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30 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy
ze str. 7)

Stra¿nik pamiêci

Z ludzk¹ pamiêci¹ jest podobnie
jak ze œniegiem. Jak przychodzi
czas opadów i jest go coraz wiêcej
– wydaje siê nam, ¿e on bêdzie
trwa³ i trwa³. Nadchodz¹ ciep³e
dni. S³oñce i silny halny szybko
topi¹ ogromne œnie¿ne zwa³y.

Nieraz s³yszê na pogrzebach, jak
przemawiaj¹cy mówi¹ o zmar³ym
wielkie s³owa i koñcz¹: „Pozosta-
niesz w wiecznej pamiêci.” Ulot-
na jest ludzka pamiêæ. Nowe wy-
darzenia wypieraj¹ dawne. Wspó³-
czeœni ludzie zas³aniaj¹ wczoraj-
sze osoby. Prawo o przemijalnoœci
odnosi siê tak do zdarzeñ rzeczy
jak i osób. Przemija postaæ tego

skiego. S¹ te¿
inne miejsca
kultu, któ-
rych nazw ju¿
nie pamiêtam.

W sobotê
4 listopada
bêdzie po-
œwiêcona ka-
plica Œwiê-
tych Zes³añ-
ców i Mê-
c z e n n i k ó w
W s c h o d u .
Chcemy wzi¹æ
udzia³ w tym
historycznym
z d a r z e n i u .
Nasza parafia
mia³a propo-
zycjê, aby daæ
pieni¹dze na
jedn¹ z kaplic
poœwiêcon¹ Œwiêtemu Patronowi naszego miasta. Gdy by³em probosz-
czem, gruntowny remont naszej bazyliki, poch³on¹³ du¿e sumy pie-
niêdzy, których ofiarodawcami byli nasi parafianie. Nie mia³em od-
wagi przedstawiæ propozycji krakowskiego sanktuarium. Brak nasze-
go materialnego wsparcia tym bardziej chcemy wynagrodziæ ducho-
wym uczestnictwem w tym najwspanialszym, krakowskim pomniku
poœwiêconym œw. Janowi Paw³owi II. ks. Infu³at
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30. Niedziela Zwyk³a 29 paŸdziernika 2017

1. Dzisiejsza niedziela jest
dniem wsparcia modlitewnego
i materialnego dla buduj¹cych
siê koœcio³ów, a tak¿e wdziêcz-
noœci dla tych, którzy nasz ko-
œció³ budowali i wci¹¿ troszcz¹
siê o niego.

2.  W œrodê Uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych. Porz¹-
dek mszy œw. – niedzielny. Nie
ma mszy œw. o godz. 13.30. Na
cmentarzu komunalnym od-
prawimy w tym dniu Msze œw.
o godz. 11.00 oraz o 13.00 – po
niej procesja. Na cmentarzu
parafialnym Msze œw. o godz.
9.00 i 15.00 s¹ celebrowane
przez naszych kap³anów. No-
wenna do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy tylko po mszy
œw. o godz. 7.30.

3. W czwartek 2 listopada
Dzieñ Zaduszny, czyli Wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych

ROCZNICA POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A W£ASNEGO

Zmar³ych. W naszej Bazylice
msze œw. jak w dni powszednie,
a o godz. 17.00 procesja z wy-
pominkami. Na cmentarzu para-
fialnym msza œw. o godz. 9.00
jest odprawiana przez naszego
kap³ana, a na komunalnym
o godz. 11.00. 

4. 1 i 2 listopada ka¿dy, kto na-
wiedzi koœció³ mo¿e zyskaæ od-
pust zupe³ny i ofiarowaæ go za
zmar³ego. Wed³ug przepisów od-
pust ten mo¿na zyskaæ raz w ci¹-
gu dnia. W czasie nawiedzenia
œwi¹tyni nale¿y odmówiæ Ojcze
nasz i Wierzê w Boga oraz wy-
pe³niæ zwyk³e warunki czyli spo-
wiedŸ, Komunia œw., modlitwa
wed³ug intencji Ojca Œw.

Taki sam odpust mo¿na zyskaæ
codziennie w dniach od 1 do 8 li-
stopada za nawiedzenie cmenta-
rza i modlitwê za zmar³ych oraz
spe³niaj¹c zwyk³e warunki.

5. Na wypominki roczne i msze œw.
zbiorowe przyjmujemy w kance-
larii lub zakrystii, a na wypomin-
ki 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,

W Ostrej Bramie przed obli-
czem Matki Bo¿ej w ³¹cznoœci
z Matk¹ Bo¿¹ Jasnogórsk¹
w kameralnej mszy œw. oddali-
œmy ho³d i polecili nasze losy Jej
opatrznoœci. „Cz³owiek jest
bardziej cz³owiekiem, gdy zgi-
na kolana przed Bogiem” Cata-
lina Rivas.

W najwiêkszym zespole klasz-
tornym w Po¿ajœciu, zabytku
kl. 0 podziwialiœmy obraz Mat-
ki Bo¿ej Dobrej Mi³oœci, a ¿e to
pokamedulski nie ma organów
(dusza gra).

Troki z zamkiem warownym
malowniczo po³o¿one nad je-
ziorem, odbudowane s¹ œwia-

(ci¹g dalszy ze str. 5) dectwem potêgi ksiêcia Kiej-
stuta oraz miejscem ¿ycia
mniejszoœci- Karaimów, gdzie
kibiny nam smakowa³y i chleb
¿ytni nabyliœmy.

Na ³¹cz¹c¹ Wilno i Warszawê
postaæ zwróci³am uwagê, miano-
wicie wspó³czesn¹ 19- letni¹ mê-
czenniczkê Joannê Krypajtis.

Powiod³o siê pierwszorzêdnie.
Za ubogacenie wiedz¹, modlitw¹
i zaanga¿owaniem dziêkujê
p. Przewodniczce i ks. Infu³ato-
wi. Uczestnicy zwarci i ¿yczliwi
zgodnie podró¿owali, a byli
z wielu parafii. „Byliœmy aktora-
mi, a re¿yserem- Bóg” (Shake-
speare). Mo¿e kolejny kierunek
Lwów?... Magda Stanek

Wa¿ne wydarzenie

(ci¹g dalszy na str. 8)

Dwa wielkie sanktuaria kra-
kowskie w £agiewnikach s¹ tak
zaplanowane, ¿e niektóre naro-
dy i parafie mog³y zafundowaæ
kaplicê. W Mi³osierdziu Bo¿ym
w dolnym koœciele powsta³o piêæ
du¿ych kaplic ufundowanych
przez: W³ochów, Wêgrów, Ukra-
iñców, S³owaków i Niemców.

W Centrum œw. Jana Paw³a II,
w dolnej œwi¹tyni, jest przynaj-
mniej dziesiêæ kaplic, których
darczyñcami s¹ parafie i zakony.
Najczêœciej nawiedzamy kaplicê

Najœwiêtszego Sakramentu, któ-
ra powsta³a sumptem kap³anów
naszej archidiecezji. Kaplica
œw. Kingi to dzie³o kopalni soli
w Wieliczce. Parafia Krowodrza
ufundowa³a kaplicê œw. Jadwigi.
Siostry sercanki – kaplicê Serca
Bo¿ego. LudŸmierz da³ pieni¹-
dze na kaplicê poœwiêcon¹ GaŸ-
dzinie Podhala. Ks. inf. Micha³
Jagosz zatroszczy³ siê, aby po-
wsta³a kaplica poœwiêcona Mat-
ce Bo¿ej Patronce Ludu Rzym-



- 6 - -3-

Poniedzia³ek 30 paŸdziernika

 6.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

6.45 Œp. Bogus³awa Sabuda

7.30 Œp. Jerzy Moska³a

8.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz

12.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Józef Wiêckiewicz

Wtorek 31 paŸdziernika

6.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

6.45 Œp. Zofia Zem³a

7.30 Œp. Stella i Flora oraz za dusze z rodziny

8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

12.00 Œp. Zmarli z rodzin Banaszewskich,

Joœków, Kumalów i Warcha³ów

18.00 Œp. Stanis³awa Piesko

Œp. Stanis³aw, Jan, Stefan, Maria,

Jan oraz jego mama

Œroda  1 listopada

6.00 Za Parafian

7.30 Œp. Agnieszka Kosmyra

Œp. Danuta i Jan Szwed

9.00 Œp. Piotr Jucha

10.30 Œp. Ludwika i Karol Nowak,

Marian, Kazimierz Sat³awa i zmarli

z rodziny Nowak, Sat³awa i Polnik

12.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

18.00 Œp. Stefan M¿yk

Czwartek 2 listopada

6.00 Dziêkczynno-b³agalna za uzdrowienie

Antosia i dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej

6.45 Œp. Józef Wiêckiewicz

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

12.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

18.00 Œp. Micha³ Piskurewicz - 18 r.œm.

Pi¹tek 3 listopada

6.00 Œp. Helena Bernat
Œp. Franciszka Lempart - 9 r.œm., Kazimierz

6.45 Œp. Stefania, Tadeusz Wisiorek, Zdzis³aw,
Józef Go³¹b

7.30 Œp. Jerzy Moska³a
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³og. dla

Ks. Opiekuna i wspólnoty Stra¿y Honorowej
12.00 89 r. urodzin Stanis³awy o b³. Bo¿e,

zdrowie i ³aski
Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Adam Krêcioch
i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 O b³. Bo¿e dla rodziny Micor przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II

18.00 Œp. Staanis³awa WoŸna
Œp. Marian Kupczyk - 14 r.œm.

Sobota  4 listopada
6.00 Œp. Cecylia i Józef Siupka, zmarli

ziêciowie, wnukowie, prawnuki
6.45 Œp. Stanis³awa WoŸna
7.30 Œp. Tadeusz Stanek
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna

12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM

16.30 Roków: Œp. Irena Mrowiec
18.00 Œp. Karol Piekarczyk w imieniny

Œp. ks. Stanis³aw M¿yk
Niedziela 5 listopada
6.00 Œp. Czes³awa Muniak
7.30 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Julian i Helena Garbieñ
 9.00 Œp. Zenon Knapik
9.00 Roków: Œp. Micha³ Gracjasz
10.30 Œp. Zofia-14 r.œm. i Józef Warmuz-4 r.œm.
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty

18.00 Œp. Zbigniew Kwiatkowski

a w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê
miesi¹ca odprawiana jest w in-
tencji zmar³ych msza œw. Nato-
miast w wypominkach jednora-
zowych modlimy siê przez ca³y
miesi¹c listopad o godz. 17.30.

6. W ka¿dy czwartek modlimy
siê za przyczyn¹ Jana Paw³a II
na mszy œw. o godz. 8.00 i 18.00

7. W tym tygodniu przypada
I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30 oraz po po³u-
dniu od godz. 16.00 do 18.30.
O godz. 8.00 msza œw. w intencji
Stra¿y Honorowej NSPJ, adora-
cja Najœwiêtszego Sakramentu
i spotkanie w Domu Parafialnym.
Dodatkowa Msza œw. popo³u-
dniu o godz. 16.30, na któr¹ za-
praszamy szczególnie dzieci.

8. W pierwsz¹ sobotê na mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê
potomstwa. Na tê mszê œw. za-
praszamy zw³aszcza tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji
dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej.
O 18.00 msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po mszy œw.
procesja przed pomnik Papie¿a
Polaka. Prosimy przynieœæ œwie-
ce. W tym dniu przypada wspo-
mnienie œw. Karola Boromeusza,
biskupa – patrona Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II.

9. W pierwszy pi¹tek i sobotê
odwiedzamy chorych z sakra-
mentami œwiêtymi. Kancelaria
parafialna w pierwszy pi¹tek nie-
czynna.

10. W sobotê 4 listopada piel-
grzymujemy do sanktuarium
œw. Jana Paw³a II w £agiewni-
kach na poœwiêcenie Kaplicy
Œwiêtych Zes³añców i Mêczenni-
ków Wschodu. O godz. 11.00 bê-
dziemy uczestnikami przedsta-
wienia teatralnego, a o godz.
12.00 mszy œw. odprawionej
przez ks. kard. Stanis³awa Dziwi-
sza. Po uroczystoœciach poje-
dziemy na cmentarz rakowicki
do grobu ks. inf. Kazimierza Su-
dera i rodziny Wojty³ów. Wyjazd
o godz. 9.30. Koszt 25 z³.

11. W przysz³¹ niedzielê chrzty
na Mszy œw. o godz. 13.30, po-
uczenie dla rodziców i chrzest-
nych w pi¹tek o godz. 19.00
w Domu Parafialnym.

12. W ostatnim czasie odeszli
do wiecznoœci: œp. Sylwia Œlusar-
czyk, œp. Emilia W¹drzyk,
œp. Julianna Góralczyk. Wieczny
odpoczynek racz im daæ Panie,
a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im
œwieci. ks. S. Jaœkowiec, prob
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

ks. Infu³at

œwiata. Czas studzi emocje i wy-
ch³adza nasz¹ serdecznoœæ.
Trzeba du¿ego, œwiadomego
wysi³ku, by utrzymaæ bliskoœæ
przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹.

Pisz¹c te refleksje uœwiada-
miam sobie, jak w moim dzie-
ciñstwie by³ wielki kult ma³ej œw.
Teresy. Przypominam sobie tak-
¿e, jak¹ po ostatniej wojnie cie-
szy³ siê czci¹ œw. Maksymilian
Kolbe. Po latach nabo¿eñstwo
do tych Œwiêtych bardzo siê
zmniejszy³o.

Czy tak bêdzie równie¿ z na-
szym œw. Janem Paw³em II? Nie
da siê ukryæ, ¿e jeœli nie bêdzie-
my œwiadomie o¿ywiali kultu
naszego Patrona, to z biegiem lat
bêdzie on s³ab³. Wiem z moich
pielgrzymich woja¿y, jak bardzo
Asy¿ i San Giovanni Rotondo
staraj¹ siê rozwijaæ czeœæ swych
Œwiêtych Bohaterów. Te dwa
w³oskie miasta czyni¹ ogromne
wysi³ki, ¿eby ci dwaj Œwiêci
wci¹¿ ¿yli w œwiadomoœci
wspó³czesnych.

Mieszkañcy naszego miasta
musz¹ dbaæ o ogieñ mi³oœci do
Papie¿a. Trzeba nieustannie do-
k³adaæ do ogniska ludzkiej pa-

miêci konkretne kawa³ki drzewa
by podtrzymaæ ogieñ. Trzeba
troszczyæ siê by ogieñ mi³oœci do
naszego Papie¿a wci¹¿ by³ przez
nas podsycany. Pamiêæ musi byæ
¿ywa. Rozgl¹dam siê za stra¿ni-
kami tej pamiêci. Tak duchowny-
mi jak i œwieckimi. Mieszkaj¹cy-
mi w przytulnych plebaniach,
przyk³adnych domach zakon-
nych, czy te¿ wygodnych urzê-
dach. Wykszta³conych, i tych
którzy zdobyli ¿yciow¹ m¹droœæ.
Starszych i m³odszych. Marzê
o zatroskanych stra¿nikach pa-
miêci, tak wœród pañ jak i panów.
Naszym zadaniem bêdzie troska,
by ogieñ mi³oœci do Papie¿a
w Jego rodzinnym mieœci p³on¹³.
Pali³ siê tak dla mieszkañców
miasta, jak i przyjezdnych piel-
grzymów. Myœlê o okresowych
spotkaniach stra¿ników i wymia-
nie pogl¹dów na powy¿szy te-
mat. Osobie œw. Jana Paw³a II
powierzam tê wa¿n¹ sprawê wa-
dowick¹.

Zobaczyli, uwierzyli

Po raz kolejny w zgranej gru-
pie odwiedzi³am Litwê.

Jesieni¹ na prze³omie wrze-
œnia i paŸdziernika pod¹¿yliœmy
na Wschód wzd³u¿ pogranicza
od Kodnia – miejsca pojednania
narodów i wyznañ. W Sokó³ce
cud oficjalnie zatwierdzony
wzmocni³ wiarê. Góra Krzy¿y
w Szawlach ukaza³a ogrom
niez³omnej walki o symbol
chrzeœcijañstwa- krzy¿. Z kolei
Góra Trzech Krzy¿y to symbol
ofiar stalinizmu. Liczne œlady
polskoœci pielêgnowane s¹ na
starej Rossie.

Zwi¹zki króla Kazimierza
Jagielloñczyka, Andrzeja Bo-
boli, Moniuszki, Koœciuszki,
S³owackiego, Mickiewicza, Pi³-
sudskiego po Tyszkiewiczów
i Rodowiczów zazêbia³y siê na
szlaku.

Znamienny czas rocznic wy-
znacza³ trasê: W Kodniu- ró¿a-
niec bez granic, w Sokó³ce 6 lat
od przeniesienia Najœwiêtszego
Sakramentu z kaplicy plebanii
do koœcio³a, w Wilnie 78 rocz-
nica objawienia Koronki do
Mi³osierdzia Bo¿ego i za rok
100 rocznica odzyskania nie-
podleg³oœci przez Litwê.

Œlady naszego najznakomitsze-
go Wadowiczanina œw. Jana
Paw³a II pod postaci¹ relikwii s¹
znakiem Jego obecnoœci. Liczna
Polonia 6% obywateli Litwy usi-
³uje trwaæ w to¿samoœci choæ to
coraz trudniejsze. Du¿ym kultem
czci siê b³. ks. Sopoækê. W miej-
scu, gdzie obraz Jezusa Mi³osier-
nego zosta³ namalowany przez
Kazimirowskiego, s¹ Jego
i œw. Siostry Faustyny relikwie.

Ca³e bogactwo historyczne
i artystyczne namacalnie odkry-
liœmy w cerkwiach i koœcio³ach.
Odwiedzany kolejny koœció³
z zewn¹trz z witra¿ami, a we-
wn¹trz zdewastowany wzruszy³
nas dog³êbnie. Tak jak cz³owiek
urodziwy i od œrodka wymaga tro-
ski. Czasem odbudowa jest mo¿-
liwa. Trzeba w to wierzyæ
i wspieraæ. (ci¹g dalszy na str. 7)


