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33 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Bo¿e dzia³anie
1. W tym roku prze¿ywanie

Œwiêta Niepodleg³oœci wyraŸnie
we mnie siê wzmog³o. Gdy patrzê
na przybrane domy bia³o-czerwo-

nymi flagami, a zw³aszcza na prze-
piêknie udekorowane wadowickie
muzeum – wieñce zdobi¹ce bia³e-
go or³a – ogarnia mnie wielka ra-

doœæ, ¿e ¿yjê w wolnej,
niepodleg³ej Polsce.
Radujê siê nasz¹ Oj-
czyzn¹, gdy¿ ona staje
siê coraz bardziej ko-
chaj¹c¹ Matk¹. Zatro-
skan¹ o wszystkie dzie-
ci. Zw³aszcza te, które
z ró¿nych przyczyn nie
daj¹ sobie rady. S¹ za-
gro¿one i czêsto bez-
bronne. Wci¹¿ jest du¿a
grupa, która nie mo¿e
wyjœæ spod ³awki. Mat-
ka Ojczyzna stara siê
mieæ szeroko otwarte
oczy, które pomagaj¹
w otwarciu serca na
ludzkie biedy. Bliskie

Wenecji, piêkny Pa³ac Do¿ów

i s³awny Most Westchnieñ. W¹-

skimi weneckimi uliczkami do-

tarliœmy do miejsca postoju na-

szego autokaru, sk¹d wyruszy-

liœmy w drogê powrotn¹ do Pol-

(ci¹g dalszy na str. 7)

ski. Nad ranem w niedzielê do-

jechaliœmy do Chróœciny. Tam

w koœciele ks. Infu³at Jakub

i ksi¹dz Ryszard odprawili mszê
dziêkczynn¹ za nasze pielgrzy-
mowanie.   Maria Senkiw
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

12.00 Œp. Kazimierz Kowalski - 19 r.œm.
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Leokadia Sowa
Niedziela 26 listopada
6.00 Œp. Janusz Poskart
7.30 Œp. Stanis³aw ¯abiñski i Bo¿ena

Œp. Adam i Emilia M¿yk

9.00 Œp. Katarzyna Dihm z rodzicami
9.00 Roków: Œp. Józef Bylica - 15 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. Marek Zaczyñski - 30 r.œm.
13.30 Œp. Czes³awa Muniak
18.00 Œp. W³odzimierz Ostrowski

i Stanis³aw Rodziñski

1. Prze¿ywamy dziœ odpust pa-
rafialny czyli doroczn¹ uroczy-
stoœci¹ naszej rodziny parafial-
nej zwi¹zan¹ ze œwiêtem patro-
nalnym koœcio³a. Jest to szcze-
gólny czas ³aski i Bo¿ego mi³o-
sierdzia. Dzieñ odpustu jest
zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ uzyska-
nia daru duchowego jakim jest
odpust zupe³ny, czyli darowanie
wszystkich kar doczesnych za
pope³nione grzechy. Warunkiem
jego uzyskania jest spowiedŸ
sakramentalna, Komunia œwiêta
przyjêta w tym dniu, wolnoœæ od
przywi¹zania do jakiegokol-
wiek grzechu, dowolna modli-
twa w intencjach polecanych
przez Ojca Œwiêtego oraz tu
w koœciele odmówienie modlitw:
Ojcze nasz, Wierzê w Boga.

Centralnym wydarzeniem jest
suma odpustowa o godz. 12.00,
któr¹ odprawi i kazanie wyg³osi
ks. Robert M³ynarczyk – wika-
riusz parafii œw. Jana Chrzcicie-
la w Choczni.

Odpust Parafialny daje te¿
okazjê uwielbienia Boga za
opiekê naszej patronki -  Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w co-
dziennym ¿yciu. Chciejmy za-

tem g³êboko duchowo prze¿yæ
ten czas ³aski dany nam przez
Pana Boga. Proœmy Matkê Bo¿¹
o opiekê i wstawiennictwo przed
Bo¿ym Majestatem.

Liturgiczne wspomnienie Ofiaro-
wania Najœwiêtszej Maryi Panny
bêdziemy prze¿ywaæ we wtorek
21 listopada. Jest Ona g³ówn¹ Pa-
tronk¹ naszej parafii oraz bazyliki.

2. W poniedzia³ek o godz. 16.30
spotkanie Akcji Katolickiej.

3. W sobotê 25 listopada 2017
w sali teatralnej Domu Katolic-
kiego o godz.10.00 konferencja
„100 lat Fatimy – 100 lat Rycer-
stwa Niepokalanej”, na któr¹ za-
praszaj¹ Zarz¹d i Asystent Rycer-
stwa Niepokalanej Archidiecezji
Krakowskiej. Szczegó³y na pla-
katach

(ci¹g dalszy na str. 8)

przed sanktuarium pojechaliœmy
do kolejnego miejsca naszej
pielgrzymki do Asy¿u. Po przej-
œciu uliczkami miasta doszliœmy
do Bazyliki œw. Franciszka nazy-
wanej Matk¹ i G³ow¹ wszystkich
klasztorów i koœcio³ów Zakonu
Franciszkañskiego. W bazylice
dolnej w Kaplicy grobu œw. Fran-
ciszka zatrzymaliœmy siê na mo-
dlitwê w intencji pokoju na œwie-
cie i intencjach rodzinnych i oso-
bistych. To tutaj œw. Jan Pawe³ II
5 listopada1978 roku modli³ siê
s³owami: „…O Œwiêty Francisz-
ku z Asy¿u…. Pomó¿ nam roz-
wi¹zaæ wszystkie problemy klu-
czem Ewangelii, aby Chrystus
sam móg³ byæ dla cz³owieka na-
szych czasów Drog¹, Prawd¹
i ¯yciem. Œwiêty Franciszku
módl siê za nami …”.

Nieopodal Bazyliki œw. Fran-
ciszka znajduje siê Papieska Ba-
zylika Matki Bo¿ej Anielskiej.
Wzniesiona z inicjatywy Ojca
Œwiêtego Piusa V wch³onê³a ma-

leñki koœció³ek zwany Porcjun-
kul¹, (ma³¹ cz¹stk¹), gdzie mo-
dli³ siê œw. Franciszek i wyprosi³
u Boga ³askê odpustu zupe³nego
dla wiernych po nawiedzeniu
tego miejsca. „Przenajœwiêtsza
Dziewico Anielska pob³ogos³aw
ca³¹ ludzkoœæ, a¿eby ludzie roz-
poznaj¹c Ciê jako dzieci Boga
i dzieci Twoje odnaleŸli w Mi³o-
œci prawdziwy Pokój i prawdzi-
we Dobro.”

Odmawiaj¹c Modlitwê Ró¿añ-
cow¹ jedziemy na nocleg nad Ad-
riatyk. Ostatni dzieñ naszej piel-
grzymki to zwiedzanie Wenecji.
P³yn¹c statkiem – podziwiamy
zabytki znajduj¹ce siê na obu
brzegach kana³u. Spacer po We-
necji to niezapomniane wra¿enia.
Ogromy Plac œw. Marka z Bazy-
lik¹ œw. Marka wraz z Wie¿¹ Zega-
row¹ i Dzwonnic¹. Z balkonu Ba-

zyliki, na którym s¹ odlewy czte-

rech zabytkowych eksponatów –

koni, patrzyliœmy na panoramê
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Poniedzia³ek 20 listopada
 6.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
6.45 Œp. Adam Barcik
7.30 Œp. Pawe³ Erelis
8.00 Œp. Jerzy Moska³a
12.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
18.00 Œp. W³adys³aw Sty³a - 21 r.œm.

Œp. Wanda Mihilewicz
Wtorek 21 listopada
6.00 Œp. Maciej Tomicki
6.45 Œp. Pawe³ Erelis
7.30 Dziêkczynna z okazji 90. r. urodzin

Marii z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej

8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne
³aski dla ks. inf. Jakuba Gila

12.00 Œp. Za zmar³e cz³onkinie z V Ró¿y
Kobiet

18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Zofia Kolber - 17 r. œm.

Œroda  22 listopada
6.00 Œp. Janusz Popiel
6.45 Œp. Edward Pytlowski
7.30 Œp. Józef Wiêckiewicz
8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. Stanis³aw Kasprzyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsz¹
opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II
dla Stanis³awy i Mariana w 48. r. œlubu
Za zmar³ych:
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
Œp. Aleksandra Kozak
Œp. Anna Wiêckiewicz
Œp. Józef Lurka

Œp. Edward Flaga
Œp. Krzysztof Krause
Œp. Maria Kasperek
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Wincenty Dêbski
Œp. Anna Szczur
Œp. Tadeusz Grobelny
Œp. Marian Mogi³a
Œp. Sylwia Œlusarczyk
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Œp. Honorata, Irena, Halina Niewidok
Œp. Maria Sadzik
Czwartek 23 listopada
6.00 Œp. Romana Brandys
6.45 Œp. Maciej Tomicki
7.30 Œp. Wanda Mihilewicz
8.00 Œp. Pawe³ Erelis
12.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

Œp. Leokadia Sowa
Pi¹tek 24 listopada
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mary Connor

Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
6.45 W 84 r. urodzin - dziêkczynna Bogu

za wszystkie ³aski
7.30 Œp. Maria Ko³odziejczyk
8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. W³adys³aw i Zofia Gabor
18.00 Œp. Pawe³ Erelis

Œp. Leokadia Sowa
Sobota  25 listopada
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kate Martin
6.45 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
7.30 Œp. Zofia i Tadeusz Janik

Œp. Marek Kolasa - 2 r.œm.
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. pra³ata

Zdzis³awa Ka³wy z okazji imienin od
pracowników parafii (ci¹g dalszy na str. 4)

ks. S. Jaœkowiec, prob

4. Spotkanie Studium Apostol-
stwa Œwieckich 25 listopada.

5. W niedzielê 3 grudnia
o godz. 16.00 nasz¹ parafiê od-
wiedzi œw. Miko³aj. Rodziców,
którzy chcieliby, aby ich dzieci
spotka³y siê ze œw. Miko³ajem
prosimy o kontakt z paniami lub
siostrami katechetkami.

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

7. Œwiêci tego tygodnia: jutro
– wspomnienie œw. Rafa³a Kali-
nowskiego, prezbitera, we wto-
rek – wspomnienie Ofiarowania
Najœwiêtszej Maryi Panny,

w œrodê – wspomnienie œw. Ce-
cylii, dziewicy i mêczennicy,
w pi¹tek – wspomnienie œwiêtych
mêczenników Andrzeja Dung-
Lac, prezbitera, i Towarzyszy.

8. W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci œp. Maria Kawula.
Wieczny odpoczynek racz jej
daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj jej œwieci.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

jest wo³anie Ojca Œwiêtego
Franciszka og³aszaj¹c¹ dzi-
siejsz¹ niedzielê jako niedzielê
ubogich. Przypomina ona s³owa
Jezusa, ¿e „ubogich zawsze
mieæ bêdziecie.”

2. Wadowice z niezbadanych
wyroków Opatrznoœci Bo¿ej s¹
ziemi¹ œwiêtych. Jej ulicami cho-
dzili Œwiêty Arcybiskup Lwowa
– ks. Józef Bilczewski, by³y
uczeñ naszego liceum.

Przez ca³e lata w Wadowicach
organizowa³ ¿ycie zakonne
Œwiêty Zakonnik, Ojciec Rafa³

Kalinowski. By³ on budowni-
czym klasztoru Na Górce. Tutaj
zmar³ 15 listopada 1907 roku.
Tutaj tez ¿y³ i pracowa³ b³og. kar-
melita, Ojciec Alfons Mazurek
i S³uga Bo¿y Ojciec Rudolf Wa-
rzecha. Chlub¹ Wadowic jest Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II.

Wadowice maj¹ powody do
wielkiej chwa³y. Na przestrzeni
lat doœwiadczy³y, co mo¿e Bóg
uczyniæ poprzez cz³owieka. Ja-
kie zmiany mog¹ nast¹piæ
w cz³owieku dziêki otwarciu siê
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nasza Wrzeœniowa Pielgrzymka do W³och zakoñczenie

na ³askê Bo¿¹. Prze¿ywany Na
Górce odpust ku czci œw. o. Ra-
fa³a pomaga przeœledziæ dzia³a-
nie Boga w zawi³ych i trudnych
kolejach ¿ycia ludzkiego. Któ¿
móg³ przewidzieæ, ¿e m¹dry in-
¿ynier wileñski Józef Kalinow-
ski, uczestnik Powstania Stycz-
niowego, sybirski wygnaniec –
stanie siê w przysz³oœci wyma-
gaj¹cym zakonnikiem. Orê¿n¹
walkê o wolnoœæ Ojczyzny za-
mieni w cierpliwe szafowanie
Sakramentem Pokuty. Mówiono
o nim jako o wiêŸniu konfesjo-
na³u. Œwiêty Karmelita by³ prze-
konany, ¿e wolnoœæ Polski idzie
poprzez przekszta³cenie ducha
Polaków.

3. Naszym wadowickim odpu-
stem pragniemy uczciæ Matkê
Bo¿¹, któr¹ jako Dziecko Rodzi-
ce ofiarowali do œwi¹tyni. Prze-
kazuj¹c J¹ na wychowanie œwi¹-
tynne byli przekonani, ¿e tam
ich pociecha bêdzie mia³a naj-
lepsze warunki rozwoju. Dotkli-
wie doœwiadczamy, jak bardzo
wspó³czesny œwiat ze swymi an-
tyewangelicznymi pogl¹dami
staje siê wrogiem wychowania
katolickiego, m³odego cz³owie-

ka. Dostrzegamy du¿e zagro¿e-
nie w kszta³towaniu m³odego
pokolenia. Wiêzy miêdzy Bo-
giem a cz³owiekiem coraz bar-
dziej siê rozluŸniaj¹. Równie¿
³¹cznoœæ Koœcio³a z cz³owie-
kiem, zw³aszcza m³odym, wyda-
je siê zagro¿ona. Rodzi siê wiel-
ka koniecznoœæ wi¹zania m³ode-
go pokolenia z Chrystusem. Ko-
niecznym jest by rodzice i wy-
chowawcy ¿arliwej modlili siê za
swoich wychowanków. W ich in-
tencjach przyjmowali Komuniê
œw. Za nich przyjmowali ró¿ne-
go rodzaju pokutê. Wci¹¿ musi-
my sobie przypominaæ polecenie
Jezusa, i¿ ten rodzaj diab³a wy-
rzuca siê postem i ja³mu¿n¹.

4. Pielgrzymuj¹c do sanktu-

arium fatimskiego w jego setn¹

rocznicê – a tak¿e innych wiel-

kich miejsc kultu maryjnego

w Europie, wzmog³a siê we mnie

wiêksza mi³oœæ do Bo¿ej Rodzi-

cielski. Postanowi³em jeszcze

bardziej dbaæ o modlitwê ró¿añ-

cow¹, a tak¿e o pierwsze soboty.

Na moj¹ proœbê ks. Piotr Sobala,

który by³ opiekunem wspólnoty

¯ywego Ró¿añca zechcia³, abym

z powrotem obj¹³ prowadzenie tej

grupy w naszej parafii.

Nastêpnie wyruszyliœmy ju¿

w kierunku Rzymu na nocleg.
Zwiedzanie Rzymu rozpoczê-

liœmy msz¹ œwiêt¹ w Bazylice
Santa Maria Maggiore. Potem

zwiedzaliœmy dalsz¹ czêœæ
Rzymu.

W czwartek rano o godz. 7:00
w Watykanie w Kaplicy œw. Se-

bastiana przy grobie Œwiêtego
Jana Paw³a II uczestniczyliœmy

we mszy œwiêtej. Mszê konce-
lebrowali biskupi i 120 ksiê¿y.

Po zakoñczeniu mszy œwiêtej
i indywidualnej modlitwie roz-

poczêliœmy dalsze zwiedzanie.
Razem z przewodniczk¹ zwie-

dziliœmy Muzea Watykañskie,
czêœæ ogrodów i Kaplicê Syk-

styñsk¹. Nastêpnie przeszliœmy
do Bazyliki œw. Piotra z lokaln¹

przewodniczk¹, która przybli-
¿y³a nam historiê ogl¹danych

miejsc.

W pi¹tek rano wyjechaliœmy

w kierunku górzystego terenu
Umbria, gdzie naszym celem by³a

miejscowoœæ Cascia, gdzie znaj-
duje siê Sanktuarium Œwiêtej Rity,

patronki spraw trudnych i bezna-
dziejnych. Modl¹c siê przy reli-

kwiach Œwiêtej powierzaliœmy jej
sprawy, z którymi tu przybyli-

œmy. „Œw. Rito, bezgraniczna uf-
noœæ w moc Twojego orêdownic-

twa prowadzi mnie do Ciebie.
By³aœ ostatni¹ ucieczk¹ dla pro-

sz¹cych Ciê z wiar¹. Nie opusz-
czaj mnie tak¿e w mojej wielkiej

potrzebie.”
W dolnym koœciele uczestni-

czyliœmy we mszy œwiêtej. Ksi¹dz
Ryszard w homilii ¿yczy³ nam
trzech rzeczy: g³odu, ognia i woj-
ny. Rozwijaj¹c t¹ myœl ¿yczy³
nam g³odu Eucharystii, ognia
gor¹cej mi³oœci Bo¿ej, oraz woj-
ny ze z³em. Po zrobieniu zdjêæ


