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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

1 7.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Dziêkujemy Ci Ojcze Œwiêty za 26 lat pontyfikatu – wielkiej s³u¿by dla nas

i ca³ego œwiata. Dziêkujemy Ci za to, ¿e by³eœ i zawierzy³eœ Maryi Siebie, Koœció³,

wszystkich ludzi, ka¿de polskie serce, ka¿dy dom i ka¿d¹ rodzinê. Dzisiaj moja

rodzina modli siê gor¹co do Najœwiêtszej Maryi Panny o rych³e w³¹czenie w po-

czet Œwiêtych.
Janina, Andrzej Potoczek z córk¹ Joann¹, synem Marcinem z ¿on¹ Ma³gosi¹,

oraz wnuczkiem Mateuszkiem

Przykazania
dla kierowców:

Jesteœ kierowc¹ na drogach
i nie jesteœ na niej sam.
Ponad wszystkim jest Pan

Bóg Twój, wiêc zawsze o tym pamiêtaj:
1. Nie bêdziesz egoist¹ na drodze.
2. Nie bêdziesz ostry w s³owach, czynach
i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiêtaj o modlitwie i uczczeniu Œw.
Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogê –
umiej te¿ podziêkowaæ.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj - b¹dŸ trzeŸwy.

6. Zapnij pasy bêdziesz
bezpieczny.
7. Nie b¹dŸ brawurowy w prêdkoœci.
8. Nie nara¿aj siebie i innych na niebezpie-
czeñstwo.
9. Pomagaj potrzebuj¹cym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj
pracê naszej Policji.
Bo¿e pob³ogos³aw naszej podró¿y. Spraw
abym jecha³ bezpiecznie i szczêœliwie do-
tar³ do celu. Bo¿e prowadŸ! Œwiêty Krzysz-
tofie, módl siê za nami!

Opracowa³: ks. Jerzy Kraœnicki, MIVA Po/ska
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 Oto s³owo Pañskie
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Rodzina Domowym Koœcio³em
Domowy Koœció³ Ruchu Œwiat³o-¯ycie

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

S³owo na niedzielê DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI

RODZAJU:
Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

EWANGELIA:  £k 11, 1-13   Chrystus uczy modlitwy

Kol 2, 12-14 Chrzest udzia³em w œmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa

A kiedy Jezus przebywa³ w pewnej miej-
scowoœci na modlitwie, powiedzia³ do Nie-
go jeden z uczniów, gdy On ju¿ przesta³
siê modliæ: Panie, naucz nas modliæ siê,
tak jak Jan naucza³ swoich uczniów. A On
powiedzia³ im: Kiedy siê modlicie, mów-
cie: Ojcze, niech siê œwiêci Imiê Twoje,
niech przyjdzie królestwo Twoje. Chleba
naszego powszednie go daj nam dziœ.
I odpuœæ nam nasze grzechy, bo i my od-
puszczamy ka¿de mu, kto wobec nas za-
wini³. I nie wystawiaj nas na pokuszenie.
Powiedzia³ do nich tak¿e: Oto ma ktoœ
z was przyjaciela, idzie do niego o pó³no-
cy i mówi mu: Przyjacielu, po¿ycz mi trzy
chleby, bo mój przyjaciel wróci³ z podró-
¿y i nie mam mu co daæ. A on odpowie
z wewn¹trz: Zostaw mnie w spokoju. Drzwi
ju¿ zaryglowane, dzieci moje s¹ ju¿ ze mn¹

w ³ó¿ku. Nie mogê teraz wstaæ, ¿eby ci coœ
daæ. Zapewniam was, choæ nie wstanie i nie
da mu dlatego, ¿e jest przyjacielem, to jed-
nak, powodowany jego natarczywoœci¹,
wstanie i da mu tyle wszystkiego, ile bê-
dzie potrzebowa³. Mówiê wam tedy: Pro-
œcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; stukajcie, a otworz¹ wam. Ka¿dy
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka,
znajduje; a stukaj¹cemu otwieraj¹. Jeœli ktoœ
z was prosi ojca swego o chleb, czy¿ poda
mu kamieñ? Albo gdy bêdzie prosi³ o rybê,
czy¿ poda mu zamiast ryby wê¿a? Lub gdy
poprosi o jajo, czy poda mu skorpiona? Je-
¿eli wiêc wy, choæ jesteœcie Ÿli, potraficie
dawaæ to, co dobre, synom waszym, to
o ile¿ bardziej Ojciec wasz niebieski da Du-
cha Œwiêtego tym, którzy bêd¹ Go prosz¹.

Akt zawierzenia kierowców Jasnogórskiej Matce:
Zawierzamy Ci, Matko Jasnogórska, wszystkich kierowców i podró¿uj¹cych, aby na tra-

sach swojego pielgrzymowania zachowali m¹droœæ Twojego widzenia ludzkich spraw, aby
zawsze chronili i pomagali; aby zawsze pamiêtali jak wielkim darem jest ¿ycie.

Zawierzamy Ci, Maryjo, wszystkich misjonarzy i ich podró¿e po drogach i bezdro¿ach
œwiata. ProwadŸ ich, Maryjo, bezpiecznie po misyjnych œcie¿kach; oddalaj od nich niebez-
pieczeñstwa.

Zawierzamy Ci, Matko tych, co s³u¿¹ pomoc¹ i ucz¹ przezornoœci na naszych drogach:
lekarzy, pielêgniarki, policjantów, stra¿aków i drogowców. Wynagradzamy modlitw¹ za
tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i œmieræ.

Maryjo z Tajemnicy Nawiedzenia, udaj¹ca siê w drogê do œw. El¿biety, naucz nas byæ
œwiadkami Mi³oœci na naszych drogach. Pomó¿ nam wyzwalaæ siê przede wszystkim z ego-
izmu i obojêtnoœci. Niech w naszych podró¿ach i na naszych drogach spotykaj¹ siê nie tylko
ludzkie spojrzenia ale i serca. Niech ¿yczliwoœæ, trzeŸwoœæ i odpowiedzialnoœæ zajmuje miejsce
zachowañ niegodnych chrzeœcijanina. Maryjo, b¹dŸ nam Matk¹ na drogach naszego ¿ycia!
Pomó¿ nam wszystkim dawaæ œwiadectwo Mi³oœci! Amen

Prezentuj¹c przez kilka tygodni ruchy
i stowarzyszenia, które swoj¹ trosk¹
ogarniaj¹ ma³¿eñstwo i rodzinê, pragnê-
liœmy ukazaæ bogactwo propozycji Ko-
œcio³a dla pragn¹cych g³êbiej prze¿ywaæ
swoje ma³¿eñstwo. Na koniec prezenta-
cji pozostawiliœmy ruch, który wywar³
ogromny wp³yw na nasze ma³¿eñstwo,
na nasz¹ rodzinê. Od 27 lat jesteœmy
cz³onkami Oazy Rodzin, której pe³na
nazwa brzmi Domowy Koœció³ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Za³o¿ycielem jest S³uga
Bo¿y Ks. Franciszek Blachnicki, gor¹-
cy orêdownik wizji Koœcio³a jako
Wspólnoty Wspólnot, cz³owiek wiary
konsekwentnej, obejmuj¹cej wszystkie
obszary ¿ycia osobistego, zawodowego
i spo³ecznego, twórca Ruchu Œwiat³o –
¯ycie tzw. Oazy. Wspó³za³o¿ycielk¹
i moderatork¹ Ruchu by³a niedawno
zmar³a Siostra Jadwiga Skudro, która
zrz¹dzeniem Bo¿ej Opatrznoœci, bêd¹c
we Francji spotka³a siê z Ruchem E.N.D.
St¹d te¿ Oaza Rodzin ³¹czy w sobie cha-
ryzmaty Ruchu Œwiat³o-¯ycie i miêdzy-
narodowego ruchu ma³¿eñstw katolic-
kich Equipes Notre-Dame (o którym
pisaliœmy w ostatnich trzech tekstach),
od którego przej¹³ idea³ duchowoœci
ma³¿eñskiej, czyli ³ask i praktyk, pomoc-
nych w d¹¿enia ku Bogu w jednoœci ze
wspó³ma³¿onkiem.

Duchowoœæ ma³¿eñska proponowana
w ramach Domowego Koœcio³a jest re-

alizowana poprzez przyjêcie elementów
formacyjnych nazywanych zobowi¹zania-
mi - darami. S¹ to codzienna modlitwa
osobista po³¹czona z lektur¹ Pisma Œwiê-
tego, regularne spotkanie ze s³owem Bo-
¿ym, codzienna modlitwa ma³¿eñska jako
wspólne stawanie przed Panem, codzien-
na modlitwa rodziny, jako wspólnoty za-
nurzonej w Bogu, comiesiêczny dialog
ma³¿eñski i wynikaj¹ca z niego regu³a
¿ycia (systematyczna praca nad sob¹),
uczestnictwo w comiesiêcznych spotka-
niach formacyjnych krêgu (grupa 4-7
ma³¿eñstw), uczestnictwo przynajmniej
raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
Nie s¹ one celem samym w sobie, ale
œrodkiem do celu. Ich realizowanie od-
bywa siê w ma³¿eñstwie poprzez codzien-
ny wspólny wysi³ek ma³¿onków, podej-
muj¹cych i realizuj¹cych poszczególne
zobowi¹zania oraz poprzez wzajemn¹ po-
moc ma³¿eñstw w krêgu w d¹¿eniu do
Chrystusa (idea wspólnoty - ma³ej grupy
jako œrodowiska koniecznego do wzrostu
wiary). Nasz pierwszy, zreszt¹ ma³o za-
chêcaj¹cy, kontakt z ruchem mia³ miej-
sce podczas wakacji roku 1982, kiedy to
pojechaliœmy do Kroœcienka (tam jest
centrum Ruchu) chc¹c siê zapisaæ na
15–to dniowe rekolekcje. Spotkaliœmy
wspomnian¹ S. Jadwigê, która zd¹¿y³a
nam powiedzieæ „nie ma miejsca i nie
mam czasu”, wsiad³a do czekaj¹cego sa-
mochodu i odjecha³a. Cdn.
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Intencje mszalne:
17. Niedz iela Zwyk³a - 25 lipca 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 30 lipca
    6.00 Œp. Marianna Adamczyk
    7.00 Dziêkczynno-b³ w intencji Jacka, podziêkowanie

za zdanie matury i przyjêcie na studia
    8.00 Sp. Anna Szczur
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Gra¿yna Curzyd³o

Sobota 31 lipca
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Alojzy Tomala, Julian Fr¹czek - r. œm.
  18.00 Sp. Stanis³aw Zaj¹c - 1 r. œm.

Œp. Edward Chrapkiewicz - 6 r. œm.

Niedziela 1 sierpnia
   6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e na dalsze lata ¿ycia dla

W³adys³awa i Genowefy w 46 r. œlubu
   7.30 Œp. Piotr Byrski - 8 r. œm.

Œp. Sylwester i Maria Gliwa
   9.00 Œp. Stefania i W³adys³aw Tomscy
  10.30 Œp. Henryk Wycisk
  12.00 Œp. Kazimierz Sta³awa - 5 r. œm.
  13.15 Chrzty
  19.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Czwartek 29 lipca

    6.00 Œp. Anna Szczur

    7.00 Œp. Aniela Wróbel

    8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

  12.00 O b³og. Bo¿e dla Ireny Zawadzkiej wraz z ca³¹ rodzin¹
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Marianna Adamczyk

Poniedzia³ek  26 lipca

   6.00 Œp. Anna Szczur
   7.00 Œp. Marianna Tadeusz Czes³aw Œlusarczyk

   8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

  12.00 Œp. Anna i W³adys³aw Czechowicz

  18.00 Œp. Anna Wo³ek, Anna Stanek
Œp. Sabina Kasperkiewicz

Wtorek 27 lipca

   6.00 Œp. Marianna Adamczyk
   7.00 Œp. Aniela Wróbel

   8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

  12.00 Œp. Piotr i Zofia Janik

  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Anna Szczur

Œroda 28 lipca

    6.00 Œp. Aniela Wróbel

    7.00 Œp. Marcin Ramuciñski
    8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

  12.00

  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych

Œp. Danuta Mrowiec

Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Anna Szczur

Œp. Marianna Adamczyk
Œp. Anna Æwiêka³a i Jan Konstanty

Œp. Artur Broñka Papie¿ - Pielgryzm

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj po ka¿dej mszy œw. – modl¹c siê
o szczêœliw¹ jazdê – w koœciele poœwiêcamy
kluczyki od samochodów, a na zewn¹trz chêt-
nym œwiêcimy samochody. Na o³tarzach znaj-
duj¹ siê koszyczki, do których mo¿na z³o¿yæ
ofiarê na zakup œrodków transportu dla mi-
sjonarzy. Kultura na jezdni, która wyra¿a siê
tak¿e w przestrzeganiu znaków drogowych,
jest obowi¹zkiem moralnym ka¿dego chrze-
œcijanina. Grzeszy ten, kto u¿ywaj¹c napojów
alkoholowych kieruje pojazdem – oraz, kto
œwiadomie ³amie przepisy drogowe.

2. W sierpniu Biskupi zwracaj¹ siê z ape-
lem o trzeŸwoœæ, a nawet ofiarê abstynencji
od napojów alkoholowych. Jest to miesi¹c
licznych pielgrzymek i wyj¹tkowych wyda-
rzeñ w naszej historii. Podjêta abstynencja
w tym miesi¹cu bêdzie znakiem wra¿liwoœci
na potrzeby moralne narodu. W œrodê na no-
wennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
modlimy siê o trzeŸwoœæ naszego narodu.

3. Do Wambierzyc i Barda Œl¹skiego po-
jedziemy 27 i 28 lipca (wtorek i œroda). Wy-
jazd o godz. 6.00. Koszt przejazdu, noclegu
i obiadokolacji wynosi 150 z³. W niedzielê
8 sierpnia pielgrzymujemy do Nowego Tar-
gu, a stamt¹d na nogach na Turbacz na mszê
œw. ludzi gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³
ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt 30 z³.

4. W pi¹tek o godz. 12.00 odprawimy
Mszê œw. w intencji poleg³ych ¿o³nierzy
12 Pu³ku Piechoty i Armii Krajowej ziemi
wadowickiej.

5. Zapraszamy dzieci w ramach radosne-
go czwartku na wycieczkê do Stani¹tek,
Niepo³omic, Niegowici. Wyjazd o godz.
8.00 z pl. Koœciuszki. Przy zapisie w za-
krystii lub w kancelarii nale¿y podaæ nu-
mer PESEL i adres zamieszkania.

6. Sk³adka z przysz³ej niedzieli przezna-
czona jest na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z budow¹ nowych organów w naszej para-
fii. Bóg zap³aæ za ofiary.

7. W poniedzia³ek 2 sierpnia jest Matki
Bo¿ej Anielskiej. Mo¿na wtedy uzyskaæ
odpust zupe³ny. Wtedy równie¿ mija ko-
lejny miesi¹c od odejœcia do Domu Ojca
naszego najwiêkszego Rodaka – Jana Paw-
³a II Wielkiego. Zapraszamy na mszê œw.
o godz. 20.00.

8. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
wyjazd na uroczystoœci w Centrum Œw.
Maksymiliana w Harmê¿ach i obozie Au-
schwitz upamiêtniaj¹ce œmieræ Œwiêtego
Maksymiliana. Wyjazd  14 sierpnia (sobo-
ta) godz. 6.45,  powrót ok. godz.
14.00. Koszt 15 z³. Szczegó³owy program
w gablocie Rycerstwa.

Przypominamy sobie, jak ks. Karol Woj-
ty³a podczas wakacji, a tak¿e zimowych
ferii czêsto z m³odzie¿¹ wêdrowa³. Kocha³
On wêdrówki górskie, czy sp³ywy kajako-
we. Umia³ dostrzegaæ piêkno przyrody
i cieszy³ siê nim. Wtajemnicza³ w to piêk-

no ludzi m³odych. Przez nie wprowadza³
wêdruj¹cych z nim w piêkno Boga. W ostat-
nich latach powsta³o w Polsce wiele tzw.
szlaków papieskich.

Kiedy kardyna³ Wojty³a zosta³ papie¿em;
z ró¿nych przyczyn ma³o chodzi³, ale bar-
dzo du¿o podró¿owa³. ¯aden z dotychcza-

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œwiêtych Joachima i Anny,
Rodziców NMP, w œrodê – wspomnienie œw. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera, w czwartek –
wspomnienie œw. Marty, w pi¹tek – wspomnienie œw. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora
Koœcio³a, w sobotê – wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
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ks. Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

sowych papie¿y nie odwiedzi³ tyle krajów,
co On. Odby³ 105 zagranicznych pielgrzy-
mek. Natomiast do miast i miasteczek w³o-
skich, oraz parafii rzymskich przybywa³
bardzo czêsto. Mo¿na powiedzieæ, i¿
¿ywio³em Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II by³o
pielgrzymowanie. Jego biografowie
mówi¹, ¿e na przesz³o 26 lat Jego pontyfi-
katu – kilka lat spêdzi³ poza Watykanem.

Czêsto Ojciec Œwiêty powtarza³ takie
zdanie, ¿e ka¿dy cz³owiek jest drog¹ do
Boga. Pomaga drugiemu w dojœciu do
Boga. Czasami mu przeszkadza.

Szczególnie w naszej parafii chcemy,
a¿eby ka¿demu by³ bliski nasz Wielki Ro-
dak. Na ró¿ny sposób przybli¿amy Jego
osobê, oraz nauczanie. Próbujemy naœla-
dowaæ Ojca Œwiêtego jako Pielgrzyma.
Wci¹¿ organizujemy nowe pielgrzymki.
Wiele by³o do sanktuariów europejskich,
a jeszcze wiêcej do polskich miejsc œwiê-
tych. Wystarczy wspomnieæ, ¿e ju¿ od kil-
ku lat, co miesi¹c, pielgrzymujemy na apel
jasnogórski – niew¹tpliwie jest to wielka
zas³uga ks. Krzysztofa G³ówki, a tak¿e do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach. Bardzo czêsto organizu-

jemy pielgrzymki do ma³opolskich sanktu-
ariów. Wiem, ¿e niektórym ju¿ to pielgrzy-
mowanie siê przejad³o, a mo¿e brakuje im
zdrowia czy pieniêdzy. Wdziêczny jestem
parafianom, ¿e rozwijaj¹ pasje poznawania
nowych miejsc œwiêtych. Ile¿ takich piêk-
nych sanktuariów poznaliœmy. Wystarczy
wspomnieæ œwi¹tynie zakopiañskie, miej-
sce czci GaŸdziny Podhala. Bolesn¹ Matkê
Bo¿¹ w Limanowej. Bolesn¹ Królow¹ Pol-
ski w Licheniu. K³aniaj¹ siê nam miejsca
œwiête w Krakowie, Warszawie, Ka³kowie
– Godowie. Nie potrafiê ich nawet wyli-
czyæ, bo tyle ich by³o. Sanktuaria, które
nawiedzamy, nieustannie ucz¹ nas jak bar-
dzo w ró¿nych czêœciach Polski czczeni s¹
na ró¿ny sposób œwiêci, a zw³aszcza Matka
Bo¿a, Jezus Chrystus.

Gdy mówiê o miejscach œwiêtych, to zdajê
sobie sprawê, ¿e ka¿dy cz³owiek zas³uguje
na wyj¹tkow¹ czeœæ, bo przecie¿ jego Bóg
w pierwszym rzêdzie wybra³ jako miejsce
swego œwiêtego zamieszkania.

Przez pielgrzymowanie, które realizuje-
my w naszej parafii, chcemy oddaæ czeœæ
wielkiemu wadowickiemu Pielgrzymowi
i nieustannie uczyæ siê od niego dostrzega-
nia Bo¿ych œladów w przyrodzie i w ka¿-
dym cz³owieku.

Radosny czwartek
W dniu 1 lipca 2010 roku pojechaliœmy

na pierwszy „Weso³y czwartek” do Czê-
stochowy na Jasn¹ Górê. Zebraliœmy siê
o godz. 8.00 i wyruszyliœmy autokarem
w drogê. Podczas drogi ogl¹daliœmy film
o Jasnej Górze, by³ te¿ odpoczynek. Kiedy
dojechaliœmy na miejsce najpierw poszli-
œmy do kaplicy Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, tam modliliœmy siê, widzieliœmy za-
s³oniêcie cudownego obrazu. Nastêpnie

udaliœmy siê na wie¿ê, z której widaæ by³o
panoramê Czêstochowy. Wie¿a ma 105 m
wysokoœci, a¿eby dostaæ siê na jej szczyt
trzeba pokonaæ 519 schodów i 36 kondy-
gnacji. PóŸniej poszliœmy do skarbca,
w którym by³o bardzo du¿o ró¿nych „skar-
bów”, miêdzy innymi monstrancja o. Kor-
deckiego, któr¹ podarowano Matce Bo¿ej
w podziêce za zwyciêstwo nad Szwedami
w 1655r. Nastêpnie jeden z o. Paulinów
opowiedzia³ nam o swoim stroju i ¿yciu
zakonu.

Zwiedziliœmy te¿ wystawê w sali
o. Kordeckiego. Byliœmy na wa³ach, gdzie
zobaczyliœmy stare armaty. Na koniec po-
szliœmy siê po¿egnaæ z Matk¹ Bo¿¹. Kiedy
wracaliœmy do autokaru, wst¹piliœmy do
baru, gdzie zjedliœmy pysznego kotleta
z frytkami, surówk¹ i kompotem. By³ to
czas na zakup pami¹tek. Do Wadowic wró-
ciliœmy o godz. 17.30. Wielu z nas by³o na
Jasnej Górze po raz pierwszy.

Micha³ Boroñczyk – uczestnik

1 lipca 2010 pierwszy „Weso³y czwar-
tek” dzieci z obrêbu Wadowic pojecha³y
do Czêstochowy. Na pocz¹tku poszliœmy

pod pomnik kardyna³a Wyszyñskiego. Na-
stêpnie do kaplicy, gdzie modliliœmy siê,
wielu przyst¹pi³o do komunii œw. Uczest-
niczyliœmy w zas³oniêciu obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. PóŸniej ogl¹dali-
œmy panoramê miasta z wie¿y, skarby
w skarbcu, o³tarz polowy. Na wa³ach ogl¹-
daliœmy Drogê Krzy¿ow¹, pomnik Papie¿a
Jana Paw³a II, przed którym modliliœmy siê.
Paulini opowiadali nam o sobie. PóŸniej
zjedliœmy pyszny obiad. Radosny czwartek
prowadzi³a p. Maria Zadora.

Bart³omiej Banaœ - uczestnik

Radosny czwartek w Szczyrzycu
8 lipca 2010 roku pojechaliœmy na ko-

lejn¹ wycieczkê, najpierw do Pogórzan,
ko³o Szczyrzyca, gdzie znajduje siê „Wio-
ska Indiañska”. Jest to oryginalny „skan-
sen” i muzeum Indian Ameryki Pó³nocnej
po³o¿ony poœród malowniczych terenów
Beskidu Wyspowego. Pan przewodnik,
który oprowadza³ nas po wiosce ubrany by³
w strój Indianina. Zobaczyliœmy wysokie
na 5 metrów malowane tipi – przenoœny
indiañski dom z wyposa¿eniem. Przewod-
nik opowiada³ nam o ¿yciu Indian, poka-
zywa³ przedmioty codziennego u¿ytku.
PóŸniej podzieleni na grupy braliœmy
udzia³ w grach i zabawach indiañskich.
Bardzo podoba³a nam siê strzelanie z ³uku
do tarczy. Potem by³y warsztaty muzycz-
ne, pan prezentowa³ instrumenty z ró¿nych
stron œwiata: indiañski bêben, afrykañskie
bêbny, patyki deszczowe, dzwonki i wiele
innych. Instrumenty swoim dŸwiêkiem
przypomina³y odg³osy zwierz¹t. To by³o
bardzo ciekawe. Uczyliœmy siê te¿ indiañ-
skiej piosenki. Na koniec pobytu w wio-
sce piekliœmy kie³baski i zajadali z chle-
bem, musztard¹ i keczupem. Z Pogórzan

pojechaliœmy do Szczyrzyca do opactwa
cystersów. Tam spotkaliœmy siê z zakonni-
kiem, który zaprowadzi³ nas do muzeum,
gdzie w trzech salach zgromadzone by³y
zbiory sztuki sakralnej, kolekcje broni.
Z muzeum udaliœmy siê do koœcio³a, tam
zakonnik opowiada³ nam o swoim stroju.
Potocznie nazywa siê ich „bia³ymi mnicha-
mi”, poniewa¿ nosz¹ bia³e habity z czar-
nym pasem i szkaplerzem. Poznaliœmy te¿
dzieje zakonu w Szczyrzycu, cystersi nie-
przerwanie modl¹ siê tu i pracuj¹ od XIII
wieku. W klasztorze jest obecnie 15 zakon-
ników. Ka¿dy dzieñ zaczyna siê i koñczy
modlitw¹. Zakonnicy wstaj¹ o godz. 5.30.
W ci¹gu dnia te¿ kilka razy maj¹ specjalne
modlitwy. O godz. 20.00 w klasztorze za-
pada cisza. Ka¿dy zakonnik ma przydzie-
lon¹ pracê; jedni w gospodarstwie, inni
w bibliotece, w koœciele. Ich dewiz¹ s¹ s³o-
wa „ora et labora” (Módl siê i pracuj). Zo-
baczyliœmy piêkny barokowy koœció³,
uczestniczyliœmy w ods³oniêciu i zas³oniê-
ciu obrazu Matki Bo¿ej Szczyrzyckiej,
przed którym wspólnie modliliœmy siê.
Karolina, Mateusz, Kacper, £ukasz Kubaszewscy


