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31 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy
ze str. 7)

Czas szybko mija
W ostatnich tygodniach bra³em

udzia³ w ciekawej, dwudniowej
pielgrzymce do Warszawy. Rok-
rocznie odwiedzamy nasz¹ stolicê.
Jej bogactwo historyczne jest nie-
przebrane. Za ka¿dym razem na-
sze pobyty bardzo nas ubogacaj¹.
W tym niezwyciê¿onym mieœcie
wyraŸnie widaæ jak historia krzy-

¿uje siê z teraŸniejszoœci¹. Prze-
sz³oœæ uwidacznia siê w czasie
obecnym. Tê prawdê w sposób
wyj¹tkowy dotkn¹³em przy zwie-
dzaniu cmentarza pow¹zkowskie-
go. Piêkne, a zarazem tragiczne
dzieje Polski s¹ czytelne w ka¿dej
kwaterze tej nekropolii.

pozosta³ w Tu-

rynie pod opie-

k¹ Arcybisku-

pa. Obecnie

roz³o¿ony Ca-

³un znajduje siê

w Lo¿y Kró-

lewskiej w dol-

nej czêœci. Po

z w i e d z e n i u

katedry wy-

r u s z y l i œ m y

w dalsz¹ dro-

gê do Pizy

gdzie na Pla-

cu Cudów zachwyci³y nas piêkne budowle Katedry, Baptysterium

i s³awnej Krzywej Wie¿y.  cdn Maria Senkiw

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli

i Bo¿ego b³ogos³a-wieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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31. Niedziela Zwyk³a 5 listopada 2017

(ci¹g dalszy na str. 8)

Pi¹tek 10 listopada

6.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Janina i Franciszek Zem³a, córka
Anna oraz rodzeñstwo

6.45 Œp. Maria Ko³odziejczyk
7.30 Œp. Anna i Jan PaŸdziora
8.00 Œp. Tadeusz WoŸniak
12.00 Œp. Bronis³awa i W³adys³aw Pomiet³o

i ich dzieci
18.00 Œp. Zofia Hucisko

Œp. Pawe³ Erelis
Sobota  11 listopada
6.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
6.45 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
7.30 Œp. Krzysztof Czapik
8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 30 r.œm.

12.00 Œp. Stanis³aw Porzycki
18.00 Œp. Czes³awa Muniak

Œp. Tomasz i Anna M³odochowscy
Niedziela 12 listopada
6.00 Œp. Stefania Dyniszuk
7.30 Za zmar³ych Cz³onków ¯ywego

Rózañca
Œp. Jan, Irena, W³adys³aw

 9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ z rodzicami
i teœciami

9.00 Roków: Œp. Adam Korzeniowski - 6 r.œm.
10.30 Roczki
12.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 10 r.œm.,

m¹¿ Piotr
13.30 Œp. Stanis³awa WoŸna

18.00 Œp. Czes³awa Muniak

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Mediolañsk¹. Z dachu Katedry

podziwialiœmy panoramê Me-

diolanu a potem z przewodni-

kiem zwiedziliœmy wnêtrze Ka-

tedry. Mediolan jest jedn¹ z naj-

wa¿niejszych diecezji we W³o-

szech. Czêsto biskupi Mediola-

nu zostawali papie¿ami. Nie-

zwyk³ym pasterzem tej diecezji

by³ œw. Karol Boromeusz. Na-

stêpnie zwiedziliœmy Zamek

Sforzów w Mediolanie sk¹d

przyjecha³a do Polski Królowa

Bona. Pe³ni wra¿eñ pojechali-

œmy do miejscowoœci Acqui Ter-

me na nocleg.

Kolejny dzieñ naszej piel-
grzymki to Turyn gdzie zwiedzi-
liœmy Katedrê p.w. œw. Jana
Chrzciciela w której znajduje siê
Kaplica œwiêtego Ca³unu.
W 1578 roku Ksi¹¿e Emanuelle
Filiberto sprowadzi³ Ca³un do
Turynu aby zaoszczêdziæ ciê¿kiej
podró¿y w Alpy, a¿ do Chambery
œw. Karolowi Boromeuszowi gor-
liwemu czcicielowi Ca³unu.
Pragn¹³ on oddaæ mu czeœæ by do-
pe³niæ œlubowania z³o¿onego za
uwolnienie Mediolanu od d¿umy.

W 1983 roku Ca³un zosta³ prze-
kazany na w³asnoœæ Stolicy Apo-
stolskiej. Dekretem Jana Paw³a II

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. W sobotê 99. rocznica
odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci. 

2. W przysz³¹ niedzielê w Ko-
œciele w Polsce bêdziemy obcho-
dziæ Dzieñ Solidarnoœci z Ko-
œcio³em Przeœladowanym. W tym
dniu o godz. 7.30 Msza œw. w int.
Ró¿ Ró¿añcowych i zmianka ró-
¿añcowa. O 9.00 Msza œw. dla
m³odzie¿y, na któr¹ zapraszamy
szczególnie m³odzie¿ gimna-
zjaln¹. O 10.30 Msza œw. w inten-
cji rocznych dzieci, które mo¿na
zg³aszaæ w zakrystii lub kance-
larii parafialnej.

3. Zapraszamy na ró¿aniec
z wypominkami codziennie
o godz. 17.30.

4. Na wypominki roczne
i msze œw. zbiorowe przyjmuje-
my w kancelarii lub zakrystii,
a na wypominki listopadowe
mo¿na sk³adaæ do skarbony przy
chrzcielnicy. W tym roku w wy-
pominkach rocznych modlimy
siê przed msz¹ œw. o 7.30, 9.00,
10.30, 12.00 i 18.00, a w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca od-
prawiana jest w intencji zmar-
³ych msza œw.

5. Na Apel Jasnogórski jedzie-
my w dzieñ Matki Bo¿ej Mi³o-
siernej 16 listopada. Wyjazd
15.45. Koszt 35 z³.

6. W najbli¿szych dniach Pano-
wie: Koœcielny i Organista bêd¹
dorêczaæ op³atki na stó³ wigilij-
ny dla Rodzin naszej parafii. Pro-
simy o ¿yczliwe ich przyjêcie –
wyra¿aj¹c w ten sposób wdziêcz-
noœæ za ich ofiarn¹ pracê w na-
szej parafii. 

7. Œwiêci tego tygodnia:
w czwartek – rocznica poœwiêce-
nia Bazyliki Laterañskiej, w pi¹-
tek – wspomnienie œw. Leona
Wielkiego, papie¿a i doktora Ko-
œcio³a, w sobotê – wspomnienie
œw. Marcina z Tours, biskupa,
w niedzielê – wspomnienie
œw. Jozafata, biskupa i mêczennika. 

8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci
œp. Leopold Dudziak, œp. Mieczy-
s³aw Pu³ka oraz œp. Kazimierz
Miko³ajczyk. Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci.
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Poniedzia³ek 6 listopada

 6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

6.45 Œp. Krzysztof Czapik

7.30 Œp. Zofia Æwiertnia

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Podziêkowanie za dotychczasowe

³aski , z proœb¹ o b³. Bo¿e na dalsze

lata dla Barbary z ok. 50 r. urodzin

18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

W 90. r. urodzin Leona Sajdaka -

o zdrowie i b³. Bo¿e

Wtorek 7 listopada

6.00 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas

6.45 Œp. Stanis³awa WoŸna

7.30 Œp. Maria Ko³odziejczyk

8.00 Œp. Zofia Zem³a

12.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ

18.00 Œp. Czes³awa Muniak

Œroda  8 listopada

6.00 Œp.  Janusz Popiel

6.45 Œp. Stanis³awa WoŸna

7.30 Œp. Jerzy Moska³a

8.00 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk

12.00

18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:

Dziêkczynno-b³agalna z okazji 93. r.

urodzin babci Basi

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. Kazimierz Przysta³

Œp. Stanis³awa Senkowska

Œp. Eugeniusz Wcis³o

Œp. Pawe³ Garlacz

Œp. Wies³awa Krêcioch

Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

Œp. Maria Stanek

Œp. Wanda Majtyka

Œp. Cecylia Siuta

Œp. Zbigniewa Warcha³

Œp. Irena Mrowiec

Œp. Edward Maga

Œp. Aleksandra Kozak

Œp. Anna Wiêckiewicz

Œp. Edward Flaga

Œp. Krzysztof Krause

Œp. Teresa Kilian

Œp. Maria Kasperek

Œp. Karol Rajda

Œp. Maria i Andrzej Dziedzic

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œp. Anna Szczur

Œp. Marian Mogi³a

Œp. Sylwia Œlusarczyk

Œp. Emilia W¹drzyk

Œp. Zbigniew Miœ

Œp. Stanis³aw Banaœ

Œp. Julianna Góralczyk

Œp. Leopold Dudziak

Czwartek 9 listopada

6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej

dla Marysi i Jaros³awa oraz o szczêœliwe

rozwi¹zanie dla Eweliny

6.45 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw

7.30 Œp. Helena Krzystoñ - 1 r.œm.

8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk

18.00 Œp. Salomea i Mieczys³aw

Œp. Pawe³ Erelis

Tym razem jeszcze bardziej
pog³êbi³o œwiadomoœæ tego wy-
darzenia spotkanie z grobowca-
mi tragicznej, lotniczej  katastro-
fy pod Smoleñskiem 10 kwietnia
2010 roku. Po³amany Tupolew –
pomnik upamiêtniaj¹cy
katastrofê – a obok mo-
gi³y nieszczêœliwego
lotu. Przy jednej z nich
dostrzeg³em klêcz¹c¹
kobietê op³akuj¹c¹
swego syna – 38-letnie-
go BOR’owca. Nie mo-
g³em oderwaæ wzroku
od matki, która sw¹
rêk¹ g³aszcze wyrzeŸbion¹
w granicie twarz swego syna. Jak
cz³owiek niewidomy swym do-
tykiem odczytuje treœci, tak ona
palcami swoimi przybli¿a³a so-
bie niezbadan¹ historiê ostatnich
chwil swego ukochanego. Wi-
dzia³em jak ta warszawska Nio-
be pieszczotliwie dotyka oczu
i g³aszcze fryzurê swego syna.
Gdy swoj¹ d³oni¹ stara³a siê od-
czytaæ koñcowy lot swego zmar-
³ego – jej oczy pe³ne by³y ³ez.
Jakby tego by³o za ma³o – przy-
tuli³a swoj¹ twarz do wyrzeŸbio-
nej podobizny swego syna. Choæ

(ci¹g dalszy ze str. 1) ju¿ kilka lat up³ynê³o od bolesnej
œmierci, to jednak owa rodziciel-
ka by³a sam¹ ¿a³ob¹.

Mówimy czêsto – czas goi rany.
Z pewnoœci¹ u wielu osób tak siê
dzieje. Blizny jednak pozostaj¹
na d³ugi czas.

W lepszej sytuacji jest
ten, kto potrafi dzieliæ
siê swym bólem, nie-
szczêœciem, krzy¿em
z drugim cz³owiekiem.
Tym bardziej, gdy on
potrafi wspó³brzmieæ
z cierpi¹cym. Dzielone
cierpienie z drugim jest
o po³owê l¿ejsze.

Nasza wiara przypomina nam
s³owa Pana Jezusa: „PrzyjdŸcie
do Mnie wszyscy, którzy obci¹-
¿eni jesteœcie, a Ja was pokrze-
piê.” Wielkie jest ludzkie obci¹-
¿enie spowodowane œmierci¹
bliskiej osoby. Wierz¹cy cz³o-
wiek, który potrafi siê dzieliæ
z Chrystusem cierpieniem spo-
wodowanym utrat¹ bliskiego –
doznaje od Chrystusa wielkiego
pokrzepienia. Œmieræ bliskiej
osoby jest prze¿ywaniem krzy-
¿a. Ka¿dy wierz¹cy dostrzega na
krzy¿u przybitego Chrystusa.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Krzy¿ nie jest go³y. Na nim wisi

Chrystus. To On nam pomaga

udŸwign¹æ bolesny smutek po

œmierci bliskich.

Jak ta matka z pow¹zkowskie-

go cmentarza przylgnê³a swoj¹

twarz¹ do rzeŸby swego syna –

tak nam trzeba w takich chwilach

wi¹zaæ siê z Maryj¹, Matk¹ Bo-

lesn¹. W tym roku jubileuszo-

wym – 100. rocznicy objawieñ

fatimskich, dana mi by³a ³aska

radosnego przylgniêcia do mo-

dlitwy ró¿añcowej. Jeszcze g³ê-

biej przyj¹³em mo¿liwoœci tego

rodzaju modlitwy. Tajemnice ra-

dosne i bolesne, klêski i zwyciê-

stwa ³¹czê z prze¿yciami Jezusa

i Jego Matki.

Id¹c alejami cmentarza pow¹z-

kowskiego, szepcz¹c modlitwy

za zmar³ych by³em wype³niony

pieœni¹, któr¹ niejednokrotnie

s³ysza³em na uroczystoœciach

pogrzebowych w koœciele:

Popatrz, jak prêdko mija czas.

¯ycie twe te¿ przeminie wraz.

Wszystko przemija tak jak sen.

Troski, k³opoty skoñcz¹ siê.

Pomyœl: gdy ¿ycia skoñczysz bieg,

przejdziesz na tamten drugi brzeg.

Jezus Twój ka¿dy widzi krok.

On ci sw¹ radoœæ da.

Praktyki religijne

W niedzielê 15 paŸdziernika
z polecenia Ksiê¿y Biskupów
odby³o siê liczenie wiernych,
którzy uczêszczaj¹ na msze œw.
oraz przystêpuj¹ do komunii œw.
W jêzyku statystycznym mówi
siê o tzw. dominicantes oraz co-
municantes. Dziêki starannoœci
ks. Jacka Tekieli, który ustawi³
ministrantów i lektorów w odpo-
wiednich miejscach przy koœcie-

le dowiedzieliœmy siê, ¿e w tym
dniu do naszej bazyliki na 8 mszy
œw. – w³¹czaj¹c sobotni¹ wieczo-
rem – przyby³o 2577 osób.
Wœród nich by³o 1582 pañ oraz
995 panów. Do komunii œw. przy-
st¹pi³o 819 osób – 559 pañ i 260
panów. W kaplicy w Rokowie
by³o 67 osób – 41 pañ i 26 pa-
nów, a do komunii œw. by³o 27
osób – 18 pañ i 9 panów.

Nasza Wrzeœniowa Pielgrzymka do W³och cz.I

W niedzielê 17 wrzeœnia
o godz. 3:00 razem z Ksiêdzem
Infu³atem Jakubem Gilem gru-
pa pielgrzymów z Wadowic
wyruszy³a do miejscowoœci
Chróœcina w woj. Opolskim.
Tam czekali ju¿ na nas pozosta-
li uczestnicy pielgrzymki
z Ksiêdzem Ryszardem – pro-
boszczem Parafii œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chróœcinie. Te-
raz ju¿ 35 osobowa grupa piel-
grzymów wyruszy³a w stronê
Ostrawy. Dzieñ rozpoczêliœmy
modlitw¹ i pieœniami Maryjny-
mi, oko³o po³udnia dojechali-
œmy do Wiednia, który przywi-
ta³ nas deszczow¹ pogod¹. Tu-
taj w Koœciele na Kahlenbergu
nasi duszpasterze odprawili
mszê msze œwiêt¹. Miejsce to
szczególnie jest bliskie Pola-
kom gdy¿ upamiêtnia zwyciêsk¹
bitwê Jana III Sobieskiego. Po

Niech Bóg wynagradza
wszystkim, którzy wiernie reali-
zuj¹ trzecie przykazanie Bo¿e
„Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty
œwiêci³”, a przez to spe³niaj¹
pierwsze przykazanie koœciel-

ne, które we wspó³czesnym ka-
techizmie religii katolickiej
brzmi: „W niedziele i œwiêta na-
kazane uczestniczyæ we mszy
œw. i powstrzymaæ siê od prac
niekoniecznych.” Redakcja

po³udniu wyjechaliœmy w dalsz¹
drogê do miejscowoœci Valbruna
we W³oszech gdzie nocowali-
œmy. Rano po mszy œwiêtej i œnia-
daniu pojechaliœmy do Concesio,
ma³ego miasteczka gdzie urodzi³
siê B³ogos³awiony Pawe³ VI –
papie¿. Dom i czêœæ ogrodu mo-
gliœmy zobaczyæ tylko z zewn¹trz
gdy¿ w poniedzia³ki jest nieczyn-
ne. Papie¿a Paw³a VI i Karola
Wojty³ê ³¹czy³a wielka przyjaŸñ
i wspó³praca.

Dalszym celem naszej piel-
grzymki w tym dniu by Medio-
lan, gdzie dojechaliœmy oko³o
po³udnia. We W³oszech  towa-
rzyszy³a nam przepiêkna pogoda.
W Mediolanie przeszliœmy obok
s³awnej opery La Scala a nastêp-
nie przez ogromn¹ galeriê Vitto-
rio Emanuele w koñcu weszliœmy
na plac z przepiêkn¹ Katedr¹


