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23 Niedziela Zwyk³a

Inicjacja

Nikt nie zast¹pi

ojca we wprowadze-

niu dzieci w nowe

etapy ¿ycia. Obojêt-

nie, czy jest to pierw-

sza jazda na rowerze,

czy Sakrament Bierz-

mowania. Stara³em

siê, by kolejne progi

wtajemniczeñ prze-

kraczaæ razem z nimi.

Mam nadziejê, ¿e

uchroni³em je przed

z³ymi inicjacjami, ja-

kie czêsto proponuje

grupa rówieœnicza,

czy internet.

Jan Pospieszalski

(ci¹g dalszy ze str. 7)

z Bogiem. Troszczyæ co
jest dobre i jeszcze lep-
sze. Jest doskona³e.
A temu przeciwstawia
siê pycha, pycha w nas
samych. Pycha prze-
szkadza w wierze. jak
naœladowaæ Chrystusa,
który g³odnych nasyca
dobrami. Mamy naœla-
dowaæ  Boga,  k tóry
daje dobre dary swoim
dzieciom. Niech Mary-
ja wspomaga, prowa-
dzi i stale trzymaj¹c za
rêkê pokazuje  nam
Chrystusa.

Po Apelu zabieramy ze
sob¹ koj¹ce spojrzenie

Maryi i wracamy. Odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma sk³adaj¹c œwia-
dectwa - komu i za co jestem wdziêczny. Siostra Nazaretanka, jad¹c
na now¹ placówkê w Wadowicach, wiezie ze sob¹ „wieczorne spoj-
rzenie Maryi”, wdziêczna za dobrodziejstwa jakich doœwiadczy³a.

Ks. Infu³at wdziêczny Bogu i ludziom, a odbywa tê pielgrzymkê
wdziêcznoœci za wybudowanie koœcio³a na Wzgórzach Krzes³awic-
kich, lata dyrektorowania w Caritasie, proboszczostwo w Wadowicach.
Wdziêcznoœci za 78 lat ¿ycia.

Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie za to, ¿e przewodzisz naszym piel-
grzymkom! Rozalia Borkowska



-7--2 -

23 Niedziela Zwyk³a 10 wrzeœnia 2017

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Sobota  16 wrzeœnia

6.00 Œp. Józef Zawi³a

 6.45 Œp. s. Teresa Lish

7.30 Œp. Anna Pêkala

Œp. Józef Seremet - 30 r.œm.

8.00 Œp. Piotr Jucha

12.00 Œp. Henryk Pietraszewski

18.00 Œp. Anna Leñ

Œp. Józefa i Leon K³aput, Stanis³aw

K³aput

Niedziela 17 wrzeœnia
6.00 Œp. Wies³aw Ficek
7.30 Œp. Stanis³awa WoŸna

Dziêkczynno-b³agalna w 15 r. œlubu
dla Moniki i Jacka z proœb¹ o b³.
dla Maciusia

9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Mrowiec
i zmarli z rodziny

 9.00 Œp. Piotr Jucha
10.30 Œp. Tadeusz Seweryn - 5 r.œm.
12.00 Œp. Józef Zawi³a
13.30 Chrzty

18.00 Œp. W³adys³awa Tentszert-Dyrcz

Og³oszenia parafialne

jomoœci. Zauwa¿anie potrzeb
bliŸniego. W „konfesjonale na-
rodu”,  jak nazwa³ œw.  Jan
Pawe³ II, mo¿na wszystko po-
wiedzieæ Matce cierpliwej dla
ludzi. Mamy Matkê, do której
mogê zawsze wróciæ. Nie tyl-
ko, kiedy jest najtrudniej, ale
te¿ kiedy jest dobrze. To miej-
sce dla wszystkich.

Podczas mszy œw. ks. Marek
Kasperkiewicz przytoczy³ frag-
ment ps. 45 „Król pragnie Two-
jego piêkna”, to s³owa do Matki
Chrystusa, ale i do nas, tych któ-
rzy wychwalaj¹ Boga, tych z któ-
rymi jesteœmy na co dzieñ. Król
pragnie twojego i ich piêkna.
Piêkna, które jaœnieje. Bóg przy-
gotowuje dla nas miejsce. Przede
wszystkim dla Maryi, która sta-

³a siê pierwszym tabernakulum
w historii (Jan Pawe³ II), Maryja
ca³kowicie oddana Chrystusowi
sta³a siê Bram¹, któr¹ Bóg przy-
szed³ do nas. Przyjê³a Go do swe-
go serca, umys³u i swego ¿ycia.
My mo¿emy naœladowaæ Mary-
jê, przyj¹æ Go do swego serca, do
swego ¿ycia. Przygotowujemy
Mu mieszkanie w nas. Maryja
prosi - otwórz siê na Niego, do-
puœæ do swojej codziennoœci,
zrób Mu miejsce w swoim ¿yciu.
Tajemnica przyjêcia Boga ozna-
cza, ¿e mo¿emy zamieszkaæ
w Bogu na wieki. Trzeba ¿yæ tak,
by Bóg ¿y³ w nas. Pokazuje, ¿e
trzeba zostawiæ w sercu miejsce
dla bojaŸni Bo¿ej. BojaŸni, która
nie pozwoli uraziæ jakimkolwiek
grzechem. Trzeba liczyæ siê

(ci¹g dalszy na str. 8)

1. Dziœ rozpoczyna siê VII Ty-
dzieñ Wychowania, dni modlitw
za dzieci, m³odzie¿ i wycho-
wawców pod has³em „Maryja
wychowawczyni¹ pokoleñ.”

2. W czwartek Œwiêto Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego.

3. Zapraszamy na czwartkow¹
Mszê œw. wieczorn¹ i nowennê
ku czci œw. Jana Paw³a II. W cza-
sie nabo¿eñstwa modlimy siê
szczególnie za osoby w pode-
sz³ym wieku.

4. W przysz³¹ niedzielê chrzty
o godz. 13.30, pouczenie przed
chrztem w pi¹tek o godz. 19.00
w domu parafialnym.

5. Serdecznie zapraszamy
m³odzie¿ z naszej parafii na co-
niedzieln¹ mszê œw. o godz.
9.00 oraz na pierwsze spotka-
nie organizacyjne chêtnych do

tworzenia grupy m³odzie¿owej,
które odbêdzie siê w pi¹tek
15 wrzeœnia o godz. 17.30
w domu parafialnym.

6. Zapraszamy na pielgrzymkê
do Wilna i Kowna przez Kodeñ
i Sokólkê w dniach od 30 wrze-
œnia do 4 paŸdziernika.

7. Œwiêci tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Jana Chryzo-
stoma, biskupa i doktora Koœcio-
³a, w pi¹tek – wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Bolesnej,
w sobotê – wspomnienie œwiê-
tych mêczenników Korneliusza,
papie¿a i Cypriana, biskupa.

8. Na rozpoczynaj¹cy siê ty-
dzieñ, parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo-
¿ego. Niech Matka Bo¿a ma
w opiece wszystkich solenizantów
i jubilatów nadchodz¹cych dni.

9. Do wiecznoœci odesz³a:
œ.p. Wanda Majtyka, módlmy siê
o wieczne zbawienie dla niej. Do-
bry Jezu a nasz Panie, daj jej
wieczne spoczywanie!
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Poniedzia³ek 11 wrzeœnia
  6.00 Œp. Gabrielli Fiorenzo i zmarli

z rodziny Grazio, Morandini
6.45 Œp. Stanis³aw Maœlanka
7.30 Œp. Józef Zawi³a
8.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
12.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
18.00 Œp. Wies³aw Ficek

Œp. Anna i Stanis³aw Dziadkowiec
Wtorek 12 wrzeœnia
 6.00 Œp. El¿bieta Biernat
6.45 Œp. Piotr Jucha
7.30 Œp. Dziadek Kot
8.00 Œp. Anna Pêkala
12.00 Œp. Józef Zawi³a
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e

dla W³adys³awy Piecek - 90 r. urodzin
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œroda  13 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Zawi³a
6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Ferrari

i Magagna
7.30 Œp. Irena Korzeniowska
8.00 Œp. Zofia Zem³a
12.00 Œp. Jan Gêbczyk - 9 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- O zdrowie, potrzebne ³aski, opiekê
Matki Bo¿ej dla Jadwigi i we wszyst-
kich intencjach Bogu wiadomych
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Józef Warcha³ - 7 r.œm.
Œp. Helena Bernat

Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Halina DroŸdziewicz
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Irena Korus
Œp. Romana Brandys
Œp. Krzysztof Pietras
Œp. Franciszek Dudek - 10 r.œm.
Œp. Anna Hojny - 4 r.œm.
Œp. Jacek Gajewski
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Marian Cieœlik
Œp. Rozalia i Mieczys³aw R¹czkiewicz
Czwartek 14 wrzeœnia
6.00 Œp. Gabrielli Fiorenzo i zmarli

z rodziny Grazio, Morandini
6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Ferrari

i Magagna
7.30 Œp. Stanis³aw Maœlanka
8.00 Œp. Babcia Kot
12.00 Œp. Anna Pêkala
18.00 Œp. Józef Zawi³a

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
Pi¹tek 15 wrzeœnia
6.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak
6.45 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
7.30 Œp. Józef Zawi³a
8.00 Œp. Klara i Józef Kojzar
12.00 O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej

i zdrowie dla pielgrzymów z Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja w ̄ yrardowie

18.00 Œp. Micha³ Maœlana
Œp. Anna Pêkala

Moja rodzinaIntencje
mszalne: Dzisiaj w naszej archidiecezji

odbywa siê XXV Pielgrzymka
Rodzin. Do sanktuarium kalwa-
ryjskiego z ró¿nych stron naszej
diecezji przybywaj¹ ojcowie
i matki wraz z dzieæmi. Razem.
W przesz³oœci,  jeszcze za
ks. kard. Wojty³y próbowano
u nas naœla-
dowaæ oby-
czaj œl¹ski,
gdzie w maju
przybywaj¹
do Piekar
m ê¿ c zy Ÿ ni ,
a w sierpniu
kobiety. Tam
to pielgrzymowanie siê przyjê-
³o. Budzi wielki podziw liczny
udzia³ Œl¹zaków w majowej piel-
grzymce. U nas ten podzia³ siê
nie przyj¹³. Ks. kard. Macharski
zadecydowa³, ¿e lepiej bêdzie
gdy w drug¹ niedzielê wrzeœnia,
w okolicy Œwiêta Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny, ca³e
rodziny bêd¹ pielgrzymowaæ do
sanktuarium kalwaryjskiego.
Okaza³o siê, ¿e ta propozycja
by³a strza³em w dziesi¹tkê. Je-
steœmy œwiadkami bardzo licznej

krakowskiej pielgrzymki rodzin.
Jest to fenomen naszej archidie-
cezjalnej pobo¿noœci. Wskazuje
na wyj¹tkow¹ potrzebê i wartoœæ
modlitwy za rodziny.

Doœwiadczamy, jak bardzo ta
podstawowa spo³ecznoœæ ludzka
doznaje niezwyk³ego ataku. Sza-

tan przypuœci³
b e z p a r d o -
now¹ walkê,
której celem
jest jej znisz-
czenie. Nie-
jednokrotnie
s³yszymy zda-
nie, ¿e wspó³-

czesna rodzina jest w kryzysie.
Rodzinê polsk¹ dotknê³a choro-

ba. Ma ona niejedno imiê. To jest

czêsto ca³y zespó³ moralno-du-

chowo-materialny z¿eraj¹cy ro-

dzinê. Dobra³ siê te¿ do niej atak

ideologiczny. Zniechêcaj¹cy

sceptycyzm dopada wielu ma³-

¿onków. Bezmyœlnie powtarzane

niejednokrotnie zdanie, ¿e dziœ

nie da siê ju¿ inaczej ¿yæ. Trze-

ba siê poddaæ.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

W naszej  archidiecezji
w drug¹ niedzielê wrzeœnia ty-
si¹ce rodzin modli siê do Mat-
ki Bo¿ej Kalwaryjskiej za ro-
dziny. „Od wszelakich z³ych
przygód, racz wybawiaæ nasz¹
wspólnotê rodzinn¹!” –  prosz¹
Matkê Bo¿¹.

Czy Pani Kalwaryjska mo¿e
tych próœb nie wys³uchaæ? Prze-
cie¿ jest czu³a i wra¿liwa na
ludzkie biedy i potrzeby. W tej
wspólnotowej modlitwie kalwa-
ryjskiej jest wielka moc. Sam
Jezus zapewnia, ¿e gdzie jest
dwóch albo trzech zgromadzo-
nych w imiê Moje, tam Ja jestem.
W imiê Chrystusa zebrani piel-
grzymi prosz¹ o ratunek dla
wspó³czesnych rodzin.

Wraca³em ze szpitala. Przede
mn¹ szed³ mê¿czyzna, trzymany
za rêkê drepta³ przy nim ma³y
ch³opczyk. Rozmawiali o ciê¿-
ko chorej mamie, o pieni¹dzach,
o zepsutej lodówce, o jakiejœ
Basi, która z³ama³a nogê. Spra-
wy by³y a¿ za bardzo doros³e na
wiek ma³ego rozmówcy W pew-
nym momencie ma³y stan¹³, po-
ci¹gn¹³ ojca za rêkê, popatrzy³
do góry i zapyta³: „Tato, kiedy

ju¿ wreszcie nie bêdziemy mie-
li k³opotów?” Mê¿czyzna schy-
li³ siê, wzi¹³ malca na rêce, przy-
tuli³ i powiedzia³: „K³opoty
bêd¹ zawsze. Ale my siê nie
poddamy, nie jesteœmy sami”.
Postawi³ syna na ziemi, skrêci³
w boczn¹ ulicê. A ja zastanawia-
³em siê, kogo mia³ na myœli,
mówi¹c „nie jesteœmy sami”.

Czêsto mówimy, ¿e rodzina to
domowy Koœció³. Z doœwiadcze-
nia wiemy, ¿e koœcio³y po to s¹
stawiane, ¿eby s³u¿y³y ró¿nym
formom modlitwy. Smutny to
widok, kiedy koœció³ jest opusz-
czony przez wiernych, lub jest
zamkniêty. Wiemy, ¿e niejedno-
krotnie koœcio³y w krajach za-
chodnich s¹ opuszczone przez
ludzi, bo w nich ju¿ nie ma mo-
dlitwy.  Staj¹ siê budynkiem, któ-
rego nale¿y siê pozbyæ. Ponie-
wa¿ ka¿da rodzina jest domo-
wym koœcio³em, dlatego aby
by³a ¿ywa powinna siê wspólnie
modliæ. Nieustannie trzeba wo-
³aæ: „Bo¿e wejrzyj ku wspomo-
¿eniu memu, Panie poœpiesz ku
ratunkowi memu!” Tylko po-
przez moc wiary mo¿e wspó³cze-
sna rodzina przezwyciê¿yæ swo-
je kryzysy.

Dlaczego wci¹¿ pielgrzymujemy?

16 sierpnia 2017 roku, po raz
200, udajmy siê w pielgrzymce
do Królowej Polski, Matki na-
szego narodu, Pani Jasnogór-
skiej. Jedziemy, by w sposób
szczególny dziêkowaæ za dar
naszego Rodaka, papie¿a Jana
Paw³a II. Chcemy wspólnie siê
modliæ, prosiæ i dziêkowaæ.
Mamy wielk¹ ³askê, ¿e mo¿emy
co miesi¹c pielgrzymowaæ do
Jej Cudownego Obrazu, który
jest si³¹ i tajemnic¹. Obrazu
z bliznami na twarzy.

W dzisiejszej pielgrzymce po-
g³êbiamy znajomoœæ obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
i znajomoœæ pielgrzymowania.
Ikona Jasnogórska ma na³o¿o-
ne sukienki, które s¹ wyrazem
czci do Maryi. W³aœciwe su-
kienki pojawi³y siê w II po³owie
XVII wieku. Pierwsze cztery su-
kienki nazwane sukienkami:
Imienia Jezus, Pelikana, Ducha
œw. oraz Imienia Maryi. Nastêp-
ne to Diamentowa, Per³owa, Ru-
binowa i £añcuszkowa. £añ-
cuszkowa w 1831 roku zosta³a
przerobiona na cele Powstania
Listopadowego. Per³owa ukra-
dziona w 1909 roku wraz z ko-

ronami od papie¿a Klemensa XI.
Aktualnie jest 9 sukienek:
1. brylantowa, zwana te¿ diamen-
tow¹
2. wiernoœci, zwana te¿ rubinow¹
3. koralowa z 1910 roku
4. milenijna, zwana te¿ sukienk¹
tysi¹clecia
5. koralowa z 1969 r. (zwana te¿
koralowo-per³owo-bi¿uteryjn¹)
6. szeœæsetlecia
7. szeœæsetlecia, zwana te¿ z³ot¹
8. bursztynowo-brylantowa
9. wdziêcznoœci i mi³oœci, cier-
pienia i nadziei narodu polskie-
go z 2010 roku

Obraz Matki Czêstochowskiej
jest rozpoznawalny przez ludzi
w ca³ym œwiecie. Pielgrzymuj¹c
na Jasn¹ Górê wchodzimy w dom,
w którym czeka Matka. Mo¿emy
siê wyciszyæ, skupiæ na modli-
twie, rozwa¿aniach. Jezus uczy³,
¿e nasz¹ Ojczyzn¹ jest niebo, da³
nam mo¿liwoœæ, by ¿ycie docze-
sne zakoñczy³o siê w niebie.

Nasze ¿ycie to pielgrzymowa-
nie. Pielgrzymujemy w ró¿nych
intencjach. To czas doœwiadcze-
nia Boga i drugiego cz³owieka,
a tak¿e nawi¹zanie nowych zna-


