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25 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy
ze str. 7)

Jednym z najwa¿niejszych ojcowskich osi¹gniêæ jest to, ¿e

uda³o mi siê utrzymaæ ci¹g³oœæ relacji. Pomog³a nam wspól-

na pasja – muzyka. Mimo przepoczwarzania siê, mimo m³o-

dzieñczych buntów, nadal potrafimy rozmawiaæ. Sukces nie

polega na umiejêtnoœci mówienia w ich jêzyku, ale na s³u-

chaniu. Jan Pospieszalski

brze zaopa-
trzonej re-
stauracja i ka-
wiarenki na
d z i e d z i ñ c u
K a l w a r y j -
skiego klasz-
toru, mia³ pe³-
ne rêce robo-
ty. W trakcie
¿yczeñ i gra-
tulacji jakie
przyjmowali
nowo pob³o-
go s ³ awi en i ,
pojawia³y siê
³zy, czasem
nawet obfite.
P o d o b n i e
p r z e ¿ y w a l i
ten czas ich
rodzice, œwia-
domie prze¿ywaj¹cy prawdê o dobrym wyborze drogi ¿ycia przez ich
pociechy.

Z Jezusem ich dzieci s¹ bezpieczne. A co my robimy, aby nasze dzie-
ci, dorastaj¹cy syn czy dorastaj¹ca córka, oddali siê w objêcia Jezusa
i Jego Matki?

Rozmowa, relacje

Tadeusz WoŸniak

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 8)

Pi¹tek 29 wrzeœnia

6.00 Œp. Janusz Popiel

Œp. Julia i Franciszek Pi¹tek oraz

Antonina i Franciszek Brudny

6.45 Œp.  Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

12.00 Œp. Ks. Micha³ Ryœ, ks. Kazimierz Suder,

ks. Tadeusz Dyduch i za dusze

w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. Józef Zawi³a

Dziêkczynno-b³agalna w 35 r. œlubu

Marii i W³adys³awa Kowalskich

Sobota  30 wrzeœnia

6.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

 6.45 Œp. Zofia Zem³a

7.30 Œp. Piotr Jucha

8.00 Œp. Józef Zawi³a

12.00 Œp. Stefania Nowak oraz w intencji

Bogu wiadomej

18.00 Œp. Adam Gawlik - 9 r.œm., ¿ona Teresa

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Niedziela 1 paŸdziernika
6.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z proœb¹ o zdrowie i dalsz¹
opiekê przez wstawiennictwo
Matki Bo¿ej dla Pauliny

7.30 Œp. Piotr Jucha
Œp. Bogus³awa Sabuda

9.00 Roków: Œp. Micha³ Gracjasz
 9.00 Œp. Janina Nicieja - 21 r. œm., m¹¿

Stanis³aw
10.30 Œp. Krystyna Galas, rodzice

i teœciowie
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty

18.00 Œp. Teresa i Franciszek Nogala

1. Zapraszamy na czwartkow¹
mszê œw. wieczorn¹ i nowennê
ku czci œw. Jana Paw³a II. W cza-
sie nabo¿eñstwa modlimy siê
szczególnie za m³odzie¿.

2. We wtorek o 16.00 spotka-
nie Stra¿y Honorowej NSPJ.

3. W tym tygodniu przygoto-
wanie do sakramentu bierzmo-
wania rozpoczn¹:

- uczniowie klasy 7 szko³y
podstawowej, których zaprasza-
my we wtorek na mszê œw.
o  godz. 18.00;

- uczniowie klasy 2 gimna-
zjum, których zapraszamy w pi¹-
tek na godz. 18.00.

Obecnoœæ obowi¹zkowa.
4. W przysz³¹ niedzielê o godz.

12.00 msza œw. za zmar³ych wy-
pominanych w naszym koœcie-
le. O godz. 13.30 chrzty, poucze-
nie dla rodziców i chrzestnych
w pi¹tek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.

5. Od przysz³ej niedzieli rozpo-
czynamy nabo¿eñstwa ró¿añco-
we. Zachêcamy doros³ych, m³o-
dzie¿ i dzieci do odmawiania
w tym miesi¹cu ró¿añca w domu
lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró-
¿añcowe odprawiamy o 17.30
oraz po Mszy œw. o godz. 8.00.
Zachêcamy te¿ do wstêpowania
do Ró¿ ¯ywego Ró¿añca, które
spotykaj¹ siê tutaj w koœciele na
swojej mszy œw. w ka¿d¹ drug¹
niedzielê miesi¹ca o godz. 7.30.

6. Bardzo serdecznie dziêkuje-
my wszystkim ofiarodawcom,
którzy finansowo wsparli pomoc
dla mieszkañców Syrii. Zebrali-
œmy ³¹cznie 5590 z³. Z tej kwoty
przez 6 kolejnych miesiêcy prze-
kazywaliœmy 510 z³ jako pomoc
jednej rodzinie - Ghazar Ghaza-
rian. Pozosta³¹ kwotê przekaza-
liœmy jako jednorazow¹ pomoc
dla mieszkañców zniszczonych
wojn¹ miast. Te podziêkowania
p³yn¹ przede wszystkim od ojca
Ibrahima Alsabagh, franciszka-
nina, proboszcza parafii œw. Fran-
ciszka w Aleppo. Dziêkuj¹c za
wsparcie p³yn¹ce z Polski prosi³

w Jezusa Chrystusa. Tak jak ro-
bi³eœ to, odwiedzaj¹c nas rok
temu podczas Œwiatowych Dni
M³odzie¿y w Krakowie. Prosimy
pob³ogos³aw nam we wszystkim,
co w nowym roku przygotowa³
dla nas Pan Bóg – napisali cz³on-
kowie ruchów.

Homiliê wyg³osi³ Ks. bp Jan
Szkodoñ (streszczenie w nastêp-
nym wydaniu Bazyliki).

Po wyg³oszonej homilii nast¹-
pi³ uroczysty moment b³ogos³a-
wienia na animatorów Oazy
Dzieci Bo¿ych, animatorów Ru-

chu, liturgicznych, muzycznych,
ceremoniarzy parafialnych oraz
Par Rejonowych Domowego Ko-
œcio³a. By³ to bardzo wzruszaj¹-
cy moment, szczególnie dla ro-
dziców i przyjació³ tych m³odych
ludzi, którzy oddali siê Chrystu-
sowi, aby „iœæ i g³osiæ” Jego
Ewangeliê. £¹cznie do b³ogos³a-
wieñstwa przyst¹pi³o ponad
80 osób.

Po zakoñczonej Eucharystii, to
rozœpiewane, roztañczone i roze-
œmiane grono uda³o siê na AGA-
PÊ – ucztê mi³oœci. Personel do-
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Poniedzia³ek 25 wrzeœnia
 6.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

6.45 Œp. Leopold i Joanna Nicieja

7.30 Œp. Stanis³aw Maœlanka

8.00 Œp. Józef Zawi³a

12.00 Œp. Krzysztof Czapik

18.00 W int. Martynki w 7 r. urodzin -

dziêkczynna z proœb¹ o opiekê

Matki Bo¿ej oraz o b³. Bo¿e

Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek,

synowa Urszula

Wtorek 26 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Zawi³a

6.45 Œp. Irena Korzeniowska

Dziêkczynna w 57 r. œlubu Janiny

i Edwarda z proœb¹ o b³. Bo¿e

7.30 Œp. El¿bieta Biernat

8.00 Œp. Stanis³aw i Helana Madyda

i córka Jadwiga

12.00 Œp. Piotr Dzikowski - 53 r.œm.

18.00 Œp. W³adys³awa Tentszert-Dyrcz

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œroda  27 wrzeœnia
6.00 Œp. Wincenty i Helana Malinowska

z dzieæmi

6.45 Œp. Józef Zawi³a

7.30 Œp. Zofia Æwiertnia

8.00 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena

12.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o potrzebne ³aski Bo¿e
dla Urszuli i Romana z okazji 35 r. œlubu

Za zmar³ych:
Œp. Stefania Okruta - 1 r.œm.
Œp. Anna Kubaszewska
Œp. Marian Majtyka
Œp. Dariusz Majtyka
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. Józef Twaróg, ¿ona Anna i zmar³e dzieci
Œp. Romana Brandys
Œp. Krzysztof Pietras
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Marian Cieœlik
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Jan Dihma
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Stanis³aw Bernaœ
Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Maria i Romuald Molik i ich rodzice
Czwartek 28 wrzeœnia
6.00 Œp. Adam Kêdziora - 11 r.œm.

6.45 Œp. W³adys³aw WoŸniak

7.30 Œp. Stanis³aw Maœlanka

8.00 Œp. Józef Zawi³a

12.00 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena

18.00 Œp. Anna Leñ - 1 r.œm.

Œp. Marian Gracyasz - 10 r.œm.

Intencje
mszalne:

o kontynuacjê pomocy, o mówie-
nie o tym, ¿e w Aleppo wci¹¿ s¹
ludzie czekaj¹cy na pomoc,
i abyœmy o tym nie zapomnieli.

7. Organizujemy pielgrzymkê
do Warszawy w dniach 14 i 15
paŸdziernika (sobota i niedzie-
la). Wyjazd godz. 5.00. Koszt
260 z³.

8. Œwiêci tygodnia: jutro –
wspomnienie b³. W³adys³awa
z Gielniowa, prezbitera, w œrodê
– wspomnienie œw. Wincentego

a Paulo, prezbitera, w czwartek
– wspomnienie œw. Wac³awa,
mêczennika, w pi¹tek – œwiêto
Œwiêtych Archanio³ów: Micha³a,
Gabriela i Rafa³a, w sobotê –
wspomnienie œw. Hieronima, pre-
zbitera i doktora Koœcio³a.

9. W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci œp. Irena Mrowiec.
Wieczny odpoczynek racz jej
daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj jej œwieci.

ks. S. Jaœkowiec, prob

Ró¿aniec do granic

W najbli¿szym czasie rozpocz-
nie siê z³ota, polska jesieñ. W ten
z³oty czas wpleciony jest paŸ-
dziernik, który zagrzewa nas do
modlitwy ró¿añcowej.

W tym roku tak bardzo k³ótli-
wym, spo³ecznie rozbitym, ze-
spó³ katolików œwieckich zapro-
ponowa³ potê¿n¹ modlitwê ró-
¿añcow¹. Najwa¿niejszym

dniem ma byæ sobota 7 paŸdzier-
nika poœwiêcona Matce Bo¿ej
Ró¿añcowej. W tym dniu Polacy
otocz¹ granice Polski ró¿añcem.
Zrealizowane bêdzie zadanie pt.
„Ró¿aniec bez granic.” Do cze-
go nas zobowi¹zuje to has³o? Na
to pytanie odpowiada Agniesz-
ka Kminkowska – jedna z pomy-
s³odawczyñ: „Ró¿aniec do gra-
nic ma siê odbyæ na granicach
naszego kraju w sobotê 7 paŸ-
dziernika by otoczyæ modlitw¹
Polskê. Chcemy modlic siê o ra-
tunek dla nas i ca³ego œwiata.
„Do granic” te¿ dlatego, ¿e chce-
my podj¹æ wysi³ek,  pokazaæ
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Bogu, jak bardzo nam zale¿y na
wys³uchaniu modlitwy. To ma
byæ wyjœcie na granice Polski,
ale tak¿e dojœcie do granic sa-
mych siebie, swoich mo¿liwo-
œci, swoich lêków i pragnieñ.
Tam, gdzie jest granica mojego
„ja”, tam dalej ju¿ nic nie mogê.

Tam mo¿e ju¿ tylko Bóg. Na gra-
nicach swoich zmuszony jest
cz³owiek otworzyæ siê na Boga
i doœwiadczyæ Jego mocy.

Matka Bo¿a w objawieniach
w Gietrzwa³dzie na ziemiach
polskich 140 lat temu prosi³a
o odmawianie ró¿añca. W obja-
wieniach fatimskich, których
setn¹ rocznicê obchodzimy –
powtórzy³a tê sam¹ proœbê. Od-
czytujemy z tego, ¿e to Ona
sama daje nam tê modlitwê,
wskazuje j¹ jako tê, któr¹ mo¿e-
my wszystko wyb³agaæ u Boga.

S¹ te¿ konkretne œwiadectwa na-
rodów na œwiecie, gdzie wspól-
ne odmawianie ró¿añca odmie-
ni³o bieg ich historii – choæby
Kolumbia, czy Austria.”

W Wadowicach chcemy siê
w³¹czyæ w to wspania³e dzie³o.
Niszczycielska fala ateizmu
i rozluŸnienia moralnego jest

niezwykle silna i bardzo
agresywna. Choæ s³yszê
nieraz od spotkanych piel-
grzymów, ¿e Wadowice to
œwiête miasto, bo tylko do-
bra ziemia rodzi wspania³e
owoce. Takim piêknym
drzewem, które wyros³o na
naszej ziemi jest œw. Jan

Pawe³ II. Wadowice s¹ œwiête –
bardzo pragnêlibyœmy, by tak
faktycznie by³o. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e do œwiêtoœci trzeba
dorastaæ. Tym bardziej potrzeb-
na nam jest modlitwa. Wspólnie
odmawiany ró¿aniec – jak œwiad-
czy o tym historia – przynosi nie-
zwyk³e rezultaty. Trzeba, ¿eby
w tym roku, w którym prze¿ywa-
my setn¹ rocznicê objawieñ fa-
timskich, w naszej parafii wzmo-
g³a siê liczba tych, którzy bior¹
do r¹k znak tej niezwyk³ej modli-
twy. Bardzo parafian zachêcam.

Radosne spotkanie z Kalwaryjsk¹ Matk¹

W ostatni¹ sobotê wakacji (26
sierpnia 2017r.) do sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej
pielgrzymowali: m³odzie¿ Ru-
chu Œwiat³o-¯ycie i S³u¿by Li-
turgicznej Archidiecezji Kra-
kowskiej, Domowy Koœció³
oraz Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Œw. Pielgrzymowanie
to g³êboko wros³o w tradycjê
Kalwaryjskiego Sanktuarium,
i  by³o ju¿ czterdziestym pi¹tym
z kolei. Nie³atwo jest ukazaæ
jaki wk³ad w to spotkanie
wnosz¹ m³odzi ludzie, pe³ni ra-
doœci, bardzo pogodni, mo¿e
trochê rozkrzyczani ale pe³ni
entuzjazmu, manifestuj¹cy swo-
je przywi¹zanie do Chrystusa.
To ich œwiadectwo udziela³o siê
i doros³ym, a w tym bardzo licz-
nie reprezentowanej Oazie Ro-
dzin - Domowego Koœcio³a, Ro-
dzinnej Ga³êzi Ruchu Œwiat³o-
¯ycie. Zabrak³o niestety m³o-
dzie¿y naszej parafii; nie by³o
oazy, nie pojawili siê lektorzy,
nie by³o te¿ ministrantów. Mo¿e
w przysz³ym roku?

Tym bardziej, ¿e to spotkanie
u Pani Kalwaryjskiej nale¿y do
niezwyk³ych, niesie wiele boga-

tych doznañ religijnych, poru-
szaj¹cych serca i umys³y uczest-
ników. Oprawione piêkn¹ litur-
gi¹, ozdobione piêknym œpiewem
scholi Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
w który w³¹czali siê wszyscy
uczestnicy, stanowi³o g³êbokie
prze¿ycie religijne.

Centralnym punktem piel-
grzymki by³a koncelebrowana
na o³tarzu polowym pod Gór¹
Ukrzy¿owania Msza Œw., której
przewodniczy³ Ks. bp Jan Szko-
doñ, przy uczestnictwie ok.80
kap³anów.

Na pocz¹tku odczytano list do
papie¿a Franciszka napisany
przez cz³onków Ruchu Œwiat³o-
¯ycie, S³u¿by Liturgicznej i Do-
mowego Koœcio³a. – Ojcze Œwiê-
ty piszemy przede wszystkim
dlatego, poniewa¿ Pan Bóg wy-
bra³ Ciê na naszego Pasterza,
a Pasterz musi wiedzieæ, co dzie-
je siê u powierzonej mu trzody.
Jest to równie¿ w ¿yciu naszej
wspólnoty szczególny dzieñ mo-
dlitwy za Ciebie o to, byœ ci¹gle
mia³ si³y g³osiæ ca³emu œwiatu
mi³oœæ i radoœæ p³yn¹c¹ z wiary


