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 33 Niedziela Zwyk³a

 Pan bêdzie s¹dzi³ ludy sprawiedliwie.

(ci¹g dalszy na str. 3)

Dbajmy
o woln¹ Ojczyznê

W tych dniach prze¿ywamy 98.
rocznicê odzyskania wolnoœci.
Po latach niewoli, zaborów nasza
Ojczyzna sta³a siê niepodleg³a.
Na krótko – zaledwie na 20 lat.
Tylko jedno pokolenie Polaków
cieszy³o siê wolnoœci¹. II wojna
œwiatowa – rozpoczê³a siê najaz-
dem na nasz¹ Ojczyznê – z za-
chodu Niemcy, a ze wschodu
Zwi¹zek Radziecki. Dwaj nasi
najbli¿si s¹siedzi podzieli po-
miêdzy sob¹ nasz kraj. To by³a
okrutna, piêcioletnia niewola,
która poch³onê³a setki tysiêcy
naszych rodaków, a tak¿e znisz-
czy³a nas gospodarczo. By³y to
tak¿e lata niezwyk³ego bohater-
stwa Polaków. Ukoñczona II woj-
na œwiatowa nie przynios³a Po-
lakom upragnionej wolnoœci. Na
d³ugo – prawie pó³wiecze, zosta-

Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie œw. El¿biety
Wêgierskiej, zakonnicy, w pi¹tek – wspomnienie b³. Karoliny Kóz-
kówny, dziewicy i mêczennicy, w sobotê – wspomnienie b³. Salomei,
zakonnicy.

Niedziela 20 listopada
6.00 Œp. Maria Krupnik
 7.30 Œp. Melchior Ksi¹¿ek

Za zmar³ych cz³onków ̄ ywego Ró¿añca
 9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska, Jan

Miarka i syn Wojciech

Roków: Œp. Kazimierz Górowski
10.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
12.00 Dziêkczynna za królowanie Pana Jezusa

nad nasz¹ Ojczyzn¹ oraz przemianê
serc wed³ug Jego woli

13.30 Chrzty
18.00 Œp. W³adys³aw Sty³a - 20 r.œm.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

z wadowickiej ziemi i dorasta³
do s³u¿by œwiatu. Bóg da³ Mu
wielki umys³ i wspania³e serce,
by³ wyj¹tkowym œwiadkiem na-
dziei, który przypomina³
i otwiera³ niejedne drzwi, które
by³y zamkniête dla Chrystusa.
Duma i radoœæ z Papie¿a nak³a-
da na nas szczególne obowi¹z-
ki. Wyrós³ z cierpieñ naszego
narodu. To dziêki opiece Maryi
Polacy wytrzymali ciê¿kie
chwile. Bo Bóg potrafi ze z³a
wyprowadziæ dobro. Z³o nie od-
nosi koñcowego zwyciêstwa.
Dlatego b³agamy dziœ, wraz ze
œw. Janem Paw³em II o prawe su-
mienia Polaków, by uszanowali
wartoœæ ludzkiego ¿ycia. Jan
Pawe³ II przestrzega³: „Œwiat nie
zazna pokoju, gdy bêdzie zabi-
ja³ w³asne dzieci.” Przewrotni
ludzie kusz¹ do z³ego korzysta-
nia z w³asnej wolnoœci. „Nie daj-
cie siê zwyciê¿aæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê-
¿ajcie. Nie podcinajcie
korzeni, z których wyra-
stacie.” Benedykt XVI
powiedzia³, i¿ „Pontyfi-
kat Jana Paw³a II zosta³
dany przez Opatrznoœæ
Boga na trudne czasy,

jako odpowiedŸ Boga na po-
trzeby cz³owieka ¿yj¹cego na
pustyniach wspó³czesnego
œwiata. Tu Jan Pawe³ II zawie-
rza³ siê ca³kowicie Tobie, Ma-
ryjo, tu zawierza³ Polskê, œwiat,
ca³y Koœció³. Zachêca³ do za-
wierzania siê Tobie, Maryjo, do
bezinteresownej s³u¿by Chry-
stusowi. Wadowiccy pielgrzymi
u stóp Maryi sk³adaj¹ kwiaty
wdziêcznoœci.

Do naszych domów zabieramy
w sercach nie tylko nasz¹ Mat-
kê, ale tez s³owa abpa Wac³awa
Depo: „Za Œwiêtym Janem Paw-
³em II trzeba us³yszeæ w sobie
i dla siebie i dla innych, ¿e œwiê-
toœæ nie jest luksusem, ale wier-
noœci¹ ³asce Boga, a z³o nie mo¿e
byæ norm¹ ludzkiego ¿ycia.”

Ten pamiêtny, wyj¹tkowy Apel
na d³ugo pozostanie w naszych
sercach.  Rozalia Borkowska

1. Na Mszy œw. o godz. 9.00 za-
mkniêcie Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Mi³osierdzia. Kierujemy do
Boga modlitwê dziêkczynn¹ za
³aski, jakich Bóg udzieli³ Koœcio³o-
wi, a w nim i naszej wspólnocie
i ka¿demu cz³owiekowi w cza-
sie tego szczególnego roku.  

2. Prze¿ywamy dzisiaj w na-
szej parafii uroczystoœæ odpu-
stow¹ ku czci Ofiarowania Naj-
œwiêtszej Maryi Panny oraz
dzieñ modlitwy za kap³anów
i siostry zakonne pochodz¹-
cych z naszej parafii, a tak¿e
o nowe powo³ania. Liturgiczne
wspomnienie Ofiarowania Najœw.
Maryi Panny bêdziemy prze¿y-
waæ w poniedzia³ek 21 listopada.
Jest Ona g³ówn¹ Patronk¹ naszej
parafii oraz bazyliki.

3. Po raz ósmy w Koœciele
w Polsce obchodzimy dziœ
Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em
Przeœladowanym poœwiêcony
sytuacji chrzeœcijan w Iraku.

4. W sobotê o godz. 16.30 spotka-
nie Akcji Katolickiej. W tym dniu
u OO. Karmelitów na Górce odpust
ku czci œw. Rafa³a. Uroczysta Msza
œw. o godz. 18.00, której przewodni-
czyæ bêdzie ks. prof. Edward Staniek.

5. Codziennie po Mszy œw. o godz.
8.00 nowenna przed Jubileuszowym
Aktem Przyjêcia Chrystusa za Króla
i Pana, co bêdzie mia³o miejsce w naj-
bli¿sz¹ sobotê 19 listopada w Sank-
tuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, a w
parafiach w przysz³¹ niedzielê, 20 li-
stopada.

6. W przysz³¹ niedzielê na Mszy œw.
o godz. 13.30 chrzty, pouczenie dla
rodziców i chrzestnych w pi¹tek
o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

7. Zapraszamy na ró¿aniec z wypo-
minkami codziennie o godz. 17.30.

8. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
za z³o¿one ofiary wspominkowe.
Mszê œw. za wypominanych w wy-
pominkach rocznych odprawiamy
w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca.

9. W najbli¿szych dniach Panowie:
Koœcielny i Organista bêd¹ dorêczaæ
op³atki na stó³ wigilijny dla Rodzin
naszej parafii. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten sposób
wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹ pracê
w naszej parafii. 

10. LUX MED Diagnostyka zapra-
sza panie na bezp³atne badania mam-
mograficzne w mammobusie, które
odbêd¹ siê w poniedzia³ek (14 listo-
pada) obok Domu Kultury.
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Poniedzia³ek 14 listopada
 6.00 Œp. Ma³gorzata Rauch

O dar zdrowia dla Tony i Eileen Osullinn
6.45 Œp. Teresa El¿bieciak
7.30 Œp. Adam Œwiderga³
 8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
12.00 Œp. Piotr Sikora
18.00 Œp. W³adys³aw i Bronis³awa WoŸniak

Œp. Zofia Walas
Wtorek 15 listopada
 6.00 O b³. Bo¿e dla Maura Rohan z rodzin¹
 6.45 Œp. Adam Œwiderga³
7.30 Œp. Anna Jarczak
 8.00 Œp. Zofia Walas
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³aw Józefowski

Œp. Stefania i Franciszek Szajterowie
Œp. Henryk Sienkiewicz -
w uznaniu dobrego wp³ywu jego
twórczoœci na osobowoœæ Karola Wojty³y

Œroda  16 listopada
 6.00 Œp. Adam Œwiderga³
 6.45 Œp. Zofia Walas

Œp. Jan Dyrcz - 30 dzieñ po œmierci
 7.30 Œp. Zdzis³aw Janiso
 8.00 Œp. Bronis³awa Zarów
12.00 Œp. W³adys³awa Biernat
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej
i potrzebne ³aski w chorobie dla Teresy
- O cudowne uzdrowienie z guza mózgu
dla Marzeny za wstawiennictwem Matki
Bo¿ej Nieustajacej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II i o dobrych lekarzy
Za zmar³ych:
Œp. Emil Rzycki
Œp. Józefa Karelus
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch

Œp. Boles³aw Walatek - 1 r.œm.
Œp. Marian Korpa³a
Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Œp. Dorota Kwiatkowska
Œp. Marek Warcha³
Œp. Jan Dyrcz
Œp. Zbigniew Filek
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Stanis³aw Panek - 1 r.œm.
Czwartek 17 listopada
 6.00 Œp. Stanis³aw Mol
6.45 Œp. Zofia Walas
7.30 Œp. Adam Œwiderga³
 8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
12.00 Œp. Bronis³awa ¯arów
18.00 Œp. Józefa Kraus - 5 r.œm.

Œp. Anna Jarczak
Pi¹tek 18 listopada
 6.00 O b³. Bo¿e dla Eddie Osullivan

Dziêkczynna za pomyœln¹ operacjê z proœb¹
o dalsze ³aski dla Andrzeja w 75 r. ur.

6.45 Œp. Teresa, Stanis³aw Sikora z dzieæmi
7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
 8.00 Œp. Aniela Gieruszczak - 6 r.œm.
12.00 Œp. Adam Œwiderga³
18.00 Œp. Marian Bukowski

Œp. Józef P³onka
Sobota  19 listopada
6.00 Œp. Anna Jarczak
6.45 Œp. Stanislaw Joñczyk
7.30 Œp. Zofia Walas
 8.00 Œp. Stanis³aw Józefowski
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

dla Marii i Józefa w 45 r. œlubu oraz
ich rodziny

18.00 Œp. W³odzimierz Ostrowski - r.œm.
Œp. Stanis³aw Rodziñski
Œp. Jacek Pawlik

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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(ci¹g dalszy na str. 4)

liœmy skazani na s³u¿alczy zwi¹-
zek z komunistycznym wschod-
nim s¹siadem. ¯yj¹c przez te lata
w zniewolonym kraju niejedno-
krotnie nie zdawaliœmy sobie
sprawy, jak ten s³u¿alczy byt nas
niszczy³. Dopiero w obecnej rze-
czywistoœci – wolnej Polsce –
dog³êbnie poznaliœmy los tych,
co nie godzili siê na ja³tañsk¹
umowê. Teraz dopiero, w pe³ni
otworzy³a siê przed nami, histo-
ria bohaterskich zmagañ o wol-
noœæ, której symbolem s¹ tzw.
¿o³nierze wyklêci z Witoldem
Pileckim na czele. Równie¿ po-
znaliœmy w naszej wolnej Polsce
smutn¹ tu³acz¹ dolê ¿o³nierzy
walcz¹cych na zachodzie, a tak-
¿e straszliw¹ hekatombê ofice-
rów polskich zamordowanych
w roku 1940 rozkazem Stalina.

Bêd¹c w ostatnich tygodniach
w USA jeszcze lepiej zapozna-
³em siê z losami ¿o³nierzy Armii
Andersa. Po skoñczonej wojnie,
podczas której walczyli o wol-
noœæ Ojczyzny – nie mogli do
niej powróciæ. Dla Anglii, o któ-
rej wolnoœæ tak¿e walczyli, byli
równie¿ ciê¿arem. ¯o³nierze
z wielotysiêcznej armii – polscy
tu³acze, szukali miejsca po Eu-
ropie, Australii, a tak¿e Amery-

ce. Przez ca³e lata walki marzyli
o swoich rodzinnych domach,
a tymczasem musieli budowaæ
domy na obczyŸnie.

W ostatnim dziesiêcioleciu XX
wieku w pe³ni odzyskaliœmy nie-
podleg³oœæ. Porzuciliœmy zak³a-
many bratni zwi¹zek ze wschod-
nim s¹siadem. Staliœmy siê na-
reszcie narodem wolnym, w pe³-
ni niepodleg³ym. Przez æwieræ-
wiecze ¿yjemy w wolnej, nieza-
wis³ej OjczyŸnie. Za ma³o ceni-
my sobie obecny stan. Mamy
pe³ne usta narzekañ, oskar¿eñ,
pos¹dzeñ. Nawzajem siê nie lu-
bimy. Wróg nas nie k¹sa, ale my
czêsto wzajemnie siê z¿eramy.
Byæ dzisiaj patriot¹ – to czyniæ
wysi³ki, w naszej rodzinie, s¹-
siedztwie, zak³adzie pracy by
by³a zgoda, wzajemna ¿yczli-
woœæ. Jeden drugiego ciê¿ary
noœcie – to jest wspó³czesny
wymiar solidarnoœci.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Wiele siê nas³ucha³em w ostat-
nich tygodniach podczas mego
pobytu w Chicago o têsknocie
za Ojczyzn¹. S³ysza³em:
„Mamy dobrze p³atn¹ pracê, za-
pewniony byt, ale nosimy w so-
bie nostalgiê za Polsk¹. Czêsto
uginamy siê pod przedziwnym
rozdarciem, bo rozum nam
mówi: siedŸ tu, w Ameryce, tu
buduj sw¹ przysz³oœæ. A serce
skowycze – to obczyzna, to nie
moja Ojczyzna.” Na spotkaniu
wieczornym u znajomego Pola-
ka, w pewnym momencie naszej
rozmowy, on mi zaczyna recy-
towaæ: „Litwo, Ojczyno moja, ty

jesteœ jak zdrowie, ile trzeba ciê
ceniæ, ten tylko siê dowie, kto
ciê straci³.” Z bólem kiwa³
g³ow¹, a oczy mu siê zaszkli³y,
gdy znów powtórzy³ strofê Mic-
kiewiczowsk¹: „ile ciê trzeba
ceniæ, ten tylko siê dowie, kto
ciê straci³.”

W tych dniach obchodzimy
Œwiêto Niepodleg³oœci. Bóg nas
obdarzy³ wielk¹ ³ask¹ – ¿yjemy
w wolnej, niepodleg³ej Polsce.
Dziêkujmy Bogu za dar, ¿e
nasz¹ ¿yciow¹ historiê prze¿y-
wamy w OjczyŸnie. W jêzyku
staropolskim nazwano j¹ „Ma-
cierz¹”. Matk¹.

Pielgrzymkowy jubileusz
16 paŸdziernika 1978 roku to

dla wadowiczan dzieñ radoœci
i chwa³y. Wybór papie¿a Pola-
ka by³ dniem entuzjazmu ca³e-
go narodu.

W 38. rocznicê wyboru na Bia-
³ych Morzach w Krakowie zo-
sta³ konsekrowany koœció³, ser-
ce Centrum Jana Paw³a II. Dzieñ
16-ty to te¿ 15-lecie naszych
comiesiêcznych pielgrzymek
apelowych. Ks. Infu³at swoimi
przemyœleniami pozwala nam
g³êbiej prze¿ywaæ modlitwê ró-
¿añcow¹, tajemnice chwalebne.

Nikt nie przewidywa³, jaki
i jak d³ugo bêdzie ten Pontyfi-
kat. Pocz¹wszy od s³ów „Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi ob-
licze tej ziemi.” I ta pomoc Du-
cha œw. doda³a mocy narodowi.
W tym okresie tak wiele w Pol-
sce zmartwychwsta³o. Papie¿
obudzi³ ze snu, z letargu do
¿ycia. Te dni spotkañ z Nim to
dni daj¹ce otuchê do ¿ycia, na-
dziejê, ¿e bêdzie lepiej, ¿e cz³o-
wiek mo¿e powstaæ. Dziêki po-
stawie Jana Paw³a II ¿ycie
wieczne sta³o siê nam bardziej
przyjazne. To przez Jego cho-
robê i umieranie na oczach
œwiata, tajemnica Jego ¿ycia
i œmierci nie by³a skryta. Poka-
za³a, ¿e ludzie przeznaczeni s¹
te¿ do innej ziemi, do innego
¿ycia. Niech ta postawa dodaje
nam odwagi. Jezus, odchodz¹c
do nieba, zes³a³ swego Ducha.
Wtedy rodzi siê Koœció³, jako
wspólnota ludzi wierz¹cych
w Jezusa Chrystusa. Jan Pawe³ II
wskazywa³, jak bardzo Duch œw.
daje nam moce i si³ê. W swych
pielgrzymkach wyzwala³ ludzi
z lêku. Uwierzy³ i upublicznia³
objawienia s. Faustyny. Rozpo-
wszechni³ Mi³osierdzie Bo¿e.
Rozœwietli³ nasze ciemnoœci, roz-

szerzaj¹c o tajemnice œwiat³a by-
œmy w mrokach tunelu mogli do-
strzec œwiat³o Boga.

W tajemnicy Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny oma-
dlamy nasze 15-letnie pielgrzy-
mowanie. Szczêœliwe pielgrzy-
mowanie, Maryja jest z nami,
a œw. Jan Pawe³ II prowadzi nas
do Niej, a Ona czuwa. Przez te
lata nigdy nie brak³o chêtnych.
I w deszcz, upa³ czy mróz – je-
dziemy. Modlimy siê za piel-
grzymów by³ych i obecnych.
Prosimy o ³askê wytrwa³oœci, by
nas nie brakowa³o 16-tego u Jej
stóp. Ka¿dy mo¿e pojechaæ.
Trzeba tylko chcieæ. W³¹czmy
siê w ¿ywe korony Maryi. A ta
¿ywa korona to nasza obecnoœæ
przy Niej. Pog³êbiajmy nasz¹
wiarê, rozwijajmy bardziej Jej
kult. Kult Matki ukoronowanej
przez samego Papie¿a.

Jak¿e podnios³y i wzruszaj¹-
cy by³ w tym dniu Apel prowa-
dzony przez o. Józefa P³atka.
Nazwa³ Maryjê Madonn¹ œw.
Jana Paw³a II. Podkreœli³, ¿e
dzieñ 16-ty to dzieñ szczegól-
nej modlitwy – kiedyœ za Nie-
go, teraz do Niego. Przywo³a³
obecnoœæ Tego, który wyrós³


