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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 8.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Jak wyraziæ wdziêcznoœæ, za tysi¹ce ³ask, jak okazaæ mi³oœæ sw¹, mój Bo¿e,

powiedz: wska¿!

Za gor¹ce serce, za rozpalony p³omieñ mi³oœci do ludzi wszystkich ras,

do starszych i m³odych, Ojcze pociesz nas, Janie Pawle II – Ty ziemski

Ojcze nasz.

Prosimy Pana Boga o jak najszybsz¹ beatyfikacjê Rodaka Jana Paw³a II.

El¿bieta, Tomasz, Magdalena, Rafa³ Szczerbowscy

Rozpoczêliœmy miesi¹c
sierpieñ. Biskupi prosz¹
nas, aby dni sierpniowe
prze¿ywaæ w abstynencji.
Pijañstwo, alkoholizm jest

wielkim problemem wielu naszych rodzin,
licznych rzeszy parafian. Jest to na³óg, który
niszczy ma³¿eñstwo, rodzinê, a nade
wszystko jest destrukcj¹ cz³owieka. Jego
sfer duchowych, a tak¿e cielesnych.
W proœbach do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej

R u i n a
Pomocy, które w ka¿d¹
œrodê odczytuj¹ na no-
wennie, czêsto powta-
rzaj¹ siê s³owa, aby w moim ma³¿eñstwie,
rodzinie nie by³o picia. Mój m¹¿, mój syn,
córka – mój ojciec, moja matka niszcz¹ nas
przez pijañstwo. Nadmierne u¿ywania na-
pojów alkoholowych jest barier¹ oddziela-
j¹c¹ od Boga i cz³owieka. Œw. Pawe³
w swoich listach uczy, ¿e pijacy nie posi¹d¹
Królestwa Bo¿ego.
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Rodzina Domowym Koœcio³em
Nasze pocz¹tki w Domowym Koœciele

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

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

B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
KOHELETA:
Koh 1,2; 2, 21-23 Marnoœæ doczesnych osi¹gniêæ

EWANGELIA:  £k 12, 13-21 Marnoœæ dóbr doczesnych

Kol 3, 1-05. 9-11Szukajcie tego co w górze, za-
dajcie œmieræ temu, co jest przyziemne

Oto s³owo Pañskie

Ktoœ z t³umu powiedzia³ do Jezusa: «Na-
uczycielu, powiedz mojemu bratu, ¿eby siê
podzieli³ ze mn¹ spadkiem». Lecz On mu
odpowiedzia³: «Cz³owieku, któ¿ Miê usta-
nowi³ sêdzi¹ albo rozjemc¹ nad wami?»
Powiedzia³ te¿ do nich: «Uwa¿ajcie i strze¿-
cie siê wszelkiej chciwoœci, bo nawet gdy
ktoœ op³ywa we wszystko, ¿ycie jego nie
jest zale¿ne od jego mienia». I powiedzia³
im przypowieœæ: «Pewnemu zamo¿nemu
cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole. I roz-
wa¿a³ sam w sobie: „Co tu pocz¹æ? Nie

mam gdzie pomieœciæ moich zbiorów”.
I rzek³: „Tak zrobiê: zburzê moje spichle-
rze, a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê
wszystko zbo¿e i moje dobra. I powiem
sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na d³ugie
lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿y-
waj”. Lecz Bóg rzek³ do niego: „G³upcze,
jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od
ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przy-
gotowa³?” Tak dzieje siê z ka¿dym, kto
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bo-
gaty przed Bogiem».

W obecnym roku duszpasterskim Ko-
œció³ w Polsce wzywa nas, byœmy byli
œwiadkami mi³oœci. Jedn¹ z istotnych form
tej mi³oœci jest nasze zmaganie siê z chci-
woœci¹, pogoni¹ za kupowaniem ci¹gle
nowych, czasami zupe³nie niepotrzebnych
rzeczy, ubrañ, itd. Jesteœmy wci¹¿ prowo-
kowani, by uganiaæ siê za takim zajêciem,
które pomo¿e nam pomno¿yæ posiadany
maj¹tek i stan naszego konta. Owocem
takiego stanu jest przemêczenie, frustra-

Jak pisaliœmy przed tygodniem, nasz
pierwszy kontakt z Oaz¹ Rodzin, a w³aœci-
wie ze wspomnian¹ S. Jadwigê, nie by³ za-
chêcaj¹cy. Po s³owach „nie ma miejsc i nie
mam czasu” wsiadaj¹c powiedzia³a jeszcze
„zadzwoñcie do Koniakowa, do Ks. Anzel-
ma Skrobola, mo¿e ma miejsca”, odjecha-
³a wywo³uj¹c w nas „œwiête oburzenie”. To
my jedziemy tak daleko, aby siê zapisaæ,
a przedstawiciel  Koœcio³a nie ma dla nas
czasu? No tak, to wszystko jest jasne, to dla-
tego wiara jest taka s³aba, bo oni siê nami
nie interesuj¹ – takie myœli przebiega³y przez
nasze g³owy – Nie to nie, pojedziemy na
normalny  urlop a nie na jakieœ rekolekcje.
Chcieliœmy oddaæ nasz czas Koœcio³owi ale
On sam tego nie chcia³.” Wróciliœmy
z myœl¹, ¿e nie bêdziemy siê prosiæ. Gdzieœ
po dwóch tygodniach mimo wszystko za-
dzwoniliœmy do Koniakowa, mi³a Siostra
powiedzia³a, ¿e „nie ma miejsc ale ¿eby
dzwoniæ póŸniej to mo¿e ktoœ zrezygnuje
i coœ siê zwolni”. Nie zadzwoniliœmy.

Podczas odwiedzin kolêdowych opowie-
dzieliœmy o tym Ksiêdzu. Przynajmniej by³
temat do rozmowy i mogliœmy siê „poka-
zaæ z dobrej strony”, ¿e troszczymy siê
o swoj¹ wiarê. Sporo w tym wszystkim

by³o pychy ale wtedy tego nie rozumieli-
œmy. Od kolêdy minê³o pó³ roku, by³ po-
cz¹tek czerwca, ks. Kazimierz, ten który
by³ na kolêdzie, podszed³ do nas po nie-
dzielnej Mszy Œw. i mówi: „Jesteœcie mi
winni tysi¹c z³otych - zapisa³em was na re-
kolekcje”. Nasze miny musia³y byæ nie-
szczególne, skoro zapyta³ „ Przecie¿ chcie-
liœcie, prawda ?” Có¿ mogliœmy odpowie-
dzieæ – „Oczywiœcie chcieliœmy” – i zwró-
ciliœmy Ksiêdzu, za³o¿one przez Niego pie-
ni¹dze. I tak znaleŸliœmy siê na rekolek-
cjach w £apszach Ni¿nych. Mieszkaliœmy
na kwaterze prywatnej, u górali spiskich.
Wspaniali ludzie, doœæ na tym, ¿e nasze
bardzo bliskie kontakty trwaj¹ do dziœ, cho-
cia¿ gazdowie – rodzice, którzy nas przyj-
mowali, ju¿ dawno nie ¿yj¹. W bramie Pi-
jarskiego Oœrodka Rekolekcyjnego przywi-
ta³ nas rozeœmiany „od ucha do ucha” brat
Julian – animator. Od razu poczuliœmy siê
lepiej. Spogl¹daj¹c wstecz, widzimy jasno,
jak Pan Bóg pisze prosto na krzywych li-
niach ludzkiego ¿ycia. Ale wtedy jeszcze
tego nie rozumieliœmy. Wydawa³o siê nam,
¿e tym wyjazdem zrobiliœmy ³askê Bogu
i Koœcio³owi. Teraz wiemy, ¿e by³ to dla
nas dar darmo otrzymany, z ³aski, z mi³o-
œci Boga do nas. Cdn.

W ostatni¹ niedzielê z okazji poœwiêce-
nia samochodów, zw³aszcza kluczyków do
samochodów z³o¿ono ofiarê 1.730,- z³ . Jest
to odpowiedŸ na proœbê misjonarzy wyra-
¿on¹ w haœle: „Za jeden kilometr szczêœli-

Przestroga przed chciwoœci¹ cja i podejrzliwoœæ wobec potencjalnych
konkurentów.

Dlatego czas wakacyjny mo¿e sprzyjaæ,
by zatrzymaæ i zwolniæ bieg naszych za-
jêæ, przemyœleæ nasze zaanga¿owanie za-
wodowe. Po to, by znaleŸæ czas dla Boga,
dla rodziny i przyjació³. Po to, by us³yszeæ
napomnienie Jezusa jako skierowane do
mnie osobiœcie: „Uwa¿ajcie i strze¿cie siê
wszelkiej chciwoœci, bo nawet gdy ktoœ
op³ywa we wszystko, ¿ycie jego nie jest
zale¿ne od jego mienia”.

Ks. Bogdan Giemza, SDS

wej jazdy – jeden grosz na zakup pojazdu
s³u¿¹cego misjom”.

Przedstawiciele ¿ywego ró¿añca sk³ada-
j¹c mi ¿yczenia imieninowe przekazali na
budowê organów 400 z³.

Serdeczne Bóg zap³aæ

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê sierpnia, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

Aleksandra Targosz
Maja Tyralik

Amelia Kasprzyk

Julia Jarguz
Milena Dybczak

Jan Mleczko

Norbert Bieniek
Franciszek Reciak

Julia Zaj¹c

Oliwia Nowosad
Natalia Foryœ

Ma³gorzata Przysta³
Kamil Wójcicki

Kacper Komendera

Oliwia Œwierkosz
Vincent Seela
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Intencje mszalne: 18. Niedziela  Zwyk³a -  01 sierpnia 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 6 sierpnia
    6.00 Œp. Marianna Adamczyk
    7.00 Œp. Franciszek Dudek i jego rodzice - 3 r. œm
    8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy Sercu Bo¿emu
  12.00 Œp. Maria Ziaja i za wszystkich którzy

zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem
  18.00 Œp. Wac³aw Becker - 10 r. œm

Œp. Sabina Kasperkiewicz

Sobota 7 sierpnia
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 Œp. Maria i Józef Rzycki
    8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko Niepokalanemu

Sercu Maryi oraz o b³og. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
  12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI, o rych³¹

beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, za Duchowieñ
stwo, Ojczyznê, Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Sp. Andrzej i Jadwiga Banaœ
Œp. Anna Szczur

Niedziela 8 sierpnia
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 W intencji Ró¿ Ró¿añcowych i Opieku

na o potrzebne ³aski od VII Ró¿y
Œp. Sabina Kasperkiewicz

   9.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  10.30

  12.00 Œp. Zbigniew Tentschert - 40 r. œm.
  13.15 Roczki
  19.00 Œp. ks. Stanis³aw Kracik - 1 r. œm.

Czwartek 5 sierpnia
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Œp. Marianna Adamczyk
    8.00 Œp. Marcin Ramuciñski
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 Œp. Piotr i Jan K³osowski

Poniedzia³ek  2 sierpnia
   6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   7.00 Œp. Aniela Wróbel
   8.00 Œp. Zofia Pacut - 18 r. œm i Stanis³aw - 13 r. œm
  12.00 Œp. Jakub i Maria Rybski
  18.00 Œp. Anna Szczur

Œp. Marianna Adamczyk
20.00 Œp. Jan Pawe³ II

Wtorek 3 sierpnia
   6.00 Œp. Marcin Ramuciñski
   7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anny z okazji imienin
  12.00 Œp. Anna Szczur
  18.00 Œp. Bronis³aw i Anna Ga³uszka

Dziêkczynno-b³agalna dla Anety
i Mateusza w 2 r. œlubu o dar macierzyñstwa

Œroda 4 sierpnia
    6.00 Œp. ks. Janusz Chrapkiewicz
    7.00 Œp. Anna Szczur
    8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  12.00 Œp. Stanis³aw Pu³czyñski
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Marianna Adamczyk
Œp. Anna Æwiêka³a i Jan Konstanty
Œp. Aniela Wróbel
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Wanda We³na
Œp. Marianna Malczyk - r.œm.

Jak dudni w Jakubowej studni

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Jutro 2 sierpnia obchodzimy œwiêto
Matki Bo¿ej Anielskiej. Mo¿na uzyskaæ
odpust zupe³ny. W tym dniu mija kolej-
ny miesi¹c od odejœcia do Domu Ojca
naszego najwiêkszego Rodaka – Jana
Paw³a II Wielkiego. Zapraszamy na mszê
œw. o godz. 20.00, któr¹ poprowadzi
Ksi¹dz Sercanin Andrzej Sawulski, by³y
redaktor „Goœcia Niedzielnego”.

2. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c sier-
pieñ w abstynencji od napojów alkoho-
lowych. W zakrystii wystawiona jest
ksiêga abstynencka. Mo¿na siê do niej
wpisywaæ na œciœle okreœlony czas.

3. Chêtnych do asysty kalwaryjskiej,
ch³opców i dziewczyny, zapraszamy na
spotkanie do domu katolickiego we wto-
rek na godz. 18.30.

4. W œrodê na Nowennie do Matki
Bo¿ej modlimy siê za pielgrzymów, któ-
rzy przybywaj¹ do naszej bazyliki.

5. 5 sierpnia, w ramach „radosnego
czwartku” jedziemy do Krakowa. Koszt
5 z³. Wyjazd o godz. 8.00 z Placu Ko-
œciuszki.

6. W pierwszy czwartek zapraszamy na
godzinê œwiêt¹ o godz. 8.30, a w pierw-

szy pi¹tek postaramy siê przyj¹æ komuniê
œw. wynagradzaj¹c¹. W tym dniu spowia-
damy przez ca³y dzieñ. Msza dla dzieci
o godz. 16.30. W pierwsz¹ sobotê nawie-
dzamy chorych i starszych z komuni¹ œw.

7. W ostatnim tygodniu podjêliœmy de-
cyzjê odnowienia przez pracowniê arty-
styczn¹ w Krakowie zniszczonych obra-
zów Drogi Krzy¿owej.

8. W niedzielê 8 sierpnia pielgrzymuje-
my do Nowego Targu, a stamt¹d na no-
gach na Turbacz na mszê œw. ludzi gór,
któr¹ w przesz³oœci prowadzi³ ks. Józef Ti-
schner. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 30 z³.
W pi¹tek 13 sierpnia pojedziemy na po-
grzeb Matki Bo¿ej do Kalwarii. Wyjazd o
godz. 16.00. Koszt przejazdu 8 z³. W so-
botê do Harmê¿ i obozu koncentracyjne-
go w Oœwiêcimiu. Wyjazd o godzinie 6.45.
Koszt 15 z³. W poniedzia³ek 16 sierpnia
jedziemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
W poniedzia³ek i wtorek, 16 i 17 sierpnia
pielgrzymujemy do Lichenia przez Po-
znañ. Koszt przejazdu, noclegu i obiado-
kolacji wynosi 150 z³.

Ogarniam pamiêci¹ ostatni miesi¹c prze-
¿yty w naszej parafii. W 25. pielgrzymce
z Wadowic na Jasn¹ Górê bra³y udzia³ 382
osoby. Trwa³a ona jak zwykle od 14 do
19 lipca. Bra³o w niej udzia³ 7 kap³anów,
siostra zakonna, oraz 4 kleryków. Prze-
wodniczy³ jej ks. Maciej Œcibor wraz
z P. Józkiem Widlarzem i Janem Glanow-
skim. Na zakoñczenie pielgrzymki pod-
czas mszy œw. przed Cudownym Obrazem

Jasnogórskim, ks. Pawe³ £ukaszka podsu-
mowa³ dotychczasowe dzieje pielgrzymki
wadowickiej, która w tym roku prze¿ywa-
³a srebrny jubileusz. Wspomina³, ¿e przez
pierwsze piêciolecie wadowicka pielgrzym-
ka ³¹czy³a siê z krakowskim pielgrzymo-
waniem. Kiedy w 1991 roku Ojciec Œwiê-
ty 14 sierpnia konsekrowa³ koœció³ œw. Pio-
tra – powsta³a myœl, a¿eby Wadowice mo-

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Jana Marii Vianney’a, pre-
zbitera, w pi¹tek – Œwiêto Przemienienia
Pañskiego, w sobotê – wspomnienie œwiê-
tych mêczenników Sykstusa II, papie¿a i
Towarzyszy, w niedzielê – wspomnienie œw.
Dominika, prezbitera.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

g³y wczeœniej wêdrowaæ na Jasn¹ Górê.
Ustalono datê, najbardziej optymaln¹, jak¹
by³o 14 lipca. I tak od tamtego czasu,
rok w rok w tym dniu  rozpoczyna siê
wadowickie pielgrzymowanie. Bogu
niech bêd¹ dziêki za organizatorów
i uczestników pielgrzymki.

Praca nad budow¹ organów trwa nie-
przerwanie. Serdecznie dziêkujê za ofia-
ry 21 tys., któr¹ z³o¿yliœcie w pierwsz¹
niedzielê lipca. Wed³ug harmonogramu
organy w wadowickiej bazylice maj¹ byæ
wykoñczone w pierwsze dni sierpnia. Na-
tomiast 6 sierpnia, w dzieñ Przemienienia
Pañskiego, Organistowska Komisja Sa-
kralna z Kurii krakowskiej ma dokonaæ
odbioru tego wielkiego dzie³a. Bardzo
bym pragn¹³, by nasz ks. kardyna³ Stani-
s³aw Dziwisz w okreœlonym dniu móg³
dokonaæ poœwiêcenia tego instrumentu.

Wyra¿am wielk¹ wdziêcznoœæ za ofia-
ry, które sk³adacie na budowê organów.
Z myœl¹ o Ofiarodawcach sporz¹dziliœmy
piêkny folder, który chcemy przekazaæ
wszystkim, którzy przy³o¿yli swe serce do
tego wspania³ego dzie³a.

W poniedzia³ek 26 lipca zawieŸliœmy
4 stacje Drogi Krzy¿owej do Pracowni
Konserwatorskiej w Krakowie przy
ul. Kanoniczej. Pragniemy poddaæ grun-
townej odnowie zniszczone obrazy, a tym
bardziej ich ramy. Domaga siê tego od-
nowione wnêtrze naszej œwi¹tyni. Wielu
zwraca³o mi uwagê, ¿e czcigodne obrazy
Drogi Krzy¿owej s¹ w naszym koœciele
bardzo zaniedbane.

W po³owie ubieg³ego tygodnia przenie-
œliœmy wszystkie ³awki z kaplicy domu pa-
rafialnego do nowego pomieszczenia, ju¿
nie parafialnego, które u¿yczy³a nam Pani

Burmistrz. Serdecznie W³odarzowi nasze-
go miasta dziêkujemy za kolejny dowód
¿yczliwoœci wzglêdem naszego koœcio³a.
Kapliczne ³awki, które przez ca³e lata s³u-
¿y³y spo³ecznoœci wadowickiej, bêdê
w w³aœciwy sposób zabezpieczone i w
przysz³oœci bêd¹ s³u¿y³y celom sakral-
nym. Kaplica domu katolickiego zostaje
zaaran¿owana jako sala wystawowa,
w której bêd¹ siê mieœci³y pami¹tki
z domu Ojca Œwiêtego. Z powodu gene-
ralnego remontu, dom Ojca Œwiêtego ma
byæ z pocz¹tkiem roku szkolnego za-
mkniêty dla zwiedzaj¹cych.

W ostatnich dniach du¿¹ radoœæ prze-
¿y³em, kiedy zadzwoni³ do mnie pra-
cownik polskiej ambasady w Chile, któ-
ry prosi³ mnie, aby pomóc pewnej Pani
architekt, która pragnie spe³niæ ¿ycze-
nia parafii chilijskiej, aby na jej terenie
powsta³ taki sam koœció³ jak w Wado-
wicach i dlatego prosi o przekazanie
planów naszej bazyliki.

Równie¿ du¿¹ satysfakcjê sprawi³ mi
proboszcz z Wroc³awia – Paw³owic, któ-
ry prosi³ mnie, abym mu przekaza³ ka-
mieñ wêgielny z naszego koœcio³a, bo tam-
tejsza wspólnota pragnie budowaæ koœció³
ku czci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Kiedy dochodz¹, z dalekiego i bliskiego
œwiata, takie radosne wieœci o wielkiej czci
wyra¿anej naszemu Rodakowi, roœnie we
mnie serce i proszê Matkê Bo¿¹ Nieustaj¹-
cej Pomocy, by wnêtrza nasze wype³nia³y
siê wielk¹ wdziêcznoœci¹ do Boga za Tego,
który rozs³awia nasze miasto.

Bardzo dziêkujê tym, którzy pamiêtali
o moich imieninach. Przekazali wiele do-
brych, ciep³ych s³ów, a Chrystusowi, Naj-
wy¿szemu Kap³anowi modlitwy za swe-
go Proboszcza.

Pielgrzymka chóru parafialnego

6 lipca 2010 chór parafialny z bazyli-
ki Ofiarowania N.M.P. z Wadowic wy-
bra³ siê na pielgrzymkê tym razem po-
³udniow¹, pêtl¹ beskidzk¹. Przewodni-
kiem duchowym by³ ks. Maciej Œcibor.
W koœciele parafialnym w ¯ywcu przed
póŸnobarokowym o³tarzem z umiesz-
czon¹ figur¹ Matki Boskiej Niepokala-
nego Poczêcia uczestniczymy we mszy
œw. odprawianej przez ks. Macieja.
Opraw¹ mszy œw. jest piêkny œpiew na-
szego chóru, który w tej œwi¹tyni brzmi
donoœnie, na co zwracaj¹ uwagê wierni
modl¹cy siê w koœciele.  Koœció³
w ¯ywcu p.w. Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny jest jednym z najcenniej-
szych zabytków sztuki sakralnej w Pol-
sce. W 1992 r. zosta³ podniesiony do
rangi konkatedry. We wnêtrzu zobaczy-
liœmy renesansow¹ kaplicê Wniebowziê-
cia Matki Boskiej fundacji Komorow-
skich, wzorowan¹ na s³ynnej kaplicy
Zygmuntowskiej, kaplicy Habsburgów,
tryptykowy o³tarz z rzeŸba Zaœniêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny z 1500 r. Spa-
ceruj¹c alejkami Parku Zamkowego
ogl¹daliœmy odnowiony zamek wybudo-
wany przez Komorowskich, Habsbur-
gów (obecnie w remoncie), chiñsk¹ pa-
godê. Z ¯ywca jedziemy do Wêgierskiej
Górki, gdzie zwiedzamy schron „Wê-
drowiec”, w którym urz¹dzono izbê pa-
mi¹tek zwi¹zan¹ z toczonymi w nocy
z 2/3 wrzeœnia 1939 walkami.

Stamt¹d ju¿ droga prowadzi nas do
Istebnej, ogl¹damy piêkne widoki, pa-
sma Beskidu ¯ywieckiego i Œl¹skiego.

Maria Zadora

W Istebnej w cha³upie u Kawuloka s³u-
chamy ciekawych opowieœci gwar¹ Jan-
ka, który w sposób humorystyczny prze-
kazuje informacje o obyczajach panuj¹-
cych dawniej w „kulawej” cha³upie, pre-
zentuje te¿ muzykê góralsk¹ na instru-
mentach, które kiedyœ wykonywa³ stary
Kawulok. S¹ to ró¿nego rodzaju piszcza³-
ki, fujarki, róg pasterski, tr¹bita, pisz-
cza³a sa³asznikowa. Z Istebnej jedziemy
do Wis³y, czas na spacer po parku, ogl¹d-
niêcie rzeŸby A. Ma³ysza z bia³ej czeko-
lady, lody. Prawdziwy odpoczynek robi-
my sobie dopiero w Wiœle – Malince nad
potokiem Malinka.

Z autokaru wyjmujemy sprzêt biwako-
wy – s³oiki, krzese³ka, termos z pysz-
nym ¿urkiem z kie³bas¹, jajkiem, pieczy-
wem. ¯urek przygotowali p.p. Ksi¹¿ko-
wie (chyba gotowali ca³¹ noc).

Wszyscy z apetytem pa³aszuj¹. Humo-
ry dopisuj¹, ale nasze biwakowanie prze-
rywa deszcz, który zmusza nas do opusz-
czenia tego urokliwego miejsca. Do Wa-
dowic wracamy przez prze³êcz Salmo-
polsk¹, Szczyrk, Buczkowice i dalej
wzd³u¿ jezior, które teraz obserwujemy
z drugiej strony. W drodze towarzyszy
nam piêkny œpiew i modlitwa. Dziêkuje-
my g³ównym organizatorom p. T. Ma-
œlance, p. A. Banasiowi, p. p. J. T. Ksi¹¿-
kom, ks. M. Œciborowi za duchow¹
opiek¹, p. organiœcie za prowadzenie
œpiewu oraz innym osobom, których
mo¿e nie wymieni³am za zorganizowa-
nie kolejnej integracyjnej pielgrzymki
chóru parafialnego.


