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Bezinteresowna mi³oœæ

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Nikt nie uwierzy, ale ogl¹daj¹c
w autobusie film „B³ogos³awiona
wina”, zobaczy³am w chorobie
Ksiêcia swój stan chorobowy. Tak
jak Ksi¹¿ê, nie mog³am w ogóle
funkcjonowaæ, spaæ, oddychaæ,
mówiæ, a co dopiero pracowaæ.
I to Matka Bo¿a, poprzez ks. Infu³ata przypomnia³a mi o napisaniu œwiadectwa. Uzdrowiona,
szczêœliwa, dwa tygodnie przed
wyjazdem – powiedzia³am do oso-

by, która wspiera³a mnie w walce
z t¹ chorob¹, ¿e ja jestem przyk³adem uzdrowienia i mogê œwiadczyæ
tym, którzy tego potrzebuj¹.
Pisemne podziêkowanie zostawi³am Matce Bo¿ej Kodeñskiej – sk³adaj¹c Jej swoj¹ czeœæ i chwa³ê.
Niech moje œwiadectwo zachêci
innych do wiernego odmawiania
Nowenny Pompejañskiej, bo Maryja nie opuœci nikogo, kto gorliwie
wzywa Jej pomocy! Chwa³a Panu
i Jego Najœwiêtszej Panience!
Szczêœliwa uczestniczka pielgrzymki
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Bo¿e obdarowanie jest centraln¹ prawd¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Cz³owiek na wzór Boga obdarowuj¹cego chce obdarzaæ tych, co kocha – potrzebuj¹cych serca. St¹d w adwencie jest œw. Miko³aja, Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom,
Szlachetna Paczka, i wiele wiele
innych inicjatyw charytatywnych.
Z tymi Œwiêtami powi¹za³a siê te¿
Wielka Orkiestra. W tym okresie
budzi siê na nowo wiele inicjatyw
charytatywnych, tak œwieckich jak
i koœcielnych. To dobrze, ¿e czêsto uœpione nasze serca w tym okresie budz¹ siê do bezinteresownej
mi³oœci.
W naszej OjczyŸnie jest du¿y odzew na ludzkie biedy. Wci¹¿ chcemy siê dzieliæ. Szczodrze odpowiadamy na ró¿ne charytatywne apele.
Wiem z w³asnego doœwiadczenia ile
w Wadowicach dawaliœcie na remonty naszej bazyliki, jak równie¿
na potrzeby ogólnokoœcielne – na
koœcio³y przeœladowane, czy te¿ na
pomoc koœcio³om poza naszymi
wschodnimi granicami. Jak¿e na
tym miejscu nie wspomnieæ równie¿
(ci¹g dalszy na str. 3)

2. Niedziela Adwentu - 4 grudnia 2016
1. Dzisiejsza niedziela jest
dniem modlitw za Koœció³ katolicki na Wschodzie.
2. Roraty w dni powszednie
o 6.00 oraz o 18.00 dla dzieci.
3. Duszpasterstwa Ma³¿eñstw
Niep³odnych „Abraham i Sara”
z Krakowa zaprasza na Adwentowy Dzieñ Skupienia pod has³em „ZROZUMIEÆ SIEBIE
Z BOGIEM”. Spotkanie odbêdzie siê 10 grudnia w Klasztorze
Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu. Program, formularz zapisów i wszelkie informacje na naszej stronie.
4. W nastêpn¹ niedzielê
o 7.30 msza œw. w intencji Ró¿
Ró¿añcowych i zmianka ró¿añcowa. Na Mszê œw. o godz. 9.00
zapraszamy m³odzie¿, szczególnie t¹ gimnazjaln¹, która
przygotowuje siê do przyjêcia
sakramentu bierzmow ania.
O godz. 13.30 b³ogos³awieñstwo rocznych dzieci, które
mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
5. Do £agiewnik i Sanktuarium
œw. Jana Paw³a II pielgrzymujemy w sobotê 17 grudnia o godz.
10.00. Koszt 20 z³. Na Apel Ja-

snogórski jedziemy w pi¹tek 16
grudnia. Wyjazd 15.45. Koszt 35
z³. Planujemy pielgrzymkê do Fatimy, Lourdes i La Salette
w dniach od 17 do 28 czerwca
2017r. Szczegó³y w kancelarii.
6. SpowiedŸ adwentowa w naszej parafii bêdzie w pi¹tek
23 grudnia.
7. Jak co roku, nasza parafia
rozprowadza œwiece adwentowe.
Koszt œwiecy 5 z³. Ofiary z³o¿one powy¿ej tej kwoty przeznaczone bêd¹ dla ubogich z kuchni
brata Alberta w Wadowicach.
8. Kalendarz liturgiczny: dziœ –
wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy, w œrodê –
wspomnienie œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora Koœcio³a,
w czwartek – uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. ks. S. Jaœkowiec, prob
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Sobota 10 grudnia
6.00 Œp. Bronis³awa ¯arów
6.45 Œp. Emil Rzycki
7.30 Œp. Franciszek Maciêgowski
8.00 Œp. Kazimierz Matlak
12.00 Œp. Franciszek K³aput - 25 r.œm
oraz ¿ona Maria
00
18.
Œp. Agata Lasek
Œp. Jacek Pawlik
Niedziela 11 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Ciapa, Helena
i Franciszek K³obuch - r.œm.

7.30

Œp. Tadeusz Czuba - 10 r.œm.
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
i b³. Bo¿e dla cz³. ¯ywego Ró¿añca
i ks. Opiekuna w Nowym Roku
00
9.
Œp. Jaros³aw Seremet - 4 r.œm.
Roków: Œp. Krystyna Michalska- 10 r.œm.
10.30 Œp. Zofia i Edward Skiba
Œp. Tadeusz Leœniak - 9 r.œm.
00
12.
Œp. Agata Lasek
13.30 Roczki
18.00 Œp. Barbara, Józef, Boles³aw Drabik

z tej miejscowoœci cudowMoje pielgrzymowanie do Kodnia donna
nie uzdrowi³a ksiêcia Miko³aja

Nie bêdê opisywaæ przebiegu
pielgrzymki, gdy¿ to ktoœ z pewnoœci¹ zrobi. Chcia³abym jedynie przekazaæ moje œwiadectwo,
œwiadectwo ogromnej wiary
i zawierzenia.
W ostatniej chwili dowiedzia³am siê o wyjeŸdzie do Sandomierza i Lublina. Niestety, nie
by³o ju¿ nadziei na wyjazd. Brak
miejsc. „Trudno, wola Bo¿a. To
innym razem” – powiedzia³am
sobie. Ale Opatrznoœæ Bo¿a sprawi³a, ¿e pojecha³am. Nie doczyta³am dok³adnie planu. W mojej
g³owie utkwi³y tylko te dwa miasta. Zdawa³am sobie sprawê, ¿e
gdzieœ po drodze odwiedzimy
Matkê Bo¿¹ (bo to tak zawsze organizuje ks. Infu³at).
Jakie¿ by³o moje ogromne
zdziwienie, a zarazem i radoœæ,
gdy po wieczornej Mszy Œw. dowiedzia³am siê, ¿e Œliczna Ma-

Sapiehê, uzdrawiaj¹c jego psychikê i daj¹c mu ponowne si³y
i chêci do ¿ycia.
Matka Bo¿a sprawi³a, ¿e ja do
Niej przyjecha³am, ¿eby Jej podziêkowaæ. Gdy¿ ja boryka³am
siê bardzo d³ugo z tym samym
problemem, co Ksi¹¿e. Nie wiedz¹c, jak sobie poradziæ – zanosi³am ci¹g³e modlitwy do Mi³osiernej Panny Ró¿añcowej
z Pompejów (nowenna), stale
uczestniczy³am w modlitwach
Uwielbienia – Maryjê, Jej Syna
i Boga ¿ywego. I ju¿ przy odmawianiu po raz drugi Nowenny,
a by³o to przed kilkunastoma tygodniami, nagle z dnia na dzieñ
zosta³am uzdrowiona. A potem
zdarza³y siê ci¹gle takie sytuacje,
spotyka³am takich ludzi, którzy
pomagali mi w rekonwalescencji.
-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 5 grudnia
6.00 Œp. Józef Wróblewski - 13 r.œm., syn Maciej
Œp. Ma³gorzata Rauch
45
6.
Œp. Stanis³aw Mol
7.30 Œp. Anna Jarczak
8.00 Œp. Emil Rzycki
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Agata Lasek
Wtorek 6 grudnia
6.00 Œp. Emil Rzycki
6.45 Œp. Marian Bukowski
7.30 Œp. Maria Krupnik
Œp. Halina Zmys³owska - 4 r.œm.
8.00 Œp. Anna Jarczak
12.00 Œp. Zbigniew Wawrzyñczyk
18.00 Œp. Wojciech Baran - 25 r.œm., ¿ona
Michalina
Œp. Agata Lasek
Œroda 7 grudnia
6.00 Œp. Antoni Caputa
6.45 Œp. Agata Lasek
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Emil Rzycki
12.00 Œp. Bronis³awa i Rozalia Kwarciak
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej
i potrzebne ³aski w chorobie dla Danuty
Za zmar³ych:
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Maria Krupnik
Œp. Bronis³awa ¯arów
Œp. Miko³aj, Maria i zmrali z rodziny
Œp. Franciszek Byrski
Œp. Dominika Kurek
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Janina Zembaty
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Œp. Marian Korpa³a
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Helena Krzystoñ
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Œp. Dorota Kwiatkowska
Œp. Marek Warcha³
Œp. Jan Dyrcz
Œp. Zbigniew Filek
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Stanis³aw Hardek
Œp. Jan Kak
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Andrzej Panczakiewicz
Œp. Antonina Pacut
Czwartek 8 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
6.45 Z podziêkowaniem za wszystkie ³aski
z proœb¹ o b³. Bo¿e dla Mamy, rodzeñstwa
i ich rodzin
7.30 Œp. Bronis³awa ¯arów
8.00 Œp. Zygmunt, zmarli z rodziny Blok,
Narloch i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
00
12.
Œp. Maria Lipowska - z okazji imienin
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Targosz - 5 r.œm.
Pi¹tek 9 grudnia
6.00 Œp. Dominika Kurek
Œp. Barbara Chmura
6.45 Œp. Agata Lasek
7.30 Œp. Józefa Karelus
8.00 Œp. Maria Tyra³a
12.00 Œp. Emil Rzycki
18.00 Œp. Krzysztof Stawowy - 20 r.œm.
Œp. Marian Bukowski
W int. Klaudii i Jakuba o zdrowie i b³. Bo¿e
w ¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym oraz
o ³aski dla ich rodzin

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. Bardzo dziêkujê za tê
piêkn¹, chrzeœcijañsk¹ postawê,
która wyra¿a siê wielk¹ wyobraŸni¹ mi³osiernej mi³oœci.
Wci¹¿ towarzyszy wam wra¿liwoœæ na ludzkie biedy, wyra¿aj¹ca siê w trzech punktach: widzieæ, oceniaæ i dzia³aæ.
Bêd¹c w paŸdzierniku w USA
g³êboko prze¿y³em wieczór na
plebanii Ksiê¿y Chrystusowców,
podczas którego ws³uchiwa³em
siê w relacje o pomocy niesionej
przez Amerykê. Tej pañstwowej,
urzêdowej – wielokierunkowej
dla ró¿nych krajów. Na tym miejscu przypominam sobie jak podczas I wojny œwiatowej wielcy
Polacy, Ksi¹¿e Arcybiskup Sapieha, Paderewski i Sienkiewicz
utworzyli Zwi¹zek Charytatywny pod skrótow¹ nazw¹ KBK –
Ksi¹¿êco-Biskupi Komitet. Fundusze czerpali z Ameryki, dziêki wielkiemu Paderewskiemu.
Dziêki tym zasobom mogli wybudowaæ w niepodleg³ej Polsce
szpitale. Czy¿ wielu ze starszego pokolenia nie pamiêta po
II wojnie œwiatowej paczek
„Unra” i picia tranu, który mia³
zapobiegaæ chorobom.
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Równie¿ Koœció³ amerykañski
bardzo s³u¿y pomoc¹ ludzkim
biedom. Uczestnika mszy
œw. przyby³ego z Polski do USA
dziwi, ¿e tam s¹ niejednokrotnie
podczas mszy œw. trzy sk³adki.
Trzy razy chodz¹ panowie i zbieraj¹ ofiary na okreœlone, charytatywne cele. Jak¿e nie wspomnieæ o istniej¹cych w USA licznych polskich Zwi¹zkach i Ko³ach, które m.in. organizuj¹ bankiety, aby zbieraæ pieni¹dze na
wielorakie polskie potrzeby.
A ilu¿ to polskich ksiê¿y, kiedy
ma budowaæ koœció³ jedzie do
Ameryki i tam równie¿ prosi
o pomoc. I nigdy siê nie zawodzi.
Ameryka jest mocarstwem,
które w historii wiele nagrzeszy³a, obecnie te¿ du¿o tam dzieje
siê z³a. A jednak Bóg chroni j¹
od wojen i rewolucji. Pismo œw.
mówi, ¿e mi³osierdzie zakrywa
mnóstwo grzechów. Mo¿e dlatego Bo¿y gniew niwelowany jest
niezwyk³¹, amerykañsk¹ ofiarnoœci¹.
Widzialne bramy Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Mi³osierdzia w ostatnim czasie zosta³y
zamkniête po to, aby nasze serca jeszcze szerzej otworzy³y siê
na ludzkie biedy.
ks. Infu³at

PrzyjdŸ Królestwo Twoje

Ogromne t³umy, tysi¹ce pielgrzymów zgromadzi³o siê
w ³agiewnickim sanktuarium
19 listopada, by uczciæ Jezusa
Chrystusa i przyj¹æ Go za Króla
i Pana.
Eucharystii przewodniczy³
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.
W skupieniu s³uchaliœmy homilii ks. bpa Czai. Wierni przybyli,
by ugi¹æ kolano i wyznaæ
z wiar¹, ¿e Pan Jezus jest naszym
Królem, Panem i Zbawicielem.
Nie jest naszym zadaniem –
mówi³ ks. Biskup – og³aszaæ
Chrystusa Królem, lecz uznaæ
Jego panowanie i poddaæ siê
Jego Prawu. Nie trzeba baæ siê
Chrystusa, On jest naszym Dobrodziejem i Zbawc¹. Otwórzmy
Mu drzwi i dajmy Mu pierwsze
miejsce w naszym ¿yciu, a On
nape³ni je Duchem i pokojem.
A potrzeba nam dzisiaj bardzo
pokoju i mi³oœci miêdzy nami.
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Potrzeba poszanowania Bo¿ego Prawa, aby stanowione prawo ludzkie nie by³o ponad nim,
nie ³amano sumienia cz³owiek,
lekcewa¿enia etyki i moralnoœci.
Nie mo¿emy od razu w cz³owieku inaczej myœl¹cym i inaczej
wierz¹cym widzieæ wroga. Trudno byæ cz³owiekiem sumienia
bez Boga. Nie zawsze umiemy
czerpaæ z Bo¿ego Mi³osierdzia.
Jak¿e trudno przychodzi nam
okazywanie mi³osierdzia bliskim. Stajemy siê zamkniêci na
innych, oceniamy pochopnie
i krzywdz¹co. Musimy na nowo
podj¹æ dzie³o przemiany i uporz¹dkowania ¿ycia po Bo¿emu.
Zaproœmy Jezusa, a On sam bêdzie dzia³a³. Ugnijmy kolana.
Zbli¿aj¹cy siê Adwent i Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia bêd¹ szczególnym czasem do ugoszczenia
Jezusa w naszych sercach i domach. Bo dom jest Tam, gdzie
jest miejsce dla Boga i mi³oœæ
wzajemna. Dostrze¿my tych,
którzy dot¹d nie poznali Jezusa,
zapomnieli o Nim. Trzeba ich
poprowadziæ do Niego i pomóc
otworzyæ siê na Niego. To œw.
Jan Pawe³ II wo³a³ na Placu Zwyciêstwa: „Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi.”
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Duch œw. wyzwoli³ nie tylko nas.
Tak wiêc wszyscy w jednoœci
musimy wo³aæ do Ducha œw.,
aby otworzy³ nas na Jezusa, byœmy Nim ¿yli, poddali siê Jego
Prawu i dzieli siê Nim wzajemnie. Przypomnia³ s³owa Jana
Paw³a II: „Nie lêkajcie siê,
otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
Coraz wiêcej w spo³eczeñstwie
os¹dów z pozycji arbitra i linczowania z podeptaniem prawa
domniemanej niewinnoœci, coraz wiêcej wrogich zachowañ,
które nie maj¹ nic wspólnego
z Bo¿ym Duchem. Brak wiary
mo¿e zniweczyæ wszelkie ³aski.
Proklamacja Jubileuszowego
Aktu Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zobowi¹zuje.
Nie mo¿emy dalej oddalaæ siê od
Boga. Trzeba podj¹æ dzie³o
przemiany i uporz¹dkowania
¿ycia po Bo¿emu, na miarê Jezusa i Jego Ewangelii.
Te s³owa ks. Biskupa g³êboko
utkwi³y w naszych
sercach: Co dla nas
znacz¹ s³owa „Chrystus Wodzem” i co
my mo¿emy zrobiæ
dla Niego? On jest dla

mnie najwa¿niejszy, zawsze
mogê siê do Niego przyznaæ.
Œwiadomie wybieramy Jezusa na
Króla naszych serc.
Setki ludzi przystêpowa³o do
Sakramentu Pokuty. W³aœnie tu
i w³aœnie dziœ mieli pragnienie
siê wyspowiadaæ. Widok kap³anów na schodach, pod drzewem,
obok bazyliki czy miêdzy ludŸmi, którzy spowiadali. A przed
nimi po kilkadziesi¹t osób w kolejce. Niedaleko ode mnie, oparty o murek spowiada³ kap³an.
Przed nim kolejka ok. 40 osób.
Widzia³am, jak niektórzy ocierali
³zy, a on przytula³, b³ogos³awi³.
Msza œw. siê skoñczy³a, ksi¹dz
jeszcze spowiada³, kolejka wcale nie zmala³a. Nie jest ³atwo to
opisaæ, te chwile modlitwy na
B³oniach ³agiewnickich w tym
rozmodlonym t³umie. Tam trzeba by³o byæ, tam roznosi³ siê
Duch modlitwy. To by³o du¿e
prze¿ycie.
Rozalia Borkowska

