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27 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Potêga modlitwy
Wychowanie cz³owieka jest wielkim tru-

dem. S¹ ludzie obdarowani niezwyk³¹ cha-
ryzm¹, niebywa³¹ umiejêtnoœci¹ kszta³to-
wania drugiego. To Bo¿y talent. Czer-
pie on inspiracje nie tylko z wiedzy
teologicznej i pedagogicznej, ale od
Boga samego. Czêsto rodzice bez
wiêkszych szkó³ lepiej wychowuj¹
dzieci niŸli ci z cenzusem naukowym.
Intuicja rodzicielska, geniusz kobie-
ty-matki, czy te¿ babci – celnie pod-
powiada jak rozmawiaæ z dzieckiem,
jak go ukierunkowywaæ. Wiedz¹ oni,
¿e dziecko od samego zarania jest
osob¹. Nie mo¿na go modelowaæ na
swój obraz i swe podobieñstwo. Ka¿-
dy cz³owiek jest stworzony na obraz
i podobieñstwo Bo¿e. Dobry wycho-
wawca to nie tyle ogrodnik, ani tym
bardziej modelarz. Dziecko nie jest
glin¹, z której mo¿na wszystko ule-
piæ. Nie jest tez miêkkim drzewem,
z którego mo¿na ³atwo wyrzeŸbiæ.
Jest od zarania swego istnienia osob¹,
któr¹ trzeba siê pieczo³owicie zaj¹æ.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

³owe by³y filmowane, a nagrane
filmiki, obie strony (Amerykanie
i my), umieœciliœmy na facebo-
ok’u. Niespodziewanego, ale jak-
¿e cennego wsparcia w organiza-
cji tego wieczoru udzieli³ nam Ks.
Janusz. Podawaliœmy grillowane
kie³basy, kurczaki, soki, herbatê
oczywiœcie chleb: zwyk³y i grillo-

wany tostowy. Przy jednym z gril-
lów czuwa³ Ks. Janusz. Apetyt do-
pisywa³ i humory równie¿. Gdyby
nie napiêty program dnia nastêpne-
go, zabawa trwa³aby znacznie d³u-
¿ej, ale o godz. 22.00 Ks. Andrzej
zarz¹dzi³ modlitwê na zakoñczenie
dnia. Zadziwiaj¹ce jak ci m³odzi
ludzie szybko przechodzili od za-
bawy do modlitwy. cdn    T. WoŸniak
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Goœæ w dom…. czyli  ŒDM od domowej kuchni cz.IV

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po œwi¹tyni oprowadza nas
ks. Infu³at. Wnêtrze robi wra¿e-
nie ogromem przestrzeni, piêk-
nymi, w jasnej tonacji mozaika-
mi. W lewej czêœci nawy zatrzy-
mujemy siê przy gablocie z prze-
strzelon¹ podczas zamachu su-
tann¹ œw. Jana Paw³a II ze œlada-
mi krwi. Zwiedzamy kilka kaplic,
w tym œw. Kingi, Matki Bo¿ej
Kalwaryjskiej, gdzie znajduje siê
p³yta z grobu Jana Paw³a z reli-
kwiami, Najœw. Serca Jezusa
z obrazem œw. Sebastiana Pelczara,
za³o¿yciela Sióstr Sercanek i be-
atyfikowanej Matki Szczêsnej.

W drodze powrotnej odmawia-
my bolesn¹ czêœæ ró¿añca œw.
polecaj¹c przede wszystkim cho-
rych, niepe³nosprawnych, rodzi-
ny prze¿ywaj¹ce ró¿norakie
trudnoœci, cierpienia. Ten wtor-
kowy dzieñ naszego pielgrzymo-
wania by³ wyj¹tkowo udanym
nie tylko ze wzglêdu na piêkn¹
pogodê, ale spokój, ciszê w miej-
scach, które zwiedzaliœmy, nie
by³o t³umu pielgrzymów, mogli-
œmy swobodnie i w ciszy poddaæ
siê rozmyœlaniom i podziwiaæ
piêkno architektury.

Czwartek. W czwartek, kate-
chezy na Rynku prowadzi³
Ks. Abp Charles Chaput Arcybi-
skup Filadelfii, wczeœniej Ordy-
nariusz ich diecezji (Rapid City),
a w spotkaniu uczestniczy³ ich
obecny Ordynariusz Ks. Bp Ro-
bert Gruss, st¹d wszystko by³o
podporz¹dkowane temu spotka-
niu. Wczeœniejsze œniadanie
(z porz¹dn¹ polsk¹ jajecznic¹),
wczeœniejsza modlitwa poranna

i wczeœniejsze wyjœcie z domu.
Po Mszy Œw. Ks. Bp Gruss ponad
dwie godziny spêdzi³ z grup¹.
Wieczorem zaplanowaliœmy dla
ca³ej 46-cio osobowej grupy
spotkanie przy grillu. £¹cznie
by³o nas ponad 60 osób. Pogoda
nie dopisa³a, ale uczestnicy tak.
Spotkanie mia³o bardzo radosny
charakter – œpiewy s³ychaæ  by³o
w ca³ej okolicy. Zabawy zespo-

Stanis³awa Bando³a

Niedziela 9 paŸdziernika
6.00 Œp. Franciszek Bies
 7.30 Œp. Franciszek i rodzice

Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i
b³. Bo¿e dla cz³onków ¯ywego Ró¿anca
oraz ich rodzin i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
Roków: Œp. Stanis³awa Korzeniowska
10.30 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk
13.30 Roczki
18.00 Œp. Józef Odrzywolski

(ci¹g dalszy na str. 8)

1. Zachêcamy wiernych do od-
mawiania ró¿añca w domach lub
w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añ-
cowe o godz. 17.30 i dodatkowo
rano o godz. 8.30. Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy w œrodê o godz. 8.30 i 17.15.

2. Spotkanie Rycerstwa Niepo-
kalanej w œrodê po rannej no-
wennie do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy.

3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II. Najbli¿-
sza czwartkowa nowenna szcze-
gólnie poœwiêcona bêdzie mo-
dlitwom za ma³¿onków. Po wie-
czornej Mszy œw. spotkanie gru-
py œw. Jana Paw³a II.

4. W pierwszy pi¹tek zachêca-
my wiernych do spowiedzi i Ko-
munii Œw. wynagradzaj¹cej. Spo-
wiedŸ rano od godz. 6.00 oraz po
po³udniu od godz. 16.30. Kance-
laria parafialna w pierwszy pi¹-
tek nieczynna.

5. W sobotê o godz. 19.00 kon-
cert Capeli Cracoviensis.

6. W przysz³¹ niedzielê w Pol-
sce obchodziæ bêdziemy XVI
Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan
Pawe³ II – b¹dŸcie œwiadkami mi-
³osierdzia”. Przy koœciele zbiór-
ka do puszek na rzecz Fundacji

Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
W tym dniu o godz. 7.30 Msza œw.
w int. Ró¿ Ró¿añcowych i zmian-
ka ró¿añcowa. O 13.30 Msza œw.
w intencji rocznych dzieci, które
mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.

7. Za miesi¹c obchodziæ bê-
dziemy uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny. Pa-
miêtaj¹c o naszych bliskich, któ-
rzy nas poprzedzili w drodze do
wiecznoœci, przyjmujemy na
modlitewne wypominki za zmar-
³ych. Kartki do zapisania bli-
skich zmar³ych bêd¹ wystawio-
ne na o³tarzach bocznych. Pro-
simy o wyraŸne zapisanie na-
zwisk zmar³ych.

W wypominkach rocznych mo-
dlimy siê ca³y rok przed wybran¹
Msz¹ œw. niedzieln¹ oraz raz
w miesi¹cu odprawiana jest msza
œw. w intencji tych wypomina-
nych. Te wypominki przyjmuje-
my w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej.

Za wypominanych w wypo-
minkach jednorazowych modli-
my siê w miesi¹cu listopadzie,
codziennie o godz. 17.30. Mo¿-
na je sk³adaæ w skrzyni ko³o
chrzcielnicy, w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej.
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Poniedzia³ek 3 paŸdziernika
 6.00 Œp. Kazimierz Muszel

Dziêkczynna za wszelkie dobro, z proœb¹
o dalsze ³aski dla rodziny Nowakowskich

6.45 Œp. Cecylia Marcinkowska
7.30 Œp. Franciszek i rodzice
 8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Irena i Zdzis³aw Wiœniewscy

Œp. Eugeniusz Pilecki i zmarli z rodziny
18.00 Œp. Stanis³aw K³obuch

Œp. Tadeusz Jamrozik
Wtorek 4 paŸdziernika
 6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
6.45 Œp. Maria Krupnik

Œp. Franciszek Pêkala - 3 r.œm.
7.30 Œp. Franciszek i rodzice
 8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja i za

dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Rafa³ Spyrka

Œp. Jacek Pawlik
Œroda  5 paŸdziernika
 6.00 Œp. Maria Wójcik
 6.45 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Franciszek Bies
 7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
 8.00 Œp. Kazimierz Matlak
12.00 Œp. Marian Nizio
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna za 89 lat proœb¹ o dalsz¹
opiekê Matki Bo¿ej
- O ³askê zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy dla Moniki Wajdzik
- Dziêkczynna, o dary Ducha œw., opiekê
Matki Bo¿ej i potrzebne ³¹ski w 5 r. œlubu
Za zmar³ych:
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski

Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. W³adys³aw Mieñczuk
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Talaga
Œp. Marian Korpa³a
Czwartek 6 paŸdziernika
 6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Franciszek i rodzice
 8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 Œp. Jacek Pawlik

Œp. Maria Wójcik
Pi¹tek 7 paŸdziernika
 6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska

Œp. Marian Korpa³a
6.45 Œp. Franciszek Bies
7.30 Œp. Franciszek i rodzice
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za misjonarzy
i misjonarki i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Dominiki
Warcho³ w 17 r. urodzin

18.00 Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Agata Lasek

Sobota  8 paŸdziernika
6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Aleksander Wajdzik
 8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Franciszek i rodzice
18.00 Œp. Józef Rembiesa - r. urodzin

Œp. Stanis³aw Tatar - 26 r.œm.

(ci¹g dalszy na str. 4)

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Zawsze z ogromn¹ mi³oœci¹ i od-
powiedzialnoœci¹.

Do tego zadania radosnego,
ale te¿ przysparzaj¹cego wiele
trudu nie wystarczaj¹ si³y ludz-
kie – trzeba systematycznie tê
sprawê w modlitwie Bogu zawie-
rzaæ. Tylko On daje si³y, by
udŸwigaæ ciê¿ar drugiego cz³o-
wieka. Ochrania przed zniechê-
ceniem. Pomna¿a entuzjazm.
Pomaga patrzyæ z optymizmem.

Zachwyca mnie niezmordowa-
na, wychowawcza postawa
œw. Matki Teresy z Kalkuty.
W jej wyj¹tkowej pos³udze by³y
niejednokrotnie ciê¿kie dni, mie-
si¹ce, a nawet lata. Dotyka³ j¹
gorzki smak klêski. Ból opusz-
czenia przez Boga i ludzi. Nie
poddawa³a siê. Sk¹d czerpa³a
si³y? Z ca³¹ pokor¹ wyznawa³a:
„Zanim rozpoczynam moj¹ pra-

cê wœród ludzi, klêczê przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem dwie
godziny. Nawet najwa¿niejsze
obowi¹zki nie mog¹ przekreœliæ
mojego klêczenia przed Jezusem
ukrytym w tabernakulum.”

Tak by³o równie¿ ze œwiêtym
papie¿em Janem Paw³em II. Jego
pos³uga by³a niezwykle wyczer-
puj¹ca. Mówiono o Nim: „Tytan
pracy, ale i modlitwy i cierpie-
nia.” Pamiêtamy Jego d³ug¹ mo-
dlitwê w katedrze wawelskiej,
a w nastêpnej pielgrzymce
w sanktuarium kalwaryjskim.
Przekazy telewizyjne musia³y

Mo¿na te¿ zamawiaæ Msze œw.
zbiorowe za zmar³ych, odpra-
wiane na cmentarzu w dniu 1 i 2
listopada.

8. Zapraszamy na pielgrzymki:
- Wtorek 11 paŸdziernika do

trzech polskich miejsc nawie-
dzonych przez Ojca Œwiêtego
Franciszka: Campus Misericor-
diea w Brzegach, Sanktuarium

Mi³osierdzia oraz Centrum Jana
Paw³a II w £agiewnikach. Wy-
jazd o godz. 8.00. Koszt 30 z³.

- Niedziela 16 paŸdziernika na
Apel Jasnogórski. Wyjazd godz.
15.45. Koszt 35 z³.

- Wtorek 18 paŸdziernika do
Pieskowej Ska³y i Ojcowa. Wy-
jazd godz. 8.00. Koszt 35 z³.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Sierpniowa pielgrzymka do £agiewnik cz. II

Stowarzyszenie zatrudnia
³¹cznie 71 osób, w tym w biurze
9 osób, 3 sprz¹taczki, pozosta³e
osoby to wykwalifikowani logo-
pedzi, psycholodzy, pedagodzy,
rehabilitanci. Stowarzyszenie
prowadzi Specjalistyczn¹ Po-
radniê Psychologiczno-Pedago-
giczn¹. Powa¿nym utrudnie-
niem to brak w³asnego obiektu
na tyle du¿ego, by te wszystkie
punkty pomocy znajduj¹ce siê
w ró¿nych miejscach miasta,

mo¿na by³o zlokalizowaæ w jed-
nym miejscu. Stowarzyszenie
posiada pod zabudowê dzia³kê
na ul. Kochanowskiego i w stycz-
niu tego roku otrzyma³o pozwo-
lenie na budowê i gromadzi na
ten cel fundusze. Dzia³alnoœæ
Stowarzyszenia opiera siê na do-
tacjach, np. z Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, darowi-
znach, odpisach 1% podatku.

Œledz¹c wyœwietlane obrazy
z ró¿nych wydarzeñ z udzia³em
dzieci, nie tylko z zakresu re-
habilitacji, ale udzia³u w ob-
chodach Dnia Babci, Dziadka,
Jase³kach, Dnia Dziecka – je-
steœmy pod wra¿eniem ogromu
pracy i wysi³ku w³o¿onego
przez poszczególnych wycho-
wawców, by te dzieci o ró¿nym
stopniu niepe³nosprawnoœci
przywróciæ do w miarê normal-
nego funkcjonowania w rodzi-
nie, spo³ecznoœci lokalnej.
Dzia³alnoœæ specjalistów jest
te¿ ogromnym wsparciem psy-
chicznym dla rodziców czy
opiekunów tych dzieci.

O godz. 14.00 odje¿d¿amy do
£agiewnik, gdzie bierzemy
udzia³ w Koronce, a nastêpnie
w koncelebrowanej, równie¿
przez ks. Infu³ata, Mszy œw., po
której spotykamy siê w dolnej
czêœci Bazyliki i zwiedzamy
poszczególne kaplice.

Zaczynamy od kaplicy
œw. Faustyny, gdzie znajduje siê
Najœwiêtszy Sakrament i obraz
Jezusa Mi³osiernego, który pe-
regrynowa³ po naszej diecezji.
Jest to kaplica w³oska. Nastêp-
nie przechodzimy do kaplicy
s³owackiej – Matki Bo¿ej Bo-
lesnej – Patronki S³owacji, ka-
plicy unickiej – ukraiñskiej.
Kaplica niemiecka w swym

wystroju jest bardzo surowa. Cen-
tralny punkt zajmuje du¿y, bardzo
prosty krzy¿ z ogromn¹ koron¹
cierniow¹ i wbitym w œrodku
skrzy¿owania gwoŸdziem. Obok
ciemna, pochylona postaæ
œw. Edyty Stein obejmuj¹cej rêko-
ma krzy¿. Stacje drogi krzy¿owej
w tej samej, ciemnej tonacji. Na-
przeciw tej kaplicy to przeciwieñ-
stwo – pe³na œwiat³a, ciep³a, rado-
œci, piêknej mozaiki œciennej – ka-
plica wêgierska. Œciany po obu
stronach zajmuj¹ barwne postacie
Œwiêtych wêgierskich i polskich.
Na zakoñczenie udajemy siê do
Kaplicy Wieczystej Adoracji na
krótk¹ modlitwê, dziêkczynienie,
a nastêpnie mamy wolny czas, by
o godz. 17.30 przejœæ przez nowy
most – przejœcie do Centrum Jana
Paw³a II. To bardzo ³adnie wyko-
nane przejœcie ³¹cz¹ce obydwa
obiekty kultu Jana Paw³a II, bar-
dzo je do siebie zbli¿y³o i jest
trwa³ym pomnikiem na ca³e lata,
„zyskiem” Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y. (ci¹g dalszy na str. 7)

u¿yæ swojej ogromnej inteligen-
cji, by ukazaæ nam piêkno roz-
modlonego Cz³owieka w bieli.

„Beze Mnie nic uczyniæ nie
mo¿ecie. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim ten wiele owoców przy-
nosi.” Odpowiedzialny wycho-
wawca, czy to nauczyciel, czy
rodzic powinien w modlitwie
powierzaæ swego wychowanka.
Rozpocz¹³ siê miesi¹c paŸdzier-
nik. Modlitw¹ ró¿añcow¹ pra-
gniemy omadlaæ nasze rodziny
i nasz naród. Powtarzamy wie-
lokrotnie: „Œwiêta Maryjo, Mat-
ko Bo¿a módl siê za nami
grzesznymi teraz i w godzinê
œmierci naszej.” Módl siê za

mnie teraz, dziœ – bo ja sobie nie
dajê rady. Przygniata mnie ciê¿ar
zadañ. Odczuwam gorzki smak
nieudanych rozwi¹zañ. Nie po-
trafiê nawi¹zaæ kontaktu z naj-
bli¿szymi. Wszystko mnie dra¿-
ni. Jestem zniechêcony. Bliscy
mnie nie rozumiej¹. Maryjo, Ty
jesteœ moj¹ Matk¹. Ty jesteœ rów-
nie¿ Matk¹ mojego dziecka, mo-
jego mê¿a, ¿ony – wspieraj nas.
Ró¿aniec ze swymi tajemnicami
w³¹cza w moce Bo¿e nasze ludz-
kie tajemnice. Dziêki temu po³¹-
czeniu doœwiadczam prawdy
s³ów œw. Paw³a Aposto³a:
„Wszystko mogê w Tym, który
mnie umacnia!”


