Radosny czwartek w Zakopanem
22 lipca 2010 roku pojechaliœmy do Zakopanego.
W drodze zobaczyliœmy powstaj¹c¹ zaporê w Œwinnej
Porêbie, kamienio³om, rodzinn¹ miejscowoœæ ks. Wojciecha – Osielec.
Kiedy dojechaliœmy na miejsce poszliœmy w stronê KuŸnic. Po drodze spotkaliœmy ks. kardyna³a Franciszka Macharskiego, który wypoczywa³ w Zakopanem.
Ks. kardyna³ rozmawia³ z nami. Niedaleko KuŸnic z³apa³ nas deszcz, schowaliœmy
siê pod drzewami, ale kiedy zaczê³o
grzmieæ zawróciliœmy z powrotem. Zatrzymaliœmy siê w ogrodach „Ksiê¿ówki”
– Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego
dla ksiê¿y. Ks. dyrektor Oœrodka opowiedzia³ nam o tym domu, mówi³, ¿e czêsto
goœci³ tu ks. Karol Wojty³a. Pokaza³ okna,
gdzie mieszka³ Papie¿ Jan Pawe³ II 4-7
czerwca 1997 r. Podeszliœmy pod pomnik
Jana Paw³a II, gdzie ustawiliœmy siê do
zdjêcia, wtedy podszed³ do nas ks. Prymas
Józef Glemp, rozmawia³ z nami, zrobiliœmy sobie wspólne zdjêcie. W parku widzieliœmy te¿ du¿y pieñ, po wyciêtym

œwierku, który w 1997
wyciêto i pos³ano do
Watykanu, gdzie stan¹³
na placu Œwiêtego Piotra. Deszcz przesta³
padaæ, ale gdzieœ z oddali s³ychaæ by³o odg³osy burzy. Wróciliœmy w stronê autobusu, widzieliœmy Skocznie, by³ te¿ czas na
zakup pami¹tek. Pojechaliœmy na inny parking, a stamt¹d poszliœmy na Krupówki.
W Mc Donald’s zjedliœmy obiad. Nadszed³
czas powrotu do domu, ale zatrzymaliœmy
siê na Krzeptówkach. Ze schodów prowadz¹cych do Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej roztacza³ siê piêkny widok na
Tatry, przed nami by³ Giewont z krzy¿em.
Bardzo podoba³o nam siê wnêtrze œwi¹tyni, gdzie wspólnie modliliœmy siê. Potem
zeszliœmy do ogrodu, gdzie zobaczyliœmy
rzeŸbiony o³tarz, przy którym Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odprawia³ mszê œw. pod
Wielk¹ Krokwi¹. Widzieliœmy te¿ pomnik
Papie¿a i kardyna³a Dziwisza. Po zwiedzaniu tego miejsca udaliœmy siê w drogê powrotn¹ przez Chocho³ów, gdzie zobaczyliœmy zabytkowe drewniane chaty. Do Wadowic wróciliœmy ko³o 19-tej.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
22. Niedziela Zwyk³a

Dominik Warcha,³Micha³ Barañczyk, uczestnicy

Podziêkowanie
W niedzielê 22 sierpnia w przykoœcielnej zbiórce na pomoc w zakupach przyborów szkolnych dla najbiedniejszych rodzin
naszej parafii zebrano ogó³em 5.004,31z³

i 1 euro - w tym u oo. Karmelitów
1.478,95z³, a u ss. Nazaretanek 180z³.
Wszystkim ofiarodawcom za ¿yczliwoœæ
i dar serca sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
St. Bando³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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W dzieñ gor¹cej modlitwy w naszym domu, dziêkujemy za to, ¿e Dobry Bóg
zes³a³ nam Jana Paw³a II i uczyni³ Ojcem Œwiêtym nie tylko dla Wadowic, ale
dla ca³ego œwiata. Bêdzie On dla nas zawsze autorytetem, wzorem do naœladowania. Poruszy³ nasze serca i umys³y, umacniaj¹c wiarê pokazuj¹c drogê
¿ycia i oddanie Bogu w chwili œmierci.
Bogumi³a, Kazimierz i Grzegorz Zaj¹cowie

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO

SYRACYDESA:

HEBRAJCZYKÓW:

Syr 3, 17-18.20.28-29 Bóg mi³uje pokornych

Hbr 12, 18-19.22-24a Stare i Nowe przymierze

WeŸcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem

EWANGELIA:
£k 14, 1.7-14 Kto sie wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony

Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo¿yæ posi³ek, oni Go œledzili. I opowiedzia³ zaproszonym przypowieœæ, gdy
zauwa¿y³, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówi³ do nich: «Jeœli ciê kto
zaprosi na ucztê, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by czasem ktoœ znakomitszy od
ciebie nie by³ zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi³, i powie ci: „Ust¹p temu miejsca!”;
i musia³byœ ze wstydem zaj¹æ ostatnie
miejsce. Lecz gdy bêdziesz zaproszony,
idŸ i usi¹dŸ na ostatnim miejscu. Wtedy
przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej!”; i spotka ciê

zaszczyt wobec wszystkich wspó³biesiadników. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a,
bêdzie wywy¿szony». Do tego zaœ, który
Go zaprosi³, rzek³: «Gdy wydajesz obiad
albo wieczerzê, nie zapraszaj swoich
przyjació³ ani braci, ani krewnych, ani
zamo¿nych s¹siadów, aby ciê i oni nawzajem nie zaprosili, i mia³byœ odp³atê. Lecz kiedy urz¹dzasz przyjêcie, zaproœ
ubogich, u³omnych, chromych i niewidomych. A bêdziesz szczêœliwy, poniewa¿
nie maj¹ czym tobie siê odwdziêczyæ; odp³atê bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

madzenie opiekuje siê Sanktuarium) zapozna³ nas z dziejami kultu obrazu, figurk¹
Matki Bo¿ej zwanej Matka od oczu.
Zwiedziliœmy muzea mieszcz¹ce siê przy
Sanktuarium. Misyjne, sanktuaryjne, etnograficzne, zobaczyliœmy ruchom¹ szopkê.
To Sanktuarium odwiedza³ trzykrotnie
w roku 1964, 1965, 1966 Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II jako Metropolita Krakowski.
Z miejsca kultu Maryjnego pojechaliœmy do
Szczepanowa, niewielkiej wsi, gdzie przyszed³ na œwiat œw. Stanis³aw biskup i mêczennik, a tak¿e pierwszy patron Polski.
Byliœmy w miejscach zwi¹zanych ze œwiêtym, przy murowanej kapliczce z 1861 r.,
wed³ug tradycji tu urodzi³ siê Stanis³aw,

Chrzest Œw.

Ewangeliczny styl
ment ¿ycia, a w wielu innych dziedzinach nie wyró¿nia siê od przeciêtnoœci,
a mo¿e nawet sytuuje siê poni¿ej przeciêtnej. Cnota skromnoœci œwiadczy ponadto o rozs¹dku, o tym, ¿e wiemy,
i¿ to, co wyró¿nia, mo¿e min¹æ, mo¿e
tak¿e dla wielu ludzi byæ nieistotne”.

Maria Zadora

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Oto s³owo Pañskie

Przeciwieñstwem wynios³oœci, snobizmu jest skromnoœæ. Filozof Marcin Król
pisa³ kiedyœ na ³amach „Tygodnika Powszechnego” o skromnoœci: „Cnotê
skromnoœci posiad³ zatem ten, kto chocia¿ wie, ¿e jest w czymœ dobry (by³by
g³upi, gdyby nie wiedzia³), wie równoczeœnie, ¿e to tylko skromny w³aœnie frag-

przy studni z wod¹ o cudownych w³aœciwoœciach, tu by³o Ÿróde³ko, w którym matka mia³a obmyæ przysz³ego œwiêtego, oraz
w piêknym neogotyckim koœciele pod Jego
wezwaniem.
W drodze powrotnej do Wadowic ks.
Maciej bardzo ciekawie opowiada³ nam
o swojej pielgrzymce Drogami œw. Jakuba
z Francji do Grobu Œwiêtego Jakuba w Santiago de Compostela. Pokonanie w ci¹gu
26 dni ponad 700 km by³o wielkim wysi³kiem, a równoczeœnie niepowtarzalnymi
rekolekcjami w drodze.
My dzisiaj te¿ byliœmy niestrudzonymi
pielgrzymami, pomimo upa³u nawiedziliœmy kilka miejsc kultu religijnego.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Emilia Ryszawy, córka Piotra i Ewy
Adam Pacut, syn Tomasza i Lucyny
Maja Œlusarczyk, córka Marcina i Romy
Jakub Pawlik, syn Dariusza i Jadwigi
Nikodem Sarach, syn Roberta i Anny
Amelia Kalamus, córka Artura i Sabiny
Olaf Hojnic, syn Paw³a i Patrycji
Amelia Wójcik, córka Jacka i Jolanty
Karolina Pasternak, córka Filipa i Ma³gorzaty
Filip Górak, syn Paw³a i Beaty
Antoni Matejko, syn Mariusza i Karoliny
Julia Front, córka £ukasza i Jolanty
Szymon Putaœ, syn Karola i Gabrieli

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:

Œp.Henryk Pietraszewski, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia

Ks. Bogdan Giemza SDS
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Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne
spoczywanie.
-7-

Poniedzia³ek 30 sierpnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Alojzy Brukwicki - 2 r. œm.
Pi¹tek 3 wrzeœnia
8.00 Œp. Felicja K³obuch
6.00 Œp. Anna Szczur
00
12. Œp. Marek Mrowiec
7.00 Œp. Wanda We³na
00
18. Œp. Józef Adamczyk
7.30 Œp. Nikodem Kosiñski
Œp. Anna Sobczyñska
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzecgy nasze
i ca³ego œwiata
Wtorek 31 sierpnia
12.00 Œp. Maria Ziaja, Anna, Agnieszka,
6.00 Œp. Anna Szczur
Andrzej, Sylwek i bracia Goryl
7.00 Œp. Felicja K³obuch
16.30 Œp. Felicja K³obuch
8.00 Œp. Wanda We³na
18.00 Œp. Bronis³awa B¹k
12.00 Œp. Jerzy Dziewi¹tka - 8 r.œm.
00
Œp. Kazimierz Dudziak
18. Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Sobota 4 wrzeœnia
Œp. Kazimierz Dudziak
6.00 Œp. Anna Szczur
Œroda 1 wrzeœnia
7.00 Œp. Felicja K³obuch
6.00 Œp. Wanda We³na
7.30 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
7.00 Œp. Felicja K³obuch
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
7.30 Œp. Józef Baklarz
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
8.00 Rozpoczêcie Roku Szkolnego
o b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
00
12. Œp. Stanis³aw Zaorski - 5 r. œm.
12.00 Za Koœció³,Ojca œwBenedykta XVI,o rych³¹
00
18. W intencjach nowennowych
beatyfikacjê S³ugiBo¿ego Jana Paw³a II,za Duchowieñ
Za ¿ywych
stwo,Ojczyznê,RadioMaryja iTVTrwam
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy, Szymona, Jaros³awa
18.00 Sp. Krystyna Galas - 6 r. œm. i zmarli rodzice
Za zmar³ych
Œp. Sabina i Aleksander Kucia
Œp. Danuta Mrowiec
Niedziela 5 wrzeœnia
Œp. Anna Szczur
6.00 Œp. Ewa i Ludwik Witek, syn Boles³aw
Œp. Marcin Ramuciñski
7.30 Œp. Stanis³aw Malec - 6 r. œm.
Œp. Stanis³aw Bando³a
Œp. Rozalia R¹czkiewicz i zmarli z rodz.
Œp. Anna Sobczyñska
9.00 Œp. Bronis³awa Skoczylas
Œp. Kazimierz Dudziak
10.00 Roków
Œp. Zbigniew Bukin
10.30 Œp. W³adys³aw Ry³ko - 9 r. œm.
12.00 O b³og.Bo¿e dla Edyty iPaw³a Musia³ w 10 r. œlubu
Czwartek 2 wrzeœnia
13.15 Chrzty
6.00 Œp. Anna Szczur
00
18.00 Œp. Andrzej i Jadwiga Banaœ
7. Œp. Stefan Bernacik
30
7. Œp. Felicja K³obuch
Œwiêci tego tygodnia: w œrodê – wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy, w pi¹8.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
tek – wspomnienie œw. Grzegorza Wielkie12.00 Œp. Wanda We³na
go, papie¿a i doktora Koœcio³a, w sobotê –
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - 3 r. œm.
wspomnienie b³. Stelii Mardosewicz i dzieŒp. Anna Sobczyñska
siêciu Towarzyszek, dziewic i mêczennic
20.00 Œp. Jan Pawe³ II
(ss. Nazaretanek z Nowogródka), w nieO b³. dla rodziny Ma³gorzaty
dzielê – wspomnienie b³. Matki Teresy
- 6 - z Kalkuty, dziewicy.
O zdrowie dla Jerzego

Intencje mszalne:

22. Nied zie la Zwyk ³a - 29 sierpnia 2 010 r.
1. Z woli ks. kardyna³a Stanis³awa Dziwisz ks. Piotr Wiktor w dzisiejsz¹ niedzielê
obejmuje pracê duszpastersk¹ w naszej parafii. Przybywa do nas z Krakowa – Bie¿anowa Nowego. Niech Jezus Chrystus –
Wieczny Kap³an ma w specjalnej opiece
nowoprzyby³ego kap³ana.
2. Z okazji 71. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, w œrodê 1 wrzeœnia o godz.
12.00, odprawimy mszê œw. za ofiary ostatniej wojny.
3. W œrodê rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy na msze œw.:
- godz. 8.00 – dla Zespo³u Szkó³ Œrednich Nr 1 im. Ks. Twardowskiego – dawnej
Budowlanki.
- godz. 9.00 – dla Zespo³u Szkó³ Nr 3 im.
ks. Tischnera, oraz dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marcina Wadowity.
- godz. 10.00 – dla Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 3 z ul. Sienkiewicza.
- godz. 11.00 – dla Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 z ul. S³owackiego.
4. W pierwszy czwartek o godz. 8.30 odprawiamy Godzinê Œwiêt¹. Na godzinê
19.00 zapraszamy Duszpastersk¹ Radê Parafialn¹. W tym dniu mija kolejny miesi¹c
od odejœcia do Domu Ojca naszego najwiêkszego Rodaka – Jana Paw³a II Wielkiego.
Zapraszamy na mszê œw. o godz. 20.00
zw³aszcza uczestników XXV pieszej pielgrzymki z Wadowic na Jasn¹ Górê.
5. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, aby
w tym tygodniu przyst¹pi³a do spowiedzi
i Komunii Œw. na rozpoczêcie roku szkolnego. Zw³aszcza prosimy, aby skorzystali
z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek.
W tym dniu bêdzie spowiada³a wiêksza iloœæ
kap³anów od godz. 6.00 do 8.30, oraz od
godz. 16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
bêdzie o godz. 16.30. M³odzie¿ klasy

III gimnazjum przyjdzie na Mszê Œw. o godz.
18:00 i po niej spotka siê z poszczególnymi
katechetami.
6. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw. o godz.
8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê nawiedzamy
chorych z sakramentami œwiêtymi.
7. Wszystkich uczniów klas pierwszych Szkó³
Podstawowych zapraszamy w niedzielê 5 wrzeœnia na Mszê Œw. o godz. 12.00. W czasie Mszy
Œw. bêdzie poœwiêcenie tornistrów, podrêczników i przyborów szkolnych. Dziewczynki ze
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum zapraszamy
w przysz³¹ niedzielê na godz. 11.00 do salki
w Domu Katolickim na próbê œpiewu.
8. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele i œwiêta, zapraszamy m³odzie¿ na Mszê Œw. o godz.
9.00, a dzieci szkolne na godz. 12.00. W kaplicy domu parafialnego, w ka¿d¹ niedzielê o
godz. 11.30, odprawiamy Mszê Œw. dla ma³ych dzieci wraz z rodzicami.
9. Dni skupienia dla narzeczonych odbywaæ
siê bêd¹ w naszej parafii we wrzeœniu przez
dwie soboty, 04. i 11. wrzeœnia od godz. 16.00
oraz dwie niedziele 05. i 12. wrzeœnia na mszy
œw. o godz. 9.00 i po niej spotkanie w domu
parafialnym, a nie jak dotychczas przez cztery
kolejne niedziele.
10. Od przysz³ej niedzieli msze œw. wieczorne
w niedziele i œwiêta bêd¹ o godz. 18.00. Natomiast Nieszpory i nabo¿eñstwa o godz. 17.30.
Tak bêdzie a¿ do maja przysz³ego roku.
11. W nastêpn¹ niedzielê sk³adka przeznaczona jest na budowê organów.
12. Osiemnasta Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej odbêdzie siê w niedzielê 12. wrzeœnia. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt
przejazdu 8 z³. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Powrót do szko³y

chaæ niekiedy tak¿e z krêgów duchownych.
Zapomina siê nagle o realnym kryzysie
rodziny oraz o wielkim spustoszeniu czasów komunizmu, a tak¿e o wielkich wysi³kach wspó³czesnych œrodowisk neoliberalnych, podejmuj¹cych wyrafinowane œrodki niszczenia religijnoœci i wiary. Dziœ rodzina zdyspensowa³a siê od rodzinnej katechizacji i wspólnej codziennej modlitwy.
Niewykorzystana zosta³a w pe³ni trwaj¹ca
sporo lat tendencja poszukiwania wspólnoty, jako miejsca odnajdywania swojej chrzeœcijañskiej to¿samoœci.
Problemem wspó³czesnej katechizacji nie
jest jej miejsce, to znaczy szko³a. Problemem jest przywrócenie wewnêtrznej mocy
polskiej rodzinie, powszechne pog³êbienie
wiary, czytelnictwo prasy religijnej itd.
I tu jest wielkie wo³anie o kap³añsk¹ i apostolsk¹ gorliwoœæ chrzeœcijan, oraz o pomys³owoœæ w odbudowaniu atmosfery entuzjazmu wobec katechezy w szkole. Nie
wiem, sk¹d dawniej katecheci brali œrodki
i czas na poœwiêcenie siê dzieciom i m³odzie¿y po lekcjach, mimo ¿e katechizowali
po 30-35 godzin tygodniowo!
Wa¿nym warunkiem skutecznej formacji
jest katecheza rodzinna, a w niej – w moim
odczuciu – pierwszym krokiem jest zaufanie do wysi³ków katechetów. Dzieci zaniedbane w modlitwie, bez wspólnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, wchodz¹c
w trudny okres czasów gimnazjalnych, duchowo pustoszej¹ i staj¹ siê rzeczywiœcie
wielkim pytaniem i wielkim niepokojem
dla swoich katechetów. Przy tej okazji trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e powrót katechezy do
szkó³ œwiadczy³ o „normalnieniu” relacji
Koœció³ – szko³a i o rozbiciu myœlowego
„getta” w sprawach relacji wiara – rozum,
czego we wspó³czesnej kulturze pomin¹æ
siê nie da.

Od najbli¿szej œrody rozpoczynamy nowy
rok szkolny 2010/2011. Zapraszam dzieci
i m³odzie¿ poszczególnych szkó³ na msze
œw. rozpoczynaj¹ce rok szkolny. Zdajê sobie sprawê, ¿e tylko wspólny wysi³ek rodziców, nauczycieli, wychowawców, dzieci
i m³odzie¿y przyniesie pozytywne efekty.
Nauka religii w szkole jest osi¹gniêciem
Wolnej Polski po zniewoleniu komunistycznym. To wielkie osi¹gniêcie niesie w sobie okreœlone zagro¿enie dla wiary. Bardzo profesjonalnie mówi o tym ks. abp Józef
Michalik – Przewodnicz¹cy Episkopatu
Polski. Przytaczam jego wypowiedŸ:
„W dniu 3 sierpnia minê³a 20. rocznica podjêcia decyzji o powrocie katechezy do szkó³.
Koœció³ po latach odmawiania mu prawa do obecnoœci w ¿yciu publicznym,
a ju¿ szczególnie eliminowany z miejsc
kszta³cenia m³odzie¿y i dzieci, wypracowa³, i to z niema³ym trudem, przy sprzeciwie komunistów swój sposób przekazywania orêdzia Ewangelii przez wybudowane
salki katechetyczne. Dwadzieœcia lat temu
funkcjonowa³y one ju¿ na pewnym poziomie. Jednak¿e w du¿ych aglomeracjach
miejskich, gdzie nasycenie szkó³ by³o du¿e,
„technicznie” niemo¿liwe by³o objêcie katechizacj¹ wszystkich. Brakowa³o godzin
po lekcjach, a i si³y ksiê¿y te¿ nie by³y niewyczerpane.
Katecheza wreszcie wróci³a do szko³y
mimo agresji liberalnych kó³. Dziœ nie
kwestionuje siê ju¿ prawnych aspektów
obecnoœci katechezy w szkole, pojawiaj¹
siê natomiast g³osy obwiniaj¹ce kryzys
wiary, przejawiaj¹cy siê zanikiem obecnoœci ludzi m³odych w koœcio³ach, w³aœnie
powrotem katechezy do szkó³. G³osy te s³y-4-

by wiêksza, a nie wiem, czy w niektórych
okrêgach Polski nawet mniejsza.”
Dziêkujê ks. Arcybiskupowi za mocny
i jasny g³os wypowiedziany w sprawie
wspó³czesnej katechizacji w szkole.

Odpowiadam te¿ na postawione mi kiedyœ pytanie: Tak, jestem g³êboko przeœwiadczony, ¿e gdyby katecheza by³a dzisiaj przy parafiach, frekwencja dzieci
i m³odzie¿y w koœcio³ach wcale nie by³a-

Ks. Jakub Gil

Pielgrzymka do Tuchowskiej Pani
21 lipca 2010 roku 24-osobowa grupa
z ks. Maciejem Œciborem pojecha³a na kolejna wakacyjn¹ pielgrzymkê do Tuchowa. Po drodze odwiedziliœmy Por¹bkê
Uszewsk¹ zwan¹ Polskim Sanktuarium
Lourdeñskiej Pani. Grota Matki Bo¿ej
z Lourdes w Por¹bce Uszewskiej usytuowana jest na malowniczym wzniesieniu
o nazwie Godów. Frontowa elewacja groty imituje naturaln¹ ska³ê. Do budowy wykorzystano miejscowy kamieñ – piaskowiec. We wnêce zewnêtrznej œciany umieszczono statuê Niepokalanej. Pomys³odawc¹
i inicjatorem budowy groty by³ ówczesny
wikary w Por¹bce Uszewskiej ks. Jan Palka. 8 grudnia 1904 r. w œwiêto Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia Groty.
Co roku przybywa tu wielu pielgrzymów.
Stamt¹d pojechaliœmy do Tuchowa, miasta o ciekawej historii, pierwsza wzmianka o mieœcie pochodzi z 1105 roku. Najpierw udaliœmy siê do zabytkowego koœcio³a pw. Œw. Jakuba wybudowanego (po
raz trzeci) w latach 1791-1794. Wewn¹trz
zachowa³o siê rokokowe i klasycystyczne
wyposa¿enie. W g³ównym o³tarzu znajduje siê obraz œw. Jakuba. Wiêkszego Aposto³a w stroju pielgrzymim. Œwi¹tynia ta
jest koœcio³em Jubileuszowym w Roku œw.
Jakuba. Przed wizerunkiem œwiêtego odmówiliœmy Litaniê do œw. Jakuba Aposto³a i Patrona Pielgrzymów. Na tablicy przed
koœcio³em znajdowa³a siê tablica obrazu-

j¹ca drogi Œwiêtego w Polsce, a g³ównie
w Ma³opolsce. Tuchów to jedno z tych
miejsc. Muszla œw. Jakuba jest obok ¿ó³tej
strza³ki g³ównym drogowskazem na Drodze œw. Jakuba.
Z centrum z mieszkank¹ Tuchowa przeszliœmy w stronê drugiego sanktuarium.
Zobaczyliœmy jak ogromne szkody wyrz¹dzi³a rzeka Bia³a w ci¹gu ostatniej powodzi. Domy zalane by³y po same dachy, stoj¹
puste, ludzie zbijaj¹ tynki, susz¹, sprz¹taj¹,
mieszkaj¹ u znajomych, w kontenerach. By³
to widok wstrz¹saj¹cy, dziêkowaliœmy
Bogu, ¿e myœmy tego nie doœwiadczyli.
W Sanktuarium Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, Pani Ziemi Tarnowskiej
przed cudownym Jej wizerunkiem, który
przywêdrowa³ tu w po³owie XVI wieku
uczestniczymy we mszy œw. odprawionej
przez ks. Macieja. Matka Bo¿a, przedstawiona jest jako niezwykle piêkna, m³oda
kobieta, o ogromnych, szeroko otwartych
oczach, promieniej¹ca prawdziwie matczyn¹ mi³oœci¹. Dzieci¹tko Jezus lew¹
r¹czk¹ b³ogos³awi, a praw¹ spoczywa na
b³êkitnej kuli zakoñczonej krzy¿ykiem, która oznacza glob ziemski lub wszechœwiat.
Jest to wymowny symbol panowania Chrystusa nad œwiatem. Maryja zaœ, jako najpiêkniejszy kwiat raju, w prawej d³oni trzyma rozkwit³¹ ró¿ê. Obraz zosta³ ukoronowany 2 paŸdziernika 1904 roku. Po mszy
œw. Ojciec redemptorysta (od 1893 r. Zgro-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

