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wiadamy na pytanie, jakie miejsce pielgrzymkowe, jakie sanktuarium
nas zachwyca. Trudno
wybraæ jedno sanktuarium, gdy¿ jest ich tak wiele. Pielgrzymi wspominaj¹ wadowick¹
chrzcielnicê, £agiewniki, Kalwariê,
Jana Paw³a II cierpi¹cego i zawierzaj¹cego nas i siebie Matce Kalwaryjskiej. Mówi¹ o pragnieniu uca³owania pierœcienia Jana Paw³a. Wspominaj¹ wadowickie piesze pielgrzymki na Jasn¹ Górê, Matkê Bo¿¹ Gi-

delsk¹ – która leczy cia³o, a MB Czêstochowska
– duszê.
Wspominamy i modlimy siê za œp. Andrzeja
Lenia i zmar³ych uczestników pielgrzymek. Polecamy opiece Maryi
ks. inf. Sudera, ks. Krzysztofa, ks.
Ka³wê, ks. Mikruta. Wspominamy te¿
pielgrzymki do grobu Jana Paw³a II.
Modlitwê przeplatamy œpiewaem pieœni maryjnych. Oko³o pó³nocy docieramy do Wadowic. Tradycyjnie dziêkujemy ks. Infu³acie. Do zobaczenia
16 wrzeœnia.
Rozalia Borkowska

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

Chrzest Œw.
Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y Boga
i Koœcio³a powszechnego.

Kuba Fija³kowski, syn Kamila i Sylwii
Jerzy M¹ka, syn Macieja i Marty
Kacper Koszyk, syn £ukasza i Justyny
Nikodem Kuku³a, syn mariusza i Sylwii
Gabriel Ga³uszka, syn Marcina i Marty
Kacper Ga³uszka, syn Marcina i Marty
Marcel Ga³uszka, syn Marcina i Marty
Madeleine Gajos, córka Krzysztofa i Anny
Martyna £asak, córka Leszka i Magdaleny
Nikodem Brózda, syn Sebastiana i Ma³gorzaty
Maya Stañczyk, córka Marcina i Ewy
Sebastian Gwi¿dŸ, syn Krzysztofa i Katarzyny

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
21. Niedziela Zwyk³a
Radosny czwartek w Tyñcu
W pi¹ty „radosny czwartek”
2 sierpnia pojechaliœmy do Tyñca.
Po przyjeŸdzie na miejsce udaliœmy siê do klasztoru Benedyktynów. Pani przewodnik oprowadzi³a nas po klasztorze i opowiedzia³a nam jak przebiega dzieñ Ojców
Benedyktynów. Jest to najstarszy
czynny klasztor w Polsce. Kronikarz Jan D³ugosz pisze, ¿e ten
klasztor powsta³ w 1044 roku.
Z Tyñca pojechaliœmy na lotnisko
w Balicach. Tam w specjalnych kamizelkach z pani¹ przewodnik chodziliœmy i poznawaliœmy jak funkcjonuje lotnisko. Ogl¹daliœmy te¿
prezentacjê, w której zobaczyliœmy ró¿ne ciekawostki na temat lotniska. Po-
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szliœmy na taras widokowy, gdzie ogl¹daliœmy startuj¹ce i l¹duj¹ce samoloty.
Dominik Warcha³

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIECZYTANIEZ LISTUŒWIÊTEGO

Z KSIÊGI PRZYS£ÓW

PAW£AAPOSTO£ADOGALATÓW:

Prz 8, 33-35

Ga 4, 4-7

Maryja stolic¹ m¹droœci

Bóg zes³a³ swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na, Pan z Tob¹,
b³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewiastami.

EWANGELIA: J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

Gwiazdo œliczna, wspania³a, czêstochowska Maryjo…
Na Jasnej Górze b³og. Jan Pawe³ II
przyk³ada³ swe ucho, by us³yszeæ bicie serca narodu. My czyñmy podobnie, równie¿ w naszej Bazylice przed
obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy, koronowanej przez naszego
Papie¿a, gdzie ka¿dego dnia dokonuje siê prawdziwy cud przemiany ludzkich serc. Jest on podobny do przemiany wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej.
Myœlê, ¿e pamiêtamy s³owa Ojca
Œwiêtego, b³og. Jana Paw³a II, który
zachêca³ nas i prosi³, aby moralne
odrodzenie ka¿dego z nas przyczyni³o siê do duchowego odrodzenia ca³ego narodu. W Psalmie responsoryjnym dzisiejszej liturgii œpiewamy:
ObejdŸcie doko³a Syjon
policzcie jego wie¿e.
By powiedzieæ przysz³ym pokoleniom,
¿e Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Pielêgnujmy nasz¹ wiarê, módlmy
siê o wiarê ¿yw¹, aby przekazaæ nastêpnym pokoleniom prawdê o tym,
¿e Bóg istnieje, ¿e On jest prawdziwym Panem i Królem.
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W Kanie Galilejskiej Matka Najœwiêtsza ukazuje swoj¹ pokorê, dobroæ i dyskrecjê. Ona ju¿ wtedy g³êboko wierzy³a w cudowne mo¿liwoœci Swojego Syna. Dziêki matczynej proœbie na weselu w Kanie ujawni³a siê moc Bo¿a. Dziêki Maryi
najbli¿si uczniowie Jezusa uwierzyli, ¿e On jest rzeczywiœcie Mesjaszem Pañskim.
Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej uczy s³uchania Pana Jezusa i zawierzenia Mu wed³ug s³ów
Matki Bo¿ej: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Pamiêtajmy o tym maryjnym poleceniu, gdy
wrócimy do codziennych obowi¹zków rodzinnych i zawodowych. Bo
równie¿ i dzisiaj musi byæ przeprowadzona w Polsce obrona Jasnej
Góry, ju¿ nie za pomoc¹ armat i pocisków, lecz przez potê¿ny ³adunek
uczuæ i myœli.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Sierpniowy Apel Jasnogórski
Sierpieñ to miesi¹c nasycony pobo¿noœci¹ maryjn¹. Do Maryi p³ynie
rzeka modlitw wznoszonych przez
tysi¹ce pielgrzymów zd¹¿aj¹cych do
Jej tronu, nie tylko z Polski. My tez
pielgrzymujemy na Apel 16 sierpnia
razem z ks. inf. Jakubem Gilem.
Udajemy siê do Matki Bo¿ej Zwyciêskiej. Wszak pomaga nam Ona
przezwyciê¿aæ wiele trudnoœci ¿ycia.
Dzisiaj, w wigiliê œw. Jacka, ks. Infu³at przybli¿a nam postaæ Œwiêtego,
który uciekaj¹c przed Tatarami wyniós³ z koœcio³a Najœwiêtszy Sakrament oraz figurkê Matki Bo¿ej –
chroni¹c przed zbezczeszczeniem.
Odmawiamy czêœæ II – Tajemnice
Œwiat³a. Tajemnice te wprowadzone
przez Jana Paw³a II maj¹ daæ nam
³askê jasnoœci, wiary, jasnego patrzenia na œwiat. Otwórzmy drzwi Ewangelii, otwórzmy drzwi Chrystusowi,
aby Jego g³os zawsze nam przewodzi³ i abyœmy tego pilnowali, abyœmy
w tym trudnym czasie nie ulegali
zobojêtnieniu, abyœmy wci¹¿ s³uchali
Jezusa.
Modlimy siê, aby nasza mowa
by³a szczera, buduj¹ca, dŸwigaj¹ca,
a nie pogr¹¿aj¹ca, aby nasze s³owa
nie zniechêca³y. Z Chrystusem mo¿emy rozwi¹zaæ wszystko. Chrystus
nigdy nie pozostawi bez pomocy prosz¹cego o mi³osierdzie. Abyœmy zawsze ¿yli w Chrystusie, byœmy byli
ludŸmi przemienianymi, bogatymi

w dobra duchowe. Modlimy siê za ludzi s³abej wiary, którzy pod byle pretekstem nie uczestnicz¹ we mszy œw.
Na Jasnej Górze nawiedzamy Wieczernik, w którym wystawiono do
koñca sierpnia nastawê o³tarza Mi³osierdzia Bo¿ego: „Gwiazda Kazachstanu”, wykonan¹ przez artystê Pana
Mariusza Drapikowskiego, dar do
sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej
Pokoju w Oziornoje, wioski w Kazachstanie, gdzie od 1936 roku zsy³ano Polaków. O³tarz to pentaptyk,
w którego centrum na planie jerozolimskiego Grobu Pañskiego umieszczono relikwie b³og. Jana Paw³a II
i œw. Faustyny. Poœrodku monstrancja w kszta³cie postaci Matki Bo¿ej,
która tuli do serca Eucharystyczne
Cia³o Zbawiciela. T³o stanowi sieæ
pe³na ryb.
O godz. 20.00 ks. Infu³at sprawuje
Najœwiêtsz¹ Eucharystiê, dziêkuj¹c
przede wszystkim za dar Jana Paw³a II
i prosz¹c o Jego kanonizacjê.
Apel gromadzi rzeszê wiernych,
prowadzi o. Piotr Polek – II Definitor
Zakonu, który prosi Maryjê Zwyciêsk¹, abyœmy mogli z Jej pomoc¹
przezwyciê¿aæ krzy¿e dnia codziennego. Wspomina te¿ o naszej sta³ej,
comiesiêcznej obecnoœci na apelach.
Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy
Ró¿aniec Pielgrzyma, w intencjach
bêd¹cych w naszych sercach. Odpo-7-
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 27 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Barbara £opata
Œp. Janina Brañka

Czwartek 30 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Marek Mrowiec - 6 r.œm.
Œp. Stanis³aw Filek
18.00 Œp. Danuta Szwed - 1 r.œm.
Œp. Barbara £opata

Wtorek 28 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Józef i Marianna Kru¿lak
Œp. Janina Brañka

Pi¹tek 31 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Edward Wiktor, ¿ona Bogumi³a

Œroda 29 sierpnia
6.00 Œp. Janina Brañka
8.00 Œp. Stanis³aw P³onka - 15 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O zdrowie i b³. Bo¿e oraz opiekê Matki
Bo¿ej dla Piotrusia w 6 r. urodzin
- Proœba o wyzwolenie z na³ogu alkoholizmu dwóch synów. O zgodê i mi³oœæ
w rodzinie
Za zmar³ych
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on ¿. Helena
Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Barbara £opata
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Kunegunda Filek - 29 r.œm.
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Józefa Ostrowska - 1 r.œm.
Œp. Krystyna Wójtowicz - 5 r.œm.

Sobota 01 wrzeœnia
6.00 Œp. Barbara £opata
6.45 Œp. Janina Brañka
7.30 Œp. Jan Szwed
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
Niepok. Sercu NMP oraz b³og. Bo¿e
dla Ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za koœció³ œwiêty, papie¿a Benedykta XVI,
o rych³¹ kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za Duchowieñstwo, RadioMaryja i TVTrwam
18.00 Œp. Józef Hajnosz
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Niedziela 02 wrzeœnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Bronis³awa B¹k
00
9.
Podziêkowanie za 18 lat dla Szymona,
o zdrowie i dary Ducha œw.
Œp. Stefan Bernacik
00
10. Roków: Œp. Marek Wcis³o i zmarli z rodzin
Wcis³ów, Paj¹ków i Porzyckich
10.30 Œp. Józef i Piotr Go³¹b
12.00 Za Parafian
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Józef Kowalski - 20 r.œm.
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21. Niedziela Zwyk³a - 26 sierpnia 2012
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej
1. Dziœ Zespó³ Charytatywny
zbiera ofiary na pomoc na zakup
przyborów szkolnych dla biednych dzieci.
2. W ramach radosnego czwartku organizujemy wycieczkê do Suchej Beskidzkiej i Jordanowa. Zbiórka o godz. 8.00. Koszt 5 z³. Przy zapisie konieczny jest adres, nr PESEL.
3. 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.
Uczestników S³u¿by Liturgicznej,
Ruchu Œwiat³o – ¯ycie, oraz Domowego Koœcio³a, zapraszamy w tym
dniu na 40. pielgrzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej.
4. W przysz³¹ niedzielê 2 wrzeœnia
o godz. 18.00 msza œw. o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II. Wrzeœniowy Wieczór
Papieski poprowadz¹ uczestnicy
XXVII pieszej wadowickiej pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
5. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w XX Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê 09 wrzeœnia.
Wyjazd o godz. 7.30. Koszt 10z³.
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6. Zapraszamy parafian na dekanalne modlitewne czuwanie przed obrazem Matki Bo¿ej na Jasnej Górze, które odbêdzie siê z 14 na 15 wrzeœnia.
Wyjazd w pi¹tek o godz. 17.00, a powrót po zakoñczonej uroczystej mszy
œw. ok. godz. 2.00 w nocy. Koszt
przejazdu 35 z³. Prosimy o zabranie
krzese³ek.
7. Od niedzieli 2 wrzeœnia do maja
przysz³ego roku msze œw. wieczorne
w niedziele i œwiêta bêd¹ o godz.
18.00. Natomiast nabo¿eñstwa
o godz. 17.30.
8. Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy KAROL zaprasza na treningi pi³ki no¿nej m³odzie¿ w wieku 618 lat. Informacje na plakatach na
domu katolickim oraz na stronie internetowej www.pukskarol.pl.
9. W ci¹gu roku kancelaria parafialna czynna bêdzie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 9.00 do 10.00,
oraz od 16.30 do 17.30. Nieczynna
w soboty, œwiêta oraz w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
10. Informujemy, ¿e od wrzeœnia
nie bêdzie w naszej parafii Dni Skupienia dla narzeczonych. Kurs dla
narzeczonych bêdzie siê odbywa³
w parafiach Radocza i œw. Piotra
w Wadowicach.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Przeniesienia
Pod koniec roku szkolnego
ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz dokonuje tzw. translokacji, czyli przeniesieñ na inne parafie, tak ksiê¿y
proboszczów jak i wspó³pracowników. Od trzech lat w naszej archidiecezji ksiê¿a proboszczowie przechodz¹ na emeryturê po 70. roku
¿ycia. Przez ostatnie lata ks. Arcybiskup wprowadza³ tê zasadê stopniowo – a¿ do tego roku, gdy wszyscy
proboszczowie po 70. roku ¿ycia
otrzymali od ks. Arcybiskupa zwolnienie z funkcji proboszcza. Najczêœciej seniorzy pozostaj¹ w parafiach,
w których pracowali. Nowi proboszczowie objêli parafie od niedzieli
1 lipca. Zmian proboszczowskich
w tym roku by³o 69. Ks. Kardyna³
uznaje, i¿ czêstsze zmiany proboszczów
w parafii o¿ywiaj¹ ¿ycie religijne.

Zmiany ksiê¿y wikariuszy nastêpuj¹
pod koniec czerwca – z tym, ¿e na
nowe parafie przechodz¹ pod koniec
sierpnia. W tym roku czterech z piêciu wikariuszy ks. Kardyna³ przenosi
na inne parafie. Seniorem ksiê¿y wikarych zosta³ ks. Piotr Wiktor. Czêst¹
praktyk¹ stosowan¹ w naszej diecezji
jest ta, i¿ po przybyciu nowego proboszcza s¹ gruntowne zmiany ksiê¿y
wikariuszy. Odpowiedzialny za duszpasterstwo w parafii ks. Proboszcz –
pragnie kszta³towaæ wspólnotê kap³añsk¹, a tak¿e ewangelizacjê wed³ug
w³asnych wizji i przemyœleñ.
W kolejnych parafialnych biuletynach pragnê scharakteryzowaæ naszych drogich ksiê¿y wikariuszy, którzy zostali w tym roku przeniesieni na
inne parafie.
ks. Infu³at

Spieszmy siê kochaæ
Wiersz ks. Jana Twardowskiego: „Spieszmy siê kochaæ, bo ludzie szybko odchodz¹” w sposób szczególny odnosi siê do œp. Barbary ¯egliñskiej. Urodzi³a siê
23 maja 1954 roku, a zmar³a 11 sierpnia 2012 roku. Po jej œmierci jej znajomi
tak j¹ scharakteryzowali:
„Bardzo kocha³a kwiaty i przyrodê. Uwielbia³a pracowaæ w ogrodzie
i dba³a o wszystkie sadzone przez ni¹
roœliny. W szczególnoœci uwielbia³a
hortensje, lilie i storczyki, których
mia³a pe³no i które u niej w domu
zakwita³y jak nigdzie indziej.

Basia od 5 lat chorowa³a na nowotwór, tak jak jej siostra i mama. Wiedzia³a, ¿e jest to ciê¿ka choroba. Nie
traci³a jednak nadziei i wiary. Pomimo tego, co przesz³a i czasu spêdzonego w szpitalu – nie myœla³a siê poddaæ. By³a na tyle wytrwa³a i mocna,
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¿e to ludzie, którzy j¹ otaczali czerpali od niej radoœæ i mocn¹ nadziejê. Nikomu nie odmówi³a pomocy.
Zawsze s³u¿y³a dobr¹ rad¹, s³owem
i modlitw¹. Dzieli³a siê tym, co mia³a, choæ mia³a niewiele. Ktokolwiek
j¹ prosi³ o pomoc – nie wychodzi³
z niczym. Ka¿demu oddawa³a cz¹stkê siebie, staj¹c siê przyjació³k¹ i jasnym œwiat³em w trudach codziennego ¿ycia. Zawsze skromna
i uœmiechniêta. Gotowa przyj¹æ
wszystkich pod swój dach. Ugoœciæ
oraz obdarzyæ mi³oœci¹ i opiek¹.
Rzadko j¹ mo¿na by³o zastaæ
w domu, gdy¿ z radoœci¹ spieszy³a
do innych. Nie umia³a ¿yæ bez ludzi, a oni bez niej.
Koœció³ by³ zawsze dla niej domem. Ukocha³a ca³ym sercem Pana
Jezusa. Maryja by³a dla niej Matk¹
i Przewodniczk¹. Œw. Józef dodawa³
si³ w codziennej pracy. Nie opuœci³a
mszy œw. i modlitwy. Dzieñ bez ró¿añca i koronki by³ dla niej dniem
straconym. Kiedy choroba siê wzma-

ga³a, a bóle stawa³y siê coraz wiêksze mówi³a – nie bojê siê, bo wiem,
¿e kiedy ju¿ sama nie bêdê mog³a iœæ
– Pan Jezus weŸmie mnie na plecy
i sam doniesie. W swojej wierze by³a
¿arliwa. Z wielkim namaszczeniem
przyjê³a Sakrament Chorych, a tak¿e
czêsto przyjmowa³a Komuniê œw.
w swoim w³asnym domu. Nie ba³a siê
œmierci. Lêka³a siê cierpienia, ¿eby
kogoœ nie uraziæ i nie obraziæ Boga.
Nawet w tak trudnych chwilach myœla³a o innych.
Osiemnaœcie razy uczestniczy³a
w Wadowickiej Pielgrzymce na Jasn¹
Górê. Uwielbia³a pod¹¿aæ pielgrzymimi szlakami. Kiedy ju¿ jej zdrowie na
to nie pozwala³o – stara³a siê witaæ
pielgrzymów z murów Jasnej Góry.
Wszyscy, którzy j¹ kochali, po jej
œmierci odczuwaj¹ pustkê. Umiera³a
tak jak ¿y³a – z uœmiechem na twarzy
i znakiem krzy¿a kreœlonym nawet
w ostatnich minutach ¿ycia.
Basiu, bêdzie nam Ciebie bardzo
brakowa³o!” Kole¿anki i koledzy z pracy

Pogrzeb

Ze smutkiem informujemy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Dobry Jezu, a nasz

Œp. Mieczys³aw Piwowrczyk, ur. 1939r., zam. ul. Sadowa

Panie, daj im wieczne

Œp. Józef Maga, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia

spoczywanie!

Œwiêci tego tygodnia : w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Moniki,
we wtorek – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a, w œrodê
– wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela, w sobotê – wspomnienie
b³. Bronis³awy, dziewicy.
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