Radosny czwartek w Krakowie
4 sierpnia 2011 roku
odby³a siê wspania³a
wycieczka do Krakowa. Wycieczkê rozpoczêliœmy wspóln¹ modlitw¹. Pierwszym miejscem, które
zwiedzaliœmy by³ Ogród Zoologiczny. Znajdowa³y siê w nim ró¿ne gatunki zwierz¹t z ca³ego œwiata. Jedn¹
z atrakcji ZOO by³a obserwacja karmienia fok uszatek. Jedna z nich by³a
najwiêksza i najmasywniejsza i to
w³aœnie ona zwróci³a nasz¹ uwagê.
Potem podziwialiœmy inne gatunki

zwierz¹t, równie¿ bardzo ciekawe. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³o nam karmienie domowych zwierz¹t marchewkami. Po wyjœciu z ZOO
udaliœmy siê na Kopiec Józefa Pi³sudskiego licz¹cy 383 m npm. Wiêkszoœæ
z nas wysz³a na Kopiec bez trudu. Ze
szczytu podziwialiœmy malownicze
widoki Krakowa i okolic. W drodze
powrotnej w McDonalds zjedliœmy
obiad. Wycieczka siê uda³a, wszyscy
byliœmy zadowoleni.
Ola Kumorek, Emilia Miodoñska
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
23. Niedziela Zwyk³a
W pamiêci nas wszystkich na zawsze pozostanie ta chwila, gdy
w ostatni¹ Niedzielê Wielkanocn¹
swojego ¿ycia, Ojciec Œwiêty naznaczony cierpieniem, raz jeszcze
ukaza³ sie w oknie Pa³acu Apostolskiego, po raz osttani udzieli³
b³ogos³awieñstwa Urbi et Orbi.
Zawierzamy Twoj¹ duszê Matce Bo¿ej, Twojej Matce, która
prowadzi³a Ciê ka¿dego dnia,
a teraz prowadzi Ciê do wiekuistej
chwa³y swojego Syna, naszego
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Pana Jezusa Chrystusa
Rodzina Martyniak

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊPROROKA EZECHIELA:
Ez 33, 7-9
Obowi¹zek upominania

GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 13, 8-10
Mi³oœæ jest wype³nieniem Prawa

W Chrystusie Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹,
nam zaœ przekaza³ s³owo jednania.

EWANGELIA: Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie,
idŸ i upomnij go w cztery oczy. Jeœli ciê us³ucha, pozyskasz swego brata. Jeœli
zaœ nie us³ucha, weŸ ze sob¹ jeszcze jednego albo dwóch, ¿eby na s³owie dwóch
albo trzech œwiadków opiera³a siê ca³a sprawa. Jeœli i tych nie us³ucha, donieœ
Koœcio³owi. A jeœli nawet Koœcio³a nie us³ucha, niech ci bêdzie jak poganin
i celnik. Zaprawdê powiadam wam: Wszystko, co zwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie
zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie. Dalej zaprawdê powiadam wam: Jeœli dwaj z was na ziemi zgodnie o coœ prosiæ
bêd¹, to wszystkiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie s¹
dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich». Oto s³owo Pañskie

Zwrócenie uwagi
nie czyni” (œw. Bernard). A wiêc, upominaj. WeŸ odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka. Pomó¿ mu zejœæ
z drogi grzechu. Pomó¿ mu wejœæ na
drogê prawdy. Upominaj z mi³oœci¹.
Mi³oœæ nie czyni z³a bliŸniemu. Mo¿e
od twojej uwagi braterskiej zale¿y
jego ¿ycie wieczne, a ty udajesz, ¿e
Ks. St. Gorgol
nic nie widzisz.

Lubisz, gdy ktoœ wytyka ci twoje
b³êdy? Ja nie. PAN namawia nas do
udzielenia przyjaznej korekty. A ty
tchórzysz. Mówisz, ¿e jesteœ tolerancyjny. Nie chcesz siê wtr¹caæ w jego
¿ycie. „Jest zarezerwowana taka
sama kara dla tego, który czyni z³o,
jak i dla tego, który patrzy na to i nic

Roczki

W II niedzielê wrzeœnia, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Igor Krawczyk
Szymon Prokopiuk
Krzysztof Kazimierczak

Amelia Majerczyk
Nadia Oleksy
Paweł Kręcioch
Maksymilian Foremniak
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Anna Kaczor
Jan Mamcarczyk
Aleksandra Płonka

Ogl¹damy o nim film, wiele pami¹tek po ksiêdzu filozofie, etyku, pisarzu,
publicyœcie, wyk³adowcy, mi³oœniku
górali i kultury góralskiej, cz³owieku
wielkiej osobowoœci i autorytetu.
Pokiel Gorce stojom
i Dunajec p³ynie
Potel o Tischnerze
Pamiêæ nie zaginie.
Piêkna pogoda zachêca do dalszej
wêdrówki, jedziemy do Niedzicy.
W oddali widaæ pasma Gorców, Pienin
i taflê Jeziora Czorsztyñskiego. Na
przystani kupujemy bilety i statkiem
„Harnaœ” wyruszamy na godzinny rejs
po jeziorze. Z pok³adu podziwiamy zabytki zarówno architektury, jak i przyrody, takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, ruiny królewskiego zamku
w Czorsztynie, Zaporê Wodn¹ w Niedzicy, Zielone Ska³ki. Jezioro, po którym
p³yniemy ma oko³o 12 kilometrów d³ugoœci, szerokoœæ do 1,7 kilometra, g³êbokoœæ wody do chodzi do 52 metrów.
Wspania³e widoki, s³oneczna pogoda zachêcaj¹, aby pozostaæ tu d³u¿ej.
Postanawiamy wracaæ, przecie¿ dziœ
2 dzieñ miesi¹ca, chcemy uczestniczyæ w bazylice we mszy œw. i nabo¿eñstwie, dziêkuj¹c Bogu za b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

dziêkowa³ Bogu za 25 lat kap³añstwa, tutaj odprawia³ msze œw., g³osi³ kazania podczas pobytu
w £opusznej i w tej œwi¹tyni ¿egnano Go 2 lipca 2000 roku podczas
mszy pogrzebowej.
Opuszczamy podhalañski koœció³
otoczony krêgiem starych drzew,
dziêkujemy ks. proboszczowi Paw³owi Potocznemu za goœcinne przyjêcie, piêkne ksi¹¿ki, obrazki
i ¿yczymy B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalsze lata pos³ugi kap³añskiej. Ksi¹dz w tym roku obchodzi
25 rocznicê œwiêceñ kap³añskich.
Z koœcio³a udajemy siê na cmentarz,
na grób ks. J. Tischnera. Przed
skromnym i oryginalnym grobem
zawsze pal¹ siê znicze i s¹ œwie¿e
kwiaty. Nagrobek to symboliczny
profil pasma górskiego podobnego
do Gorców, które tak kocha³.
W £opusznej odwiedzamy Izbê
Pamiêci ks. prof. Józefa Tischnera
przy Gminnym Oœrodku Kultury –
to miejsce uznania pamiêci i ho³du
dla najwiêkszego w dziejach
£opusznej syna tej ziemi:
Ksiêdza Tischnera imiê
Nigdy nie zaginie
Ani na wiyrsycku,
ani na dolinie.

Maria Zadora

Bóg zap³aæ
W dniu 28 sierpnia w przykoœcielnej zbiórce na pomoc w zakupie
przyborów szkolnych i pomocy naukowych zebrano ogó³em kwotê

4.210,70 z³ i 2 euro, w tym u SS. Nazaretanek 172 z³ i u OO. Karmelitów
1.274,22 z³. Wszystkim Ofiarodawcom za ¿yczliwoœæ i dar serca sk³adamy Bóg zap³aæ.
S. Bando³a
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Poniedzia³ek 5 wrzeœnia
6.00 Sp. W³adys³aw Ry³ko - 10 r. œm.
7.00 Œp. Józef Drabek
7.30 DziêkczynnazazdrowieMariizproœb¹odalszezdrowie
8.00 Œp. Maria Lasek
12.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Lucyny
i Andrzeja w 30 r. œlubu
Œp.RozaliaiMieczys³awR¹czkiewiczizmarlizrodziny
Wtorek 6 wrzeœnia
6.00 Œp. Stefan Dudoñ
7.00 Wintencjiparafian i kap³anówzRawicza w
podziêkowaniu za beatyfikacjêJanaPaw³a II
7.30 Œp. Zofia Rokowska
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Tadeusz Westfalewicz - 39 r. œm.
18.00 Œp. Czes³awa Kot
Sp. Józef Drabek
Œroda 7 wrzeœnia
6.00
7.00 Œp. Maria Maryniarczyk
7.30 Dziêkczynna i o b³ogos³awieñswto
Bo¿e dla Marii i jej rodziny
8.00 Œp. Boles³aw Putek-24r.œm. i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Rozalia Strojek - 25 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zdrowych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi w 80 r. urodzin
Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Bogumi³a Leœniak
Œp. Ewa Matejko
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Julian Drapa
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Julia Malinowska
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
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Intencje mszalne:
Czwartek 8 wrzeœnia
6.00 O nawrócenie z na³ogu pijañstwa
7.00 Ob³.Bo¿e dla pielgrzymówz Wêgrowa iichrodzin
7.30 Œp. Józef Drabek
8.00 Œp. Maria ¯ak
12.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 Œp. Wanda Korcz
Dziêkczynna w 50 r. matury, oraz za zmar³ych
Maria Galas, Janina Hebl, Wanda Karoñ
i zmarli Profesorowie
Pi¹tek 9 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw,
Boles³awa, Józefa
7.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla uczestników
pielgrzymki z parafii Tumlin
7.30 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Najœwiêtszej dla Ewy
w pokonywaniu trudnoœci ¿yciowych
00
8. Œp. Tadeusz Wysogl¹d
12.00 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. Teresa Nogala
W 30r. œlubuJaniny i Wojciecha i ob³. Bo¿e dla rodziny
Sobota 10 wrzeœnia
6.00 Œp. Emilia Sediwy
7.00 Œp. Rozalia, Jan, Stanis³aw Stanek
7.30 Œp. Józef Drabek
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Maria Miarka
18.00 Œp. Ryszard Kanik - r. œm.
Œp. Stanis³aw DroŸdziewicz
Niedziela 11 wrzeœnia
6.00 Sp. Teresa Mirocha
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ró¿ Ró¿añco
wych i ks. Opiekuna od VIII Ró¿y
Œp. Zbigniew Karelus
9.00 Œp.Marian Majtyka - 5 r.œm. Dariusz Majtyka -29 r.œm.
10.00 Roków: Dziêkczynna za tegoroczne plony
i o b³. Bo¿e dla mieszkañców
30
10. Dziêkczynnazproœb¹ob³og.Bo¿edlasynaAndrzejawr.urodzin
12.00 Dziêkczynnazproœb¹ob³og.Bo¿edlaAniw 8r.urodzin
13.15 Roczki
18.00 Œp. Anna i Mieczys³aw Micha³ek - r. œm.

23. Niedziela Zwyk³a - 04 wrzeœnia 2011
1. Dziœ zebranie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej o godz. 16.00.
2. Zapraszamy m³odzie¿ klas III
gimnazjum do bezpoœredniego przygotowania siê do Sakramentu Bierzmowania. M³odzie¿ klasy III gimnazjum przyjdzie na Mszê Œw. w pi¹tek o godz. 18:00 i po niej spotka siê
z poszczególnymi katechetami.
3. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele i œwiêta, prosimy m³odzie¿ na
Mszê Œw. o godz. 9.00, a dzieci
szkolne na godz. 12.00.
4. W naszej parafii istniej¹ grupy
duszpasterskie. Prosimy dzieci i m³odzie¿ do w³¹czenia siê w pracê formacyjn¹ w wybranej z nastêpuj¹cych grup: ¯ywy Ró¿aniec, oaza
dzieci i m³odzie¿y, grupa S³u¿by Liturgicznej – ministrantów i lektorów,
grupa misyjna, Wspólnota Wiara
i Œwiat³o – opiekuj¹ca siê dzieæmi
niepe³nosprawnymi, Parafialny Klub
Sportowy „Karol”.
5. Klub Seniora „Pod Plebani¹”
zaprasza chêtnych na pierwsze spotkanie po wakacjach w czwartek
8 wrzeœnia o godz. 17.00.
6. Przyjmujemy ch³opców na kandydatów do ministrantury. S³u¿ba
ministranta jest wielkim zaszczytem
dla ch³opców i ich rodzin. Prosimy
rodziców, aby zg³aszali swoich synów do s³u¿by ministranckiej.
7. W przysz³¹ niedzielê 11 wrzeœnia odbêdzie siê w Kalwarii Z. pielgrzymka rodzin. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt przejazdu 10 z³. W naszej bazylice w tym dniu po ka¿dej

mszy œw. udzielamy zebranym rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa.
Prosimy o obecnoœæ ca³ymi rodzinami na poszczególnych mszach œw.
W tym dniu o godz. 10.00 w Rokowie, w kaplicy pw Niepokalanego
Serca Maryi, zostanie odprawiona
msza œw. z okazji do¿ynek i poœwiecenie nowych organów. Zachêcamy
do udzia³u w tej uroczystoœci.
8. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy w pi¹tek 16 wrzeœnia. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
Romowie naszej parafii bêd¹ pielgrzymowaæ do Limanowej na œwiêto Matki
Bo¿ej Bolesnej w niedzielê 18 wrzeœnia.
9. W poniedzia³ek 26 wrzeœnia bêdzie pielgrzymka do Zakopanego –
nawiedzimy Kalatówki wraz z Hal¹
Kondratow¹. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.
10. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z naszego regionu.
11. Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, w pi¹tek – wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy.
12. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
naszym parafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, dziêkuj¹c za tegoroczne wakacje. Niech Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy ma
w opiece wszystkich solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
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/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Umia³ wygrywaæ
Jeden z uczestników ostatnich
Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Madrycie tak relacjonuje swoje prze¿ycia, które mu towarzyszy³y podczas
liturgii rozpoczynaj¹cej uroczystoœci.
„Msza otwarcia gromadzi rozœpiewany i rozkrzyczany t³um. Celebruje abp Madrytu kard. Antonio Maria Rouco Varela wed³ug liturgicznego formularza o b³. Janie Pawle
II. Przy o³tarzu jest te¿ kard. Stanis³aw Dziwisz, który przywióz³ relikwie Inicjatora ŒDM. - By³em w jednym z ostatnich sektorów. Atmosfera jak na pikniku, niewiele osób
bra³o czynny udzia³ w Mszy - mówi.
- Ale po zakoñczeniu celebracji na
telebimach wyemitowano krótki
film o Janie Pawle II. I wtedy zapad³a absolutna cisza. Ludzie, którzy
sekundê wczeœniej krzyczeli œpiewali, zamilkli. Wielu mia³o ³zy
w oczach. Tani sentyment? Nie, oni
naprawdê s³uchali”.
Choæ minê³o ju¿ od œmierci Wielkiego Papie¿a 6 lat, to jednak On
wci¹¿ dla bardzo wielu ludzi jest
¿y wy. P rzy r ó¿ny ch ok az jach
wspominamy Go. S³uchanie nagrany ch pr zemów ieñ p ap ies ki ch
wci¹¿ wywo³uj¹ ¿ywe reakcje. Tyle
razy ogl¹da³em film o Papie¿u,
który 16 czerwca 1999 roku przemawia³ na wadowickim rynku podczas koronacji obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy – i wci¹¿
wypowiadane zdania przez Ojca
Œwiêtego wzruszaj¹ mnie. Oczy
moje przy tamtych wspomnieniach -4-

nape³niaj¹ sie ³zami. Jakie¿ to by³y
piêkne dni. Niezwyk³e spotkania.
Bóg obdarzy³ naszego Wielkiego
Rodaka wyj¹tkowym darem – umia³
wygrywaæ na strunach duszy ludzkiej
róznorakie melodie. Radosne i smutne. Wywo³uj¹ce ³zy, ale i salwy œmiechu. Jak najlepszy muzyk potrafi³ na
strunach duszy ludzkiej wyczarowaæ
cudowne melodie o Bogu, który tak
kocha, ¿e daje swego Syna, a On staje siê pokarmem na drodze do Niego. Da³ Bóg naszemu Ojcu Œwiêtemu zdolnoœæ zrozumia³ego wyra¿enia wielkoœci, czyli godnoœci ka¿dej
istoty ludzkiej.
Piêkn¹ wadowick¹ inicjatyw¹ z³o¿enia ho³du dla naszego Najwiêkszego Rodaka, by³o zafundowanie
z okazji Jego beatyfikacji 27-g³osowych organów. Wykonane w szybkim czasie przez firmê Mollina nape³ni³y nasz¹ bazylikê piêknymi
melodiami wygrywanymi przez
Pana Organistê Krzysztofa Jopka.
Wiêkszoœæ parafian podesz³a entuzjastycznie do zafundowania na czeœæ
Jedynego Muzyka – dobrych, mechanicznych organów.
W ostatnich tygodniach na wadowickich organach wygrywa³ melodie
s³awny muzyk Henryk Jan Botor.
Melodie te zosta³y utrwalone na p³ycie CD. Pragnê tê pami¹tkow¹ p³ytê
przekazaæ tym Ofiarodawcom, którzy
przyczynili siê do powstania organów
w naszej bazylice. Sk³adaj¹c ofiary na
ten cel wielu nie podawa³o swoich adresów. Dawali je bezimiennie. Trud-

no mi teraz przekazaæ do konkretnych osób tê pami¹tkow¹ p³ytê.
Noszê wielk¹ wdziêcznoœæ do
wszystkich, którzy wsparli dzie³o
budowy organów.
Mam proœbê, a¿eby zechcieli
przyjœæ w dogodnym czasie, czy to
do kancelarii lub do zakrystii, aby
tam otrzymaæ ofiarowan¹, dziêkczynn¹ p³ytê. Zechciejcie spe³niæ

moj¹ proœbê, a¿eby wyzwoliæ mnie
z k³opotu rozsy³ania jej do poszczególnych Ofiarodawców.
Wszyscy ci, którzy ochotnym sercem dawali na organy, niech zechc¹
przyj¹æ piêknie graj¹ce organy utrwalone na p³ycie.
Z wdziêcznoœci¹ i pamiêci¹ w modlitwach
ks. Infu³at

Pielgrzymka œladami ks. profesora Józefa Tischnera
2 sierpnia 2011 roku 50-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. infu³atem
Jakubem Gilem wyrusza na pielgrzymkê „Œladami ks. profesora Józefa Tischnera”. W czasie podró¿y
ogl¹damy i s³uchamy fragmentów
„Historii filozofii po góralsku”
wg ksiêdza Tischnera.
Ksi¹dz Józef Tischner urodzi³ siê
w 1931r. w Starym S¹czu, a w 1932
roku rodzice sprowadzili siê do
£opusznej. Tutaj spêdzi³ dzieciñstwo,
lata m³odzieñcze. W 1949 roku zda³
maturê i wyjecha³ do Krakowa, aby
uczyæ siê dalej. £opuszna zawsze
by³a mu bliska sercu. Nasze pielgrzymowanie Jego œladami rozpoczynamy od tego miejsca. Przed piêknym,
drewnianym koœcio³em pw. Trójcy
Przenajœwiêtszej, pochodz¹cym
z prze³omu XV i XVI w. wita nas
ks. proboszcz Pawe³ Potoczny, nasz
rodak i zaprasza do wnêtrza œwi¹tyni. Ksi¹dz proboszcz piêknie i interesuj¹co opowiada o historii koœcio³a, jego wnêtrzu (tyle razy tutaj by³am, ale dzisiaj dowiedzia³am siê najwiêcej). Wewn¹trz zachowa³y siê

fragmenty polichromii z po³owy
XVIw, obecny o³tarz g³ówny stanowi, w miejscu dawnego o³tarza barokowego, malowany tryptyk gotycki z XV wieku ze scen¹ koronacji
Maryi. S³uchamy kazania ks. profesora J. Tischnera, które wyg³osi³
w koœciele w £opusznej w marcu
1994r. Mówi³ miedzy innymi:
„Cz³owiek, ¿eby znaleŸæ Boga musi
wejœæ w ciszê. Takim miejscem jest
w ka¿dej parafii koœció³. W Domu
Bo¿ym panuje cisza, w tej ciszy dochodzi do nas g³os Boga. Ka¿dy
z nas ma tu swoje miejsce, nie tylko
ci, którzy tu mieszkaj¹, ale tak¿e ci
którzy tu przyje¿d¿aj¹ i szukaj¹ ciszy. Musimy zadbaæ o to, ¿eby to
miejsce przetrwa³o”.
Nad wejœciem prowadz¹cym na teren œwi¹tyni wypisano s³owa
ks. Tischnera:
Cisza wszelkich cisz,
jest cisz¹ koœcio³a,
Kto chce Boga musi wejœæ w ciszê.
To w tym koœció³ku ks. Profesor
odprawi³ swoj¹ mszê prymicyjn¹, tu
-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

