(ci¹g dalszy
ze str. 7)

Pan Jezus
upada
pod
krzy¿em trzy
razy, lecz podnosi siê, aby
dalej kroczyæ
drog¹
na
szczyt Golgoty.
My równie¿
nie jeden raz
upadamy, ale
nie
wolno
nam pozostawaæ biernymi,
trwaæ w grzechu, lecz powstawaæ korzystaj¹c
z ³aski przebaczenia i pomocy, której Chrystus nikomu nie odmawia.
Nasze ¿ycie jest ci¹g³ym pielgrzymowaniem, czêsto i drog¹ krzy¿ow¹. Grób naszego doczesnego cia³a te¿ nie jest koñcem – a pocz¹tkiem do ¿ycia wiecznego. Znamy drogê, któr¹ przemierzy³ w swym
ziemskim ¿yciu sam Chrystus.
Po zakoñczeniu drogi krzy¿owej odje¿d¿amy do Wadowic, by nasze
¿yciowe drogi krzy¿owe ³¹czyæ z Chrystusowym dzie³em odkupienia.
Stanis³awa Bando³a
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Gniazdo
Lubiê spogl¹daæ na bocianie
gniazdo, zw³aszcza gdy od wiosny
poprzez lato têtni w nim ¿ycie.
Zawsze mam wra¿enie, ¿e zbyt
szybko ptaki gniazda opuszczaj¹
i odlatuj¹ w dalekie krainy. Przybêd¹ z powrotem, aby zwiastowaæ
wiosnê. Odloty i powroty.

Dom rodzinny to gniazdo. W nim
poczyna siê i rozwija ¿ycie ludzkie. Przychodzi jednak czas, ¿e
opuszczaj¹ m³odzi dom rodzinny.
Cz³owiek doros³y, choæ buduje
swój dom, to jednak nosi têsknotê
za swoim gniazdem. Doœæ czêsto
do niego powraca. Zw³aszcza gdy
¿yj¹ rodzice – szczególnie matka.
(ci¹g dalszy na str. 3)

Og³oszenia parafialne
29 Niedziela Zwyk³a 22 paŸdziernika 2017
1. Dziœ w Koœciele prze¿ywamy liturgiczne wspomnienie
œw. Jana Paw³a II. W naszej parafii dzieñ ten obchodzimy jako
uroczystoœæ œw. Jana Paw³a II,
patrona miasta. O godz. 18.00
uroczysta msza œw., której przewodniczy ks. bp Jan Szkodoñ.

rafialnym Msze œw. o godz. 9.00
i 15.00 s¹ celebrowane przez naszych kap³anów.
5. W czwartek 2 listopada
Dzieñ Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych. W naszej Bazylice
Msze œw. jak w dni powszednie,
a o godz. 17.00 procesja z wypominkami. Na cmentarzu parafialnym o godz. 9.00 jest odprawiana przez naszego kap³ana, a na
komunalnym o godz. 11.00.

Rozpoczyna siê Tydzieñ Misyjny.
2. Zapraszamy na ró¿aniec,
który odmawiamy codziennie
o godz. 17.30.
3. W ka¿dy czwartek po mszy
œw. wieczornej modliliœmy siê za
przyczyn¹ œw. Jana Paw³a II
w papieskiej kaplicy. Zamiast
wieczoru od najbli¿szego
czwartku mszê œw. o godz. 8.00
po³¹czymy z modlitw¹ do naszego Œwiêtego Patrona.
4. W przysz³¹ œrodê Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Porz¹dek mszy œw. – niedzielny.
Nie ma mszy œw. o godz. 13.30.
Na cmentarzu komunalnym odprawimy w tym dniu Msze œw.
o godz. 11.00 oraz o 13.00 – po
niej procesja. Na cmentarzu pa-

6. Na wypominki roczne i Msze
œw. zbiorowe przyjmujemy
w kancelarii lub zakrystii, a na
wypominki listopadowe mo¿na
sk³adaæ do skarbony za chrzcielnic¹. W tym roku w wypominkach rocznych 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.
7. Kalendarz liturgiczny: w sobotê – Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza.
-2 -

ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 29 paŸdziernika
6.00 Œp. Anna i Ludwik Szczurek i ich rodzice
7.30 Œp. Tadeusz Grabysz, ¿ona Rozalia
Œp. Teresa, Stanis³aw Sikora
00
9.
Œp. Stanis³awa WoŸna
9.00 Roków: Adam Wiercimak - o zdrowie,
b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej w 1 r. ur.
10. 30 W int. Aleksandry Mrowiec w 18 r.
urodzin i o zdanie matury
12. 00 Œp. Czes³awa Muniak
Dziêkczynno-b³agalna w 18 r.
urodzin Aleksandry
13. 30 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30
8.00
12.00
18.00

Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Aniela Zolik
Sobota 28 paŸdziernika
6.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Stanis³awa WoŸna
8.00 Œp. Tadeusz Seweryn
12.00 Œp. ks. Tadeusz Dyduch, ks. Micha³ Ryœ,
ks. Kazimierz Suder, ks. Czes³aw Ma³ysa
18.00 Œp. Stanis³aw Panek - 2 r.œm.
Œp. Tadeusz Warcho³ i syn Jacek

18. 00 Œp. Jerzy Damas - 2 r.œm.

Pielgrzymka do sanktuarium œw. Krzy¿a w Mogile zakoñczenie
Kaplica Ukrzy¿owania ju¿ wype³niona, szukamy wolnego
miejsca by siê pok³oniæ i chwilê
pomodliæ, dziêkowaæ za szczêœliwe tu kolejne przybycie.
O godz. 15.00 odmawiamy koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia,
œpiewamy II czêœæ Gorzkich
¯ali, a nastêpnie uczestniczymy
we Mszy œw. O godz. 16.15
w ogrodzie klasztornym rozpoczyna siê Droga Krzy¿owa, która gromadzi liczn¹ grupê pielgrzymów. Droga Krzy¿owa prowadzona jest w formie œpiewu
pieœni – Mój Mistrzu, przede
mn¹ droga, któr¹ przebyæ muszê
tak jak Ty – w spiekocie dnia i w
pyle dróg. Do ka¿dej stacji dostosowana jest odpowiednia

zwrotka pieœni. Tegoroczne rozwa¿ania prowadzone s¹ na kanwie modlitwy „Ojcze nasz, b¹dŸ
wola twoja i odpuœæ nam nasze
winy.” Jak¿e trudno przychodzi
nam ludziom „wolnym” przyj¹æ
wolê drugiego cz³owieka, czy
choæby propozycjê zmiany obecnej sytuacji mo¿e dla nas wygodniejszej.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 23 paŸdziernika
6.00 Œp. Ciocia Maria z Francji
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Stanis³aw Musia³ - 12 r.œm.
8.00 Œp. Stanis³awa i Kazimierz Bany
Œp. Zygmunt Rosa, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
00
12.
Œp. Karol Kuœmierczyk
00
18.
Œp. W³adys³aw WoŸniak
Œp. Józef Warcha³
Wtorek 24 paŸdziernika
6.00 Œp. Aniela Zolik
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
8.00 Œp. El¿bieta Biernat
12.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka
18.00 Œp. Piotr Jucha
Œp. Tadeusz Kubera z rodzicami
Œroda 25 paŸdziernika
6.00 Œp. Krzysztof Czapik
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
8.00 Œp. Wies³aw Ficek
12.00 Œp. Stanis³aw Panek - 2 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e w 18 r. urodzin wnuka Janka
O dary Ducha œw. i wytrwanie w
dobrym przez wstawiennictwo Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II dla Gra¿yny
Za zmar³ych:
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
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Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Tadeusz Czuba
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Cecylia Siuta
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Micha³ ¯muda i Zofia ¯muda
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
Œp. Aleksandra Kozak
Œp. Andrzej Œwiêchowicz
Œp. Anna Wiêckiewicz
Œp. Edward Flaga
Œp. Krzysztof Krause
Œp. Teresa Kilian
Œp. Maria Kasperek
Œp. Anna Szczur
Œp. Marina Mogi³a
Czwartek 26 paŸdziernika
6.00 Dziêkczynna za ³askê mi³oœci, sakrament
ma³¿eñstwa oraz dar rodzicielstwa z proœb¹
o dalsze b³og. i w 20 r. œlubu dla
Urszuli i Jaros³awa z synami
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda
7.30 Œp. Janusz Popiel
8.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak
12.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
18.00 Œp. Józef Œwiat³oñ - 21 r.œm., ¿ona
Dominika, syn Jan, wnuk S³awomir
Œp. Józef i Maria Rzyccy
Pi¹tek 27 paŸdziernika
6.00 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw
O zdrowie dla brata Czes³awa
6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

w cudownej kaplicy maryjnej, ale
tak¿e przy Jego relikwiach
w kaplicy papieskiej. Jeszcze
bardziej przy chrzcielnicy. Przybywaj¹cy do tych miejsc z wielkim uczuciem do naszego Œwiêtego Rodaka – przez Jego orêdownictwo prosz¹ i dziêkuj¹.
Niektórzy z nich zapisuj¹ swoje
pragnienia na kartkach wotywnych wk³adanych do puszek.
Z wielkim zainteresowaniem odczytujemy je modl¹c siê w okreœlonych intencjach.
Pisane niejednokrotnie wielkimi emocjami – najczêœciej dotykaj¹ rodziny. Przytoczê niektóre
z nich: „Bardzo b³agam o pomoc
jak ¿yæ. Proszê o dobrego, m¹drego, pracowitego i pobo¿nego
mê¿czyznê, z którym bym mog³a
za³o¿yæ rodzinê. ¯ebym ja by³a
dobr¹ ¿on¹ i matk¹. Anna” Inna

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Gniazdem dla œw. Jana Paw³a
II by³y Wadowice. Po skoñczonej œredniej szkole opuœci³ je, by
móc studiowaæ w Krakowie. Przy
ró¿nych okazjach wraca³ do
swego miasta nad Skaw¹. Powraca³ jako Ksi¹dz, Biskup, a nawet
jako Papie¿. By³ podobny do
ptaków, które odlatuj¹ po to, by
znów powracaæ.
Gniazdo ma wci¹¿ niezwyk³y
czar. Dla Œwiêtego Papie¿a bêdzie bliski Kraków, Rzym, ale
miasteczko nad Skaw¹ to jedyne miejsce dla Jego serca. Bêd¹
stawiaæ pomniki Ojcu Œwiêtemu
w Królewskim Mieœcie – w Krakowie i w Stolicy Chrzeœcijañstwa – w Rzymie. Ca³e Wadowice pragn¹ byæ niezwyk³ym miejscem Jego pamiêci.
Pielgrzymi przez wzgl¹d na
Œwiêtego Papie¿a nawiedzaj¹
okaza³e £agiewniki. Pielgrzymuj¹ do Jego relikwii w Watykanie. Jednak przyjazd do Wadowic to radosne zanurzenie siê
w Jego gnieŸdzie. Nic te¿ dziwnego, ¿e w naszej bazylice
otwieraj¹ swe wnêtrza, aby modliæ siê przez przyczynê œw. Jana
Paw³a II. Dotykam ¿arliwej modlitwy pielgrzymów, a tak¿e naszych parafian nie tylko przy
Najœwiêtszym Sakramencie

(ci¹g dalszy na str. 4)
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i wróæ do Jezusa
i Maryi. Agata”
Jak¿e nie przytoczyæ trudnego
œwiadectwa pewnego mê¿a, który
pisze tak: „Proszê
o
pojednanie
w rodzinie, dar
przebaczenia
i wiarê w przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Proszê o nawrócenie siê mojej
¿ony Teresy, aby uwierzy³a, ¿e
jej wybaczy³em z mi³oœci do
Boga i dla mi³oœci a¿ po grób.
Tomasz”
Wadowice ciesz¹ siê swoim
œwiêtym Patronem. Pragn¹ Go
czciæ nie tylko w dzieñ poœwiêcony Jego imieniu, ale robi¹ wysi³ki, by naœladowaæ Go na codzieñ.
„Œwiêty Janie Pawle II pomó¿
nam w realizacji tego postanowienia” – wadowiczanie.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

p¹tniczka pisze: „Dok³adnie
trzy lata temu by³am w Wadowicach. Prosi³am, przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II, o poczêcie i szczêœliwe rozwi¹zanie.
Dziœ jestem tu ponownie. Pragnê
podziêkowaæ, gdy¿ jestem
szczêœliw¹ matk¹ dwuletniego
syna Wojtusia. Dziêkujemy za
wszystkie ³aski i prosimy o dalsze b³ogos³awieñstwo. Agnieszka, Marcin i Wojtuœ”
S¹ te¿ bolesne proœby: „Ojcze
Œwiêty. Jako ojciec rodziny proszê Ciê o uzdrowienie relacji
miêdzy nami a dzieæmi, a tak¿e
miêdzy rodzeñstwem.” S¹ i takie proœby: „Dziêkujê za Twoje
lata pontyfikatu. Za s³owa, które do mnie i nas wszystkich mówi³eœ. Wiem, ¿e Twoje wstawiennictwo do Jezusa mo¿e wszystko wyprosiæ. Martwiê siê dzisiaj
najbardziej o wiarê moich dzieci i wnucz¹t. Porusz ich serca

ks. Infu³at
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Radosne i bezpieczne wakacje
Skoñczy³y siê wakacje, o któ-

pieczne, to równie¿ wa¿ny element, na który zwracaliœmy
uwagê. Opiekê nad dzieæmi
sprawowali sprawdzeni opiekunowie, g³ównie nauczyciele,
którzy od kilu lat, jako wolontariusze, wyje¿d¿aj¹ z nami,
a s¹ to: ks. inf. Jakub Gil, pp.
Renata Marek, Zofia Ryba, Joanna Moska³a, Joanna Koz³owska, Dorota Andryszczak-Kowalska, Anna Kwaœniak, Marian Dudoñ, który by³ g³ównym
fotografem. Podczas ka¿dej wycieczki by³y prowadzone dzia³ania profilaktyczne.
Wszystko co dobre, niestety,
szybko siê koñczy. Nadszed³
czas na naukê, ale za rok znów
bêd¹ wakacje i…

rych niekiedy dzieci mówi¹, ¿e
to wspania³y wynalazek. Jak co
roku rodzice, organizacje pozarz¹dowe staraj¹ siê zapewniæ
dzieciom i m³odzie¿y ciekawe
wakacje. W tym roku po raz
szesnasty parafia Ofiarowania
NMP w Wadowicach oraz
Urz¹d Miasta by³y organizatorem „Radosnych czwartków”
dla dzieci. Nie wszyscy rodzice mog¹ zorganizowaæ podczas
wakacji wyjazd dla swoich pociech, dlatego staramy siê pomagaæ rodzicom. Po latach doœwiadczeñ okazuje siê, ¿e trafiliœmy z pomys³em w spo³eczne potrzeby. Z ka¿dym rokiem
mamy coraz wiêcej chêtnych.
To wielka radoœæ dla organizatorów.
Urz¹d Miasta w tym roku wyasygnowa³ kwotê 20 tys. z³. na
zorganizowanie wakacyjnych
wycieczek. By³o ich dziewiêæ
pod has³em „Poznawczo i krajobrazowo”.
Ogó³em w wycieczkach
wziê³o udzia³ 405 dzieci. Udane wakacje, to wakacje bez-

Maria Zadora

PS
Autorka powy¿szego sprawozdania nale¿y do grona g³ównych
organizatorów. Bez jej ogromnego wysi³ku nie by³oby wakacyjnych woja¿y dzieci. Serdecznie dziêkujemy Tym, którzy dali
pieni¹dze, jak równie¿ Tym, co
ofiarowane pieni¹dze m¹drze
wykorzystali.
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