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32 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Zgoda buduje
W przeddzieñ Œwiêta Niepodle-

g³oœci pielgrzymi z Wadowic na-
wiedzaj¹ Cmentarz Rakowicki.
W modlitewnej zadumie staj¹ nad
grobem naszego wielkiego infu³a-
ta, ks. Kazimierza Sudera, a tak¿e
zmar³ych z rodziny Wojty³ów
i Kaczorowskich. Przechodz¹c

przez krakowsk¹ nekropoliê,
wœród ró¿nych grobowców, do-
strzegamy rzêdy krzy¿y, które zo-
sta³y postawione na mogi³ach tych,
którzy zginêli podczas I i II woj-
ny œwiatowej. Nasz¹ modlitw¹
ogarniamy powstañców i party-

Œwiêci tego
t y g o d n i a :
w poniedzia-
³ek – wspo-
mnienie œwiê-
tych Bene-
dykta, Jana,
M a t e u s z a ,
Izaaka i Kry-
styna, pierw-
szych mê-
c z e n n i k ó w
Polski, w pi¹-
tek – wspo-
m n i e n i e
œw. El¿biety
Wêgierskiej,
z a k o n n i c y ,
w sobotê –
wspomnienie
b³. Karoliny
K ó z k ó w n y,
d z i e w i c y
i mêczennicy

W ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci œp. Alojzy Bisaga oraz
œp. Stanis³awa Pomiet³o. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie,
a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli

i Bo¿ego b³ogos³a-wieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 19 listopada

6.00 Œp. Jerzy Moska³a

7.30 Œp. Maria i Stanis³aw Józefowscy

Œp. Cecylia Marcinkowska

 9.00 Œp. Stanis³aw Kwarciak, ¿ona Stanis³awa,

syn Wies³aw

Po wyborze powiedzia³:
„Œwiadomy wielkich trudnoœci,
ale w Duchu zaufania Chrystu-
sowi i jego Matce – przyjmujê.”
Przez Jego wstawiennictwo pro-
œmy, byœmy nigdy nie zw¹tpili,
nie rozminêli siê z Chrystusem.
„Synu, có¿eœ nam uczyni³?”
„Nie wiedzieliœcie, ¿e w tych rze-
czach, które s¹ Ojca mego, po-
trzeba ¿ebym by³. Coœ nam
uczyni³?”

Karol Wojty³a czêsto to prze-
¿ywa³. Musia³ opuœciæ m³odzie¿,
kajaki, diecezjê, Kraków, Pol-
skê. Odpowiedzia³: „Tak Bóg
chce. Chcê spe³niæ wymagania
Bo¿e.” Nie rezygnowa³ do ostat-
niej chwili. „Jak Bóg mnie po-
wo³a, to odejdê ze stanowiska.”
Uczy nas byæ wiernym sprawom
Boga. Jan Pawe³ II w swym pon-

tyfikacie by³ wierny Koœcio³owi.
I o tê wiernoœæ Koœcio³owi mo-
dlimy siê w tych tajemnicach,
a pomaga nam w tym Œwiêty
Papie¿ Jan Pawe³ II.

Po mszy œw. pozostajemy w ka-
plicy cudownego obrazu na Ape-
lu, który jak zwykle gromadzi t³u-
my. W drodze powrotnej, odma-
wiaj¹c ró¿aniec pielgrzyma,
uczestnicy sk³adaj¹ ró¿ne propo-
zycje, jak rozszerzyæ kult Jana
Paw³a II w Wadowicach. Najczê-
œciej padaj¹ propozycje powrotu
do wieczorów papieskich. Wy-
bieraj¹c jeden dzieñ, taki sam
w roku, np. ka¿dy 2. czy 22. dzieñ
miesi¹ca z odpowiednim progra-
mem.

Módlmy siê o rozszerzenie tego
kultu, o rozszerzenie Jego na-
uczania, byœmy stosowali siê do
tej nauki. Do zobaczenia!

1. W sobotê 18 listopada,
o godz. 18.45 rozpocznie siê
uwielbienie Pana Jezusa w Naj-
œwiêtszym Sakramencie. Na tê
adoracjê zapraszamy jak najwiê-
cej parafian oraz uczniów  kla-
sy 2 i 3 klasy gimnazjum.

2. W przysz³¹ niedzielê w na-
szej parafii uroczystoœæ odpu-
stowa ku czci Ofiarowania Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Uro-
czyst¹ Sumê Odpustow¹ o godz.
12.00 odprawi i kazanie wyg³o-
si ks. Robert M³ynarczyk – wi-
kariusz parafii œw. Jana Chrzci-
ciela w Choczni. Liturgiczne
wspomnienie Ofiarowania
Najœw. Maryi Panny bêdziemy
prze¿ywaæ we wtorek 21 listo-
pada. Jest Ona g³ówn¹ Patronk¹
naszej parafii oraz bazyliki.

3. W przysz³¹ niedzielê na
mszy œw. o godz. 13.30 chrzty,
pouczenie dla rodziców
i chrzestnych w pi¹tek o godz.
19.00 w Domu Parafialnym.

4. Zapraszamy na ró¿aniec
z wypominkami codziennie
o godz. 17.30. Sk³adamy ser-
deczne Bóg zap³aæ za z³o¿one
ofiary wspominkowe.

5. Panowie: Koœcielny i Orga-
nista dorêczaj¹ op³atki na stó³
wigilijny dla Rodzin naszej pa-

rafii. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten spo-
sób wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹
pracê w naszej parafii. 

6. Nawi¹zuj¹c do listu Metro-
polity Krakowskiego o pomocy
dla ludzi ubogich informujemy,
¿e dobrowolne ofiary mo¿na
sk³adaæ w naszym koœciele do
skarbony z napisem „Ofiara dla
biednych”, która znajduje siê
przy bocznym o³tarzu œw. Anto-
niego. Bóg zap³aæ!

7. W czwartek 30 listopada
pielgrzymujemy do Krakowa,
aby pomodliæ siê w Katedrze
i zwiedziæ zamek królewski na
Wawelu. Wyjazd godz. 9.30.
Koszt przejazdu 25 z³.

8. W dniach od 10 do 17 lutego
2018 r. organizujemy parafialn¹
pielgrzymkê z Wadowic do Zie-
mi Œwiêtej.  Koszt pielgrzymki
wynosi 3.099z³ i 140 $. W cenie
zawarte s¹ wszystkie op³aty
zwi¹zane z pielgrzymk¹, nie ma
kosztów ukrytych. Bli¿sze infor-
macje mo¿na uzyskaæ u ks. Pio-
tra Sa³aciaka oraz w kancelarii
parafialnej. Zachêcamy do wziê-
cia udzia³u i zg³aszania siê wcze-
œniej by móc zarezerwowaæ bile-
ty lotnicze.

9.00 Roków: Podziêkowanie za otrzymane
³aski, z proœb¹ o dalsze dla rodziny
Wiktorskich i dary Ducha œw.

10.30 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. Micha³ Œwitalski, Irena

Œwitalska - 8 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Czes³awa Muniak

Rozalia Borkowska
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Poniedzia³ek 13 listopada
 6.00 W pewnej intencji
6.45 Œp. Helena Bernat
7.30 Œp. Józef Wiêckiewicz
8.00 Œp. Jerzy Moska³a
12.00 Œp. Bo¿ena ¯abiñska i Stanis³aw
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Krzysztof Aleksandrowicz
Wtorek 14 listopada
6.00 Œp. Wanda Mihilewicz
6.45 Œp. Stanis³awa WoŸna
7.30 Œp. Pawe³ Erelis
8.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
12.00 Œp. Zofia Æwiertnia
18.00 Œp. W³adys³aw i Bronis³awa

WoŸniak
Œp. Julia Zaorska

Œroda  15 listopada
6.00 Œp.  Wanda Mihilewicz
6.45 Œp. Janusz Popiel
7.30 Œp. Jerzy Moska³a
8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marcina i
Zbigniewa
Za zmar³ych:
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Boles³aw Walatek - 2 r.œm.
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Pawe³ Garlacz
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Alfred G³adki
Œp. Edward Maga
Œp. Aleksandra Kozak
Œp. Anna Wiêckiewicz

Œp. Edward Flaga
Œp. Krzysztof Krause
Œp. Maria Kasperek
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Anna Szczur
Œp. Tadeusz Grobelny
Œp. Marian Mogi³a
Œp. Sylwia Œlusarczyk
Œp. Tadeusz Œlusarczyk - 36 r.œm.
Œp. Czes³aw Œlusarczyk - 13 r.œm.
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Alojzy Bisaga
Czwartek 16 listopada
6.00 Dziêkczynna za wszystkie otrzymane ³aski

z proœb¹ o pokój i miloœæ w rodzinie
6.45 Œp. Wanda Mihilewicz
7.30 Œp. Wanda Ma³yszek - 1 r.œm.
8.00 Œp. Melchior Ksi¹¿ek
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Julia Zaorska
Pi¹tek 17 listopada
6.00 Œp. Józef Skolarczyk

Œp. Rozalia Kowalska
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
8.00

12.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Wanda Mihilewicz
Sobota  18 listopada
6.00 Œp. Pawe³ Erelis
6.45 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
7.30 Œp. Stanis³awa WoŸna
8.00 Œp. Aniela Gieruszczak
12.00 Dziekczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsz¹

opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II
dla Marii w 80. r. urodzin

18.00 Œp. Piotr Zychowicz - 9 r.œm.
Œp. Julia Zaorska

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

zantów. Znajduj¹ siê tutaj tak¿e
groby tych co zginêli ju¿ po
II wojnie œwiatowej. W tamtym
czasie g³oœno siê mówi³o i pisa-
³o o odzyskanej wolnoœci. Byli
jednak patrioci, którzy mieli
œwiadomoœæ, jak w bardzo za-
k³amanej rzeczywistoœci przy-
sz³o nam ¿yæ. Pragnêli oni, aby
losami Polaków kierowali Pola-
cy, a nie nas³ani przez wyzwoli-
cieli ze wschodu rewolucjoniœci.

Wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy
– tej prawdy dotykamy odwie-
dzaj¹c krakowski cmentarz.
Wolnoœæ jest ogromnym do-
brem, tak poszczególnych ludzi,
jak i narodu. Do wolnoœci wy-
swobodzi³ nas Chrystus. Nie jest
ona dana raz na zawsze. Mo¿e j¹
straciæ tak jednostka, jak i spo-
³eczeñstwo. O to wielkie dobro
trzeba nieustannie zabiegaæ. Je-
steœmy œwiadkami, jak na na-
szych oczach bliskie nam osoby
zniewala pijañstwo, narkomania,
gry hazardowe i komputerowe.
Widzimy ludzi uzale¿nionych
od internetu, a tak¿e filmów ero-
tycznych. Wolny cz³owiek ule-
ga tym zagro¿eniom.

Równie¿ spo³eczeñstwo, naród
mo¿e siê zagubiæ. Wolnoœæ nie-
jednokrotnie staje siê drog¹
do walki jednego obozu z dru-
gim. Jednego stronnictwa z prze-
ciwn¹ parti¹. Dbanie o w³asne
interesy. Szukanie przywilejów
dla swojej grupy. Wolnoœæ, któ-
ra przeradza siê w swawolê.
Czy¿ nie na tej drodze dosz³o do
rozbiorów naszej Ojczyzny?
W sk³óceniu – szukali pomocy
u s¹siadów. ZnaleŸli j¹ za cenê
zagrabienia czêœci ziem polskich.
Polska przez 123 lata zniknê³a
z mapy Europy. W niewoli Pola-
cy siê budzili. W tym przebudze-
niu pomagali pisarze i malarze –
ludzie kultury, jak równie¿ bar-
dzo rzetelni Polacy. Pomagali ka-
p³ani – kaznodzieje i spowiedni-
cy, a tak¿e wspólnoty modlitew-
ne. Bieda, pogarda i poni¿enie
by³a zwyk³ym stanem czasu
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

zniewolenia. Wtedy Polacy do-
œwiadczali, jak bardzo jest trud-
ne ¿ycie pod batem obcych.

Podrywaliœmy siê by zrzuciæ
jarzmo niewoli. Ile¿ ludzi, pe³-
nych idea³ów ginê³o by to, co ich
poprzednicy zburzyli, zacz¹æ
budowaæ. Odbudowaæ dom oj-
czyŸniany jest niezwykle trudno.

W tamtych ciemnych czasach
rola Koœcio³a by³a nie do zast¹-
pienia. On budzi³ nadziejê. Wle-
wa³ balsamy w zbola³e serca Po-
laków: „W górê serca!”

¯yjemy w wolnej Polsce. S³y-
szymy nieustanne narzekania.
Coraz bardziej potê¿nieje bole-
sny œpiew gorzkich ¿ali. ¯al¹ siê
jedni na drugich. Maj¹ preten-
sje do rz¹dz¹cych. S¹ przekona-
ni – ¿e nie tak powinno byæ. Nie
w takich warunkach powinni-
œmy ¿yæ.

Wspólnie budowaæ ojczyŸnia-
ny dom. Dok³adaæ choæby ma³¹
cegie³kê do tej piêknej budowli
niepodleg³ej Polski. To jest na-
sze zadanie jako katolików. Jako
patriotów.

O roku ów – kto ciebie widzia³?

16 paŸdziernika 2001 roku
rozpoczêliœmy jeŸdziæ na Apel
Jasnogórski w intencji Jana Paw-
³a Ii. Wtedy równie¿, jak w 1978
roku by³o piêknie, s³oneczne,
ciep³e popo³udnie. Jechaliœmy
9  osób ma³ym busem. W na-
szych sercach panowa³a radoœæ.

Dziœ 16 paŸdziernika 2017.
Jedzie pe³ny autokar radosnych
pielgrzymów, do których uœmie-
cha siê s³oñce i ciep³o tego po-
po³udnia.

Do dzisiejszego, tak radosne-
go dnia, bardzo pasuj¹ Tajemni-
ce Radosne, których rozwa¿ania

podejmuj¹ ksiê¿a: ks. inf. Jakub
Gil oraz ks. kan. Marek Kasper-
kiewicz. Tajemnicami ró¿añca
omadlamy rozwój kultu Jana
Paw³a II w naszym mieœcie. Gru-
pa z radoœci¹ jedzie na ten wy-
j¹tkowy Apel przypadaj¹cy
w 39-rocznicê, kiedy to Kardy-
na³owie zebrani na konklawe
wybrali tego, który spe³ni³ ich
najlepsze oczekiwania. Wybrali
wadowiczanina, Karola Wojty³ê
na papie¿a.

Jak anio³owie zwiastowali ra-
doœæ wielka pasterzom, tak zwia-
stowanie ³¹czy siê z papie¿em,

ludŸmi. Zwiastowanie wypo-
wiedziane 16 paŸdziernika
1978 roku Habemus papam, ale
te¿ powiedziane 7 czerwca 1979
roku przez ks. Edwarda Zache-
ra na wadowickim rynku: An-
nuntio vobis gaudium magnum
- radoœnie zwiastujê, mamy pa-
pie¿a, tu w Wadowicach.

Miejmy i rozwijajmy wiarê
w wielk¹ moc naszego papie¿a..

Nawiedzaj¹c œw. El¿bietê,
Maryja s³yszy: „A sk¹d¿e mi to,
¿e Matka mojego Pana…” Sk¹-
d¿e mi to, ¿e nasz Rodak zosta³
papie¿em. Wadowiczanie mo-
dlili siê i dziêkowali Panu Bogu
za wielkie rzeczy, które uczyni³
dla naszego Rodaka i dla nas.

Du¿o ludzi zgromadzi³o siê
w œwi¹tyni by dziêkowaæ i wy-
praszaæ opiekê dla nastêpcy
œw. Piotra. W tê noc wadowicza-
nie wyœpiewali wielkie Magni-
ficat. Wspominaj¹c dziœ dziêk-
czynny hymn Maryi wdziêczni
jesteœmy Bogu za wszystkie
dzie³a, które Pan uczyni³ przez
papie¿a Wojty³ê w Koœciele.
Wielkie rzeczy uczyni³ Bóg
w ¿yciu ka¿dego z nas. I za to
niech bêdzie  Mu chwa³a.

Tajemnica trzecia, to tajemni-
ca narodzin Boga, który opuœci³
niebo, zszed³ na ziemiê, by byæ

blisko ludzi, jak ma³e bezsilne
dziecko. Jan Pawe³ II chcia³ byæ
blisko ludzi, czêsto opuszcza³
mury Watykanu, by byæ wœród
nich. Byæ do ich dyspozycji.

Bóg rodzi siê dla ludzi. Rodzi
siê w ka¿dej mszy œw. w³aœnie dla
nas. Papie¿ w swoim obcowaniu
z ludŸmi uaktualni³ Bo¿e Naro-
dzenie. Œwiadkiem ofiarowania
Dzieci¹tka Jezus by³ Symeon,
który w Dzieciêciu ujrza³ obieca-
nego Mesjasza. Razem z Syme-
onem, prorokini Anna cieszy siê,
ale ta radoœæ miesza siê z do-
œwiadczeniem krzy¿a. Symeon
raduje siê ze spotkania ze Zbawi-
cielem, ale przepowiada Maryi,
¿e Jej Syn bêdzie znakiem, któ-
remu bêd¹ siê sprzeciwiaæ. O Ja-
nie Pawle II powiedziano, ¿e to
by³ papie¿, powo³any przez Jezu-
sa znad jeziora Genezaret. Do-
strzeg³ Chrystusa, jako znak, któ-
remu sprzeciwiaj¹ siê w ca³ym
œwiecie.


