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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
21. Niedziela Zwyk³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

28 lipca wyruszyli�my
do Szczawnicy. Po dro-
dze zatrzymali�my siê na
prze³êczy Snozka, gdzie
podeszli�my do pomnika

zwanego �graj¹ce ograny� artysty W³.
Hasiora. Tam ksi¹dz Infu³at Jakub Gil
wzbogaci³ nasz¹ wiedzê o ró¿ne cie-
kawostki. Przeje¿d¿ali�my obok Jezio-
ra Czorsztyñskiego. Pojechali�my do
Jaworek i z parkingu wyruszyli�my do
W¹wozu Homole. By³o to niezwyk³e

Radosny czwartek w Szczawnicy
miejsce, �rodkiem
w¹wozu p³yn¹³ stru-
myk z krystalicznie
czyst¹ wod¹. Z Jaworek wrócili�my do
centrum Szczawnicy. Kolejk¹ krzese³-
kow¹ wyjechali�my na szczyt Paleni-
cy (719m). Tam obserwowali�my pa-
sma gór, widzieli�my Trzy Korony, na
dó³ zjechali�my te¿ kolejk¹. Ze
Szczawnicy wyruszyli�my w drogê
powrotn¹.

Weronika Bere¿an, Ala Wiktor
Wchodz¹c w Twoj¹ g³êbiê,

chcemy podj¹æ postanowienia

i przyj¹æ postawy niezwykle wa¿ne

trwa³e decyzje, istotne wybory,

odpowiadaj¹c naszemu chrze-

�ciajñskiemu powo³aniu.

Wierz¹c, maj¹c nadziejê i kochaj¹c

adorujemy Ciê

w prostej postwie obecno�ci

ciszy, oczekiwania,

co chce byæ równie¿ wyrazem

odpowiedzi za s³owa:

Zostañcie tu i czuwajcie ze

Mn¹!�

Ojciec �wiêty przez ca³y Ponty-

fikat ukazywa³ nam, ¿e modlitwa

jest czym� najwa¿niejszym w ¿yciu

chrze�cijanina

Rodzina Bernat
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZLISTU�WIÊ-
GOPAW£AAPOSTO£ADORZYMIAN:

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
PROROKAIZAJASZA:
Iz 22, 19-23

Hymn na cze�æ m¹dro�ci Bo¿ejKlucz domu Dawidowego

Ty jeste� Piotr - Opoka i na tej opoce zbudujê mój Ko�ció³,
a bramy piekielne go nie przemog¹.

EWANGELIA: Mt 16, 13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Rz 11, 33-36

Gdy Jezus przyszed³ w okolice Cezarei Filipowej, pyta³ swych uczniów: «Za
kogo ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³owieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków». Jezus zapyta³ ich: «A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Odpowie-
dzia³ Szymon Piotr: «Ty jeste� Mesjaszem, Synem Boga ¿ywego». Na to Jezus
mu rzek³: «B³ogos³awiony jeste�, Szymonie, synu Jony. Albowiem cia³o i krew
nie objawi³y ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otó¿ i Ja tobie po-
wiadam: Ty jeste� Piotr - Opoka i na tej opoce zbudujê mój Ko�ció³, a bramy
piekielne go nie przemog¹. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane w niebie». Wtedy przykaza³ uczniom, aby nikomu nie mó-
wili, ¿e On jest Mesjaszem.

Dzi� JEZUS pyta swoich uczniów, którzy chodz¹ za NIM, co ludzie mówi¹
o NIM. Odpowiadaj¹, ¿e jest: Janem Chrzcicielem, Eliaszem, Jeremiaszem. Wresz-
cie pyta Aposto³ów. Piotr odpowiada �Ty jeste� Mesjasz, Syn Boga ¯ywego�
(Mt 16,16). Uczniowie wiedza. Ludzie my�l¹: jeste� uczniem? Wielu z nas nie
zna Chrystusa. Nie jest ON dla nas BOGIEM. Traktujemy GO, jak pogotowie
ratunkowe. W chwilach rozpaczy, choroby, strachu, czy lêku. Je�li jeste� praw-
dziwym uczniem CHRYSTUSA, to jest ON dla ciebie Wszystkim.

Maria Zadora

bione winnymi gronami. W centrum
znajduje siê tabernakulum, a nad nim
cudowny obraz w otoczeniu anio³ów.
W górnej czê�ci bazyliki ogl¹damy
piêkne malowid³a o tematyce religij-
nej, kaplice �w. Jadwigi Królowej,
�wiêtej Rodziny, Mariañsk¹, Dusz
Czy�æcowych, �wiêtego Franciszka,
Micha³a Archanio³a, Serca Jezuso-
wego. W dolnej czê�ci najpiêk-
niejsz¹ kaplicê Trójcy �wiêtej
w kszta³cie rotundy, która by³a od-
dana jako pierwsza w powstaj¹cej
bazylice. Inne kaplice to: Kap³añ-
ska, 108 Mêczenników, Piety. Po-
wsta³a te¿ nowa po�wiêcona b³ogo-
s³awionemu Janowi Paw³owi II,
gdzie znajduje siê obraz B³ogos³a-
wionego i fotel, na którym siedzia³
Papie¿ w czerwcu 1999r. W tej ka-
plicy modlimy siê, �piewamy Bar-
kê. Na naszej trasie jest 141,5 m
wie¿a, posiadaj¹ca taras widokowy
na 114 m. Wyje¿d¿amy wind¹ na
28 piêtro, niektórzy wychodz¹ po
762 schodach. Z góry podziwiamy

panoramê Lichenia i okolic. O godz.
19.00 przed Cudownym Obrazem Mat-
ki Bo¿ej Licheñskiej uczestniczymy we
mszy �w., jednym z koncelebrantów jest
ks. Infu³at Jakub Gil. Dziêkujemy za
okazane ³aski i prosimy o nowe. O
godz. 21.00 bierzemy udzia³ w Apelu
Maryjnym, który ma trochê inn¹ for-
mê jak w Czêstochowie.
Drugi dzieñ pobytu w Licheniu roz-
poczynamy uczestnictwem o godz.
6.00 w ods³oniêciu obrazu, mszy �w.,
modlimy siê �Bolesna Królowo Pol-
ski, módl siê za nami�.
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w czerw-
cu 1999 roku powiedzia³: ��dziêku-
jê Opatrzno�ci Bo¿ej, ¿e na szlaku
mojej pielgrzymki, jest to w³a�nie
Sanktuarium, ¿e mogê spotkaæ siê
z wami w otoczeniu wiosennej przy-
rody, na tym piêknym malowniczym
wzgórzu, w�ród pó³ i lasów, aby do-
konaæ po�wiêcenia nowej �wi¹tyni ku
czci Bo¿ej Rodzicielki�. My te¿ dziê-
kujemy, ¿e mogli�my byæ i modliæ siê
w tym niezwyk³ym miejscu. cdn

21 lipca 2011r. pojechali�my do
Zakopanego. Z parkingu pod skocz-
niami poszli�my do Ku�nic, widzie-
li�my doln¹ stacjê kolejki na Kaspro-
wy Wierch. Zacz¹³ padaæ deszcz
i schowali�my siê w restauracji. Kie-
dy przesta³o padaæ wyruszyli�my
w górê na Kalatówki do pustelni Bra-
ta Alberta. W kaplicy znajduje siê

�Za kogo ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³owieczego?� Mt 16,13 Radosny Czwartek w Zakopanem
przepiêkny krzy¿. �wiêty Brat Albert
pomaga³ biednym. Pogoda nie by³a
dobra, co chwilê pada³ deszcz. Po zje-
dzeniu obiadu w restauracji wyruszy-
li�my w drogê powrotn¹. Zatrzymali-
�my siê w Ksiê¿ówce, gdzie przed
pomnikiem Papie¿a robili�my zdjêcia.
Zmokniêci wrócili�my do autobusu
i pojechali�my do Wadowic.

Dominik Warcha³
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 26 sierpnia
6.00 �p. Józef Drabek
7.00 �p. Stanis³awa, Stefan, Edward, Halina,

Florentyna, W³adys³aw Jêdrzejewscy
8.00 �p. Józef Zamys³owski
12.00 �p. Teresa Nogala
18.00 �p. Stefan Garlacz

�p.FranciszekCholewa-15r.�m.izmarlizrodziny
Sobota 27 sierpnia
6.00 �p. Józef i Kunegunda Filek
7.00 �p. Józef Zamys³owski
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Szczepana

i Marii w 23 r. �lubu
12.00 �p. Teresa Nogala
18.00 �p. KrystynaWójtowicz - 4 r. �m.

�p. Jan, Apolonia Romañscy
�p. Ryszard i Jan
�p. Leokadia i Stefan K¹dzio³ka

Niedziela 28 sierpnia
6.00 Sp. Teresa Mirocha
7.30 �p. Stanis³awMalec - 7 r. �m.

�p. Julia, Franciszek Srokosz
9.00 �p. Jan B¹k - 16 r. �m. i ¿ona Janina
10.00 Roków: �p. Micha³ Sikora
10.30 Dziêkczynna dla Miros³awy i Jana Dziwisz

w 25 r.�lubu
12.00 �p. Weronika Szostek
13.15 �p. Józef Zamys³owski
19.00 �p. Marian Oboza

Czwartek 25 sierpnia
6.00 �p. Józef Zamys³owski
7.00 �p. Józef Drabek
8.00 �p. Teresa Nogala
12.00 �p. Kazimierz Bi³ka
18.00 �p. Kazimierz Kozio³ - 3 r. �m.

�p. Wiktoria i Stanis³aw Szczygie³
�p. Zofia Krawczyk - 1 r.�m.

Poniedzia³ek 22 sierpnia
6.00 �p. Kazimierz Bi³ka
7.00 �p. Teresa Mikucka z rodzin¹,

Krystyna Nicieja
8.00 �p. Teresa Nogala
12.00 �p. Józef Zamys³owski
18.00 �p.Karol Rajda - 5 r. �m.

�p. Józef Drabek
Wtorek 23 sierpnia
6.00 �p. Józef Zamys³owski
7.00 �p.RozaliaiSzczepanGóra,HenrykSkórka
8.00 �p. Irena Jarzynka i jej rodzice
12.00 �p. Teresa Nogala
18.00 �p. Jan Ciep³y

Sp. Józef Drabek
�roda 24 sierpnia
6.00 �p. Czes³awa Korona - 6 r.�m.
7.00 �p. Józef Szczur
8.00 �p. Maria Krzemieñ
12.00 �p. Krystyna i AdamWalczak

�p. Zofia i Stefan Kasprzyccy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
Ozdrowieib³og.Bo¿edlaMartyiPiotraw28r.�lubu
W intencji nowo¿eñców Pauliny i Sylwestra

Za zmar³ych
�p. Józef Drabek
�p. Jan Ciep³y
�p. Maria Lasek
�p. Zbigniew Karelus
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
�p. Kazimierz Bi³ka
�p. Maria Maryniarczyk
�p. Marian Boda - 5 r.�m.
�p. Kazimierz Paw³owski
�p. Kazimierz Ksi¹¿ek
�p. Zofia Rogowska
�p. Bogumi³a Le�niak
�p. Ewa Matejko
�p. Jan Ka³u¿a
�p. Julian Drapa
�p. El¿bieta Sadowska
�p. UrszulaWisiorek
�p. Stanis³aw Pupek, zmarli z rodzin
Szymczyków i Pupków

21. Niedziela Zwyk³a - 21 sierpnia 2011

/-/ ks. Stanis³aw Ja�kowiec � Proboszcz

1. W �rodê, na Nowennie do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziêkujemy za tegoroczne zbiory.
2. W ramach �Radosnych Czwart-
ków� dla dzieci � jedziemy na �nie-
¿nicê i do Pasierbca. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt 5 z³.
3. Spotkanie Honorowej Stra¿y
Serca Bo¿ego odbêdzie siê w czwar-
tek o godz. 16.30.
4. Zapraszamy na pielgrzymki:
- W pi¹tek 26 sierpnia pielgrzymu-
jemy do £agiewnik: do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego i Sanktuarium
b³og. Papie¿a Jana Paw³a II. Wyjazd
o godz. 14.00. Koszt przejazdu 15 z³.
- Dziewiêtnasta Pielgrzymka Rodzin
do Kalwarii Zebrzydowskiej odbêdzie
siê w niedzielê 11 wrze�nia. Wyjazd
godz. 7.30. Koszt przejazdu 10 z³.
- Dwudniowa pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Kodniu
nad Bugiem, przez Jêdrzejów, Skar-
¿ysko Kamienna oraz Lublin odbê-
dzie siê 1 i 2 pa�dziernika. Wyjazd
o godz. 6.00. Koszt przejazdu 150 z³.
5. Zapraszamy parafian na nocne
czuwanie na Jasnej Górze, które od-
bêdzie siê z 2 na 3 wrze�nia. Wyjazd
w pi¹tek 2 wrze�nia o godz. 17.00.
Powrót w sobotê 3 wrze�nia ok. godz.
7.00 rano. Koszt przejazdu 30 z³. Pro-
simy o zabranie krzese³ek.
6. W przysz³¹ niedzielê Zespó³
Charytatywny zbiera ofiary na po-
moc na zakup przyborów szkolnych
dla biednych dzieci.
7. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we
wrze�niu przez dwie soboty, 03 i 10
wrze�nia od godz. 16.00 oraz dwie nie-
dziele 04 i 11 wrze�nia na mszy �w.
o godz. 9.00 i po niej spotkanie w

domu parafialnym, a nie jak dotych-
czas przez cztery kolejne niedziele.
8. Zebranie Duszpasterskiej Rady
Parafialnej odbêdzie siê w niedzielê
04 wrze�nia o godz. 16.00.
9. Od niedzieli 4 wrze�nia msze �w.
wieczorne w niedziele i �wiêta bêd¹
o godz. 18.00. Natomiast Nieszpory
i nabo¿eñstwa o godz. 17.30. Tak bê-
dzie a¿ do maja przysz³ego roku.
10. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z
naszego regionu.
11. �wiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek � wspomnienie Naj�w. Maryi
Panny Królowej, w �rodê � �wiêto
�w. Bart³omieja, aposto³a, w pi¹tek �
Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Maryi Pan-
ny Czêstochowskiej � z racji Uroczy-
sto�ci w tym dniu nie obowi¹zuje
wstrzemiê�liwo�æ od pokarmów miê-
snych i zachowania dnia pokuty,
w sobotê � wspomnienie �w. Moniki,
w niedzielê � wspomnienie �w. Au-
gustyna, biskupa i doktora Ko�cio³a.
12. Parafianie z Barwa³du Dolnego
zwracaj¹ siê z pro�b¹ o pomoc
w wybudowaniu placu zabaw dla
dzieci. Nie chodzi o finanse, ale g³os
z³o¿ony za pomoc¹ strony interneto-
wej. Szczegó³y na og³oszeniu w ga-
blocie parafialnej.
13. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, oraz pielgrzy-
mom odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Niech Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Po-
mocy ma w opiece solenizantów i ju-
bilatów nadchodz¹cych dni.
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B³ogos³awiona noc
Z rado�ci¹ wyczekujê nocnego czu-
wania na Jasnej Górze wiernych wraz
z kap³anami naszego dekanatu.
W naszym dekanacie jest 10 parafii.
W ubieg³ym roku w nocnym czuwa-
niu bra³o udzia³ 10 duszpasterzy
wraz z rzesz¹ ok. 600 wiernych. Cie-
szê siê, ze i w tym roku wybieraj¹
siê kap³ani wraz z wiernymi z po-
szczególnych parafii naszego deka-
natu. Ta �wiêta, jasnogórska noc, jest
okazj¹ do jeszcze wiêkszego rozmo-
dlenia, tak pasterzy jak i ich owczar-
ni. Jest to kolejna okazja, aby do-
�wiadczyæ ewangelicznej prawdy:
�Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
wiele owoców przyniesie. Beze Mnie
nic uczyniæ nie mo¿ecie. Wszystko
mogê w tym, który Mnie umacnia�.
U stóp Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
po raz kolejny u�wiadamiamy sobie,
¿e sama akcyjno�æ, a tak¿e aktyw-
no�æ na polu ewangelizacyjnym na
nic siê zda, je�li nie jest dog³êbnie
omodlona. �Marto, Marto troszczysz
siê i niepokoisz o wiele. Maryja
lepsz¹ cz¹stkê obra³a, która Jej nie
bêdzie odjêta�. Zabiegana Marta

i rozmodlona Maryja. W pracy dusz-
pasterskiej jedna i druga postawa jest
konieczna. Wspó³czesny Najwy¿szy
Kap³an B³ogos³awiony Jan Pawe³ II
Wielki jest dla nas wzorem niezwyk³e-
go rozmodlenia, jak równie¿ nieby-
wa³ej aktywno�ci. Jego rêce w modli-
twie wzniesione do Boga, a stopy
wci¹¿ pod¹¿aj¹ce w kierunku cz³owie-
ka. To jest wzór postêpowania wspó³-
czesnego chrze�cijanina. Czy to ka-
p³ana, czy te¿ katolika �wieckiego.
B³ogos³awiony Janie Pawle II, wy-

praszaj ³askê na�ladowania Twojej
postawy w ¿yciu naszym.
Co roku mamy inny temat czuwa-
nia modlitewnego. Tym razem pra-
gniemy omodliæ diecezjaln¹ peregry-
nacjê obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego
wraz z relikwiami �w. Siostry Fausty-
ny i b³og. Jana Paw³a II. Rozpocznie
siê w naszej parafii w niedzielê
16 pa�dziernika i zakoñczy w ko�cie-
le mariackim w czerwcu 2013. Tema-
tem naszego czuwania bêdê uczynki
mi³osierne co do duszy. Chcemy prze-
¿yæ noc czuwania wed³ug nastêpuj¹-
cego planu. S¹ to tematy poszczegól-
nych rozwa¿añ modlitewnych:

Pielgrzymka do Lichenia i Torunia cz.I
W dniach 26 i 27 lipca 2011 roku
odby³a siê pielgrzymka do Lichenia
i Torunia. Opiekunem duchowym 50-
osobowej grupy pielgrzymów by³
ks. infu³at Jakub Gil.
Pobyt w Licheniu zaczêli�my od
wêdrówki po lesie grêbliñskim, od
znajduj¹cej siê przy bramie kaplicy
upamiêtniaj¹cej objawienia Matki
Bo¿ej. W g³êbi lasku byli�my przy
kapliczce wzniesionej na miejscu
Drugiego Objawienia. Pami¹tkowa
sosna, na której wisia³ cudowny ob-
raz umieszczona jest w kapliczce
wykonanej z czerwonej ceg³y. No-
wym obiektem na skraju lasu jest
ko�ció³ Matki Bo¿ej 10 Cnót Ewan-
gelicznych, a obok niego Klasztor
Sióstr Anuncjatek. Siostry podjê³y
decyzjê, ¿e za³o¿¹ swój pierwszy
w Polsce klasztor w lesie grêbliñskim,
gdzie zaczê³a siê historia licheñskie-
go Sanktuarium. Zainteresowanie
tym miejscem wziê³o siê z bardzo
du¿ego podobieñstwa ³¹cz¹cego Za-
kon Sióstr Anuncjatek oraz Zgroma-
dzenia Ksiê¿y Marianów, które opie-
kuje siê Sanktuarium. Obie wspólnoty
³¹czy³y duchowo�æ Maryjn¹, bo-
wiem oba zakony za zasadê ¿ycia
przyjê³y regu³ê Dziesiêciu Cnót Naj-
�wiêtszej Maryi Panny.
Po zakwaterowaniu i odpoczynku
udajemy siê na modlitwê i zwiedza-
nie obiektów licheñskich. Kierujemy
siê do ko�cio³a �w. Doroty, gdzie kie-
dy� znajdowa³ siê cudowny obraz
Matki Bo¿ej Licheñskiej, który 2 lip-

ca 2006 roku zosta³ przeniesiony do
o³tarza g³ównego bazyliki mniejszej.
Wnêtrze ko�cio³a zosta³o piêknie od-
nowione. W o³tarzu g³ównym obraz
�w. Doroty, dwie nowe kaplice �
Matki Bo¿ej Licheñskiej z kopi¹ cu-
downego obrazu, kaplica Jezusa Mi-
³osiernego, odmawiamy w niej koron-
kê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Z ko�cio³a idziemy na o³tarz polo-
wy, gdzie w 1967 r. dokonano ko-
ronacji cudownego obrazu. Wêdru-
j¹c Drog¹ Królewsk¹ przechodzimy
obok pomnika Tomasza K³osow-
skiego, figury Dobrego Pasterza,
Polonii. W podziemnej kaplicy
�wiêtego Krzy¿a modlimy siê przed
krucyfiksem przestrzelonym w cza-
sie II wojny �wiatowej w 1944r.
przez Bertê Boner, wychowawczy-
niê Hitlerjugend.
Jednym z oryginalniejszych miejsc
w sanktuarium licheñskim jest Gol-
gota. Sztucznie usypana 25 metrowa
kamienna góra, z labiryntem koryta-
rzy, grot, kapliczek, stacjami Drogi
Krzy¿owej. Na Golgocie rozwa¿amy
kolejne Stacje Drogi Krzy¿owej.
Z Golgoty udajemy siê do licheñskiej
bazyliki. Do górnej czê�ci wchodzi-
my po 33 stopniach schodów. W naj-
wa¿niejszej czê�ci �wi¹tyni � prezbi-
terium, na podwy¿szeniu stoi o³tarz
g³ówny, a za nim konfesja w kszta³-
cie baldachimu, podtrzymywanego
przez krêcone z³ote kolumny ozdo-

21.30 � Grzesz¹cych upominaæ � Wadowice, Ofiarowania NMP, oo. Karmelici,
22.00 � Nieumiejêtnych pouczaæ � Witanowice,
23.00 � W¹tpi¹cym dobrze radziæ � Wysoka i Marcyporêba,
24.00 � Strapionych pocieszaæ � temat kazania na mszy �w.
1.00 � 1.30 � przerwa
1.30 � Krzywdy cierpliwie znosiæ � Tomice
2.00 � Urazy chêtnie darowaæ � Radocza i T³uczañ,
3.00 � Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych � Chocznia,
4.00 � Modlitwa o Ducha mi³osierdzia � Wo�niki.


