Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewn¹
rêkê, dobre oko, doskona³¹ uwagê, bym nie pozostawi³ za sob¹ p³acz¹cego cz³owieka. Ty jesteœ
Dawc¹ ¯ycia - proszê Ciê przeto,
spraw bym nie sta³ siê przyczyn¹ kalectwa czy œmierci tych, którym Ty
da³eœ ¿ycie. Zachowaj, o Panie,
wszystkich którzy bêd¹ mi towarzy-

szyæ od jakichkolwiek
nieszczêœæ i wypadków. Naucz mnie, bym
kierowa³ pojazdem dla dobra drugich
i umia³ opanowaæ pokusê przekraczania granicy bezpieczeñstwa szybkoœci. Spraw, aby piêkno tego œwiata,
który stworzy³eœ, wraz z radoœci¹ Twej
³aski, mog³y mi towarzyszyæ na
wszystkich drogach moich. Amen
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
17. Niedziela Zwyk³a
Bo¿e w Trójcy Przenajœwiêtszej,
dziêkujemy Ci za to, ¿e da³eœ nam
papie¿a Jana Paw³a II. On ca³kowicie zawierzy³ nas Bo¿emu Mi³osierdziu i wstawiennictwu Matce Przenajœwiêtszej. Wskaza³
nam drogê, któr¹ mamy iœæ. Naucza³ kochaæ i przebaczaæ,
umacnia³ nas w wierze. To On

fot. S. M¿yk

Bo¿e pob³ogos³aw naszej podró¿y. Spraw abym jecha³ bezpiecznie i szczêœliwie dotar³ do celu. Bo¿e prowadŸ! Œwiêty Krzysztofie, módl siê za nami!
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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pokaza³ nam, jak nale¿y nieœæ
krzy¿ Chrystusa. Odszed³ do Ojca
w niebie, ale w naszych sercach pozostanie na zawsze.
Wies³awa Zajdel z rodzin¹

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 3, 5. 7-12
Modlitwa Salomona o m¹droœæ

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 8, 28-30
Bóg przeznaczy³ nas,
abyœmy byli podobni do Jego Syna

Wys³awiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
¿e tajemnice królestwa objawi³eœ prostaczkom

EWANGELIA:
Mt 13, 44-52 Przypowieœci o skarbie, o perle i o sieci
Jezus opowiedzia³ t³umom tak¹ przypowieœæ: «Królestwo niebieskie podobne
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz³ go pewien cz³owiek i ukry³ ponownie.
Uradowany poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ tê rolê. Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do kupca, poszukuj¹cego piêknych pere³. Gdy znalaz³
jedn¹ drogocenn¹ per³ê, poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ j¹. Dalej,
podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniaj¹cej
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy siê nape³ni³a, wyci¹gnêli j¹ na brzeg i usiad³szy,
dobre zebrali w naczynia, a z³e odrzucili. Tak bêdzie przy koñcu œwiata: wyjd¹
anio³owie, wy³¹cz¹ z³ych spoœród sprawiedliwych i wrzuc¹ w piec rozpalony;
tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów. Zrozumieliœcie to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzek³ do nich: «Dlatego ka¿dy uczony w Piœmie,
który sta³ siê uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny,
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Oto s³owo Pañskie

„

Królestwo Bo¿e podobne jest do skarbu ukrytego w roli...”

Nie jesteœmy zadowoleni z siebie.
Kole¿anka „zrzuci³a” 10 kilogramów. Ja te¿ chcê byæ szczup³a. Kolega ma du¿e bicepsy. Coœ muszê
zrobiæ ze swoimi. Czêsto sami sobie
stwarzamy problemy, a potem do
psychologa, do psychiatry, bo czujemy siê Ÿle, bo nie dajemy sobie

z tym wszystkim rady. Aby wejœæ do
Królestwa Bo¿ego nie u¿ywaj „aerobiku”. Potrzebujesz reformy
w œrodku. Masz siê przeobraziæ
w lepszego cz³owieka.
Nie przesadzaj ze swoim wygl¹dem.
Jesteœ per³¹. Do³ó¿ wszelkich starañ,
aby byæ najpiêkniejsz¹.
Ks. St. Gorgol
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modli³ siê: „Pani LudŸmierska, GaŸdzino Podhala módl siê za nami”. Spacerujemy i modlimy siê w Maryjnym
Ogrodzie Ró¿añcowym oraz przed
pomnikiem Jana Paw³a II, monument
ludŸmierski ukazuje Go w pozycji klêcz¹cej z ró¿añcem w d³oni. Starannie
utrzymany ogród jest wspania³ym
miejscem modlitwy – zw³aszcza modlitwy ró¿añcowej, któr¹ b³. Jan Pawe³
II wskaza³ jako drogê rozwoju ¿ycia
chrzeœcijañskiego.
W drodze powrotnej modlimy siê,
œpiewamy, dziêkujemy ks. proboszczowi J. Gilowi za pielgrzymkê pe³n¹
wra¿eñ. Dziêkujemy nie tylko za tê
dzisiejsz¹, ale za wiele, wiele innych,
które nie tylko organizowa³, ale bra³
w nich udzia³ przez 13 lat proboszczowania. Pozwoli³y one na modlitwê
w ró¿nych sanktuariach naszego kraju, a zw³aszcza co miesi¹c w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Mogliœmy poznawaæ piêkno
zabytków sakralnych, zachwycaæ siê
piêknem górzystej ziemi. Pielgrzymka, jako wêdrowanie ku Bogu, zawsze
by³a obecna w ¿yciu ludzi. Tym wêdrowaniem „zarazi³” nas ks. Proboszcz
Jakub Gil, za co sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.
Ks. Proboszcz z dniem 1 lipca 2011r.
przechodzi na emeryturê, ale zostaje
w Wadowicach. Prosimy i liczymy, ¿e
nadal bêdzie organizowa³ pielgrzymki i bêdzie pielgrzymowa³ z nami. Pielgrzymowanie to znak i obraz drogi do
królestwa niebieskiego.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

lany na Wiktorówki do sanktuarium
Królowej Tatr – nazywanej przez
górali Matk¹ Bosk¹ Jaworzyñsk¹.
W prezbiterium piêkny o³tarz wykonany w drewnie w stylu podhalañskim. W jego centrum znajduje siê
figurka Matki Bo¿ej Jaworzyñskiej,
Królowej Tatr, ukoronowana 2 sierpnia 1999 roku przez kardyna³a Franciszka Macharskiego. Przytulne wnêtrze kaplicy zachêca do modlitwy
i refleksji. Uczestniczymy we mszy
œw. odprawionej przez ks. Proboszcza Jakuba Gila, modlimy siê w intencjach, z którymi pielgrzymujemy.
S³uchamy piêknej homilii ks. Infu³ata, który jako wikary w Zakopanem
wêdrowa³ czêsto na Wiktorówki.
Szczególnie utkwi³y nam w pamiêci
dwa wyjœcia z m³odzie¿¹, na pasterkê, bardzo radosne i w noc Sylwestrow¹ trochê inne.
Schodzimy do Zazadniej, gdzie
czeka na nas autokar. Jedziemy do
centrum Zakopanego. Mamy wolny
czas, spacerujemy Krupówkami
i obserwujemy przedziwne widowisko: góry igra³y z nami ods³aniaj¹c
coraz to inny swój fragment, aby
ukazaæ siê w pe³ni. Wysokie szczyty pokryte by³y œniegiem, który
spad³ w nocy. Pogoda w tym dniu
nas zaskakiwa³a.
Z Zakopanego pojechaliœmy do
LudŸmierza, do Matki Bo¿ej Królowej Podhala. Przed cudown¹ figurk¹
z lipowego drewna dziêkujemy za
pielgrzymkê. GaŸdzina Podhala zawsze by³a w sercu b³. Jana Paw³a II,
-7-

Maria Zadora

Poniedzia³ek 25 lipca
6.00 Œp. Zofia Master
7.00 Œp. Zbigniew Karelus
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
12.00 Œp. Jakub i Zofia Paj¹k
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla
ks. Infu³ata od Stra¿y Honorowej
Wtorek 26 lipca
6.00 Œp. Zbigniew Karelus
7.00 Œp. Teresa Mirocha
8.00 Œp. Jakub i Anna
12.00 Œp. Jadwiga Fryc
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Sp. Józef Lurka i Józef Sowa

Intencje mszalne:
Czwartek 28 lipca
6.00 Œp. Maria Lasek
7.00 Œp. Zbigniew Karelus
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
12.00 O b³. Bo¿e i ³aski dla ks. Mariusza z okazji urodzin
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. Jan Kossowski

Pi¹tek 29 lipca
6.00 Œp. Stanis³aw i Marcjanna Kaczmarczyk
7.00 Œp. Teresa Mirocha
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
Œroda 27 lipca
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awa 12.00 Œp. Zbigniew Karelus
oraz za zmar³ych rodziców Jana i Józefê 18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
00
7. Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Józef, Aniela i ich dzieci
8.00 Œp. Stefan Garlacz
12.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Sobota 30 lipca
18.00 W intencjach nowennowych
6.00 Za wstawiennictwem NMP i b³. Jana Paw³a II
Za ¿ywych
o uzdrowienie Kubusia
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Danuty
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
8.00 Œp. S³awomir Balonek - 1 r. œm.
Za zmar³ych
12.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. Marian Oboza
18.00 Œp. Maria i Józef Baranowie
Œp. Krzysztof Jucha
Œp. Stanis³aw Zaj¹c - 2 r. œm.
Œp. Jan Kossowski
Œp. Maria Krzemieñ
Niedziela 31 lipca
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Teresa Mirocha
6.00 Sp. Jan Kossowski
Sp. Józef Zamys³owski
7.30 Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Franciszek Palusiñski
Œp. Maria Maryniarczyk
9.00 Œp. Piotr Byrski - 9 r. œm. i Stanis³awa
Œp. Maria Miarka
10.00 Roków:Ozdrowieib³.Bo¿edlaEmilkiw11r.urodzin
Œp. Kazimierz Paw³owski
10.30 Œp. Ignacy Wêgrzyn
Œp. Józefa i Marian Matia
12.00 Dziêkczynna za 50-lecie kap³añstwa
Œp. Izabela Ceremuga
o. Bronis³awa Mokrzyckiego z proœb¹ o ³askê
Œp. Aniela Michalak
zdrowia za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II
Œp. Anna i Józef Hanusiak i rodzice
15
13.
Œp. Teresa Nogala
Œp. Stanis³awa i Józef Kryjak
00
19. Œp. El¿bieta Mozga³a
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17. Niedziela Zwyk³a - 24 lipca 2011
1. Dzisiaj po ka¿dej mszy œw. – modl¹c siê o szczêœliw¹ jazdê – w koœciele poœwiêcamy kluczyki od samochodów, a na zewn¹trz chêtnym
œwiêcimy samochody. Na o³tarzach
znajduj¹ siê koszyczki, do których
mo¿na z³o¿yæ ofiarê na zakup œrodków transportu dla misjonarzy. Kultura na jezdni, która wyra¿a siê tak¿e w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowi¹zkiem moralnym
ka¿dego chrzeœcijanina. Grzeszy ten,
kto u¿ywaj¹c napojów alkoholowych
kieruje pojazdem – oraz, kto œwiadomie ³amie przepisy drogowe.
2. Jutro œwiêto œw. Jakuba, aposto³a. Polecamy modlitewnej pamiêci
ks. infu³ata Jakuba Gila.
3. W wtorek 26 lipca jest wspomnienie œwiêtych Joachima i Anny
– rodziców Najœwiêtszej Maryi Panny i dziadków naszego Zbawiciela.
Wyrazem naszej chrzeœcijañskiej kultury jest czeœæ i szacunek oraz pomoc ludziom starszym. Matce Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy na Nowennie
polecamy ludzi starszych.
4. W sierpniu Biskupi zwracaj¹
siê z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet
ofiarê abstynencji od napojów alkoholowych. Jest to miesi¹c licznych pielgrzymek i wyj¹tkowych
wydarzeñ w naszej historii. Podjêta abstynencja w tym miesi¹cu bêdzie znakiem wra¿liwoœci na potrzeby moralne narodu. W œrodê na -3-

nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy modlimy siê o trzeŸwoœæ naszego narodu.
5. Zapraszamy dzieci w ramach radosnego czwartku na wycieczkê do
Kluszkowiec, Kroœcienka, Szczawnicy, Jaworek. Wyjazd o godz. 8.00
z placu przy ul. Mickiewicza. Przy
zapisie w zakrystii lub w kancelarii
nale¿y podaæ numer PESEL i adres
zamieszkania.
6. Wspólnota Rycerstwo Niepokalanej organizuje wyjazd do Harmê¿
k/Oœwiêcimia na obchody 70. rocznicy œmierci œw. Maksymiliana Marii
Kolbego – 14 sierpnia br. Wyjazd
o godz. 6.45, koszt 17,- z³. Nabo¿eñstwo „transitus” w Klasztorze
oo. Franciszkanów w Harmê¿ach
o godz. 8.00, po nim przejœcie do obozu KL Auschwitz na uroczyst¹ mszê œw.
7. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i naszej dekanalnej i rodzimej, np. Carolus, Bazylika.
8. Przed nami nowy tydzieñ. Dla
jednych pracy, dla innych to dni wakacji. Prosimy mi³osiernego Boga
o b³ogos³awieñstwo na ka¿dy nadchodz¹cy dzieñ, ¿ycz¹c wszystkim parafianom, goœciom, oraz wypoczywaj¹cym na urlopach radosnych chwil
spêdzanych w jednoœci z Bogiem.
/-/ ks. St. Jaœkowiec – Proboszcz

Dajê ci w rêce b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo
Drogi nasze przepe³nione s¹ ró¿nej
marki samochodami. Ró¿ni ludzie
zasiadaj¹ za kierownic¹. Przygniataj¹
nas katastrofy samolotowe, ale niepomiernie wiêcej ginie ludzi na drogach.
Wystarczy wspomnieæ, ¿e w ostatnich
latach ginie w naszej OjczyŸnie przeciêtnie 5 tys. ludzi. Ma³e miasteczko
przestaje istnieæ.
Materia³y, które do³¹czam do tego
artyku³u maj¹ nam pomóc w rozwa¿nej jeŸdzie.

Wszystkie œrodki techniczne, którymi raczy nas wspó³czesna cywilizacja, mog¹ byæ dla cz³owieka wielkim dobrodziejstwem – niestety s¹
czêsto destrukcj¹ wielu ludzi. To tak¿e ta zasada odnosi siê równie¿ do
œrodków komunikacji.
W ostatnich latach przyby³o niepomiernie du¿o samochodów. Nie jest
ju¿ ¿adnym problemem, aby przeciêtny Polak nie posiada³ samochodu.

Rachunek sumienia kierowcy

1. Czy nie jestem egoist¹ na drodze?
2. Czy nie jestem ostry w s³owach, czynach i gestach wobec innych ludzi na drodze?
3. Czy pamiêtam o modlitwie, kiedy wyruszam w drogê?
4. Czy jestem ¿yczliwy wobec pieszych?
5. Czy zawsze trzeŸwy siadam za kierownicê?
6. Czy dbam o stan techniczny pojazdu, czy zapinam pasy?
7. Czy brawur¹ nie zagra¿am ¿yciu ludzi?
8. Czy pomagam potrzebuj¹cym na drodze?
9. Czy przestrzegam przepisów drogowych?
10. Czy szanujê pracê naszej Policji?
Jakim jestem kierowc¹?

MIVA Polska
Zbli¿a siê XII Ogólnopolski Tydzieñ œw. Krzysztofa /18 -25 lipiec
2011/ og³aszany przez MIVA Polska
- organizacjê, która dzia³a przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
i pomaga polskim misjonarzom
w zdobywaniu œrodków transportu.
Tydzieñ ten prze¿ywany jest
w ³¹cznoœci z polskimi misjonarzami na ca³ym œwiecie, którzy wype³niaj¹ misjê niesienia Chrystusa. Ota-4-

czamy modlitw¹ wszystkich kierowców i podró¿uj¹cych i za wstawiennictwem œw. Krzysztofa wspólnie polecamy Bogu sprawê bezpieczeñstwa
na naszych drogach. Apelujemy do
kierowców o bezpieczn¹, trzeŸw¹
i odpowiedzialn¹ jazdê. Zachêcamy
do wdziêcznoœci Bogu za bezpieczne podró¿e i udzia³u w Akcji
œw. Krzysztof - podaruj 1 grosz za
1 km jazdy bez wypadku na misyjne
œrodki transportu.

W imieniu misjonarzy sk³adam Bóg
Zap³aæ za przekazywan¹ pomoc,
szczególnie za ofiary przekazywane
z okazji parafialnego poœwiêcenia pojazdów. Nie pozostawmy bez wsparKs. Jerzy Kraœnicki Dyrektor MIVA

cia naszych rodaków misjonarzy, którzy nios¹ Chrystusa na krañce œwiata!
Œw. Krzysztofie, módl siê za nami.
Bo¿e, prowadŸ!
Polska (wieloletni misjonarz w RPA)

Przykazania dla kierowców MIVA Polska:
Jesteœ kierowc¹ na drodze 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 niebezpieczeñstwo.
9. Pomagaj potrzebuj¹cym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracê naszej Policji.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do Królowej Tatr
25 czerwca 2011 roku z ks. Infu³atem Jakubem Gilem wyruszamy na
ulubion¹ pielgrzymkê w Tatry. Ju¿ na
pocz¹tku stawiamy sobie pytanie:
„Czy dane nam bêdzie podziwiaæ
piêkno gór?” Pogoda nie zachêca do
wêdrówki, pada deszcz, góry we
mgle. Doje¿d¿amy do Wierchu Poroñca, deszcz przestaje padaæ, podejmujemy decyzjê, wyruszamy zielonym szlakiem na Rusinow¹ Polanê.
Po chwili zaczyna padaæ, zak³adamy
peleryny, rozk³adamy parasole,
deszcz siê nasila, my idziemy dalej.
Wytrawnym pielgrzymom taka pogoda nie przeszkadza, chocia¿
w butach zaczyna chlupaæ woda.

Otuchy dodaje id¹cy na koñcu grupy ks. Infu³at. Po godzinie i 30 minutach docieramy na Rusinow¹ Polanê. Ci, którzy dotarli na miejsce
pierwsi, kilka osób, zobaczyli jeszcze szczyty gór, przecie¿ st¹d jest
najpiêkniejszy widok na Tatry. Dla
pozosta³ych mg³a skutecznie przys³oni³a wszelkie widoki opatulaj¹c góry
gêstawym, jakby lepkim, kokonem,
szczyty zniknê³y za nieprzejrzan¹
zas³on¹. Zaborcza mg³a poch³onê³a
wszystko, wydawa³o siê, ¿e poza ni¹
nic ju¿ nie ma innego. Deszcz nas¹cza³ wilgoci¹ powietrze, trawê, nasze
ubrania. Zeszliœmy z Rusinowej Po-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

