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31. Niedziela Zwyk³a

Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Walka o ¿ycie
W tych dniach czêœciej nawie-

dzamy nasze cmentarze. Na ró¿-
ny sposób staramy siê wyraziæ
nasz¹ pamiêæ o tych, którzy od
nas odeszli. Niejednokrotnie na

nowo prze¿ywamy ich œmieræ.
Doœwiadczamy, jak bardzo nam
tych zmar³ych brak. Nieraz s³yszê
zdanie: „Wygra³ walkê o ¿ycie.
Choroba go nie pokona³a. Tyle lat
i dziêki Bogu ¿yje.” Niestety, s¹

(ci¹g dalszy na str. 3)

M.Dudoñ

na Pow¹zkach. Byæ mo¿e le¿¹
jego szcz¹tki w ziemi na tzw.
£¹czce. Prace ekshumacyjne
trwaj¹.

Zamek Królewski
Zamek królewski zwiedzali-

œmy bez przewodnika, ale grup-
kami. Zamek odbudowany
z wielkim pietyzmem. Zbiory
wspania³e. I znowu powtórka
historii. Obrazy (orygina³y):
Batory pod Pskowem, Uchwa-
lenie Konstytucji 3 Maja, Rej-
tan, Ho³d Wasyla IV Szujskie-
go przed Zygmuntem III Waz¹,
Zaprowadzenie chrzeœcijañ-
stwa i wiele innych. Coœ wspa-
nia³ego. Wspania³e sale. Odwie-
dziliœmy salê, w której odbywa-
³y siê s³ynne „obiady czwartko-
we”, salê tronow¹ – nawet ktoœ
siad³ na tronie. W jednej z sal
najwartoœciowsze obrazy Rem-
brandta „Dziewczyna w ramie
obrazu” i „Uczony przy pulpi-
cie”. Obok zamku s³ynna Ko-
lumna Zygmunta. Jej historia
te¿ ciekawa, ale kawa³y z ni¹
zwi¹zane te¿ ciekawe, ale nie
zawsze do opowiedzenia. cdn
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31. Niedziela Zwyk³a - 30 paŸdziernika 2016

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i material-
nego dla buduj¹cych siê koœcio-
³ów, a tak¿e wdziêcznoœci dla tych,
którzy nasz koœció³ budowali
i wci¹¿ troszcz¹ siê o niego.

2. We wtorek Uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych. W naszej
Bazylice nie bêdzie Mszy œw.
o godz. 13.30. Na cmentarzu ko-
munalnym odprawimy w tym dniu
Msze œw. o godz. 9.00, 11.00 oraz
o 13.00 – po niej procesja. Na
cmentarzu parafialnym Msza œw.
o godz. 9.00.

3. W œrodê 2 listopada Dzieñ Za-
duszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
W naszej Bazylice Msze œw. jak
w dni powszednie. Dodatkowo
msza œw. na cmentarzu parafial-
nym o godz. 9.00, a na komunal-
nym o godz. 11.00. O godz. 17.00
w Bazylice procesja z wypominka-
mi za zmar³ych.

4. 1 i 2 listopada ka¿dy, kto jest
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i na-
wiedzi koœció³ oraz spe³ni zwyk³e
warunki mo¿e zyskaæ odpust zu-
pe³ny. Odpust ten mo¿na równie¿
zyskaæ w dniach od 1 do 8 listopa-
da za nawiedzenie cmentarza.

5. Na wypominki roczne i Msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kan

celarii lub zakrystii, a na wypo-
minki listopadowe mo¿na sk³adaæ
do skarbony za chrzcielnic¹.
W tym roku w wypominkach rocz-
nych modlimy siê przed Msz¹ œw.
o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00,
a w wypominkach jednorazowych
przez ca³y miesi¹c o godz. 17.30.

6. Spotkania Rycerstwa Niepo-
kalanej, pocz¹wszy od listopada,
bêd¹ w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
o godz. 16.30. Najbli¿sze spotka-
nie 2 listopada.

7. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II, podczas
których modlimy siê w intencjach
z³o¿onych przez pielgrzymów
i parafian.

8. 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. 16.00. Dodat-
kowa Msza œw. o godz. 16.30.
Kancelaria parafialna w pierwszy
pi¹tek nieczynna.

9. W pierwsz¹ sobotê na Mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê po-
tomstwa. Na tê Mszê œw. zaprasza-
my zw³aszcza tych, którzy podjêli
siê duchowej adopcji dzieci, jak
równie¿ wspólnotê Rycerstwa

12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

Roków: Œp. Teresa El¿bieciak
18.00 Œp. Karol Piekarczyk - r.œm.

Œp. Czes³aw i Stefania Putek,
ich dzieci i wnuki

Niedziela 6 listopada
6.00 Œp. Ewa, Ludwik Witek i ich dzieci
 7.30 Œp. Kazimierz Górowski

Œp. Zofia Walas

 9.00 Œp. Julian, Helena, Ryszard,
Katarzyna i Andrzej Garbieñ

Roków: Œp. Adam Korzeniowski - 5 r.œm.

10.30 Œp. Zofia Warmuz - 13 r.œm., Józef
Warmuz - 3 r.œm.

W 16 r. urodzin Filipa o b³. Bo¿e

12.00 Œp. Wypominani

13.30 Chrzty

18.00 Œp. Barbara £ukasik

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

rych mogi³ach. Nawiedziliœmy
groby sportowców, aktorów, pi-
sarzy, muzyków, a tak¿e tych,
którzy tworzyli ustrój komuni-
styczny. Zaskoczy³a mnie opo-
wieœæ o generale Zygmuncie
Berlingu. On to, podczas Powsta-
nia Warszawskiego, próbowa³
przebiæ siê na lewy brzeg Wis³y.
To prawdopodobnie by³a przy-
czyn¹, ¿e Stalin odwo³a³ go ze
stanowiska Dowódcy Armii Woj-
ska Polskiego. Ale czy to praw-
da? Dlaczego jego grób znajdu-
je siê obok grobowca Boles³awa
Bieruta? Przewodnik by³ chyba
fanem Powstania Warszawskie-
go. Œwietnie opowiada³ o m³o-
dych bohaterach opisanych
w ksi¹¿ce Kamiñskiego „Kamie-
nie na szaniec”. O ma³ym Jêdru-
siu 11-letnim sanitariuszu, który

zgin¹³ w czasie powstania. Byli-
œmy na tzw. £¹czce, gdzie UB po-
tajemnie, w bezimiennych do³ach
chowa³a cia³a swoich wiêŸniów.
Znajduje siê tu Mauzoleum ¯o³-
nierzy Wyklêtych-Niez³omnych.
Jest to wielka tragedia, ¿e ludzie
walcz¹cy o Polskê, zabici
w okrutny sposób, nie maj¹ na-

wet swojej mogi³y. Fieldorf,
ps. „Nil” - dowódca Kedywu.
Stracony. Miejsce pochówku nie-
znane. Ma On symboliczny grób
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Niepokalanej. W sobotê od-
wiedzamy chorych z sakramen-
tami œwiêtymi. O 18.00 Msza œw.
ku czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przy-
nieœæ œwiece.

10. W przysz³¹ niedzielê chrzty
na Mszy œw. o godz. 13.30, po-
uczenie dla rodziców i chrzest-
nych w pi¹tek o godz. 19.00
w Domu Parafialnym.

11. Ju¿ po raz czwarty Wado-
wickie Centrum Kultury zapra-
sza na „Jesienne Spotkania
z Muzyk¹ Dawn¹”. Koncert pod
has³em „Zaduszki Barokowe”
odbêdzie siê w niedzielê 6 listo-
pada o godz. 15.30 w koœciele
Ojców Karmelitów. Oprócz kom-
pozycji wokalnych us³yszymy
dzie³a instrumentalne Jana Seba-
stiana Bacha. ks. S. Jaœkowiec, prob

Poniedzia³ek 31 paŸdziernika
 6.00 Œp. Kazimierz Muszel

Œp. Marian Talaga
6.45 Œp. Stanis³aw Joñczyk
7.30 Œp. Cecylia Marcinkowska
 8.00 Œp. Walenty i Maria, Piotr, Zofia i Teresa
12.00 Œp. Teresa Kwiatek
18.00 Œp. Maria Wójcik

Œp. Tadeusz Jamrozik
Wtorek 1 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Sobala, Maria

i Antoni Biela
 7.30 Œp. Danuta i Jan Szwed

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

 9.00 Œp. Jan Ga³uszka - 2 r.œm.
10.30 Œp. Agata Lasek
12.00 Œp. Helena Œwirk
18.00 Œp. Jacek Pawlik
Œroda  2 listopada
 6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
 6.45 Œp. Kazimierz Muszel
 7.30 Œp. Teresa Kwiatek
 8.00 Œp. Kazimierz Górowski
12.00 Œp. Antonina i Stanis³aw Wiktor
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla mamy i b³. Bo¿e dla ca³ej
rodziny Mroczków
Za zmar³ych:
Œp. Jan Buraczek
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Agata Lasek
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Józefa Karelus
Œp. Maria Krupnik
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Ludwika Wiêcek

Œp. Helana Gracjasz - 2 r.œm.
Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Karol Rajda
Œp. Maria i Andrzej Dziedzic
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Czwartek 3 listopada
 6.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
6.45 Œp. Jadwiga, Tadeusz, Dariusz, Zofia,

Stanis³aw, Leokadia, Danuta Czarneccy
7.30 Œp. Adam Œwiderga³
 8.00 Œp. Tadeusz Stanek - 21 r.œm.
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze zdrowie,

b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Leokadii Knapik w r. urodzin

18.00 Œp. Teresa Kwiatek
O b³. Bo¿e i dary Ducha œw. dla Paw³a i Iwony
z dzieæmi Paulin¹, Wiktorem i Antonin¹

Pi¹tek 4 listopada
 6.00 Œp. Zofia Walas

Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e, ³aski
i zdrowie dla Jadwigi Babik w 80 r. urodzin

6.45 Œp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
Œp. Zdzis³aw i Józef Go³¹b

7.30 Œp. Zenon Knapik - 6 r.œm.
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Adam Krêcioch
i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Teresa Kwiatek
18.00 Œp. Agata Lasek
Sobota  5 listopada
6.00 Œp. Zofia Walas
6.45 Œp. Marian Bukowski
7.30 Œp. Teresa Kwiatek
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

i smutne wiadomoœci o zgonie
danego cz³owieka – przegra³
walkê. Choroba go pokona³a.

Przez ca³¹ ludzk¹ historiê to-
czy siê walka o godne ¿ycie. Cza-
sami tylko o samo prze¿ycie.
W naszej OjczyŸnie w ostatnim
czasie jesteœmy œwiadkami nie-
zwyk³ego boju, których strona-
mi s¹ obroñcy ¿ycia ka¿dego
cz³owieka z obroñcami wolnoœci
ka¿dej kobiety. Pod wznios³¹
os³on¹ wolnoœci kobiet kryje siê
mo¿liwoœæ zabijanie najbardziej
bezbronnego cz³owieka. Cz³o-
wieka uzale¿nionego od osoby
mu najbli¿szej – matki.

Z ogromnym smutkiem obser-
wowa³em, jak na placu œw. Jana
Paw³a II w Wadowicach w czar-
ny poniedzia³ek 3 paŸdziernika
zbiera³y siê czarne panie by

opowiedzieæ siê za wolnoœci¹
zabijania bezbronnych ludzi.
Z pewnoœci¹ nie zdawa³y sobie
sprawy, ¿e œw. Jan Pawe³ II – Pa-
tron Wadowic, któremu poœwiê-
cony jest nasz rynek ca³e ¿ycie
poœwiêci³ obronie rodziny, któ-
ra strze¿e ka¿dego cz³owieka.
Wadowiczanki przez swój pro-
test œwiadczy³y o ogromnym
lekcewa¿eniu swego najwiêk-
szego Rodaka.

Czarne panie sta³y na rynku, na
którym przed laty postawiony
by³ pomnik ¿o³nierzy radziec-
kich. Mówiono o nich, ¿e s¹ wy-
zwolicielami naszej Ojczyzny.
To prawda, ¿e wyzwolili nas
z kajdan brunatnego faszyzmu,
by poddaæ nas czerwonemu
zniewoleniu. Nasze wadowickie

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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feministki w imiê wyzwolenia
z objêæ Ewangelii – mo¿e nie-
œwiadomie s¹ propagatorami ide-
ologicznego terroryzmu przekre-
œlaj¹cego wartoœæ cz³owieka.

Czarny, kobiecy manifest
przypomnia³ mi s³owa, które nie-
jednokrotnie s³ysza³em: „Ten
czarny wci¹¿ mnie kusi.” Szatan
jest synonimem czarnego. Ku-
szenie czarnych pañ.

W tamtych dniach zmasowanej
propagandy o demokracji i o
wolnoœci przepe³niony by³ nie-
zwyk³¹ nienawiœci¹ do tych, co
broni¹ cz³owieka od samego po-
czêcia. G³oœnym echem odbija-
³a siê propaganda, która podczas

ostatniej wojny szerzy³a siê na
Ukrainie – trzeba ze wszelk¹
cenê wyzwoliæ siê z Lachów,
Ukraina ma byæ wolna. Straszne
¿niwo zebra³a ta zideologizowa-
na mowa. Prawie sto tysiêcy Po-
laków, w imiê nienawistnej pro-
pagandy, zosta³o w okrutny spo-
sób zamordowanych.

W czasie protestu kobiet w na-
szej bazylice odmawialiœmy paŸ-
dziernikowy ró¿aniec. Podczas
tego nabo¿eñstwa myœla³em, jak
apokaliptyczna wizja walki sza-
tana z niewiast¹ wci¹¿ jest aktu-
alna. Nasz¹ pociech¹ jest praw-
da, ¿e jednak niewiasta z apoka-
lipsy œw. Jana pokona³a szatana.
To Matka Bo¿a jest Zwyciêzc¹.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

S³uga ubogich cz.II

„Co posiada³, przekaza³ na
rzecz ubogich, w tym pierœcieñ
kardynalski. Mówi³ dalej „nie
wiêcej ni¿ kilkanaœcie razy wi-
dzia³em kard. Macharskiego
w purpurowej sutannie”. „Za-
wsze czarna sutanna, zawsze naj-
mniejszy ze wszystkich krzy¿y
pektoralnych. Zawsze skromny
pierœcieñ”. Doda³ – „nie chodzi
o to, ¿e dziêki Metropolicie Se-
niorowi powsta³o Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiew-

nikach. Jemu chodzi³o o to, by
powsta³a szko³a mi³osierdzia”.

Ks. Biskup podzieli³ siê do-
œwiadczeniem, a bardziej nawet
œwiadectwem, ¿e gdy dwa tygo-
dnie temu odprawia³ Mszê œw.
przy ³ó¿ku szpitalnym kard.
Franciszka, w momencie Prze-
istoczenia têtno metropolity pod-
skoczy³o do 100. „Jak zobaczy-
³em to têtno skacz¹ce do setki,
to by³em pewien, ¿e to nie jest
tak, ¿e my nie mamy ¿adnego

kontaktu z Kardyna³em. On by³
co prawda uwiêziony jakoœ
w swojej chorobie i s³aboœci, ale
œwiadomy i prze¿ywaj¹cy
wszystko, co siê wydarza³o
wokó³ niego”.

Doda³, ¿e podczas tej Mszy œw.
w szpitalu odczytywany by³
fragment listu œw. Paw³a do Ko-
losan: „W moim ciele dope³niam
braki udrêk Jezusa, dla dobra
jego cia³a, którym jest Koœció³”.
„Zobaczy³em wtedy s³owo, któ-
re w ciele kard. Franciszka zna-
laz³o swoje wype³nienie”. Spo-
gl¹daj¹c na minione Œwiatowe
Dni M³odzie¿y i obawy, które
równie¿ w tamtym czasie mieli
niektórzy, co do ich  przebiegu
uzna³, ¿e wie dlaczego podczas
nich nic z³ego siê nie sta³o.
„Wielu teraz bêdzie mówiæ dla-
czego w Polsce w te dni by³o tak,
a nie inaczej. Ja mam swoj¹ od-
powiedŸ na to dlaczego te dni

przebieg³y w tak bezpieczny spo-
sób i myœlê, ¿e te¿ macie tê odpo-
wiedŸ – powiedzia³ – ona jest
w tej trumnie”

„I kiedy ta miara, któr¹ trzeba
by³o dope³niæ zosta³a dope³niona,
to Pan Bóg dzisiaj rano,
o 9:37 powiedzia³: „Doœæ, to ju¿
wystarczy”. I powiedzia³: „Amen”.
Ja te¿ na tym miejscu mówiê:
„Amen”. I mówiê: „Ksiê¿e Kardy-
nale, wszyscy Ciê kochamy!” Po-
ruszaj¹ce i g³êbokie s³owa. Ono
ma moc. I my dziêkujemy Kardy-
nale Franciszku, za Twoje ¿ycie,
my wadowiczanie te¿ Ciê kocha-
my, kochamy na swój sposób.
    Tadeusz WoŸniak

4 wrzeœnia pojechaliœmy na
kolejn¹ pielgrzymkê, tym razem
do Warszawy. By³a to piel-
grzymka œciœle zwi¹zana z nasz¹
kultur¹ i histori¹. By³o kilka
punktów programu, ale ka¿dy
z nich mia³ w sobie coœ!

Pielgrzymka do Warszawy cz. I

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pow¹zki
Pow¹zki to najbardziej presti-

¿owy cmentarz naszego narodu.
Przewodnik poprowadzi³ nas po
tym miejscu spoczynku wielu
ludzi, ale skupi³ siê na niektó-


