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Panie Bo¿e, dziêkujemy Ci

za naszego Rodaka Jana

Paw³a II. By³ dla nas najlep-

szym Nauczycielem. Jego s³o-

wa wlewa³y ciep³o w serca

nasze. Nauczy³ nas mi³oœci,

dobroci, szacunku dla drugie-

go cz³owieka. Ca³e Jego ¿ycie

by³o wielkim ho³dem Bogu

i ludziom.

Rodzina Rzeszowskich

czystoœæ modlimy siê wspólnie, a potem odchodzimy troszkê roz-
czarowani, bo weselnicy siê spóŸnili, a górale za darmo nie chcieli
nam zagraæ. Schodzimy ostro¿nie, bo droga przez las dalej bardzo
oblodzona i spotykamy orszak œlubny. Konie cudne, ale weselnika-
mi okazali siê jacyœ warszawiacy, którzy mieli taki kaprys, aby wzi¹æ

œlub na Polanie Chocho³owskiej. Dziwnie wygl¹dali „cywilnie” ubrani ludzie na
przystrojonych po góralsku furkach.

W drodze powrotnej ju¿ na koñcu ku-
pujemy u górali oscypki, aby zawieŸæ
coœ do domu. Zmêczeni wra¿enia-
mi i trudami marszu sadowimy
siê w autokarze. Czekaj¹c na
spóŸnialskich, myœlê o tym,
czy za rok bêdê mog³a zno-
wu podziwiaæ to cudo bo¿e,
czy ta poezja, któr¹ napisa-
³y dla nas krokusy, zachwyc¹
nas w przysz³ym roku?

Patrzê na najmniej zmêczo-
nych: Marysiê Zadorê, krz¹-
taj¹c¹ siê ko³o autokaru, li-
cz¹c¹ uczestników, trosz-
cz¹c¹ siê,  czy wszystko
w porz¹dku i na Ks. Infu³ata,
wzruszonego, ¿e widzi wokó³
grono szczêœliwych ludzi, któ-
rzy razem  prze¿yli zachwy-
caj¹cy dzieñ.

Wracaj¹c do domu, i ogl¹daj¹c z okna autokaru Orawê, s³uchaliœmy piêknego
g³osu P. Rafa³a Gadochy, a na zakoñczenie weso³ego, rymowanego podsumo-
wania P. Marysi, gdy¿ bez tego elementu pielgrzymka by³aby niewa¿na!

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Ewa Czaicka

J e s t  N au cz yc ie l e m
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 17, 17-24
Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

EWANGELIA:  £k 7, 11-17  W s k r z e s z e n i e  m ³ o d z i e ñ c a  z  N a i n

Ga 1, 11-19
Pawe³ otrzyma³ objawienie od Jezusa Chrystusa

„ T o b i e  m ó w i ê  w s t a ñ ,  o b u d Ÿ  s i ê

i  o d k r y j  m o j e  p r a w d z i w e  o b l i c z e ”

M³ody biznesmen po wypadku na
motocyklu dozna³ m.in. z³amania
nóg. Poniewa¿ z³amanie by³o bardzo
skomplikowane, musia³ pozostaæ
w szpitalu. Pewnego dnia poprosi³ ka-
pelana odwiedzaj¹cego chorych
o rozmowê. Mówi³ mu, ¿e jakiœ czas
temu chcia³ zrobiæ dobry interes
z zagraniczn¹ firm¹ z jego bran¿y.
Wtedy przyrzek³ Panu Bogu, ¿e je-
¿eli ten interes siê uda i przyniesie
korzyœci firmie, ca³kowicie zmieni
swoje ¿ycie. Obieca³, ¿e rzuci pale-
nie, zrezygnuje z alkoholu i bêdzie
bardziej wyrozumia³y i szczodry dla
¿ony, dorastaj¹cych dzieci, a tak¿e
podlegaj¹cych mu pracowników.

Wszystko u³o¿y³o siê dobrze. M³o-
dy cz³owiek zrobi³ bardzo dobry in-
teres, który przyniós³ mu du¿y maj¹-
tek. Niestety przyrzeczeñ z³o¿onych
Bogu nie spe³ni³. Pokazuj¹c kapela-
nowi swoje po³amane nogi zapyta³:
„Czy to jest zemsta Boga?” Ksi¹dz

próbowa³ t³umaczyæ, ¿e Bóg siê nie
mœci, poniewa¿ jest Mi³oœci¹: ow-
szem, czasami przemawia do nas tak-
¿e przez bolesne znaki i doœwiadcze-
nia, ale po to, abyœmy zatrzymali siê
i dokonali weryfikacji naszego ¿ycia.
Niestety, ów cz³owiek nie potrafi³
tego zrozumieæ. Potem rozmawiali
jeszcze ze sob¹ wiele razy.

Pewnego dnia m³ody biznesmen
powiedzia³, ¿e w nocy nie móg³ spaæ
i ogl¹da³ w telewizji program o m³o-
dych lekarzach, którzy mogli robiæ
wielkie kariery i zarabiaæ du¿e pie-
ni¹dze, jednak zostawili wszystko
i wyjechali do Afryki, aby leczyæ naj-
biedniejszych. „Widzi ksi¹dz” –
mówi³ do kapelana, „ja od Boga
otrzyma³em wszystko: studia, karie-
rê, popularnoœæ, bogactwo, a ja dla
Niego nigdy nic nie zrobi³em. Nic te¿
nigdy nie zrobi³em, co zas³ugiwa³o-
by na pochwa³ê dla innych ludzi”.
Nastêpnego dnia ksi¹dz przyniós³

truj¹c na niebo, przys³oniête  chmu-
rami, które  po naszemu po prostu
„bocy³o siê” groŸnie. By³a sobota,
wiêc parking by³ pe³en samocho-
dów i autokarów. Rozleg³a i bardzo
d³uga  Dolina Chocho³owska ma
jednak to do siebie, ¿e ogromne t³u-
my mi³oœników krokusów natych-
miast gdzieœ siê rozsypuj¹ i jeœli
ktoœ pragnie samotnoœci, mo¿e jej
tu tak¿e zaznaæ.

Wadowicka pielgrzymka ma ten
honor, ¿e przemierza 9-kilometrow¹
trasê w obie strony na piechotê. Tym
razem wy³ama³y siê z tej tradycji
3 uczestniczki, które pojecha³y
bryczk¹ z bardzo przystojnym(!),
weso³ym i elokwentnym góralem,
a 2 panie ambitnie pokonywa³y tra-
sê rowerami. Reszta pod przewodem
ks. Infu³ata maszerowa³a wytrwale.

Siwa Polana, na której stoi krzy¿ –
œlad, ¿e tu w stanie wojennym
w 1983r. l¹dowa³ œmig³owiec z Ja-
nem Paw³em II, przywita³a nas pierw-
szymi krokusami. Bogu dziêki, idzie-
my dalej, s³ysz¹c ca³y czas po pra-
wej stronie szum Potoku Chocho³ow-
skiego, w którym b³yska upragnio-
ne s³oneczko. Mijamy Polanê Huci-
sko, koñcowy przystanek kolejki
i Ni¿n¹ Bramê z medalionem upa-
miêtniaj¹cym powstanie chocho³ow-
skie w 1846r; przecinamy  popular-
ne szlaki tatrzañskie; przedzieramy
siê przez las coraz gorsz¹ drog¹, na
której le¿y gruba warstwa lodu. Têdy

w filmie Potop Kmicic pêdzi³ sania-
mi z Oleñk¹ „a drzewa ucieka³y w ty³
ca³ymi pu³kami”. Gdy wychodzimy
z lasu, naszym oczom ukazuje siê ju¿
polana w ca³ej swej krasie. Dywan
liliowych kwiatów gêsto pokrywa sto-
ki. Z prawej widaæ Kapliczkê
œw. Jana, w której filmowy Janosik
bra³ œlub z Maryn¹. Tu odmawiamy
koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Przed nami Rakoñ, Wo³owiec i Grzeœ.
Jest piêknie, setki ludzi „pasie siê” na
krokusach, klêcz¹ przy nich, le¿¹,
siedz¹, pstrykaj¹ zdjêcia z pe³n¹ œwia-
domoœci¹, ¿e ¿adne zdjêcie nie odda
tego cudu, stworzonego dla nas zno-
wu w tym roku!

Grupa powoli schodzi siê do schro-
niska. Pod jego œcianami w s³oñcu zja-
damy przywiezione kanapki, zama-
wiamy do tego kawê, odpoczywa-

my, szykuj¹c siê do nowego trudu
i nowej porcji podziwu krokusów,
tym razem z góry. Gdy po posi³ku
zbli¿amy siê do kapliczki, spotyka-
my tam ksiêdza i kapelê góralsk¹, cze-
kaj¹c¹ na orszak œlubny, który podob-
no ju¿ nadje¿d¿a. Czekaj¹c na uro-

(ci¹g dalszy ze str. 5)



-3-- 6 -

ks. Proboszcz

Intencje mszalne
Poniedzia³ek 10 czerwca

Wspomnienie b³. Bogumi³a, biskupa
  6.00 Œp. Teresa Gawlik

Œp. Barbara P³uska
  6.45 Œp. Maria Pasternak
  7.30 Œp. Boles³aw £aziñski
  8.00 Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Œp. Irena Fr¹czek

Œp. Maria Mika

Wtorek 11 czerwca
Wspomnienie œw. Barnaby, aposto³a

  6.00 Œp. Teresa Gawlik
Œp. Jadwiga Golañska

  6.45 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Mieczys³aw Michalski

  7.30 Œp. Boles³aw Bando³a - 32 r.œm.,
¿ona Maria

  8.00 Œp. Boles³aw £aziñski
12.00 Œp. Jadwiga ̄ urek
18.00 Œp. Stanis³awa i Marian Harnas

Œp. Kazimierz Wolanin

Œroda 12 czerwca
  6.00 Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Adolf Mierzwa
  7.30 Œp. Boles³aw £aziñski
 8.00 Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 Œp. Teresa Gawlik
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Z okazji 18 r. urodzin Bartosza Tomczaka
o Bo¿e b³og. w doros³ym ¿yciu od Rodziców
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. W³adys³awa Wilk
Œp. Barbara P³uska
Œp. Czes³awa Feldy

Czwartek 13 czerwca
Wspomnienie œw. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Koœcio³a
  6.00 Œp. Teresa Gawlik
  6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Œp. Antoni Drabik, Antoni Roger
  8.00 Œp. Boles³aw £aziñski
12.00

18.00 Œp. Maria Pasternak
Œp. Eugeniusz Zaj¹c - 10 r.œm.

Pi¹tek 14 czerwca
Wspomnienie b³. Micha³a Kozala, biskupa i mêczennika
  6.00 Œp. Barbara P³uska
  6.45 O b³og. Bo¿e za wstaw. b³. Jana Paw³a II

dla firmy KAPSIK - w³aœciciela wraz
z pracownikami

  7.30 Œp. Jolanta - 12 r.œm.
  8.00 Œp. Teresa Gawlik
12.00 Œp. Boles³aw £aziñski
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Aleksander Bober i Stefania Kowalska
Sobota 15 czerwca
Wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy.
  6.00 Œp. Kazimierz Gajos - 16 r.œm.
  6.45 Œp. Boles³aw £aziñski
  7.30 Œp. Maria Pasternak
  8.00 Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 Œp. Teresa Gawlik
18.00 Œp. Andrzej Czarny - 6 r.œm.

Œp. Jan, Irena, W³adys³aw
Dziêkczynna w 15 r. powstania Firmy
Us³ugi Transportowe Bizoñ Piotr z proœb¹
o b³. Bo¿e i bezpieczn¹ jazdê

Niedziela 16 czerwca
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Marek W¹dolny - 10 r.œm.

Œp. Zbigniew Wójcik
 9.00 Œp. Maria i Marian Gabryl
 9.00 Roków: Œp. Stefania i W³adys³aw El¿bieciak
10.30 Œp. Jan Tla³ka
12.00 Œp. Kazimierz Wolanin
13.30 Chrzty

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i b³og.
dla Teresy i Mieczys³awa w 50 r. œlubu

19.00 Œp. Zofia i Walerian G¹sior, Stefania i Jan Lasek,
Jadwiga i Jan Mêtel, Stefania i Grzegorz Szczêsny

temu cz³owiekowi Pismo Œwiête i dla
zachêty przeczyta³ przypowieœæ
o marnotrawnym synu. Zapyta³ go
wtedy chory: „Czy to mo¿liwe, aby
Bóg tak kocha³ cz³owieka? Czy to
mo¿liwe, ¿eby równie¿ by³ mi³osier-
ny wobec mnie i mojego postêpowa-
nia. Przecie¿ ja odszed³em od Boga
i Koœcio³a po przyjêciu Sakramentu
Bierzmowania”. Tak, odpowiedzia³
ksi¹dz, jest to mo¿liwe, bo przecie¿
i ty mo¿esz byæ tym dzieckiem, które
powraca i znajduje schronienie w czu-
³ych ramionach ojca. Ten m³ody
i bogaty cz³owiek prze¿y³ swoje na-
wrócenie poniewa¿ pozna³ prawdzi-
we oblicze Boga.

Œw. £ukasz opisuje nam dzisiaj sce-
nê przywrócenia do ¿ycia m³odzieñ-
ca z Nain, co wywo³a³o zdumienie,
strach i podziw ludzi. Wszyscy wy-
znali, ¿e ten znak rzeczywiœcie pocho-

dzi od Boga. Jezus w tym opowiada-
niu ukazany jest jako Pan ¿ycia
i œmierci. On ma moc przywróciæ
cz³owiekowi utracone ¿ycie.

Dostrzegaj¹c œmieræ naszej duszy,
marazm istnienia, pesymizm ¿ycia,
równie¿ nas Bóg chce sprowadziæ
na drogê, która prowadzi do szczê-
œcia, a którego cz³owiek sam dla sie-
bie wypracowaæ nie mo¿e. Do ka¿-
dego z nas mówi: „Tobie mówiê
wstañ, obudŸ siê i odkryj moje
prawdziwe oblicze”.

Niech uczestnictwo w dzisiejszej
Eucharystii, która pozwala nam za-
nurzyæ siê w ¿yciu Boga, obudzi
w nas pragnienie prawdziwego i pe³-
nego ¿ycia.

B³ogos³awiony Janie Pawle, wypra-
szaj nam nieustannie u Boga tê ³askê!

10. Niedziela Zwyk³a - 09 czerwca 2013

1. W czwartek 13 czerwca o godz.
9.30 J. Eks. ks. bp Damian Muskus
odprawi uroczyst¹ Mszê œw. z oka-
zji  Miêdzynarodowego Konkursu
Fotograficzno-Plastycznego organi-
zowanego przez OHP, a zatytu³owa-
nego: „Jan Pawe³ II,  Nauczyciel
i Œwiadek Wiary”.

2. W sobotê o godz. 10.00 msza œw.
i spotkanie Grupy Modlitwy o. Pio.

3. W sobotê 22 czerwca pielgrzy-
mujemy do Szczawnicy, Jaworek
oraz W¹wozu Homole. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 30 z³. W niedzie-

lê 23 czerwca pielgrzymujemy na
poœwiêcenie Centrum Jana Paw³a II.
Wyjazd godz. 8.00. Koszt 20 z³.
Dwudniowa pielgrzymka do Pragi
i Wroc³awia w po³¹czeniu z Pano-
ram¹ Rac³awick¹ bêdzie 25 i  26
czerwca. Koszt 300 z³.

ks. Proboszcz

4. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy zawierzamy parafian i pielgrzy-
mów. Niech Patron naszego miasta,
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wypra-
sza potrzebne ³aski dla wszystkich So-
lenizantów i Jubilatów nadchodz¹-
cych dni.
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ks. Infu³at

W d z i ê c z n a  p a m i ê æ

U r z e k a j ¹ c e  p i ê k n o
Minê³o ju¿ kilka tygodni od na-

szej pielgrzymki na krokusy, a ja
wci¹¿ mam je w oczach i sercu, tym
bardziej, ¿e jedno ze zdjêæ zdobi
moj¹ tapetê w komputerze. Œwia-
domie u¿ywam s³owa pielgrzymka.
Pielgrzymujemy, aby szukaæ  mi-
stycznego prze¿ycia,  a takim,
moim i nie tylko chyba moim zda-
niem, jest uczyniony przez Stwór-
cê cud pojawienia siê tysiêcy lilio-
wych krokusów w scenerii oœnie-

¿onych szczytów, b³êkitnego nie-
ba i absolutnie potrzebnego, oz³a-
caj¹cego to wszystko s³oñca.

Pojechaliœmy zatem, jak co roku,
do Doliny Chocho³owskiej pod
opiek¹ ks. Infu³ata i p. Marysi Zado-
ry. Stanêliœmy najpierw w Chocho³o-
wie. Po pierwsze, aby sprawdziæ, czy
na ³¹czce za koœcio³em s¹ jeszcze kro-
kusy, a po drugie, aby odwiedziæ
s³ynn¹ kamienn¹  œwi¹tyniê – stra¿-
niczkê historii tej niezwyk³ej wsi.
Stamt¹d ju¿ prosto do doliny, popa-

(ci¹g dalszy na str. 7)

Potrzebne s¹ wielkie uroczystoœci.
Tak œwieckie, jak i religijne. Cz³o-
wiek jest istot¹ spo³eczn¹, stadn¹.
Do rozwoju potrzebuje wspólnoty.
Wielkie pochody, manifestacje, mar-
sze, uroczystoœci – uzewnêtrzniaj¹
ludzkie odczucia. Staj¹ siê czytel-
nym i s³yszalnym g³osem tego, co
cz³owiek nosi.

Przypominamy sobie wielkie zgro-
madzenia liturgiczne z okazji piel-
grzymek b³og. Papie¿a do Polski.
Milionowe rzesze uczestnicz¹ce we
mszach œw. wyra¿a³y ¿yw¹ wiarê
w Jezusa Chrystusa i by³y wyrazem
niezwyk³ego przywi¹zania do osoby
Ojca Œwiêtego. Ukazywa³y œwiatu,
a zw³aszcza w³adzom komunistycz-
nym, podstawow¹ prawdê, ¿e póki
my ¿yjemy – to jeszcze wierz¹ca
Polska nie zginê³a.

W naszych czasach uczestniczymy,
a czêœciej jeszcze jesteœmy œwiadka-
mi ró¿nych marszów. Ile¿ ich jest. S¹
bardzo pozytywne: za ¿yciem, za

rodzin¹, za telewizj¹ „Trwam”. S¹
równie¿ przeciwne tym wartoœciom.

¯ywiê jednak przekonanie, ¿e g³ê-
biê wiary, a tak¿e si³ê przekonañ ka¿-
dy sam musi tworzyæ. Trzeba indy-
widualnego wysi³ku do kszta³towa-
nia osobistego kontaktu z Jezusem.
¯ywa wiara to zawsze mój osobowy
i osobisty zwi¹zek z moim Bogiem.
W budowaniu tej wiêzi pomaga Bóg.
Do tworzenia jej przyczyniaj¹ siê lu-
dzie, zw³aszcza naturalne œrodowi-
sko jakim jest rodzina. Jednak ciê-
¿ar i radoœæ w budowaniu osobistych
wiêzów spoczywa na konkretnym
cz³owieku.

Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ wspo-
minam wszystkich tych, co modlili
siê razem ze mn¹ o wiernoœæ w ka-
p³añstwie. Mo¿e jeszcze czêœciej s³a-
li swe serdeczne westchnienia do
Boga w moich intencjach znajomi
i nieznajomi.

Z wielkim wzruszeniem patrzê na
nasze grupy i wspólnoty parafialne.
¯ywotnoœæ parafii idzie poprzez ro-
dziny. P³ynie tak¿e przez ¿ywe ru-
chy i wspólnoty, które istniej¹ w pa-
rafii. Papie¿ Franciszek uczy, ¿e s¹

one czytelnym znakiem dzia³ania
Ducha Œwiêtego. Jak¿e trzeba o te
wspólnoty dbaæ. Bardzo siê nimi in-
teresowaæ. ¯yæ z nimi. Chwa³a ka-
p³anom, którzy tak myœl¹ i tak dusz-
pasterzuj¹.

Z tkliwym sercem myœlê o tych,
którzy prowadz¹ modlitwy w naszej
bazylice i wiernie w nich uczestnicz¹.
Nie wiem ile jest takich koœcio³ów jak
nasz, w którym mo¿na zauwa¿aæ w
ci¹gu dnia tylu ludzi klêcz¹cych na
modlitwie. W niedziele widzê jak nie-
którzy przed msz¹ œw. lub po niej,
id¹ przed cudowny obraz Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy lub do ka-
plicy b³og. papie¿a Jana Paw³a II
i tam d³ugo siê modl¹. Wzruszaj¹cy
jest to widok.

Czy¿ nie trzeba na tym miejscu wy-
raziæ wdziêcznoœci grupie ludzi, któ-
ra codziennie rankiem w maju, czerw-
cu, paŸdzierniku i grudniu – œpiewa
Godzinki ku czci Matki Bo¿ej lub
Serca Bo¿ego. Wielkie to równie¿
bogactwo naszej bazyliki, gdy co-
dziennie po rannej i po³udniowej
mszy œw. oraz o godz. 15.00 du¿a
grupa ludzi odmawia koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Wielkie, uroczyste msze œw. poma-
gaj¹ w rozwoju ¿ycia religijnego. Jed-
nak ¿ywa wiara karmi siê codzienn¹,
systematyczn¹ wiêzi¹ z Chrystusem.




