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Nasze sprawy
XXXI pielgrzymka
Służba liturgiczna i Ruch
Światło-Życie w najbliższą
sobotę odbywa XXXI piel-
grzymkę do Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Hasło tej piel-

grzymki wyraża się w słowach: „Oto Mat-
ka Twoja”. Natomiast program pracy rocz-
nej 2003/2004 wyraża się w zdaniu: „Ku
dojrzałości chrześcijańskiej”. W tej piel-
grzymce powinni wziąć udział wszyscy
nasi ministranci, lektorzy, a także wspól-
noty Ruchu Światło-Życie i te młodzieżo-
we i Dzieci Bożych jak i Kręgi Rodzin. Or-
ganizatorzy zapraszają rodziców oazowi-
czów, lektorów, ministrantów i dzieci bo-
żych. Program pielgrzymki w Kalwarii:
10.15 – powitanie pielgrzymów; 11.00 –
uroczysta Eucharystia sprawowana w kon-
celebrze ks. kardynała Franciszka Machar-
skiego; 13.00 – konkurs proporców i kon-
cert zespołu „Osiołki”Zapraszamy do udziału.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Kończą się wakacje. W poniedziałek
1 września na godz.8.00 zapraszamy dzie-
ci ze Szkoły Podst. Nr 2, natomiast na godz.
16.00 dzieci ze Szkoły Podst.Nr 4. Resztę
informacji dot. rozpoczęcia innych szkół
podamy w przyszłą niedzielę.

Kalwaryjskie dróżki
Imponujący udział naszej parafii był na
dróżkach Matki Bożej w Kalwarii w piątek
15 sierpnia. Na obchody tzw. Pogrzebu
Matki Bożej wyjechało od nas 200 chęt-
nych 4 autokarami. Po raz pierwszy w hi-
storii pielgrzymowania z naszej parafii do

Kalwarii w procesji za-
śnięcia ukazała się nie-
zliczonym rzeszom piel-
grzymów asysta z na-
szej parafii. Dziękujemy parafianom z Ro-
kowa, a zwłaszcza Pani Małgorzacie Ra-
doń za zainicjowanie  tej formy pobożno-
ści wśród młodych naszej parafii.
Ofiarna pomoc
W ubiegłą niedzielę 17 sierpnia panie na-
szego Zespołu Charytatywnego kwestowa-
ły przy Bazylice oraz kościele Ojców Kar-
melitów na Górce oraz kaplicy Sióstr Na-
zaretanek na zakup przyborów szkolnych
dla dzieci z biednych rodzin. Zebrano sumę
3.255 zł. Wyrażam serdeczne Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom. Zdaje sobie
sprawę jak kosztowne jest wyposażenie
ucznia w przybory szkolne. Ilość podręcz-
ników potrzebnych uczniowi przybywa.
Koszty wyposażenia dzieci szkolnych z
roku na rok wzrastają. Tylko pensje, o ile
są - nie rewaloryzują się w takim tempie.
Jest to trudny problem dla wielu naszych
rodzin. Ofiarność parafian dla tego celu
godna jest pochwały.
Przygotowanie pielgrzymki
Ojciec Święty w pierwszej dekadzie wrze-
śnia ma odbyć 101 pielgrzymkę na Słowa-
cję, ponieważ jesteśmy zapytywani czy
papieska parafia organizuje wyjazd w tym
czasie na Słowację, dlatego podejmujemy
kroki zorganizowania autokarowej piel-
grzymki z Wadowic do któregoś z miast
słowackich będących miejscem pobytu
Papieża. Szczegóły będą podane w ogło-
szeniach parafialnych.

Nawiedzenie różańcowe

Już od dwóch miesięcy, codziennie w
naszej parafii 22 rodziny modlą się na ró-
żańcu. Jest to czas wielkiej łaski, gdy ra-
zem, z całą rodziną możemy wspólnie mo-
dlić się do Maryi. Różaniec jest wielką siłą
dla pogłębienia miłości rodzinnej. Ojciec
Święty w „Liscie o różańcu” pisze: „...pil-
na potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania
się w innym punkcie krytycznym naszych
czasów, jakim jest rodzina, komórka społe-
czeństwa coraz bardziej zagrożona na płasz-
czyźnie ideologicznej i praktycznej siłami
godzącymi w jej jedność, które budzą oba-
wy o przyszłość tej podstawowej i niezby-
walnej instytucji, a wraz z nią losy całego
społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzi-
nach chrześcijańskich ma być, w ramach
szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin,
skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym
następstwom tego kryzysu zna-
miennego dla naszej epoki”.

Jan Paweł II,
List o Różańcu świętym, nr 6
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Oto słowo Pańskie
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
JOZUEGO

EWANGELIA:  J 6, 54.60-69

Ef  5, 21-32
Przypomnienie powołania narodu Miłość małżeńska naśladowaniem miłości

Chrystusa i Kościoła

Słowa życia wiecznego

Joz 24, 1-2a.15-17.18b

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Poniedziałek  25 sierpnia
  6.00 Śp. Ludwik Zembroń
  7.00 O otrzymanie pracy dla Stanisławy

O zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny
  8.00 O Boże Miłosierdzie dla najbliższych zmarłych
 12.00 Śp. Urszula Palarczyk
 18.00 Śp. Bolesław Putek - 16 r. ś.m.

Wtorek  26 sierpnia
  6.00 Śp. Maria Graca
  7.00 Śp. Roman Awsiukiewicz

Śp. Roman, Stanisława i rodzice
  8.00 Śp. Rozalia i Kazimierz Latko
 12.00 O bł. Boże dla mieszkańców

bloku nr 16 z Os. XX-lecia
 18.00 Śp. Tadeusz Ryłko

Środa  27 sierpnia
  6.00 Śp. Urszula Palarczyk
  7.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla

mieszkańców bl. nr 4 z Os. M.Wadowity
Dziękczynna za otrzymane łaski

  8.00 Dziękczynno-błągalna z prośbą o opiekę
Matki Bożej dla Anna Patyna

  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Tadeusz Popardowski - 16 r.śm.
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  28 sierpnia
  6.00 Śp. Jan Bogacz
  7.00 Śp. Józef Dębski

W intencji Bogu wiadomej
  8.00 Śp. Tadeusz - 12 r.śm.
 12.00 Śp. Augustyn, Stefania, Waleria i Maria
 18.00 Śp. Tadeusz Ryłko

Piątek 29 sierpnia
  6.00 Śp. Józef Dębski
  7.00 Śp. Zbigniew Siłkowski - 7 r.śm.
  8.00 Śp. Antoni Woźniak
 12.00 O zdrowie i bł. Boże w 5 r. ur.Wojciecha
 18.00 W intencji rodzin, które przyjęły różaniec

z ul. Mydlarskiej, Piaskowej i Boh. Getta

Sobota 30 sierpnia
  6.00 Śp. Rozalia Wojewodzic
  7.00 Śp. Józef Dębski
  8.00 Śp. Tadeusz Ryłko
 12.00 W intencji rodzin, które przyjęły różaniec

z ul. Mydlarskiej, Piaskowej i Boh. Getta
 18.00 O bł. Boże dla Marii i Mariana w 40 r. ślubu

Niedziela 31 sierpnia
  6.00 Śp. Józef Dębski
  7.30 Śp. Antoni Woźniak

Za zmarłych z rodzin bloku nr 9,
9a z Os. M.Wadowity

  9.00 O Boże bł. w nowych szkołach dla byłych
uczniów kl.IIId Gimnazjum Nr 1

10.30 Śp. Anna Michałek - 10 r.śm.
12.00 Śp. Tadeusz Ryłko
13.15 Śp. Jan Bąk - 8 r.śm.
19.00 Śp. Bogumiła, Henryk

Intencje mszalne:

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Kto spożywa moje ciało
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». A spośród Jego
uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gor-
szy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?
Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem
i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział,
którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedzia-
łem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu
uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i
wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».

Niezwykłe trąbienie
Z początkiem września 25 najlepszych or-
kiestr strażackich z naszej ojczyzny
a zwłaszcza z woj. Małopolskiego pragnie
dać koncert na dziedzińcu pałacu w Castel
Gandolfo dla uczczenia srebrnego jubile-

uszu pontyfikatu Jana Pawła II. W piel-
grzymce tej ma uczestniczyć około ośmiu-
set członków orkiestr, których powiezie do
wiecznego miasta 20 autokarów. Będzie to
niezwykły hołd ludzi wiernych swemu po-
wołaniu – Wiernych Papieżowi.

o. Grzegorz M. Bartosik - franciszkanin

Panie, do kogóż pódziemy?
Bóg kocha nas, ponieważ jesteśmy Jego

dziećmi. Jego miłość jest jednak wymaga-
jąca, tak jak miłość rodziców, którzy ko-
chają swoje dzieci. Wymagania stawiane
przez Boga nie przekraczają naszych moż-
liwości. Mimo to są ludzie, którzy nie przyj-
mują słowa Bożego i odchodzą od kocha-
jącego Ojca. Tak jak niektórzy z uczniów
Jezusa, nie uznają misji Zbawiciela, Jego na-
uki i przykazań, nie wierzą w Jego obec-
ność w Eucharystii (por. J 6, 66). Może
i w nas rodzą się pytania-pokusy: Czy
warto wierzyć w Boga?, Czy warto zacho-
wywać Jego naukę?, Czy nie lepiej szukać
szczęścia tylko na ziemi? Nie dajmy się, jak

Judasz, zwieść szatanowi (por. J 6, 64). Po-
wtórzmy słowa wypowiedziane przez Izra-
elitów w Sychem: Dalekie jest to od nas,
abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bó-
stwom obcym. Czyż to nie Pan, Bóg nasz,
wyprowadził nas i przodków naszych z zie-
mi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On
przed oczyma naszymi uczynił wielkie zna-
ki i ochraniał nas przez całą drogę, którą
szliśmy(...)? My również chcemy służyć
Panu, bo On jest naszym Bogiem (Joz 24,
16-17. 18). Skierujmy wraz ze św. Piotrem
do Chrystusa słowa: Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś
Świętym Boga (J 6, 68-69).
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 24.08.2003

Ks. Jakub Gil-ProboszczCzas przemian
Od niecałego pół wieku sierpień w Pol-

sce zaowocował licznymi pielgrzymkami.
Ludzie wędrują - najczęściej na Jasną Górę,
ale także do innych sanktuariów. Iluż ich
było w naszej Kalwarii, a także w Ludź-
mierzu na Podhalu. Pielgrzymki w Polsce
są niezwykłym ewenementem ostatnich
dziesięcioleci. Na naszych oczach rodziły
się i bardzo szybko dojrzewały. Niech przy-
kładem będzie nasza już XVIII wadowicka
piesza pielgrzymka. Statystyki mówią, że
w miesiącach letnich przeszło 200 tys. Po-
laków bierze udział w religijnych marszach.
Różne mają nazwy. Ta najstarsza: kaliska,
tuż za nią warszawska, bliska jej w czasie
lanckorońska. Te nowe: góralska, kaszub-
ska, śląska, akademicka, dla niepełnospraw-
nych. Jest ich bardzo dużo i wciąż jest na
nie zapotrzebowanie. Do niektórych z nich
np. krakowskiej dołączają się grupy z za-

Ks. Proboszcz

chodu: z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpa-
nii itd. Rozwój i rozrost ruchu pielgrzymie-
go w Polsce jest fenomenem kościoła pol-
skiego na skalę światową. Uczestników
pielgrzymek, zwłaszcza świeckich katoli-
ków i to młodych jest coraz więcej. Daje
się odczuć dość poważny brak osób du-
chownych, zwłaszcza kapłanów i zakon-
nic. Jest ich za mało żeby w pełni nasycić
zapotrzebowania religijne pielgrzymów. To
także dotyczy pielgrzymki wadowickiej.

Mówi się często, że pielgrzymka to re-
kolekcje w drodze. Żartobliwie powiada się,
że podczas tych rekolekcji bardziej modli-
my się nogami niżeli ustami. Faktem jest,
że wartość modlitwy mierzy się miłością
włożoną w ten akt religijny. Tą miłością do
Boga można wypełniać i usta szepczące
i ręce składane, a także nogi przemierzają-
ce drogę.

Pielgrzymki piesze zawsze były wyrazem
pokuty. Łączyły się z dużym utrudzeniem,
z wielkimi niewygodami. Nie dojeść, nie
dospać – to znaki trudu pielgrzyma.  Czę-
sto droga o suchym chlebie i wodzie. Na
naszych oczach nastąpiły w tej materii kon-
trowersyjne zmiany. Polegają one na niere-
ligijnej świadomości pielgrzymów. Uważa-
ją, że im się należy duża pomoc od stałych
mieszkańców trasy, którą przechodzą lub
też gospodarzy gdzie nocują. Postawa ta
budzi we mnie pewien sprzeciw. Pielgrzym
powinien mieć świadomość pokutnej dro-
gi. Nie oczekiwać w drodze wygodnego
spania, ani też smacznych posiłków. Go-
ścinność mieszkańców wobec pielgrzy-
mów nie może być wymuszana przez księ-
dza proboszcza danej miejscowości. My-
ślę, że po takiej wizycie pielgrzymiej czę-
sto o wiele bardziej utrudzeni są gospoda-
rze niżeli pątnicy. Chciałbym tu przypo-
mnieć zdanie św. Franciszka z Asyżu o ra-
dości doskonałej. To on nauczał swoich
duchowych synów, że największą radość
powinni przeżyć wtedy, gdy będą głodni,
mokrzy, zziębnięci i w takim stanie puka-
jąc i prosząc o pomoc – zostaną przez go-
spodarza przepędzeni szczekającym psem.
Jeśli wtedy wędrowny misjonarz potrafi
przeżyć spotkanie z Jezusem opuszczo-
nym, wyśmianym i poniżonym to dostę-
puje łaski doskonałej radości.

Słysząc o gościnnych i czasami dość
wystawnych przyjęciach rzeszy pielgrzy-
mów pytam się: „Który jest biorcą, a kto
dawcą? Kto jest czytelniejszym znakiem
Ewangelii? Czy ten, kto ze swego ubóstwa
daje, czy też ten, który uważa, że on jako
zmęczony pielgrzym ma prawo do takiego
przyjęcia?”. Altruistyczna postawa pielgrzy-
ma jest przeciwwagą egoizmu, który agre-
sywnie wciska się we współczesnego czło-
wieka.

Współczesne pielgrzymki często odby-
wają się w wygodnych samochodach. Jesz-
cze nie tak dawno przy dużych sanktu-
ariach, na łąkach pasały się krowy, które
żywiły zakonników. Pobliskie kościołowi
łąki zamieniły się w parkingi. Rozbudowu-
ją się. Pochłaniają coraz większe obszary
ziemi. Jeszcze do niedawna grunta te pora-
stały piękną trawą, będącą pokarmem dla
zwierząt. Często obsiewane były różnymi
gatunkami zbóż. Na naszych oczach łąki
i pola uprawne wokół sanktuariów stają się
potężnymi parkingami, na których zatrzy-
mują się setki samochodów.

Świat pielgrzymkowy uległ w ostatnich
czasach wielkim przeobrażeniom. Przyby-
ło w Polsce dziesiątki nowych sanktuariów.
Rozwinęły się w nich nowe formy poboż-
ności. Spotęgowała się tam ilość konfesjo-
nałów. Powiększyły się puszki, z których
rozdaje się wiernym komunie świętą. Udo-
skonalił się odbiór słowa Bożego poprzez
lepiej przygotowanych kaznodziei, a nade
wszystko dzięki bardzo dobremu nagłośnie-
niu. Jeszcze do niedawna w Kalwarii Ze-
brzydowskiej wszyscy pielgrzymi w ści-
sku stali wokół jednej z kaplic. Obecnie cała
droga z domku Matki Bożej do Jej grobku
jest nagłośniona. Trzeba jednak z przeką-
sem zauważyć, że to wielkie udogodnienie
jest ogromną pokusą, aby chodzić na pro-
cesji własnymi drogami, a nie włączać się
w pielgrzymią wspólnotę.

Pielgrzymki i procesje są drogą do po-
głębienia wiary. Są bardzo pomocne - lecz
i z nimi tak się dzieje jak z każdą pomocą:
można z niej skorzystać, jak również ją
przekreślić. Pedagogia Chrystusowa jest
dowartościowaniem wolności człowieka:
„Jeśli chcesz”. Ta postawa „chcenia” za-
wsze otwiera nas na Boga i człowieka.

1. We wtorek, w Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej, odpra-
wimy o godz. 8.00 mszę św. z kazaniem
połączonym z aktem zawierzenia narodu
polskiego Matce Bożej.

2. W poniedziałek i wtorek, 25 i 26 sierp-
nia – w poniedziałek i wtorek –  pielgrzy-
mujemy do Lichenia przez Poznań. Wyjazd
o godz. 4.00. Koszt przejazdu 80 zł.

3. Kończy się miesiąc sierpień, okres spe-
cjalnej abstynencji. Czy w tym względzie
posłuchaliśmy naszych biskupów?

4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
dziękujemy Maryi za przeżyte wakacje oraz
za zebrane plony.

5. W piątek 29 sierpnia o godz. 13.00 po
raz drugi w tym miesiącu pielgrzymujemy

do Łagiewnik. Koszt przejazdu 10 zł. Moż-
na się zapisywać.

6. W sobotę na godz. 11.00 zapraszamy
młodzież oazową i służbę liturgiczną na
XXXI pielgrzymkę do Kalwarii.

7. Członków Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej zapraszamy na spotkanie w przy-
szłą niedzielę na godz. 16.00.

8. Bierzemy udział w XI pielgrzymce ro-
dzin w Kalwarii. Wyjazd w niedzielę 7 wrze-
śnia o godz. 7.30. Koszt przejazdu 5 zł.
Można się zapisywać.

9. Święci tego tygodnia: we wtorek –
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej, w środę – wspomnienie św.
Moniki, w czwartek – wspomnienie św. Au-
gustyna, biskupa i doktora Kościoła, w pią-
tek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela.
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