(ci¹g dalszy ze str. 7)

goœci³ uœmiech. Potem przedstawiciele duchowieñstwa, w³adz, mieszkañcy sk³adali Z³otemu Jubilatowi ¿yczenia.
PóŸniej wszyscy spotkali siê w szkole, historia miejscowoœci jest
œciœle zwi¹zana z histori¹ szko³y. Przy wspólnym obiedzie rozmawiano, przypominano sobie dawne czasy, a kapela góralska dziarsko przygrywa³a.
Dzisiejszym uroczystoœciom towarzyszy³a przez ca³y czas piêkna, s³oneczna
pogoda (przez tyle dni pada³ deszcz),
a tak¿e rodzinna atmosfera, któr¹
da³o siê odczuæ na ka¿dym kroku. Myœlê, ¿e dla Ksiêdza Jubilata by³ to wzruszaj¹cy
dzieñ, który na d³ugo pozostanie w pamiêci.
Na zakoñczenie przytoczê
tu s³owa ks. Jana Twardowskiego: „Œwiadomoœæ tego,
¿e jestem ju¿ piêædziesi¹t lat
ksiêdzem, ca³e okr¹g³e pó³
wieku, jest wielkim prze¿yciem, chyba najwiêkszym

w moim ¿yciu. Jak¿e to wzruszaj¹ce, ¿e
Pan Bóg by³ taki ³askawy, dobry, przebaczaj¹cy, wyrozumia³y, tak d³ugo cierpliwy dla mnie”.
Maria Zadora
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13. N i e d z i e l a Z w y k³ a

Z podziêkowaniem
Panu Bogu i ludziom!
W miniony pi¹tek zakoñczy³
siê rok szkolny. Uczniowie
maj¹ za sob¹ kolejny etap nauki. Z radoœci¹ witaj¹ wakacje,
czas beztroskiego wypoczynku. Dziêkuj¹c Panu Bogu za ten
szczególny dar ³aski nale¿y
z wdziêcznoœci¹ pomyœleæ
o ludziach, którzy wk³adali wysi³ek i nauczanie dzieci i m³odzie¿y. Niech ciep³e i ¿yczliwe
s³owa wdziêcznoœci, a tak¿e
najpiêkniejsze kwiaty bêd¹ autentycznym wyrazem g³êbokiego szacunku.
Na sukcesy odnoszone przez
uczniów sk³ada siê praca wielu osób. Wœród nich s¹ Nauczyciele, którzy odgrywaj¹
niebagateln¹ rolê w procesie
formacji charakterów m³odych
(ci¹g dalszy na str. 2)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWDRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
SZEJ KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ:

PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

1 Krl 19, 16b.19-21

Ga 5, 1.13-18

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

EWANGELIA: £k 9, 51-62 Trzeba porzuciæ wszystko, aby iœæ za Jezusem
do nauki. Ciesz¹ siê ich postêpami
oraz dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby
zaradziæ ewentualnym problemom.
Wspólne pokonywanie trudnoœci jednoczy rodzinê. Niezwykle istotna jest
œcis³a wspó³praca rodziców z odpowiedzialnymi pedagogami i Bogu
niech bêd¹ dziêki za to, ¿e s¹ oni
w naszej parafialnej wspólnocie.
Z w³asnego doœwiadczenia katechetycznego wiem, ¿e w atmosferze wzajemnego zaufania mo¿na wypracowaæ najskuteczniejszy program edukacyjno-wychowawczy.
Podziêkujmy wreszcie samemu
Bogu, ¿e wci¹¿ ods³ania przed nami
nowe pok³ady prawdziwej m¹droœci.
Korzystajmy z nich jak najowocniej.
Pamiêtajmy, ¿e wiara rodzi siê ze s³uchania, zaœ wzrasta poprzez wysi³ek
serca i rozumu.
Raz jeszcze serdecznie dziêkujê
moim Ksiê¿om Wspó³pracownikom,
Siostrom Katechetkom i Œwieckim
Katechetom za ofiarn¹ pracê katechetyczn¹ po³¹czon¹ z modlitw¹. Wszystkim ¿yczê dobrego, zas³u¿onego
wypoczynku. Niech b³ogos³awiony
Papie¿ Jan Pawe³ II ma nas wszystkich w swojej opiece. Szczêœæ Bo¿e!

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ludzi. Pedagodzy daj¹ im do r¹k narzêdzia, dziêki którym bêd¹ mogli
w przysz³oœci samodzielnie projektowaæ i budowaæ w³asne ¿ycie. Przekazywana uczniom wiedza otwiera
przed nimi rozleg³e horyzonty poznawcze. W wymiarze teologicznym
mo¿na przez to poznaæ zadziwiaj¹ce
bogactwo dzie³a Bo¿ego stworzenia.
Na bazie szkolnych doœwiadczeñ,
dzieci i m³odzie¿ nabywaj¹ m¹droœci, czyli umiejêtnoœci trafnych wyborów. Zaczynaj¹ widzieæ i coraz
bardziej rozumieæ w³asne predyspozycje, a w dalszej perspektywie swoje powo³anie.
S³owa podziêkowania nale¿¹ siê
tak¿e naszym Czcigodnym Ksiê¿om,
Siostrom Katechetkom i Osobom
Œwieckim zatroskanym o katechezê.
Oni motywuj¹ do rozwoju duchowego. Dziêki temu dzieci i m³odzie¿
staj¹ siê wra¿liwsze na dobra najwy¿szego rzêdu. Maj¹ mo¿liwoœæ pog³êbienia swojej œwiadomoœci religijnej,
w której wartoœci moralne s¹ podstawowym kryterium ludzkich wyborów. Pamiêtamy te¿ o Rodzicach. Oni
najbardziej dopinguj¹ swoje dzieci
-2-

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec

(ci¹g dalszy ze str. 5)

7 czerwca 2013 do Glisnego przyby³o wielu ksiê¿y, wœród nich ks.
Kanonik Stanis³aw Jaœkowiec z parafii Ofiarowania NMP z Wadowic,
ks. pra³at Tadeusz Kasperek z parafii œw. Piotra z Wadowic, burmistrz
Wadowic – Pani Ewa Filipiak, w³adze powiatu limanowskiego, gminy
Mszany Dolnej. Wielu parafian ubranych w stroje regionalne, chór, kapela góralska, rodzina ks. Jubilata.
Witaj¹c wszystkich ks. rektor (jest
to koœció³ rektoralny) Andrzej Sawulski powiedzia³: „Popatrz, Drogi
Jubilacie! Oni wszyscy przyszli tutaj, bo s¹ wdziêczni, bo ciesz¹ siê tym
jubileuszem, poniewa¿ ceni¹ sobie,
¿e Ciê znaj¹. Ka¿dy ma jakiœ powód,
¿e tutaj jest. My, mieszkañcy Glisnego, te¿ taki mamy – jesteœ jednym
z nas. Z tego zak¹tka ziemi, z tego
ludu zosta³eœ wziêty i dla ludu ustanowiony kap³anem Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana”. Ks.
proboszcz A. Sawulski przedstawi³
te¿ drogê duszpastersk¹ Jubilata:
23.06.1963 – œwiêcenia kap³añskie
w katedrze wawelskiej z r¹k ks. bpa
Karola Wojty³y
1963 – 1966 wikariusz w Zubrzycy
Górnej
1966 – 1970 wikariusz w Zebrzydowicach
1970 – 1977 wikariusz w Zakopanem, parafia œw. Rodziny
1977 – 1994 proboszcz na Wzgórzach Krzes³aw ickich w Nowej
Hucie
1994 – 1998 dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
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1998 – 2011 proboszcz parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
2011 – emeryt w Wadowicach
Podczas mszy œw. odczytano
¿yczenia dla jubilata nades³ane od
kardyna³a Stanis³awa Nagy (zmar³
5 czerwca) i od kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza.
Ksi¹dz Jubilat dziêkuj¹c powiedzia³: „Pod Luboniem Wielkim,
w ma³ej wiosce Glisne, nale¿¹cej
przez ca³e lata do parafii Mszana
Dolna, a od 2006 roku bêd¹cej samoistnym rektoratem, prowadzonym
przez Ksiê¿y Sercanów – wszystko
dla mnie siê zaczê³o. Kszta³towanie
mego cz³owieczeñstwa i kap³añstwa.
Z wielk¹ czci¹ wspominam tych, którzy pomogli mi w rozwoju tych wartoœci. Z rozrzewnieniem myœlê o mojej Rodzinie, S¹siadach oraz Rodakach. Dziêkujê Kap³anom, Nauczycielom i Wychowawcom. Bardzo wiele zawdziêczam moim rówieœnikom
ze szkó³ i z seminarium. Z mi³oœci¹
wspominam wielu przyjació³ spotkanych w parafiach, w których pasterzowa³em”.
Po mszy œw., za koœcio³em na scenie amfiteatru wys³uchaliœmy piêknego monta¿u s³owno-muzycznego
w wykonaniu uczniów ze szko³y podstawowej, a opracowanego przez
Pani¹ Katechetkê. Dwoje Anio³ków
(dziewczynka i ch³opiec) przedstawili
w sposób barwny, obrazowy i ciekawy ca³a drogê ¿yciow¹ ks. Infu³ata.
Ich wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi brawami, a na twarzy Jubilata
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 01 lipca
6.00 Œp. Janina Piotrowska
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
w dniu imienin
18.00 Œp. Zbigniew Wójcik
Œp. Tadeusz Wêgrzyn

Intencje mszalne

Pi¹tek 05 lipca
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Katarzyna
Wtorek 02 lipca
i Jan Kosek, za dusze w czyœæcu ciepi¹ce
6.00 Œp. Maria Pasternak
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa,
8.00 Œp. Boles³aw £aziñski
o rozwój cz³onków i b³. Bo¿e dla ich rodzin
18.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii,
18.00 Œp. Aniela, Tomasz - r. œm., i syn Kazimierz
o b³. Bo¿e dla Rodziców Katarzyny
Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla
i £ukasza oraz dla siostry Amelii
Katarzyny i Adama w 10 r. œlubu
Œp. Anna Kurowska
Sobota 06 lipca

Œroda 03 lipca

Wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej

Œwiêto œw. Tomasza, aposto³a

6.00 Œp. Boles³aw £aziñski
6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla 00
8.
Wynagradzaj¹ca Sercu Matki Bo¿ej oraz o b³. Bo¿e
Marii i Tadeusza w 42 r. œlubu
dla ks. Opiekuna i Rycerstwa Niepokalanej
8.00 Œp. Jan Forystek - 1 r.œm.
00
18.
Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹
18.00 W intencjach nowennowych
kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
Za zmar³ych:
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Katarzyna, Antoni, Julian
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Józef Rajda
Niedziela 07 lipca
Œp. W³adys³awa Wilk
6.00 Za Parafian
Œp. Maria Lach - 20 r. œm.
Œp. Maria Kruk
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Kazimiera Bizoñ
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Anny,
Danuty i Justyny
Czwartek 04 lipca
9.00 Œp. Kazimiera Szafrañska - 2 r.œm.
Rocznic¹ poœwiecenia bazyliki
9.00 Roków: Œp. Wiktoria B¹k
Metropolitalnej w Krakowie
10.30 Œp. Franciszek Nogala
6.00 Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Stanis³aw Krupnik
8.00 Œp. Boles³aw £aziñski
12.00 Chrzty
18.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
19.00 Œp. Stanis³aw, Marianna, Jadwiga Paleczny
Œp. Tadeusz Wêgrzyn
Œp. Maria Œwiêch

Piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê
Zapisy na piesz¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê od godz. 18.00 do 19.00 w pi¹tek i sobotê, tj. 5 i 6 lipca przy koœciele œw. Piotra, a od przysz³ej
niedzieli przy Bazylice.
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13. Niedziela Zwyk³a - 30 czerwca 2013
1. Prze¿ywamy czas wakacyjny –
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³aœciwe miejsce na mszê œw. niedzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz pomoc cz³owiekowi.
2. We wtorek o godz. 17.30 rozpoczniemy nabo¿eñstwo ku czci b³.
Jana Paw³a II. Po Mszy œw. modlitwa
przed relikwiami Papie¿a Polaka i procesja przed pomnik b³. Jana Paw³a II,
gdzie odœpiewamy Apel Jasnogórski
w intencji naszego Miasta. Na zakoñczenie bêdzie udzielone b³ogos³awieñstwo relikwiami B³ogos³awionego.
3. Zapraszamy na pierwszy „radosny czwartek” 4 lipca do Nowego
Targu, Szaflar, LudŸmierza. Zapisy
w kancelarii parafialnej, koszt 10 z³.
Przy zapisie nale¿y podaæ imiê i na-

Z apraszamy

zwisko, adres, PESEL. Wyjazd
o godz. 8.00 z parkingu obok PZU
przy ul. Mickiewicza. Nale¿y zabraæ
strój k¹pielowy.
4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz po po³udniu
od godz. 16.00 do 18.30. Kancelaria
parafialna w tym dniu nieczynna.
5. Przypominamy, ¿e w okresie wakacji, tj. od dziœ 30 czerwca do 31
sierpnia, z racji urlopów ksiê¿y, w niedziele i œwiêta nie bêdzie mszy œw.
o godz. 13.30., natomiast w tygodniu
msze œw. bêd¹ o godz. 6.00, 8.00
i 18.00. Dy¿ur Ksiêdza w kancelarii
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz.
od 9.00 do 10.00 i po po³udniu od
16.30 do 17.30. Katecheza przed sakramentem Chrztu œw. w pi¹tek przed
I i III niedziel¹ miesi¹ca po mszy œw.
wieczornej.
ks. Proboszcz

na pielgrzymki

Apel Jasnogórski 16 lipca /wtorek/, godz. 15.45. Koszt 35 z³.
Bochnia Okulice 23 lipca /wtorek/ godz. 7.00. Koszt 30 z³.
£agiewniki wraz z klasztorem ¿eñskim 26 lipca /pi¹tek/, godz. 13.00. Koszt 20 z³.
Sandomierz, Kodeñ, Lublin 29 i 30 lipca /poniedzia³ek i wtorek/, godz. 4.00.
Koszt 160 z³.
5. Czerna, Smardzowice 05 sierpnia /poniedzia³ek/, godz. 7.00. Koszt 30 z³.
6. Ukraina 9, 10, 11 sierpnia /pi¹tek, sobota, niedziela/, godz. 3.00. Koszt 500 z³.
7. Turbacz 11 sierpnia /niedziela/, godz. 6.30. Koszt 30 z³.
8. Kalwaria Zeb. 16 sierpnia /pi¹tek/, godz. 13.30. Koszt 10 z³.
9. Apel Jasnogórski 16 sierpnia /pi¹tek/, godz. 15.45. Koszt 35 z³.
10. £agiewniki wraz z klasztorem ¿eñskim 30 sierpnia /pi¹tek/, godz. 13.00. Koszt 20 z³.
11. Rusinowa Polana 07 wrzeœnia /sobota/, godz. 7.00. Koszt 30 z³.
12. £añcut, Le¿ajsk, Przeworsk 14, 15 wrzeœnia /sobota, niedziela/, godz. 5.00.
ks. Infu³at
Koszt 130 z³.
-31.
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Wreszcie rok szkolny 2012/2013
zakoñczony. Uroczyste akademie
z mowami podsumowuj¹cymi dobieg³y koñca. Rozdano œwiadectwa.
Nauczyciele otrzymali wiele wzruszaj¹cych podziêkowañ, a niekiedy
smutnych przeproszeñ. Nie oby³o siê
bez wi¹zanek piêknych kwiatów.
Uczniowie wychodz¹ z klas. Zamykaj¹ drzwi szko³y. Powróc¹ do niej,
a mo¿e ju¿ do innej za dwa miesi¹ce. Bêd¹ siê uczyæ w innych
klasach. Ju¿ wy¿ej. Szko³a jest
wielk¹ pomoc¹ w wznoszeniu siê
uczniów. Wci¹¿ wy¿ej. Do nastêpnej, wy¿szej klasy.
Z boku patrzê na wspó³czesn¹ szko³ê. Jest inna ni¿eli ta, która by³a moim
udzia³em. Pod wieloma wzglêdami
nast¹pi³y gruntowne zmiany. Na lepsze. Ale te¿ i na gorsze. Pozytywne
i negatywne. Zachodz¹cych zmian
mo¿na wymieniaæ ca³¹ gamê.
Kryzys, który w ostatnim czasie
obj¹³ w Polsce ró¿ne dziedziny
¿ycia nie omin¹³ równie¿ i tego wyj¹tkowego miejsca wychowania i

kszta³cenia. W tym rozwa¿aniu
chcia³bym podkreœliæ jedn¹, bardzo
widoczn¹ zmianê.
Dawniej szko³y by³y miejscem
ukrytego ¿ycia. Obecnie szko³a jest
odkryta. Obna¿ona. W moim dzieciñstwie podkreœlano zasadê: „Choæby ciê sma¿ono w smole – nie mów
nikomu, co siê dzieje w szkole”.
Szko³a by³a œwiêtoœci¹. By³ ni¹
zw³aszcza nauczyciel. Bezwzglêdnie
obowi¹zywa³ regulamin wyra¿ony
w trzech punktach:
1. Nauczyciel ma zawsze racjê.
2. Uczeñ nigdy nie ma racji.
3. Gdyby siê uczniowi wydawa³o,
¿e ma racjê – patrz punkt pierwszy.
Autorytet nauczyciela by³ niepodwa¿alny. Jeœli dziecko skar¿y³o siê
rodzicom na swego pana czy pani¹,
to rodzic zawsze stawa³ po stronie
szkolnego wychowawcy. By³a wielka autonomia szko³y. Uczeñ i jego
rodzice winni byli s³uchaæ, a nie dyskutowaæ, a tym bardziej wygra¿aæ.
Zdobywanie wiedzy w szkole by³o
niezwyk³ym wtajemniczaniem.
Œwiadectwo, które uczeñ otrzymywa³
stawa³o siê objawieniem jego postêpów lub smutkiem jego klêski.
Wspó³czesne oœrodki edukacyjne
odznaczaj¹ siê niezwyk³¹ otwartoœci¹. Nast¹pi³ przewrót kopernikañski. Nie nauczyciel jest w centrum,
wokó³ którego krêci siê ca³a szko³a,
lecz uczeñ – dziecko jest centraln¹
postaci¹ ka¿dej szko³y. Powszechna
zasada jest „szko³a jest dla dziecka”.
Dla niego s¹ nauczyciele, pomoce
naukowe, specjalistyczne sale.
-4- Wszystko to jest na us³ugach ucznia.

Uczeñ jest na pierwszym miejscu.
Nauczyciel powinien mu s³u¿yæ. Silnie podkreœlana jest s³u¿ebna rola
szko³y wobec ucznia.
Nasza polska szko³a jest miejscem
nieustannego eksperymentowania.
Realizowania nowych pomys³ów. Co
roku zmieniaj¹ siê programy, podrêczniki. Zauwa¿am wzmagaj¹c¹ siê
walkê o zdobywanie w³adzy nad
dusz¹ dziecka. I to ju¿ od szeœciu lat.
Czêsto powtarza siê s³owa, ¿e jak
najwczeœniej trzeba dziecko systematycznie i systemowo uczyæ.
Wdzieraj¹ siê w nauczanie szkolne
nowe filozofie, tzw. gender. Nie jest
wa¿na p³eæ cz³owieka. Ma³¿eñstwo
kobiety z mê¿czyzn¹ to przesz³oœæ.
Rodzina, w której ma swoje okreœlone miejsce tatuœ, mamusia i dzieci to
ju¿ muzeum.
Gdy s³ucham tych bardzo nowoczesnych pouczeñ – wspominam, jak
przed pó³ wieku uczy³o siê o zagro¿eniu, jakie niesie liczna rodzina.
Najwa¿niejsze by³o zdobycie dobrobytu – dzieci by³y przeszkod¹ do
jego pozyskania. I có¿ sta³o siê po

pó³ wieku? Coraz g³oœniej mówi siê,
¿e Polska wymiera. Szko³y siê zamyka. Nauczycielom coraz bardziej zagra¿a bezrobocie. M¹dry Polak po
szkodzie.
Szko³a jest zawsze ¿ywym organizmem. Nie mo¿na na nim bezkarnie
eksperymentowaæ.
Spo³ecznoœci szkolnej z³o¿onej
z nauczycieli, uczniów, pracowników
fizycznych, a tak¿e rodziców – nale¿y siê wielki szacunek.
W tych dniach, gdy zakoñczy³ siê
rok szkolny, nisko siê k³aniam
wszystkim pracuj¹cym w szkole –
podkreœlaj¹c, jak wiele czyni¹, by
wspó³czesny Polak by³ dobrym i m¹drym cz³owiekiem.
ks. Infu³at

Z³oty Jubileusz Kap³añstwa ks. Infu³ata Jakuba Gila
w rodzinnej miejscowoœci
Glisne, najmniejsza miejscowoœæ
gminy Mszana Dolna, jest uroczo
po³o¿ona wœród zalesionych
wzgórz. Wspania³e widoki na panoramê Gorców, Beskidu Wyspowego,
zdrowy klimat, spokój, czyste powietrze to zalety tej miejscowoœci.
To rodzinna miejscowoœæ ks. Infu-5³ata Jakuba Gila.

W piêknie wkomponowanym
w krajobraz koœció³ku, któremu od 35
lat patronuje Najœwiêtsze Serce Jezusa, od pocz¹tku s¹ tam ksiê¿a Sercanie, obchodzono Z³oty Jubileusz kap³añstwa ks. Infu³ata Jakuba Gila
i uroczystoœæ odpustow¹.
(ci¹g dalszy na str. 7)

