
gich na to nie staæ. Przecie¿ jedni
i drudzy spe³niaj¹ bardzo po¿ytecz-
ne spo³eczne zadania.

Przysz³o mi do g³owy powiedzenie:
„Moglibyœmy du¿o mieæ, gdybyœmy
nie zra¿aj¹c siê – chcieli chcieæ.”

ks. Infu³at
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Przygotowanie do Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Wadowicach

Moje uczestnictwo w drugim miê-
dzynarodowym spotkaniu przygoto-
wawczym do Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y, które odbywa³y siê w Wado-
wickim Domu Kultury oraz w naszej
Bazylice w czwartek i pi¹tek 26 i 27
listopada, przybli¿y³o mnie do paste-

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
modlitw za Koœció³ katolicki na
Wschodzie. O godz. 16.00 w na-
szym koœciele spotkanie ze œw. Mi-
ko³ajem.

2. We wtorek, w uroczystoœæ Nie-
pokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, Koœció³ rozpoczyna
nadzwyczajny Jubileuszowy Rok
Mi³osierdzia.

3. Klasy III gimnazjalne zaprasza-
my na kolejne spotkania do Bierz-
mowania w tym tygodniu.

4. Jak co roku w adwencie, Cari-
tas zachêca wiernych do udzia³u
w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzie-
ciom. Znakiem tej pomocy jest na-

bywanie œwiecy. Do Caritas odpro-
wadzamy od ka¿dej œwiecy kwotê
5 z³. Jeœli wierni sk³adaj¹ wiêksz¹
ofiarê, to przeznaczamy j¹ na pomoc
dla rodzin wielodzietnych w naszej
parafii. Po mszach œw. roratnich dzie-
ci z oazy bêd¹ rozprowadzaæ sianko
na stó³ wigilijny. Ofiary sk³adane
przy tej okazji przeznaczone s¹ na
dzia³alnoœæ oazy.

5. W przysz³¹ niedzielê na mszy œw.
o godz. 13.30 b³ogos³awieñstwo
rocznych dzieci.

6. Do Sanktuarium œw. Jana
Paw³a II pielgrzymujemy w sobotê
12 grudnia o godz. 13.00. Koszt
20 z³. Na Apel Jasnogórski jedzie-
my w œrodê 16 grudnia. Wyjazd
15.45. Koszt 35 z³.

7. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii bêdzie w œrodê 23 grudnia.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Ambro-
¿ego, biskupa i doktora Koœcio³a.

rzy betlejemskich, którzy s³yszeli
z ust Anio³ów: „Zwiastujê wam ra-
doœæ wielk¹. Oto narodzi siê wam
Zbawiciel.” Zdarzenia, które wype³-
ni³y dwa dni przygotowañ uœwiado-
mi³y mi, ¿e Bóg wci¹¿ siê rodzi.
W warunkach najmniej sprzyjaj¹-

Satysfakcja

Ju¿ po raz trzeci du¿a grupa para-
fian wadowickich (36 osób) stanê³a
przy miejscu wiecznego spoczynku
rodziny œw. Jana Paw³a II i grobow-
cu ks. inf. Kazimierza Sudera. Gdy
tak wieñcem otaczamy te mogi³y –

modl¹c siê i pal¹c znicze z uznaniem
myœlê o wielkiej kulturze naszych
parafian wyra¿aj¹cej siê we wdziêcz-
nej pamiêci za zmar³ych kap³anów
pracuj¹cych w naszej parafii jak rów-
nie¿ przodków Ojca Œwiêtego.

Naj³atwiej jest zapomnieæ tych, co
nam pomagali w ró¿nych okresach
naszego ¿ycia. Puœciæ ich w niepa-

miêæ. ¯ycie przynosi nowe zdarze-
nia. Nape³nia nas nowymi osobami

i ich poczynaniami.
Wdziêczna pamiêæ jest cech¹ ludzi

dobrze wychowanych. Nale¿y rów-
nie¿ do czytelnych wartoœci chrzeœci-
jañskich. Pan Jezus po uzdrowieniu
dziesiêciu trêdowatych, spotykaj¹c siê
z podziêkowaniem tylko jednego i to
cudzoziemca, ze smutkiem pyta³:
„Gdzie¿ jest dziewiêciu? Tylko jeden
i to w dodatku Samarytanin umie po-
dziêkowaæ.”

Wielk¹ radoœci¹ nape³nia serce ro-
dziców oraz nauczycieli i wycho-
wawców wdziêczna postawa dzieci
i wychowanków. Wiem te¿ jak bar-
dzo boli czarna niewdziêcznoœæ.

ks. Infu³at

Jubileusz
W niedzielê Chrystusa Króla 22 li-

stopada w mojej rodzinnej parafii
Mszana Dolna chór mêski uroczyœcie
obchodzi³ jubileusz 70-lecie swego
istnienia. Œw. Cecylia – patronka
muzyki sakralnej naznacza³a sw¹
obecnoœci¹ ten wyj¹tkowy dzieñ.
Zosta³em poproszony do przewod-
niczenia mszy œw. koncelebrowanej
przez 8 kap³anów, a tak¿e wyg³osze-
nia kazania. Dzieje tego chóru, za³o-
¿onego przez niegdysiejszego wika-
riusza ks. Józefa Hajduka s¹ mi doœæ
dobrze znane – choæby z tego powo-
du, ¿e do niego przez ca³e lata nale-

¿y mój brat oraz kilku kolegów.
Obecnie uczestniczy w nim 35 mê¿-
czyzn. Na przestrzeni lat jak i teraz
spe³nia on potrójn¹ rolê: religijn¹, pa-
triotyczn¹ i towarzysk¹. Ogromnie
przys³u¿y³ siê do rozwoju chóru d³u-
goletni organista W³adys³aw Mo-
kwa. Przez ca³e lata by³ sercem
i dusz¹ tej wspólnoty.

Uroczystoœæ jubileuszowa by³a bar-
dzo podnios³a. Mszê œw. o godz.
15.00, w oprawie œpiewu czêœci sta-
³ych przez chór po ³acinie – celebro-
wa³o wielu kap³anów, przyjació³ chó-
ru. Liczna rzesza wiernych wype³nia-
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Poniedzia³ek 7 grudnia
 6.00 Œp. Janina Mrugacz

Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 6.45 Œp. Eugeniusz Chrapek
 7.30 Œp. Robert Sediwy
 8.00 Œp. Maciej Trzupek
12.00 Œp. Józef P³onka
18.00 Œp. Zofia Danek

Œp. Piotr Zychowicz - 7 r.œm.

Wtorek 8 grudnia
 6.00 Œp. Robert Sediwy
 6.45 Œp. Zofia Danek
 7.30 Œp. Barbara Sabuda
 8.00 Œp. Stanis³aw Knapek - 16 r.œm.

Œp. Kazimierz Kasperek - 24 r.œm.
12.00 Œp. Ludwika Urbañska
18.00 Œp.  Mieczys³aw Nowak

Œp. Maria WoŸniak

Œroda 9 grudnia
 6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e rodziców i ca³ej rodziny

Sipów, Raburskich i Janasów
 6.45 Œp. Krsytyna Waligórska
 7.30 Œp. Jerzy Miarka
 8.00 Œp. Zofia Danek
12.00 Œp. Ludwika Urbañska
18.00 W intencjach nowenny
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Irena Zawi³a
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Janina Miksztajn
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Wies³aw Opyrcha³
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Maria Malczyk
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Janina Zembaty - 13 r.œm.
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Rafa³ Tatka
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Œp. Czes³awa Romanowska

Czwartek 10 grudnia
 6.00 Œp. Zofia Danek
 6.45 Œp. Maria Targosz
 7.30 Œp. Czes³aw Palenica
 8.00 Œp. Jerzy Wac³aw - 40 r.œm.
12.00 Œp. Jerzy Miarka
18.00 Œp. Andrzej Pitu³ej

Œp. Robert Sediwy

Pi¹tek 11 grudnia
 6.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
 6.45 Œp. Sylwester Warmuz i Bronis³awa WoŸniak

O pokój serca dla Anny
 7.30 Œp.  Józefa Rosenstrauch
 8.00 Œp. Maria i Antoni Kucharczyk
12.00 Œp. Irena Zaj¹c
18.00 Œp. Cecylia i W³adys³aw Góra

Œp. Zofia Danek

Sobota  12 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³aw Kornaœ
  6.45 Œp. Maria ̄ abiñska
  7.30 Œp.  Zdzis³aw Kowalski
  8.00 Œp.  Zofia Danek
12.00 Œp. Jerzy Miarka
18.00 Œp. Janina Kwacza³a i Zdzis³aw Sikora

Œp. Ludwika i Karol Nowak, Marian
i Kazimierz Sat³awa i zmarli z rodziny
Nowak i Sat³awa

III Niedziela Adwentu 13 grudnia
  6.00 Œp. Karolina i Jan Zamys³owscy i m¹¿ Józef
  7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla

cz³onków ¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Zofia Danek

 9.00 Œp. Adam Mika
 9.00 Roków: Œp. Antoni, syn Józef, córka

Anna i rodzice Oko³ot
10.30 Œp. Barbara, Józef, Boles³aw Drabik
12.00 Œp. Maria i Jan Faber, syn Mieczys³aw
13.30 Roczki
18.00 Œp. W³adys³aw i Janina Kurowscy

(ci¹g dalszy na str. 4)

cych – bo zagro¿enie terrorystyczne,
agresywne pohukiwania kó³ laickich.
Przez dni przygotowañ na ziemi wa-
dowickiej dochodzi³y do mnie rado-
sne glosy: „Zwiastujê wam radoœæ
wielk¹.” Poszczególne referaty wy-
g³aszane przez prelegentów nastraja-
³y do g³êbokiego prze¿ycia wyj¹tko-
wych dni m³odzie¿owych. By³y to
g³osy zdumienia nad histori¹ œwiêto-
wania przez m³odzie¿ œwiata. Histo-
riê dni m³odzie¿owych zapocz¹tko-
wa³ œw. Jan Pawe³ II. Bo¿e tajemni-
ce dokonuj¹ce siê przez m³odych za-
inicjowa³ nasz zwyk³y, a równocze-
œnie niezwyk³y Rodak. Przed 80. laty
gromadzi³ m³odych, aby na scenie tu-
tejszego Soko³a przedstawiaæ sztuki
teatralne. M³ody z m³odymi. Choæ
przybywa³o mu lat – m³ody jego
duch wci¹¿ wspó³brzmia³ z m³odo-
œci¹. Nie tylko mówi³ do nich: „Je-
steœcie moja nadziej¹, jesteœcie na-
dziej¹ Koœcio³a”, ale wraz z nimi
budowa³ Koœció³.

Przypominam sobie, jak przed
25 laty, w sierpniu 1991 roku, po kon-
sekracji koœcio³a œw. Piotra w Wado-
wicach, stan¹³ na wa³ach jasnogór-
skich, by poprowadziæ Œwiatowe
Dni M³odzie¿y. Pamiêtam, jak Mat-
ce Bo¿ej wraz z milionow¹ rzesz¹
m³odych powtarza³: „Jestem, pamiê-
tam, czuwam!”

Po æwieræ wieku znów na polskiej
ziemi, w Krakowie zbior¹ siê m³o-
dzi, by Jezusowi Mi³osiernemu przy-

rzec: „Jezu, ufam Tobie!” Czym bar-
dziej doœwiadczam mojej s³aboœci,
tym bardziej wo³am: „Ufam
w Twoj¹ si³ê, Jezu Mi³osierny!”
Choæ z³o coraz bardziej przybiera po-
nêtniejsze kszta³ty, tym z wiêksz¹ po-
trzeb¹ serca zbli¿am siê do Ciebie,
Jezu Mi³osierny, by zawierzyæ moje
s³abe „ja”.

Powy¿szymi myœlami podzieli³ siê
ks. kard. Stanis³aw Ry³ko, jako g³ów-
ny celebrans mszy œw. o Bo¿ym mi-
³osierdziu, odprawianej 26 listopada
w naszej bazylice. Wraz z Nim spra-
wowa³o liturgiê 50 kap³anów
i 6 biskupów oraz 300 przedstawi-
cieli ró¿nych katolickich organizacji
z ca³ego œwiata.

Na zakoñczenie Ofiary euchary-
stycznej – celebransi przeszli do ka-
plicy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy. Na czele szed³ przedstawiciel
m³odych z piêknym bukietem kwia-
tów. Gdy weszliœmy do wnêtrza ka-
plicy – kwiaty postawiono na o³ta-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

rzu, przed Jej obrazem. Wpatrzeni
w ukoronowan¹ przez Papie¿a nasz¹
wadowick¹ Madonnê ws³uchaliœmy
siê w piêkny œpiew chóru: „Maryjo,
Królowo œwiata. Maryjo, Matko
Koœcio³a. Jesteœmy przy Tobie. Pa-
miêtamy O Tobie. Czuwamy. Czu-
wamy.”

Oczy naszej wadowickiej Pani zda-
³y siê przekazywaæ to samo pos³an-
nictwo, które przy zwiastowaniu s³y-
sza³a: „Nie lêkaj siê Maryjo, znala-
z³aœ ³askê u Pana. Nie lêkajcie siê
trudnoœci wyp³ywaj¹cych z we-
wnêtrznych i zewnêtrznych zagro-
¿eñ. Jeœli Bóg z nami – któ¿ prze-
ciwko nam.”

Bior¹c udzia³ w tej miêdzynarodo-
wej mszy œw. po raz kolejny s³ysza-
³em w sobie anielskie g³osy:

„Zwiastujê wam radoœæ wielk¹.” Na-
sza bazylika, koœció³ parafialny dziêki
temu, ¿e z niezbadanych wyroków
Opatrznoœci Bo¿ej by³ w niej ochrzczo-
ny, przyjmowa³ Komuniê œw., a tak-
¿e Bierzmowanie przysz³y œw. Pa-
pie¿ i tym razem dozna³a niezwyk³e-
go wyró¿nienia. Z niej wznios³y siê
radosne modlitwy m³odych do
Boga, który ¿yje i króluje na ró¿nych
l¹dach wspó³czesnego œwiata. P³y-
nê³y modlitwy z serc m³odych, któ-
rzy reprezentowali ró¿ne rasy i kul-
tury, a których po³¹czy³a wiara
w Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus wczoraj i dziœ. Po-
cz¹tek i koniec. Alfa i omego. Do
Niego nale¿y czas i wiecznoœæ. Jemu
chwa³a i panowanie przez wszystkie
wieki wieków.

Ojczyzna to ziemia i groby

Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie

Miesi¹c listopad to miesi¹c, w któ-
rym odwiedzamy groby naszych bli-
skich. Pogr¹¿amy siê w modlitwie za
zmar³ych, zapalamy znicze, oddaje-
my siê zadumie i wspominamy tych,
którzy wyprzedzili nas w drodze do
domu Ojca. Œmieræ jest doœwiadcze-
niem, które czeka nas wszystkich.

Od trzech lat w listopadzie nawie-
dzamy Cmentarz Rakowicki w Kra-
kowie, gdzie spoczywaj¹ bliskie nam
osoby: rodzice, brat œw. Jana Paw³a II,

ks. inf. Kazimierz Suder. Oni to jak
nasza rodzina. W rodzinnym gro-
bowcu pochowani s¹: mama Papie-
¿a, ojciec Karol oraz Edmund – star-
szy brat Ojca Œwiêtego, który zmar³
w 1932 roku. Spoczywa te¿ rodzina
ze strony matki.

Rodzinnym grobowcem opiekuj¹
siê siostry Albertynki. Papie¿ czêsto
wspomina³ bliskie mu osoby: „Moje
lata dzieciêce i ch³opiêce zosta³y
wnet naznaczone utrat¹ osób najbli¿-

szych. Naprzód Matki, która nie do-
czeka³a dnia mojej Pierwszej Komu-
nii œw., póŸniej Brata i ukochanego
Ojca. S¹ to wydarzenia, które g³ê-
boko wyry³y siê w mojej pamiêci.”

Jan Pawe³ II podczas swoich piel-
grzymek do Polski zawsze nawie-
dza³ Cmentarz Rakowicki, modli³ siê
przy rodzinnym grobowcu. My te¿
modlimy siê za zmar³ych rodziców,
brata i bliskich Papie¿y.

Na cmentarzu odwiedzamy grób
ks. inf. Kazimierza Sudera, który
zmar³ 27  listopada 2012 roku
w wieku 90 lat. Ks. Infu³at by³ pro-
boszczem naszej parafii. Przytoczê
tu s³owa wypowiedziane podczas
pogrzebu 1 grudnia 2012 roku przez
ks. kard. Stanis³awa Dziwisza:
„Ks. Kazimierz Suder by³ przyjacie-
lem papie¿a Jana Paw³a II z semina-
rium duchownego. Po³¹czy³a ich
ogromna wiara i mi³oœæ do Chrystu-
sa i Jego Koœcio³a. Na s³u¿bê tej
mi³oœci odda³ wszystkie swoje si³y.”

Ks. inf. Jakub Gil powiedzia³: „Ra-
doœci¹ Jego byli ludzie, ludzie, któ-
rym s³u¿y³. Jego domen¹ by³a s³u¿-
ba, dyspozycyjnoœæ; On wci¹¿ ¿y³
dla Boga i dla ludzi. Porównuj¹c
ks. inf. Sudera do œw. Brata Alberta,
wyjaœni³, ¿e – On tak¿e chcia³ byæ
dobry jak chleb, którym ka¿dy g³od-
ny mo¿e siê nakarmiæ.”

Ks. Infu³at spoczywa w grobow-
cu Archiprezbiterów Mariackich.
Zapalaj¹c znicze, modl¹c siê przy

Jego grobie dziêkowaliœmy Bogu za
wszelkie dobro, jakie zmar³y spe³ni³
w swoim ¿yciu, jako oddany kap³an
i szlachetny cz³owiek.

Opuszczaj¹c cmentarz modliliœmy
siê za wszystkich spoczywaj¹cych na
nim. Nasz¹ modlitwê za zmar³ych
kontynuujemy uczestnicz¹c we mszy
œw. odprawionej przez ks. inf. Jaku-
ba Gila w kaplicy œw. Siostry Fau-
styny w sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, odmawiaj¹c Koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego, adoruj¹c przed
Najœwiêtszym Sakramentem w ka-
plicy Wieczystej Adoracji, w drodze
powrotnej rozwa¿amy bolesn¹ czêœæ
ró¿añca.

Myœlê, ¿e ta piêkna pielgrzymka
przepe³niona modlitw¹ za zmar³ych
rodziców, krewnych, przyjació³, któ-
rych Pan Bóg odwo³a³ do Siebie po-
zostanie na d³ugo w pamiêci.

Maria Zadora


