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29 Niedziela Zwyk³a

38. rocznica wyboru

na Stolicê œw. Piotra
kardyna³a Karola Wojty³y

„Nie bójcie siê, otwórzcie,

otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chry-

stusowi. Dla Jego zbawczej w³a-

dzy otwórzcie granice pañstw,

systemów ekonomicznych i poli-

tycznych, szerokie dziedziny kul-

tury, cywilizacji, rozwoju! Nie

bójcie siê! Chrystus wie, co nosi

w swoim wnêtrzu cz³owiek.

On jeden to wie!”
Jan Pawe³ II

z homilii wyg³oszonej w czasie Mszy œw.
22 paŸdziernika 1978 r.

rozpoczynaj¹cej Jego pontyfikat

Niedziela 23 paŸdziernika
6.00 Œp. Cecylia Marcinkowska
 7.30 Œp. Tadeusz Jamrozik

Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
dla Filipa w 1 r.urodzin

 9.00 Œp. Adam i Emilia M¿yk
Roków: Œp. Marcin Salepa - 12 r.œm.
10.30 Œp. Jacek Pawlik

10.30 Z okazji 25 r.œlubu Renaty

i Leszka Dobrowolskich

12.00 Œp. Stanis³aw P³onka - 7 r.œm.,
Antoni, Maria, Jadwiga P³onka

13.30 Œp. Franciszek i rodzice

18.00 Œp. Teresa Kwiatek

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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29 Niedziela Zwyk³a 16 paŸdziernika 2016

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dziœ 38. rocznica wyboru na
Stolicê œw. Piotra kardyna³a Ka-
rola Wojty³y. W sobotê bêdzie-
my prze¿ywaæ liturgiczne wspo-
mnienie œw. Jana Paw³a II.

2. Ró¿aniec codziennie
o godz. 17.30

3. Na wypominki roczne
i msze œw. zbiorowe na cmenta-
rzu przyjmujemy w kancelarii

parafialnej i zakrystii, wypomin-
ki jednorazowe mo¿na sk³adaæ
równie¿ do skrzyni przy
chrzcielnicy.

4. Stowarzyszenie Wy¿szej
U¿ytecznoœci Publicznej PKPS
w Wadowicach organizuje w dniu
dzisiejszym zbiórkê uliczn¹, po-
trzebn¹ na zakup ¿ywnoœci i le-
karstw dla dzieci i ludzi ubogich.

5. Œwiêci tego tygodnia: w po-
niedzia³ek – wspomnienie
œw. Ignacego Antiocheñskiego,
biskupa i mêczennika, we wtorek
– œwiêto œw. £ukasza, ewangeli-
sty, w czwartek – uroczystoœæ
œw. Jana Kantego, prezbitera,
w pi¹tek – wspomnienie b³. Ja-
kuba Strzemiê, biskupa.

Co pozosta³o z tamtych lat?

W dzisiejsz¹ niedzielê 16 paŸ-
dziernika 2016 roku mija 38 lat
od niezapomnianego dnia dla
ka¿dego Polaka, a zw³aszcza
wadowiczanina 16 paŸdziernika
1978 roku. Ten historyczny
dzieñ dobrze pamiêtaj¹ Polacy,
a tym bardziej wadowiczanie,
którzy maj¹ obecnie prawie 50
lat. To kawa³ czasu. Przesz³o pó³
wieku. M³odzi znaj¹ ten jedyny

dzieñ z opowiadania. Co pozo-
sta³o w naszej pamiêci? Czas stu-
dzi napiêcie. Bledn¹ barwy. Ga-
œnie pamiêæ. Grozi zapomnienie.

Naród wybrany, czyli ¯ydzi,
aby zachowaæ w ¿ywej pamiêci
wyj¹tkow¹ opiekê nad sob¹, któ-
ra m.in. wyrazi³a siê cudownym
wyzwoleniem z niewoli egipskiej
– co roku, gdy zasiadaj¹ do uro-
czystej Paschy, czytaj¹ z ksi¹g

(ci¹g dalszy ze str. 5)

bowy z kapust¹ i potem spokoj-
ne pojechali do Wiednia, gdy¿ na
lotnisku mieli siê zameldowaæ
o godz. 9.00 rano w poniedzia-
³ek. Po rozmowach z uczestnika-
mi Ksi¹dz Andrzej przyj¹³ nasz¹
propozycjê. Mia³o byæ wszystko
uporz¹dkowane, a wysz³o nienaj-
lepiej. Grupa od godz. 15.00 do
20.00 oczekiwa³a w Wieliczce na
autobus. Kto zawini³ trudno do-
ciec, doœæ na tym, ¿e naszych
przyjació³ w trakcie oczekiwania
dorwa³a burza. Nie pomog³y pe-
leryny. W kontekœcie zaistnia³ej
sytuacji, przyjazd do Wadowic
okaza³a siê niemal zbawienny.
Wed³ug pierwotnego planu mie-
li przyjechaæ na 17.00, przyje-
chali na 22.00. Pozosta³e punkty
planu przebieg³y wed³ug zapla-
nowanej kolejnoœci. Higiena
osobista, obiad, rozmowy, wy-
miana adresów, i na zakoñczenie
po¿egnanie. Wymiana serdecz-
noœci, wyrazy wdziêcznoœci,
drobne upominki. Wspólna mo-
dlitwa, serdeczne po¿egnanie,
zaproszenie do odwiedzin,
zreszt¹ wzajemnych, b³ogos³a-
wieñstwo dla odje¿d¿aj¹cych
i pozostaj¹cych i odjazd.

Poniedzia³ek. Na miejscu pozo-
sta³y wspomniane wczeœniej  sio-
stry zakonne, Siostra Radoœæ
(Suor Joy) i Siostra Go³êbica
(Suor Dove), które w poniedzia-
³ek wieczorem mia³y samolot
z Warszawy do Rzymu. Rankiem,
po œniadaniu odwieŸliœmy je do
Krakowa, „zapakowaliœmy” do
poci¹gu. Poci¹g ruszy³, jeszcze
ostatnie uœmiechy, pomachiwa-
nie rêkami i …pozostaliœmy
sami. Wobec radoœci, wobec en-
tuzjazmu, jakie wnieœli do na-
szych domów, do naszego mia-
sta, do naszej Ojczyzny m³odzi
pielgrzymi, ta cisza tchnê³a no-
stalgi¹. Œwiatowe Dni M³odzie-
¿y pozosta³y za nami. Jakie owo-
ce przynios¹ w nas, jakie w na-
szych goœciach? Jak d³ugo bê-
dziemy nosiæ je w pamiêci? Jak
nasi m³odzi przyjaciele z Po³u-
dniowej Dakoty bêd¹ wspomi-
naæ nasz dom, nasz¹ rodzinê?
Czy, jak oni wobec nas, czy my
byliœmy dostatecznymi œwiadka-
mi Chrystusa i Jego Koœcio³a?
Czy troska Marty (o stó³ i warun-
ki pobytu), nie przys³oni³a po-
stawy Maryi s³uchaj¹cej Chry-
stusa (ws³uchiwania siê w g³os
Papie¿a Franciszka, w g³os piel-
grzymów)?     Tadeusz WoŸniak
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Poniedzia³ek 17 paŸdziernika
 6.00 Œp. Franciszek i rodzice

O uzdrowienie dla Mateusza -
duszy, cia³a. umys³u i dar ¿ycia

6.45 Œp. Teresa El¿bieciak
7.30 Œp. Adam Kêdziora - 10 r.œm.
 8.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
12.00 Œp. Stanis³aw K³apeta - 12 r.œm.
18.00 Œp. Maria Wójcik

Œp. Tadeusz Jamrozik
Wtorek 18 paŸdziernika
 6.00 Œp. Florence Hetzel
6.45 Œp. Franciszek i rodzice
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e

w 56 r. œlubu Janiny i Edwarda
8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Andrzej Byrski - 4 r.œm.

Œp. Marian Gracyasz - 9 r.œm.
Œroda  19 paŸdziernika
 6.00 Œp. Stanis³aw K³obuch
 6.45 Œp. Marian Bukowski
 7.30 Œp. Maria Krupnik
 8.00 Œp. Franciszek i rodzice
12.00 Œp. Jacek Pawlik
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki Sarii Maryi
Za zmar³ych:
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Maria Krupnik
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. Józefa Karelus
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat

Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Józefa Bogacka - r. œm., m¹¿ Jakub
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Talaga
Œp. Piotr Rataj - 12 r.œm.
Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Marian Korpa³a
Czwartek 20 paŸdziernika
 6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
6.45 Œp. Franciszek i rodzice
7.30 Œp. Piotr Bizoñ i jego rodzice
 8.00 Œp. Marian Bukowski
12.00 Œp. Danuta Ga³uszka
18.00 Œp. Maria Wójcik

Œp. Tadeusz Jamrozik
Pi¹tek 21 paŸdziernika
 6.00 Œp. Wincenty i Anna Ko³ocz

Œp. Marian Korpa³a
6.45 Œp. Franciszek i rodzice
7.30 Œp. Maria Dyduch P³onka
 8.00 Œp. Zofia Szymañska
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o potrzebne

³aski dla Jacka i Barbary i ich dzieci
18.00 Œp. Jacek Pawlik

Œp. Cecylia Marcinkowska
Sobota  22 paŸdziernika
6.00 Œp. Franciszek i rodzice

Œp. Matylda Kolat, Stanis³awa Zakszewska
6.45 Œp. Teresa Kwiatek
7.30 Œp. Maria Wójcik
 8.00 Œp. Tadeusz Jamrozik
12.00 Œp. Kazimierz Muszel
18.00 Œp. Franciszek Zadora - 19 r.œm.

Œp. Kazimierz Górowski

Starego Testamentu opis wyzwo-
lenia z niewoli egipskiej. Przez
to o¿ywiaj¹ pamiêæ swej przyna-
le¿noœci do Boga. Wci¹¿ podbu-
dowuj¹ œwiadomoœæ swego wy-
brañstwa.

W naszej katolickiej wierze
podczas spo¿ywania Wieczerzy
Wigilijnej czynimy po-
dobnie – czytaj¹c opis
Narodzenia Pana Jezu-
sa. Wci¹¿ przypomina-
my sobie, ¿e „On to dla
nas i dla naszego zba-
wienia przyj¹³ cia³o
i sta³ siê cz³owiekiem.”

Co pozosta³o w na-
szej pamiêci z tamtego
cudownego roku? „O roku ów!
kto ciebie widzia³ w naszym kra-
ju!” Czy dalej trwa pamiêæ tego
cudownego, wyj¹tkowego wy-
darzenia?

Trzeba wci¹¿ odœwie¿aæ histo-
riê tamtych jesiennych dni, pod-
czas których na Namiestnika
Chrystusowego zosta³ wybrany
Kardyna³ urodzony w Wadowi-
cach.  To Jego Bóg namaœci³
wyj¹tkowymi mocami, ¿e wy-
prowadzi³ nasz naród z zniewo-
lenia komunistycznego. Wydat-
nie pomóg³ nam do odzyskania
wolnoœci. Zw³aszcza przez piel-
grzymowanie do naszej Ojczy-
zny – a¿ 9-krotne. Wlewa³ w na-

sze obola³e dusze balsamy na-
dziei. On odkry³ dla ca³ego œwia-
ta ukryte objawienia œw. s. Fau-
styny o Bogu bogatym w mi³o-
sierdzie. Jezu, ufam Tobie!

Trzeba nieustannie kszta³towaæ
w sobie postawê Bo¿ego wy-
brañstwa. Niczym nie zas³u¿yli-

œmy na miano miasta papieskie-
go. To niezas³u¿one wybrañstwo
niech nas sk³ania do jeszcze
wiêkszej zapobiegliwoœæ w za-
chowaniu przykazañ Bo¿ych
i koœcielnych. Niech nas mobi-
lizuje do ¿ywszego kontaktu
z Koœcio³em katolickim. Jeste-
œmy narodem wybranym, kró-
lewskim kap³añstwem, ludem
przeznaczonym, by uk³adaæ
swoje ¿ycie w promieniach
Ewangelii, wyœwiadczyæ wobec
coraz bardziej spoganiaj¹cej
siê Europy, ¿e Chrystus bogaty
w mi³osierdzie wci¹¿ ¿yje
i dzia³a.(ci¹g dalszy na str. 8)
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Œwiêci s¹ nam przyk³adem

16 paŸdziernika obchodzimy
15-lecie naszych pielgrzymek
apelowych. Od pocz¹tku nasze
serca bi³y mocniej do Jana Paw-
³a II. To w Jego intencji rozpo-
czêliœmy nasze bliskie spotka-
nia z Maryj¹ na Jasnej Górze,
gdzie zawierzaliœmy Jej opiece
Wielkiego Jana Paw³a II. Wrze-
sieñ to miesi¹c œwi¹t maryjnych,
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiête-
go, a tak¿e miesi¹c wielkich
rocznic. To miesi¹c kanonizacji
œw. Matki Teresy z Kalkuty i be-
atyfikacji ks. W³adys³awa Bu-
kowiñskiego. Przemyœlenia ks.
Infu³ata pozwalaj¹ nam bli¿ej
poznaæ osobê Matki Teresy, jej
¿ycie, œwiêtoœæ, ¿ar mi³oœci do
Boga i cz³owieka, Œwiêta Mat-
ka od ubogich. Œwiêta od ciem-
noœci, gdzie w mroku rozpala³a
œwiat³o. Sw¹ moc czerpa³a z mo-
dlitwy, a pytana, czy nie boi siê
œmierci, odpowiada³a: „Jestem

gotowa, choæby dziœ”. Beatyfi-
kowana przez Jana Paw³a II
w 2003 roku zosta³a og³oszona
Œwiêt¹ przez Papie¿a Franciszka
4 wrzeœnia 2016 roku.

11 wrzeœnia w Karagandzie
(Kazachstan) beatyfikowany zo-
sta³ ks. W³adys³aw Bukowiñski
zwi¹zany z Kresami i Krakowem.
Polski ksi¹dz, misjonarz w Ka-
zachstanie, wiêzieñ gu³agów.
Spêdzi³ w nich ponad 13 lat. Na-
zywany „aposto³em Kazachsta-
nu”. Opatrznoœæ zes³a³a go tam,
gdzie najbardziej by³ potrzebny.
Pomaga³ biednym, jeñcom w nie-
woli, ratowa³ dzieci ¿ydowskie,
odprawia³ msze œw., katechizo-
wa³. Zawsze gotowy nieœæ pomoc
innym. Jego ogromna owczarnia
by³a na stepach Kazachstanu,
a On jej pasterzem.

Jedn¹ z tajemnic omadlamy
osobê Papie¿a Benedyka XVI
„Papie¿a Emeryta”. Jego osobê
przybli¿a nam ksi¹¿ka „ostatnie
rozmowy”, w której Peter Se-
ewald przeprowadza wywiad
z Benedyktem XVI. Pokaza³ Rat-
zingera bliskiego ludziom. Przez
wiele lat wspiera³ Jana Paw³a II.
Ostrzega³, ¿e „problemem naszej
godziny w historii jest to, ¿e Bóg

znika z horyzontu cz³owieka”.
Rezygnuje z pos³ugi Biskupa
Rzymu 28 lutego 2016 roku.

„B¹dŸ królow¹” to osobny
temat przemyœleñ ks. Infu³ata.
8 wrzeœnia 2017 roku bêdzie-
my obchodziæ 300-lecie koro-
nacji cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej Czêstochowskiej
koronami papieskimi. Korony
przes³a³ Klemens XXI. By³o to
pierwsze w œwicie takie wyda-
rzenie poza Rzymem. Ojcowie
Paulini proponuj¹, aby czci-
ciele Matki Bo¿ej uczcili ten
jubileusz tzw. ¯yw¹ Koron¹
Maryi. Królowa Polski ma po-
budzaæ Polaków do duchowe-
go rozwoju, którego celem jest
³¹czenie wiary z ¿yciem co-
dziennym.

Tradycj¹ wyjazdów apelowych

jest odmawianie „ró¿añca piel-

grzyma”. Pielgrzymi sk³adaj¹ ró¿-

ne œwiadectwa, zachêcaj¹ do ro-

dzinnej domowej modlitwy,

wspólnego ró¿añca. Nie bójmy siê

byæ aposto³ami swoich domów,

swojej rodziny. Rozmawiajmy

o sprawach wiary. Zastanówmy

siê, jak my pielgrzymi apelowi

moglibyœmy w³¹czyæ siê w „Ko-

ronê duchow¹” dla Maryi.
Rozalia Borkowska

Goœæ w dom…. czyli  ŒDM od domowej kuchni zakoñczenie

(ci¹g dalszy na str. 7)

Niedziela. Grupa mia³a za-
mówiony na niedzielê autobus,
który po zakoñczeniu uroczy-
stoœci mia³ ich odwieŸæ na lot-
nisko do Wiednia. Wczeœniej
sugerowaliœmy Ksiêdzu An-
drzejowi aby zmodyfikowaæ
ten plan, aby po zakoñczeniu

uroczystoœci wrócili autobusem
do nas, tu siê trochê ogarnêli (po
dwóch dniach i jednej nocy spê-
dzonych na Campus Misericor-
diae, wed³ug nas, k¹piel by³a nie-
zbêdna), zjedli polski niedzielny
obiad – rosó³ z makronem, scha-


