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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
26. Niedziela Zwyk³a

W Twej obecnoœci…
co jak ciep³y p³aszcz

Dla siebie proszê
o najprostsze z ³ask
Niech siê otworzê –
jak na oœcie¿ dom

Aby nade mn¹
wiatr ogromny d¹³…
Niech siê rozjaœniê –
jak okno we mgle…

Niech siê prze³amiê –
jak gor¹cy chleb…
Niech siê poruszê –

jak na fali ³ódŸ…
Niech siê odnajdê –

jak zgubiony klucz…
Niech wzrok odzyskam!

I dotyk…
I s³uch…

Niech siê nauczê –
zapomnianych s³ów…

Modlili siê:
Anna, Janusz, Monika,

+Grzegorz /zgin¹³ w wypadku/
Sporkowie

„Na obecnoœæ
Jana Paw³a II w Polsce”

W. Woroszylski

Radosne czwartki w wakacje 2011 roku
W 2011 roku podczas

wakacji zorganizowano
9 „Radosnych czwart-
ków”, w których wziê³o
udzia³ 401 dzieci z Wa-

dowic i Gminy Wadowice. W tym roku
zwiedzaliœmy miejsca zwi¹zane ze
Œwiêtymi i B³ogos³awionymi, ale nie
tylko. Dwukrotnie byliœmy w Krako-
wie, dzieci zwiedzi³y Katedrê Wa-
welsk¹, by³y przy Dzwonie Zygmun-
ta, w Smoczej Jamie, na Rynku Kra-
kowskim, drugim razem w ZOO, na
Kopcu Pi³sudskiego, w Nowym Wiœni-
czu piêkny Zamek, a w Lipnicy Muro-
wanej miejsca zwi¹zane ze œw. Szymo-
nem z Lipnicy, œw. Urszul¹ Ledó-
chowsk¹. Wielkim prze¿yciem by³a
wycieczka do kopalni soli w Bochni.
W podziwianiu piêkna Tatr przeszko-
dzi³ na trochê deszcz, ale dotarliœmy
na Kalatówki do Pustelni Brata Alber-
ta. W Szczawnicy wyjechaliœmy wy-
ci¹giem krzese³kowym na Palenicê
i podziwiali piêkne widoki z Trzema
Koronami. W Koniakowie, Istebnej,
Wiœle poznaliœmy tradycje ludowe tego
regionu Polski, by³a te¿ okazja wyjaz-
du na skoczniê A. Ma³ysza w Wiœle.
Nasze umiejêtnoœci wêdrówki górskiej
sprawdziliœmy, kiedy kolejk¹ gondo-
low¹ wyjechaliœmy na Szyndzielniê,
potem wêdrowali górami, aby zejœæ do
Szczyrku, do Sanktuarium Matki Bo-
¿ej Królowej Polski.

Ostatnia wycieczka
wakacyjna dostarczy-
³a te¿ wielu prze¿yæ,
wyjazd wyci¹giem krzese³kowym na
Œnie¿nicê, modlitwa w Sanktuarium
Matki Bo¿ej Pocieszenia w Pasierbcu.

Realizacja tych wyjazdów by³a mo¿-
liwa dziêki dotacji z Urzêdu Miasta
i Gminy Wadowicew wysokoœci
17 tys. z³ (dotacje te otrzymujemy ju¿
od piêciu lat), za co serdecznie dziê-
kujemy. Dzieci p³aci³y za wycieczkê
tylko 5 z³, mia³y zapewniony przejazd
autokarem, bilety wstêpu do zwiedza-
nych obiektów, ubezpieczenie, ciep³y
posi³ek. Dla wielu dzieci by³a to jedy-
na forma spêdzenia wakacji.

Szczególnie chcia³abym podziêkowaæ
wszystkim opiekunom, którzy bez ¿ad-
nego wynagrodzenia jeŸdzili z nami
i troskliwie opiekowali siê dzieæmi.
W tym roku by³o to 20 osób, g³ównie
nauczyciele, ale nie tylko. Wymieniê te,
które by³y wiêcej jak 1 raz. Pierwszym
opiekunem, nie tylko duchownym by³.
Ks. infu³at Jakub Gil – 5 razy, PP. Zofia
Ryba, Agnieszka Jakubowska – 3 razy,
PP. Maria Cholewa, Teresa Malczyk, Jo-
anna Koz³owska, Joanna Moska³a, El¿-
bieta Banaœ – 2 razy.

Ka¿d¹ wycieczkê rozpoczynaliœmy
wspólna modlitw¹ i wrêczeniem meda-
lu z wizerunkiem b³. Jana Paw³a II, no-
szenie go podczas wycieczki by³o wy-
ró¿nieniem. Maria Zadora
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Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:
 Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną
EWANGELIA: Mt 21, 28-32    Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Flp 2, 1-11
Jezus Chrystus wzorem pokory

Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: „Co myœlicie? Pewien cz³o-
wiek mia³ dwóch synów. Zwróci³ siê do pierwszego i rzek³: Dziecko, idŸ dzisiaj
i pracuj w winnicy! Ten odpowiedzia³: Idê, panie!, lecz nie poszed³. Zwróci³ siê
do drugiego i to samo powiedzia³. Ten odpar³: Nie chcê. PóŸniej jednak opamiê-
ta³ siê i poszed³.Który¿ z tych dwóch spe³ni³ wolê ojca?”. Mówi¹ Mu: „Ten dru-
gi”. Wtedy Jezus rzek³ do nich: „Zaprawdê, powiadam wam: Celnicy i nierz¹d-
nice wchodz¹ przed wami do królestwa niebieskiego.Przyszed³ bowiem do was
Jan drog¹ sprawiedliwoœci, a wyœcie mu nie uwierzyli. Celnicy zaœ i nierz¹dnice
uwierzyli mu. Wy patrzyliœcie na to, ale nawet póŸniej nie opamiêtaliœcie siê,
¿eby mu uwierzyæ”.

„Zaprawdê, powiadam wam: Celnicy i nierz¹dnice...”
Dobro i z³o towarzysz¹ cz³owieko-

wi od powstania œwiata. Trudno siê
czasem po³apaæ, co jest prawdziwe,
a co fa³szywe. Daje nam siê z³o „ob-
lane cukrem”. W „piêknym pude³ku”
wygl¹da, jak dobro. Spróbuj, choæ
raz mówi diabe³ i próbujemy. Znasz
drogi PANA. ON oczekuje od ciebie,

abyœ chodzi³ JEGO œcie¿kami.
Œcie¿k¹ prawdy, mi³oœci, sprawiedli-
woœci, dobroci. Nie jest ³atwo iœæ t¹
drog¹. Podobni jesteœmy do tego
pierwszego, czy drugiego syna z dzi-
siejszej Ewangelii? Niedzielna Msza
Œwiêta jest po to, abyœ zaczerpn¹³
nowe si³y.

26. Niedziela Zwyk³a - 25 wrzeœnia 2011

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Dnia 25 sierpnia 2011 roku grupa
dzieci z Wadowic wyruszy³a na ostat-
ni, dziewi¹ty „Radosny czwartek”.
W planach by³a Œnie¿nica i Pasierbiec.

Na pocz¹tek udaliœmy siê do dol-
nej stacji kolejki krzese³kowej w Ka-
sinie Wielkiej. Uruchomiona zosta³a
specjalnie dla nas, gdy¿ zwykle jest
czynna tylko w soboty i niedziele.
Wyci¹giem wyjechaliœmy pod szczyt
Œnie¿nicy i stamt¹d poszliœmy do
M³odzie¿owego Oœrodka Rekolek-
cyjno-Rekreacyjnego. Tam odpo-
czywaliœmy i ogl¹dali Oœrodek.

Ks. Dyrektor opowiedzia³ nam
o oœrodku i nowej kaplicy, w której
modliliœmy siê. Z góry zeszliœmy na
nogach, dla och³ody w barze zjedli-
œmy lody i pojechali do Pasierbca.

Radosny czwartek na Œnie¿nicy i w Pasierbcu

W Pasierbcu nawiedziliœmy koœció³
i modliliœmy siê przed obrazem Matki
Bo¿ej Pocieszenia. PóŸniej poszliœmy
do Domu Pielgrzyma na obiad. Na za-
koñczenie, aby podziêkowaæ za uda-
ne „Radosne czwartki” przeszliœmy
piêkn¹ Drogê Krzy¿ow¹, z której s³y-
nie Pasierbiec. Postacie, które znajdo-
wa³y siê na pomnikach, by³y osoba-
mi, które odda³y ¿ycie Bogu, np.
œw. Szymon by³ zast¹piony b³. Janem
Paw³em II, który pomaga³ nieœæ krzy¿
Panu Jezusowi. Na zakoñczenie wy-
cieczki ka¿dy otrzyma³ jak¹œ nagrodê.

Wszyscy jesteœmy wdziêczni Pani
Marii Zadora za zorganizowanie tych
wspania³ych „radosnych czwartków”.

      Bart³omiej Banaœ

nej mogliœmy podziwiaæ piêkne wi-
doki – pasma Tatr, Beskidów, wio-
ski orawskie, wszystko pokaza³o siê
w ca³ej okaza³oœci.

O godz. 15.00 dotarliœmy do cha-
ty Slana Woda, gdzie czeka³ na nas
smaczny obiad, potem w amfiteatrze
ogl¹daliœmy wystêpy zespo³ów arty-
stycznych ze S³owacji i Polski.

Udzia³ w tych uroczystoœciach po-
kaza³ nam, ¿e mieszkañcy orawskiej
Polhory i okolicznych wiosek maj¹
bardzo bliski i serdeczny stosunek do
B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Mog³am siê równie¿ o tym przeko-
naæ w ubieg³ym roku, kiedy z grup¹
Kolegów – Przewodników przez trzy

dni braliœmy udzia³ w 14. rocznicy
poœwiêcenia obelisku. Oprowadza³am
te¿ grupy z tej miejscowoœci po Wado-
wicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i wi-
dzia³am ich wielk¹ radoœæ, ¿e mogli byæ
w miejscach, w których ¿y³, modli³ siê
Wielki Papie¿ Jan Pawe³ II. My, jako
mieszkañcy rodzinnego miasta B³ogo-
s³awionego, byliœmy przyjêci bardzo
serdecznie i goœcinnie. Na szczycie
Babiej Góry ks. Infu³at Jakub Gil zo-
sta³ powitany gromkimi brawami. My-
œlê, ¿e wspó³praca z t¹ niewielk¹ miej-
scowoœci¹ orawsk¹ bêdzie siê rozwi-
jaæ. W paŸdzierniku bie¿¹cego roku
przed koœcio³em na Pl. Jana Paw³a II
ma stan¹æ pomnik B³ogos³awionego,
nie powinno nas tam zabrakn¹æ.

Maria Zadora

1. Dziœ o godz. 12.00 w kaplicy Na
Groniu Jana Paw³a II zostanie odpra-
wiona msza œw. w 31. rocznicê powsta-
nia Solidarnoœci.

2. Jutro spotkanie Szko³y Modlitwy
b³. Jana Paw³a II. Rozpocznie siê msz¹
œw. o godz. 18.00.

3. We wtorek, po mszy œw. wieczornej,
zapraszamy na spotkanie na plebanii
Dyrektorów Szkó³ i Przedszkoli.

4. W œrodê 28 wrzeœnia, w dzieñ
œw. Wac³awa – patrona naszej Katedry,

ks. kard. Stanis³aw Dziwisz udzieli kon-
sekracji biskupiej rektorowi seminarium
krakowskiego ks. Grzegorzowi Rysiowi,
oraz kustoszowi kalwaryjskiemu o. Da-
mianowi Muskusowi. Przez akt konse-
kracji stan¹ siê biskupami pomocniczy-
mi naszej archidiecezji. Ogarniamy mo-
dlitw¹ nowych Biskupów.

5. Od soboty 1 paŸdziernika rozpoczy-
namy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Serdecz-
nie zachêcamy doros³ych, m³odzie¿ i dzieci
do odmawiania w tym miesi¹cu ró¿añca
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 30 wrzeœnia
   6.00 Œp. Zofia Rokowska
   7.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.30 Œp. Bogumi³a Leœniak
   8.00 Œp. Teresa Nogala
  12.00 O Bo¿e b³og. i zdrowie dla cz³onków

stowarzyszenia M³odych - G³êbokie
gmina Piwniczna

  18.00 Œp. Zbigniew Bochenek - 15 r. œm.
Sobota 1 paŸdziernika
   6.00 Œp. Zofia Rokowska
   7.00 Œp. Izabela Ceremuga
   7.30 Œp. Emilia Chruszcz
   8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko Niepokalanemu

Sercu Maryi oraz o b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
  12.00  Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,

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

  18.00 Œp. Teresa Nogala
Œp. Tadeusz i Jadwiga Bucha³a

Niedziela  2 paŸdziernika
   6.00 Œp. Antonina Moskwa
   7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Stanis³aw i Helena Madyda
   9.00 Œp. Emilia Chruszcz
  10.00 Roków: Œp. Janina Nicieja - 15 r.œm.
  10.30 Œp. Stanis³aw Tatar - 21 r. œm.
  12.00 W 50 r. œlubu Anny i Stanis³awa Leñ,

dziêkczynna za otrzymane ³aski,
o zdrowie i b³og. Bo¿e na dalsze lata

  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Teresa Nogala

Czwartek 29 wrzeœnia
   6.00 Œp. Zofia Rokowska

Œp. Danuta Szwed
   7.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Stanis³awy
   7.30 Œp. Teresa Nogala
   8.00 Œp. Stefan Garlacz
  12.00 W 90 r. urodzin Anny o b³og. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
  18.00 Œp. Adam Gawlik - 3 r.œm.

O b³og. Bo¿e dla Michaliny i opiekê
Matki Bo¿ej

Poniedzia³ek  26 wrzeœnia
   6.00 Dziekczynna dla Marii i Tadeusza

Skiba w 30 r. œlubu
   7.00 Podziêkow. za ³aski z proœb¹ o b³. Bo¿e
   7.30 Œp. Bogumi³a Leœniak
   8.00 Œp. Teresa Nogala
  12.00 Œp. Zofia Rokowska
  18.00 Œp. Stanis³aw Budzowski - 10 r.œm.

Œp. Andrzej Sordyl - 8 r.œm.
Wtorek 27 wrzeœnia
   6.00 Œp. Julian Drapa
   7.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
   7.30 Œp. Teresa Nogala
   8.00 Œp. Maria Krzemieñ
  12.00 Œp. Zofia Rokowska
  18.00 Œp. Maria Maryniarczyk

Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek
 Œroda 28 wrzeœnia
    6.00 Œp. Michalina i Stanis³aw Paleczny
    7.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
    7.30 Œp. Marian Gracjasz - 4 r.œm.
    8.00 Œp. Jan Ciep³y
  12.00 Œp. Zmarli z rodziny Beckerów i Majów
  18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic-
twem NMPNP i b³. Jana Paw³a II

Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Marian Gracjasz
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Ewa Matejko
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. El¿bieta Szczerbowska
Œp. Stanis³awa Guzdek

/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec –  Proboszcz

w domu lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró-
¿añcowe odprawiamy o 17.30. Dodatko-
wo odmawiamy w koœciele rano o godz.
8.30. W tym roku modlitw¹ ró¿añcow¹
pragniemy wyprosiæ obfite owoce pere-
grynacji obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego.
W pierwsz¹ sobotê nawiedzamy chorych
i starszych z Sakramentami Œwiêtymi.

6. W dniach od 1 do 5 paŸdziernika
w Sanktuarium w £agiewnikach odby-
waæ siê bêdzie II Œwiatowy Kongres Mi-
³osierdzia Bo¿ego. W ramach Kongresu,
w dzieñ œw. Franciszka – 4 paŸdziernika,
odbêdzie siê o godz. 16.30 Ekumenicz-
na modlitwa na Rynku wadowickim za
wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II o mi-
³osierdzie dla œwiata.

7. Przysz³a niedziela nosi nazwê „ró-
¿añcowej”. Prosimy parafian na pro-
cesjê ró¿añcow¹ o godz. 17.00. Na
godz. 18.00 zapraszamy na specjalne
nabo¿eñstwo ku czci b³ogos³awionego
papie¿a Jana Paw³a II. Poprowadzi je
ks. proboszcz Krzysztof Strzelichow-
ski wraz z uczniami szko³y im. Jana
Paw³a II z Mucharza. Po mszy œw. od-
mówimy litaniê do B³ogos³awionego.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa podamy
chêtnym relikwie B³ogos³awionego do
uca³owania. Niedziela ta rozpoczyna
67. Tydzieñ Mi³osierdzia pod has³em:
„Komunia z Bogiem Ÿród³em mi³osier-
dzia”. Sk³adka z przysz³ej niedzieli
przeznaczona na remont plebanii. Bóg
zap³aæ za z³o¿one ofiary.

8. Zapraszamy na pielgrzymkê do Sro-
mowiec Ni¿nych przez Czerwony Klasz-
tor na S³owacji do Szczawnicy. Wyjazd
w sobotê 15 paŸdziernika o godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

9. 16 paŸdziernika, od naszej parafii,
rozpocznie siê peregrynacja obrazu Pana
Jezusa Mi³osiernego, który zostanie przy-
wieziony do nas z krakowskich £agiew-
nik. Obraz ten bêdzie nawiedza³ parafie
naszej Archidiecezji a¿ do jesieni 2013
roku. O szczegó³ach bêdziemy informo-
wali w kolejnych og³oszeniach.

10. Parafia œw. Piotra Aposto³a zapra-
sza na Studium Apostolstwa Œwieckich
Archidiecezji Krakowskiej. Szczegó³y
w gablocie.

11. W kancelarii przyjmujemy na wy-
pominki: roczne, pó³roczne, kwartalne
i miesiêczne, a tak¿e na msze œw. zbio-
rowe 1 i 2 listopada.

12. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œw. Wincentego a Paulo,
prezbitera, w œrodê – wspomnienie œw.
Wac³awa, mêczennika, w czwartek – œwiê-
to œwiêtych Archanio³ów Micha³a, Ga-
briela i Rafa³a, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Hieronima, prezbitera i doktora Ko-
œcio³a, w sobotê – wspomnienie œw. Tere-
sy od Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i dokto-
ra Koœcio³a, w niedzielê – wspomnienie
œwiêtych Anio³ów Stró¿ów.

13. Zachêcamy do ogl¹dania programów
telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz
do czytania prasy katolickiej, tak ogólno-
polskiej, jak i z naszego regionu.

14. Ks. Proboszcz sk³ada serdeczne po-
dziêkowanie Parafianom, a tak¿e osobom
spoza parafii, za pamiêæ w modlitwie
i ¿yczenia z okazji imienin.

15. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ, pa-
rafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹cym
nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Niech Matka Bo¿a Ró¿añ-
cowa ma w opiece wszystkich solenizan-
tów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
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II ŒWIATOWY
APOSTOLSKI KONGRES BO¯EGO MI£OSIERDZIA

Kraków-£agiewniki – 1-5.10.2011

Kard. Krzysztof Schönborn
Metropolita Wiednia

Kard. Stanis³aw Dziwisz
Metropolita Krakowski 

W dniach od 1-5 paŸdziernika 2011
roku w Krakowie odbêdzie siê
II Œwiatowy Apostolski Kongres Bo-
¿ego Mi³osierdzia. Miejscem spotka-
nia czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia
z ca³ego œwiata bêdzie Sanktuarium
w Krakowie-£agiewnikach, gdzie
ostatnie lata swojego ¿ycia spêdzi³a
œw. Siostra Faustyna Kowalska
i gdzie dziœ istnieje œwiatowe cen-
trum kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.

Orêdzie Bo¿ego Mi³osierdzia, jak
podkreœli³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II podczas homilii kanonizacyjnej
30 kwietnia 2000, Bóg powierzy³
ludzkoœci przez œwiadectwo ¿ycia
œw. Faustyny Kowalskiej: „Zrz¹dze-
niem Bo¿ej Opatrznoœci ¿ycie tej po-
kornej córy polskiej ziemi by³o ca³-
kowicie zwi¹zane z histori¹ XX w.,
który niedawno dobieg³ koñca.
Chrystus powierzy³ jej bowiem swo-

je orêdzie mi³osierdzia w latach miê-
dzy pierwsz¹ a drug¹ wojn¹ œwiatow¹.
Kto pamiêta, kto by³ œwiadkiem
i uczestnikiem wydarzeñ tamtych lat
i straszliwych cierpieñ, jakie przynio-
s³y one milionom ludzi, wie dobrze,
jak bardzo potrzebne by³o orêdzie
mi³osierdzia”. Pan Jezus w prywat-
nych objawieniach powiedzia³ do Sio-
stry Faustyny: «Nie znajdzie ludzkoœæ
uspokojenia, dopok¹d siê nie zwróci
z ufnoœci¹ do mi³osierdzia mojego»”
(Dzienniczek, 300). Za spraw¹ pol-
skiej zakonnicy to orêdzie sta³o siê
darem nios¹cym szczególne œwiat³o
dla naszych czasów. Œwiat³o Bo¿ego
Mi³osierdzia pozwala lepiej zrozu-
mieæ sens œwiata i dokonuj¹cych siê
w nim przemian oraz miejsce chrze-
œcijan w XXI wieku jako œwiadków
nieskoñczonej mi³oœci Boga, która
oœwieca drogi wspó³czesnoœci.

Konieczne dopowiedzenie
Kraków – £agiewniki, Wadowice

i Oœwiêcim bêd¹ gromadziæ uczest-
ników – czcicieli Mi³osierdzia Bo¿e-
go z Polski i ze œwiata. Bardzo bym
pragn¹³, a¿eby wœród nich nie bra-
kowa³o tak¿e naszych parafian. Za-
praszamy was zw³aszcza na nabo-
¿eñstwo ekumeniczne, które odbê-

dzie siê na rynku wadowickim we
wtorek 4 paŸdziernika o godz. 16.30.
Sam dzieñ poœwiêcony œw. Francisz-
kowi niech o¿ywi w nas pragnienie
jednoczenia, które Œwiêty Biedaczy-
na z Asy¿u nosi³ w sobie i przez wie-
ki przekazywa³ je innym. W ostatnim
pó³wieczu by³ natchnieniem dla b³o-

gos³awionego Jana Paw³a II. Na sku-
tek niedalekich wyborów w kraju
naszym jest wiele oskar¿eñ, pomó-
wieñ, poni¿eñ. Za sk³óconych i roz-
dartych – 4 paŸdziernika na rynku
wadowickim b³agamy o cud zjedno-
czenia. Trudno mówiæ o kandydacie
na pos³a, ¿e jest dobrym katolikiem,
jeœli ma wypowiedzi pe³ne jadu i nie-

nawiœci, a tak¿e poni¿ania drugiego.
Myœlê, ¿e powinniœmy g³osowaæ na
takiego kandydata, który w pe³ni
w ¿yciu uznaje i realizuje nakazy
ewangeliczne. Nie nale¿y mówiæ, ¿e
na kogo ja g³osuje, to jest moja spra-
wa. Ten, kto poczuwa siê do zwi¹z-
ku z Koœcio³em powinien s³uchaæ
g³osu Koœcio³a. ks. Infu³at

Uroczystoœci na Babiej Górze
Wadowickie Centrum Kultury – In-

formacja Turystyczna w 2006 roku
rozpoczê³a wspó³pracê z Gmin¹
Orawska Polhora. Zorganizowano
wycieczki dla mieszkañców Orawy
do Wadowic oraz wydano przewod-
nik „PrzyjdŸ, poznaj, pokochaj”
w wersji polskiej, s³owackiej, wêgier-
skiej, niemieckiej. W tym roku na
zaproszenie ks. Proboszcza W³adz
Orawskiej Polhory 20 sierpnia 2011
roku ks. Infu³at Jakub Gil, przewod-
nicy: Maria Zadora, Józef Gabor, Ja-
nusz Jêdrygas, wziêli udzia³ w uro-
czystoœciach z okazji 15. rocznicy
powstania na szczycie Babiej Góry
obelisku poœwiêconego b³. Janowi
Paw³owi II. Czêœæ odcinka drogi
z Orawskiej Polhory pokonaliœmy sa-
mochodami terenowymi, a potem
oko³o dwóch godzin wychodziliœmy
na szczyt Babiej Góry. Na trasie
o godz. 9.30 odby³o siê poœwiêcenie
chodnika (œcie¿ki) Jana Paw³a II przez
pomocniczego Biskupa Spiskiego
Andrzeja Imericha, ks. Infu³ata Jaku-
ba Gila i Proboszcza z Orawskiej Po-
lhory. Chodnik ten prowadzi na
szczyt Babiej Góry. W miejscu jego

rozpoczêcia umieszczono tablicê in-
formacyjn¹ z mapk¹, zdjêciami,
a tak¿e kalendarium z ¿ycia Jana
Paw³a II wraz z podsumowaniem Jego
Pontyfikatu.

O godz. 12.00 na szczycie Babiej
Góry zosta³a odprawiona msza œw.,
któr¹ koncelebrowa³ bp Andrzej,
ks. Infu³at, ks. Proboszcz Orawskiej
Polhory i inni ksiê¿a. We mszy œwiê-
tej wziêli udzia³ setki S³owaków,
a tak¿e Polacy, którzy w tym dniu
przywêdrowali na szczyt. Orawska
Polhora otrzyma³a od Kardyna³a St.
Dziwisza relikwie b³. Jana Paw³a II,
które zosta³y wyniesione na Babi¹
Górê i wierni zostali nimi pob³ogo-
s³awieni.

Po mszy œw., przy obelisku wznie-
sionym w 1996 roku przez S³owa-
ków, a poœwieconemu Janowi Paw-
³owi II, odmówiliœmy Litaniê do B³o-
gos³awionego i zaœpiewali „Barkê”.
Kiedy wychodzil iœmy na szczyt
s³oñce by³o za chmurami, wia³ zim-
ny wiatr, podczas mszy œw. wysz³o
s³oñce, przesta³ wiaæ wiatr i niebo
sta³o siê b³êkitne. W drodze powrot-


