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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ-
ŚCIA:

EWANGELIA:

Mt 22, 34-40 Największe przykazanie

Wj 22, 20-26 1 Tes 1, 5c-10

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

 Oto słowo Pańskie.

Refleksja ewangeliczna:

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

ks. Jan J.

 <>   Oto jest dzień
16 październik był czytel-

nym świadectwem wielkiej
miłości wadowiczan do Ojca
Świętego, tak w naszej ba-

zylice, jak również na rynku. Ten dzień
świadczył o dojrzałości mieszkańców zie-
mi wadowickiej.

W dniu 16 października odbyło się kolej-
ne spotkanie członków Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej. Rozpoczęło się od
złożenia sprawozdania delegatów uczestni-
czących w IV Pielgrzymce Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej do Bazyliki
O. Bernardynów w Kalwarii Zebrz.

W dalszej części spotkania omówiono
nowe propozycje działań dla tut. Oddziału
Akcji Katolickiej.  W trakcie spotkania,
z okazji rozpoczęcia 25 rocznicy pontyfika-
tu Jana Pawła  II uczestnicy poczęstowani
zostali słynną wadowicką kremówką.

Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.

 <>   Akcja katolicka

Brańka Władysław

<>   Suplement do posiedzenia
Spotkanie Akcji Katolickiej jak zwykle było

aktywne. Postawiliśmy sobie za cel wyszu-
kać wśród parafian chętnych do przynależ-
ności w naszym parafialnym oddziale Akcji.
Na listopadowym spotkaniu zaproponować
księdzu Kardynałowi odpowiednich ludzi na
prowadzenia naszego Oddziału. Bardzo nas

cieszy duży napływ piel-
grzymów do naszej ba-
zyliki. Zastanawialiśmy
się jak przybywających pielgrzymów sycić
treściami papieskimi. Chcemy mieć naszych
kościelnych przewodników, a nie obcych.
Witrynka z pamiątkami związanymi z Pa-
pieżem i bazyliką jest bardzo przydatna. Jest
czymś, co spotyka się w wielu kościołach.
Szukaliśmy sposobów, by ochraniać ją
przed złodziejami.

<>   Zjazd szkół
17 października w Częstochowie ks. Ar-

tur Chrostek uczestniczył w pielgrzymce
szkół noszących imię Jana Pawła II. Szkół
tych w Polsce jest przeszło 200. Na piel-
grzymkę do Częstochowy przybyło ok.
5 tys. przedstawicieli.

<>   Rycerstwo Niepokalanej
W czwartek, 17 października było spo-

tkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.
Przychodzi około dwudziestu chętnych.
Rozmowa toczyła się m.in. wokół tematu
– Jak czciciele Maryi powinni być przy lu-
dziach chorych i samotnych.

<>   Grupa modlitewna Ojca Pio
W trzecią sobotę miesiąca, 19 październi-

ka, mszą św. o godz. 10.00 rozpoczęło się
spotkanie modlitewne grupy Ojca Pio. Or-
ganizator tej grupy, ks. Krzysztof Główka
dokładnie poinformował ok. 50 uczestni-
ków o zasadach przynależności.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przyka-
zanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie sa-
mego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

„Będziesz miłował Pana Boga swojego
z całego swego serca i ze wszystkich sił”. Te
słowa powinny nas  niepokoić ponieważ da-
leko nam do miłowania Boga w taki sposób
jak tego domaga się od nas Ewangelia. Nie-
stety my nawet dla siebie dzisiaj nie mamy
czasu a co dopiero dla Boga. Serce oznacza
to co jest najlepszego w nas i wzywa nas do
kochania Boga nie tylko mocno ale i gorąco

– całym uczuciem na jakie nas stać. Pan Bóg
potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy dadzą świa-
dectwo uczucia względem Jego Osoby a nie
tylko respektu wobec Jego Wszechmocy. To
ważna jak my kochamy Boga, gdyż od tego
zależy kim będziemy. „Pokaż mi jaka jest
twoja miłość a powiem ci kim jesteś” ma-
wiał jeden z wielkich ludzi.

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.

Nasze sprawy

Do nabycia w naszym kościele specjalny, kolorowy numer Bazyliki.
Jan Paweł II nad rodzinnym miastem - 19 sierpnia 2002 r.
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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 27.10.2002 r.
Ogłoszenia parafialne Intencje

mszalne:

Poniedziałek 28 października     Święto św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 6.00 Śp.  Julia Ryłko
 6.30 Śp. Agata Jurczak

Śp. Piotr Kubaszewski
 7.00 Śp. Tadeusz Kubera,

Śp. Kazimierz
 7.30 Śp. Szymon, Maria
 8.00 Śp. Zofia Hamerlak
 12.00 Śp. Tadeusz Szczerkowski i zm. rodzice
 18.00 Śp. Michał Mikołajczyk

Wtorek 29 października  Felicjana, Wioletty
  6.00 Śp. Julia Ryłko
  6.30 Śp. Karol Góralczyk i Maria ż.
  7.00 Śp. Jan i Janina Bandoła w r.śm.
  7.30 Śp. Karol i Filomen
  8.00 Śp. Zofia Hamerlak

Śp. Józef i Karolina
 12.00 Śp. Jerzy Szczerkowski
 18.00 Śp. Michał Mikołajczyk

Środa 30 października  Edmunda
  6.00 Śp. Wiesław Kainka
  6.30 Śp. Czesław Czaicki
  7.00 Śp. Michał Mikołajczyk
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  8.00 Śp. Zofia Hamerlak
 12.00 Śp. Jerzy Szczerkowski

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych

próśb i podziękowań

Czwartek 31 października Krzysztofa
  6.00 Śp. Czesław Czaicki
  6.30 Śp. Maria Jabłońska
  7.00 Śp. Michał Mikołajczyk
  7.30 Śp. Jadwiga i Izydor Żukowscy
  8.00 Śp. Wiktoria i Stefan
 12.00 Śp. Józef i Helena Zątek
 18.00 Śp. Stafania Ryś - 10 r.śm

Piątek 1 listopada
       Uroczystość Wszystkich Świętych
  6.00 Śp. Krystyna Łopata,

Andrzej Kozłowski, Janina Balon
  7.30

  9.00 Śp. Jan Bucki
  9.00 Msza św. zbiorowa - cm. parafialny
10.30 Śp. Czesław

Śp. Michał Mikołajczyk
11.00 Msza sw. - cmentarz komunalny
12.00 Śp. Bolesław Putek, Jan,

Helena, Teresa i Zuzanna
13.00 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek

Śp. Józef i Piotr Gołąb
13.00 Msza sw. zbiorowa - cm. komunalny
18.00 Śp. Jan Dziedzic - 10 r.śm.

Sobota  2 listopada
Dzień Zaduszny

  6.00 W intencji dusz czyśćcowych
  6.30 Śp. Kazimierz, Dariusz Wiktor
  7.00 Śp. Michał Mikołajczyk
  7.30 Śp. Józef, Józefa Szczur - 48 r.śm.
  8.00 Śp. Czesław
10.00 Msza sw. zbiorowa - cm. komunalny
12.00 Śp. Eleonora, Józef Nickowski
18.00 Śp. Michał Piskurewicz - 3 r.śm.

Niedziela 3 listopada
  6.00 O zdrowie i Boże bł. dla Marii Pogockiej
  7.30 Śp. Czesław
  9.00 Śp. Maria Jopek - 10 r.śm.
10.30 Śp. Rozalia, Jan Gibas
12.00 Śp. Elżbieta Wróbel
13.15 Śp. Władysław Tyrybon - 2 r.śm.
18.00 Śp. Michał Mikołajczyk

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Aleksandra Julia POCIĘGIEL, córka Andrzeja i Barbary
Bartosz Antoni GRUSZECZKA, syn Grzegorza i Renaty
Maria SIRKO, córka Łukasza i Agnieszki
Wiktoria Natalia CZECH, córka Tomasza i Renaty
Maksymilian RYDZEWSKI, syn Jacka i Jolanty
Mateusz Krzysztof WIECZOREK, syn Janusza i Renaty

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:Chrzty:

1. Dzisiaj na Nabożeństwie Różańcowym
o godz. 17.30 będziemy się modlić zwłasz-
cza za tych, którzy swoją ofiarą wspomaga-
ją remonty naszego kościoła.
2. Przed uroczystością Wszystkich Świętych,
która w tym roku przypada w I Piątek, pro-
simy skorzystać z sakramentu pokuty w cią-
gu tygodnia rano od 6.00 do 8.30, oraz po
południu od 17.00 do 18.30.
3. W czwartek na zakończenie nabożeństwa
różańcowego zapraszamy na różaniec na
godz. 17.00 zwłaszcza tegorocznych uczest-
ników pielgrzymek krajowychi zagranicz-
nych. Po różańcu odbędzie się procesja.
4. Wielką pomocą dla zmarłych jest modli-
twa, komunia św., Msza św., czyny miłosier-
ne, oraz zyskiwanie odpustów. Korzystajmy
z tych możliwości. W kancelarii parafialnej
przyjmujemy na wypominki roczne. Obok
chrzcielnicy jest skarbona, do której można
składać wypisy zmarłych z naszych rodzin
na wypominki listopadowe.
5. Przyjmujemy na wypominki i na Mszę św.
zbiorową na cmentarzu parafialnym na
godz. 9.00, a na komunalnym o godz.11.00
i13.00.
6. W piątek – Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Procesja na cmentarzu parafialnym bę-
dzie o godz. 14.30, a po niej Msza Św. Nato-
miast na cmentarzu komunalnym będzie Msza

Św. o godz. 13.00, a po niej procesja.
W naszej bazylice w tym dniu nie odpra-
wiamy Mszy Św. o godz. 13.15.
7. W pierwszą sobotę jest Dzień Zaduszny,
czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. W naszej bazylice odprawiamy
Msze św. rano od 6.00 do 8.30 co pół go-
dziny, a wieczorem o godz. 18.00. Procesję
żałobną po kościele połączoną z wypomin-
kami odprawimy o godz. 17.00. Na cmen-
tarzu komunalnym msza św. o godz. 10.00.
Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej
i nawiedzi kościół zyskuje odpust zupełny.
Również ten, kto od 1 do 8 listopada na-
wiedzi cmentarz będąc w stanie łaski uświę-
cającej i pomodli się – zyskuje odpust zu-
pełny. W tym dniu nawiedzamy chorych
i starszych ze Świętymi Sakramentami.
8. Przez cały miesiąc listopad o godz. 17.30
odmawiamy różaniec za zmarłych połączo-
ny z wypominkami.
9. Ofiary składane w przyszłą niedzielę są
przeznaczone na pokrycie kosztów związa-
nych z wykonaniem polichromii nawy bocz-
nej. Na sklepieniu tej nawy będą przedsta-
wione poprzez biblijne obrazy trzy papie-
skie encykliki: O posłaniu misyjnym,
O obronie życia, Rozum i wiara.
10. Dla narzeczonych rozpocznie się przy-
gotowanie do małżeństwa o godz. 15.00.
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Pielgrzymka na Litwę i Białoruś cz.III Jak Wadowice przeżyją srebrny jubileusz Papieża?
Po mszy św., wyruszamy na pieszą wę-

drówkę po tym niezwykłym mieście, które
jak Kraków, Warszawa, wypłynęło na
kształt polskiej kultury. Wilno jest dzisiaj
stolicę Litwy i choć leży poza politycznymi
granicami Polski śmiało może być nazwa-
ne miastem, w którym polska tradycja i sztu-
ka wciąż są obecne, to właśnie tu powsta-
wała historia naszego narodu.

Na Starówce, którą wędrujemy, nie ma
miejsca, z którego nie widać przynajmniej
jednej świątyni. Jest ich w Wilnie, zabytko-
wych, ponad 40. Znakomitą większość sta-
nowią kościoły. Każdy z nich reprezentuje
inny architektoniczny styl, każdy jest na swój
sposób ważny, stanowi pamiątkę ogólno-
kulturową, jak również narodową.

Pozwolicie, że wymienię tylko kilka spo-
śród tych, które nam było zobaczyć.

Kościół św. Teresy – Karmelitów Bosych,
w tym kościele po śmierci J. Piłsudskiego
(12.05.1935 r.) przechowywane było serce
Marszałka, a w podziemiach szczątki jego
matki. Stąd w pierwszą rocznicę śmierci
Marszałka szczątki Piłsudskich przeniesio-
ne zostały na Rossę.

Kościół św. Kazimierza – Jezuitów, który
przeżył wiele dramatycznych wydarzeń,
łącznie z hańbiącą go zamianą na muzeum
ateizmu. W 1988 roku świątynia została
zwrócona katolikom. W świątyni tej służył
Bogu i ludziom św. Andrzej Bobola.

Kościół św. Anny – podziwiany tylko
z zewnątrz może konkurować z najpiękniej-
szymi świątyniami Europy.

Kościół Bernardynów – św. Franciszka
i Bernardyna ze Sieny – pod koniec lat 40.
zamknięty przez Sowietów, którzy starali
się go całkowicie zniszczyć; od kilkunastu
lat trwa remont świątyni i klasztoru.

Kościół akademicki pw. św. Jana  Chrzci-
ciela i św. Jana Ewangelisty – pierwszy wi-
leński kościół parafialny, ufundował go Wła-
dysław Jagiełło, bezpośrednio po chrzcie
Litwy w 1387 r.

Katedra św. Stanisława – odbywało się
w niej wiele różnych uroczystości związa-
nych z dynastią Jagiellonów, obecnie głów-
ny kościół Litwy. W katedrze uwagę zwró-
cił cykl obrazów przedstawiających dwu-
nastu apostołów, namalowanych przez
F. Smuglewicza. W kaplicy św. Kazimierza,
przed ołtarzem którego centralną część zaj-
muje srebrna trumna z relikwiami św. Ka-
zimierza, modlimy się, śpiewamy.

Zwiedzamy także podziemia katedry – 27
pomieszczeń powstałych w różnych okre-
sach historycznych.

Na trasie naszej wędrówki znalazły się
również cerkwie: św. Ducha, św. Mikołaja,
cerkiew Bazylianów.

Podczas naszej wędrówki po Wilnie zwie-
dzaliśmy lub zatrzymaliśmy się w miejscach
związanych z pobytem A. Mickiewicza
w tym mieście.

Budynek niedaleko Ostrej Bramy, w któ-
rym od 04.11.1823 r. do 21.04.1824 r. był
więziony wraz z innymi filomatami A. Mic-
kiewicz. Tu rozgrywa się III cz. Dziadów.

Dom, z którego w dniu 06.11.1824 r. zo-
stał zesłany do Polski A. Mickiewicz,
opuszczając Wilno na zawsze.

Pałac Prezydencki, w czasach Mickiewi-
cza był to Pałac Gubernatora, w którym
przesłuchiwano filomatów.

Uniwersytet Wileński – najstarsza wyższa
uczelnia na terenie Europy wschodniej z 12
zabytkowymi dziedzińcami, gdzie w latach
1815-1819 studiował A. Mickiewicz.

Pomnik A. Mickiewicza w pobliżu ko-
ścioła Bernardynów i św. Anny.

Dzięki niezbadanym wyrokom Boskim
nasz Ojciec Święty rozpoczął srebrny jubi-
leusz pontyfikatu. W dotychczasowej historii
Kościoła na palcach u jednej ręki można po-
liczyć papieży, którzy tak długo rządzili Ko-
ściołem. Jan Paweł II rozpoczął kierować
nawą Kościoła, gdy miał 58 lat. Teraz idzie
Mu już 83 rok życia. Jest to jeden z naj-
dłuższych i najbogatszych pontyfikatów w
przeszło dwutysięcznej historii Kościoła.

Niezwykła łaska dotyka nasze miasto.
Przecież ten Papież posiada korzenie wa-
dowickie. Tu wszystko w Jego życiu się
zaczęło. Każdy jubileusz z woli Bożej jest
czasem podsumowań. Patrzenia do tyłu
i naprzód. Jubileusz jest czasem wielkiej ła-
ski dla tego, który go przeżywa i dla tych,
którzy z Nim przeżywają. Chcemy uświa-
domić sobie tę podstawową prawdę, że czas
od 16.10.2002 roku do 16.10.2003 roku jest
czasem wielkiej, jubileuszowej łaski dla na-
szej parafii i całej ziemi wadowickiej. Chce-
my w tym okresie jeszcze bardziej otwo-
rzyć się na Bożą łaskę. Pomocą w tym prze-
życiu, z woli Ojca Świętego, będzie Maryja
w znaku różańca.

Ojciec Święty na rozpoczęcie swego ju-
bileuszu przesłał całemu Kościołowi apo-
stolski list poświęcony rozważaniu głębi
różańca św. Prosi w liście, aby cały Ko-
ściół ten rok przeżywał z różańcem. Jest to
Rok Różańca Świętego. Ojciec Święty pi-
sząc o różańcu ukazuje jego ciągłą aktual-
ność i wielką żywotność.

Wiemy, że w historii Kościoła modlitwa
różańcowa pojawiła się w drugim tysiącle-
ciu. Powstanie jej przypisuje się św. Domi-
nikowi, który tajemnice Jezusa i Maryi za-
warł w trzech częściach: radosnych, bole-
snych i chwalebnych.

U początku III tysiąclecia Papież Przeło-

mów wzbogacił różaniec IV częścią zwaną
świetlistą. Tajemnice różańcowe tej części
niosą w sobie treści związane z publiczną
działalnością Jezusa i Jego Matki.

Srebrny jubileusz papiestwa chcemy
w naszej parafii przeżywać przez cały rok.
Patronką będzie nam Matka Boża Różań-
cowa. Pragniemy 16 każdego miesiąca jesz-
cze bardziej zmobilizować się do obecno-
ści, czy to na nabożeństwie w bazylice
o godz. 20.00, czy na pielgrzymce często-
chowskiej. Chcemy, co tydzień w określo-
nym dniu i o określonej godzinie przez cały
rok odmawiać w kościele i w domach daną
część różańca świętego. Ten dzień i godzi-
nę zapowiemy w najbliższym czasie. Pra-
gniemy spisywać nasze dokonania w spe-
cjalnej kronice zatytułowanej: Jubileusz 25-
lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Wado-
wicach. Do pracy kronikarskiej zaprasza-
my zwłaszcza emerytowanych nauczycieli.
Liczymy na zgłoszenia. Pozostałe propo-
zycje związane z jubileuszem będą zamiesz-
czane w następnych biuletynach.

Powierzam to dzieło Matce Bożej, do któ-
rej zwracał się Ojciec Święty kończąc list
o różańcu świętym: „O, błogosławiony ró-
żańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz
nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jed-
noczysz z aniołami; wieżo ocalenia od na-
paści piekła; bezpieczny porcie w morskiej
katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Bę-
dziesz nam pociechą w godzinie konania.
Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.
A ostatnim akcentem naszych warg będzie
Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z
Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko
grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko
strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona,
dziś i zawsze, na ziemi i w niebie”.

Ks. ProboszczM.Zadora - cdn



-5-

Nadanie patrona Zespołowi Szkół nr 3 w Wadowicach
11 października 2002 r.

ks. Prałat Zdzisław Kałwa - cdn
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Kazanie ks. Prałata Zdzisława Kałwy wygłoszone na mszy św. w kościele cz.II

Moje pielgrzymowanie cz.I

Dla niewtajemniczonych chciałbym ob-
jaśnić dwa terminy, które użyłem: semi-
narium i uniwersytet. Seminarium to jest
dom, w którym mieszkają klerycy. Dla nich
to jest drugi dom rodzinny. Tu życie jest
zorganizowane regulaminem. Tu odrabia-
ją lekcje, żywią się. Najważniejsze – tu
formują swoje dusze do kapłaństwa, mo-
dlą się. Jest codzienna msza św., inne na-
bożeństwa jak na parafii. Słuchają konfe-
rencji duchownych, ascetycznych. Prze-
prowadzają rozmowy formacyjne zwłasz-
cza z kapłanem zwanym Ojcem Duchow-
nym, wobec którego nie ma żadnych ta-
jemnic. On formuje ich sumienia, zadaje
ćwiczenia duchowne, daje lektury do prze-
czytania, itp. Prócz tego jest cotygodnio-
wa spowiedź u wybranego spowiednika.

Natomiast formacja intelektualna odby-
wa się na uczelni. My mieliśmy na UJ
Wydział Teologiczny, a po jego kasacji
przez władze komunistyczne w 1951 r.,
po długich staraniach powstała wyższa
uczelnia kościelna zwana Papieską Aka-
demią Teologiczną.

Nasz Kolega rocznikowy Józef Tisch-
ner został przez ks. Rektora mianowany
jako łącznik między seminarium, a Wydzia-

łem Teologicznym UJ – zwany duktorem
(prowadzący). Był to trafny wybór, bo Jó-
zef był już po I roku prawa na UJ, z którego
zrezygnował na rzecz teologii i odznaczał się
dobrymi walorami organizacyjnymi. Na tym
stanowisku pozostał do końca naszych stu-
diów i zarazem do święceń kapłańskich.

Jakim był jako kleryk? Bardzo zdolny. Pod-
trzymywał nas na duchu w czasie terroru
stalinowskiego. Mawiał, że gorsze były
w historii czasy i musiały upaść, a my prze-
cież mamy broń najskuteczniejszą, jaką jest
łączność z Królem Wieków – Jezusem Chry-
stusem. Teraz trzeba studiować, żeby w póź-
niejszej pracy mieć argumenty logiczne i fi-
lozoficzne w rozmowach z ludźmi innego
pokroju światopoglądowego. Wykłady ks.
prof. Karola Wojtyły udostępniły nam lep-
sze zrozumienie pojęć etycznych. Zwłaszcza
pogłębiły pojecie wartości. Człowiek jest
istotą najważniejszą i posiada od Boga „pra-
wa niezbywalne”. I teraz rozumiemy „no-
watorstwo” filozofia-moralisty ks. prof.
Wojtyły, bo przez cały czas jako biskup
i papież o tym mówił i mówi. Dzięki temu
m.in. upadły systemy, które negowały god-
ność człowieka i należne mu prawa.

Kolejna moja pielgrzymka. Jest 8 paździer-
nika 2002 roku godzina 7.00 rano. Wyrusza-
my z ulicy Ogrodowej. Przewodniczy nam
ks. Proboszcz Jakub Gil i P. Maria Zadora
przewodnik beskidzki. Jest nas prawie 50
osób. Średnia wieku około 60 lat. Przewaga
kobiet. Wszyscy ciepło ubrani i zaopatrzeni
w prowiant. Zawsze prawie Ci sami. Znamy
się już wszyscy z widzenia. Pozdrawiamy się
na ulicy. Wiemy jakie są zwyczaje pielgrzy-
mowania. Zwiedzamy miejsca kultu tzn. ko-
ścioły, modlimy się, śpiewamy pieśni, pozna-
jemy przyrodę, historię, geografię, zabytki.

Wyruszamy z modlitwą „Anioł Pański”
i pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”, modli-
my się o szczęśliwą jazdę.

Jesteśmy za miastem i kierujemy się
w stronę Suchej Beskidzkiej. Od razu rzuca
się w oczy zmiana w przyrodzie. Ks. Pro-
boszcz nawiązuje do naszej wiosennej piel-
grzymki, kiedy to cieszyliśmy nasze oczy
soczystą zielenią drzew i traw, bielą, błęki-
tem, żółciami, różem, jasną czerwienią, fiole-
tem i szafirem kwiatów. Teraz patrząc na
mijaną Jaroszowicką Górę na tle różnych
odcieni zieleni drzew iglastych widzimy zmia-
ny jakie zaszyły w drzewach i krzewach li-
ściastych. Przeważają barwy żółte, złote, po-
marańczowe, różne odcienie brązów od naj-
jaśniejszego do najciemniejszych – gdzienie-
gdzie przebija się kolor czerwonego wina,
fioletu i oliwki. Pomiędzy tymi wszystkimi
kolorami od czasu do czasu przebłyskują białe
kreski brzóz. Stwierdzamy, że jesień jest rów-
nie piękna i ciekawa jak młodość i dojrza-
łość. Jesteśmy bardziej dojrzali, doświadczeni
i dalej bardzo ciekawi życia.

Dojeżdżamy do Zawoi. Zawoja jest jedną
z wielu rozciągniętych na dużej przestrzeni
wsi. Płynie przez nią Skawica. Znajduje się
w pobliżu Babiogórskiego Parku Narodow.

Częstym turystą w Zawoi był Karol Woj-
tyła – obecny Papież Jan Paweł II. Upa-
miętniają to tablice i nazwa szlaku.

Skręcamy na Przysłop do Zawoi – Za-
kamienia. Tutaj znajduje się Duszpasterstwo
Karmelitów i niezbyt duży, nowoczesny ko-
ściółek. Cały kompleks budowlany wyglą-
da jak „jaskółcze gniazdo” przylepione do
ściany lasu. Daleko poniżej leżą zabudowa-
nia wioski. Majestatyczna cisza. Po zwie-
dzeniu kościoła, modlitwie i wysłuchaniu
wiadomości o historii powstania duszpa-
sterstwa wracamy jadąc cały czas bardzo
wąską drogą. Mijamy wiatrak ekologiczny
produkujący energię elektryczną. Zatrzymu-
jemy się by spojrzeć w stronę otaczających
nas pasm górskich Beskidu Wysokiego:
Pasmo Polic i najwyższego szczytu - Ba-
biej Góry 1725m. Znajdujemy się na wy-
sokości 800m. Znowu podziwiamy barwy
jesieni na tle ośnieżonych pasm górskich.
Uroku dodają przebijające się promienie sło-
neczne przez chmury. Napawamy nasze
oczy tym widokiem. Pani Przewodnik czyta
nam wiersz o Babiej Górze i różne legendy
o jej powstaniu. Nasyceni tym widokiem
podążamy do Zawoi Centrum. Tutaj zwie-
dzamy drewniany kościół pw. św. Klemen-
sa. Zbudowany na przełomie XIX i XX wie-
ku. Jak na drewniany kościół jest bardzo
dużych rozmiarów. Spotykamy się z księ-
dzem Proboszczem, gdyż kościół jest za-
mknięty. Naszą szczególną uwagę zwraca-
ją okna. Kolorystyka witraży powoduje, że
wpada przez nie światło w kolorze miodu.
Kościół jest zabytkiem.

Przejeżdżamy przez całą Zawoję w kie-
runku Przełęczy Krowiarki. Cały czas to-
warzyszy nam widok Babiej Góry pokry-
tej śniegiem i otoczonej czapą mgły. Pnie-
my się serpentynami w górę na Przełęcz

Krowiarki. Otaczają nas majestatycznie sto-
jące drzewa iglaste pokryte śniegowym pu-
chem. Dojeżdżamy do Przełęczy. Po jed-
nej stronie ośnieżona Babia Góra w ma-
lowniczej czapie mgły – po drugiej aż po
horyzont ośnieżone świerki, a nad nimi błę-
kit nieba. Zatrzymujemy się na posiłek. Żar-
tujemy, że znaleźliśmy się w środku zimy.
Wychodzimy z autokaru, spacerujemy, do-

tykamy śniegu (niektórzy biją się śniegiem
jak dzieci) pod nogami chrupie lód na za-
marzniętych kałużach. Jest zimno, wieje lekki
wietrzyk ale świeci słońce. Odczytujemy ta-
blicę poświęconą językoznawcy Zenonowi
Klemensiewiczowi, który zginął w katastro-
fie lotniczej nad Pasmem Policznego w 1969r.

(ciąg dalszy ze str. 4)

H.Jaglarz - cdn


