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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
18.  Niedz ie la  Zwyk³a

04 sierpnia 2013r. Nr 31 (698) Rok 14

W tym roku prze¿ywamy bo-

lesn¹, 70. rocznicê niespotykanej
rzezi Polaków na Wo³yniu. Histo-
rycy mówi¹, ¿e tamtejszego tragicz-
nego roku, w niewyobra¿alny spo-
sób z r¹k Ukraiñców zginê³o ok.
100 tys. Polaków zamieszkuj¹cych

tereny Wo³ynia.
W najbli¿szy pi¹tek, tj. 9 sierpnia

chcemy pielgrzymowaæ do tej zie-
mi, która sta³a siê grobem dla tylu
tysiêcy Polaków. 3-dniowa piel-
grzymka rozpocznie siê w pi¹tek

9 sierpnia o godz. 3.00. Koszt
500z³. Wci¹¿ mo¿na siê zapisywaæ.

Nasze pielgrzymowanie bêdzie
wielkim wo³aniem do Boga o po-
jednanie z naszym S¹siadem.
Wci¹¿ odczuwamy, jak trudne jest

to s¹siedztwo. ks. Infu³at

T r a g i c z n y  W o ³ y ñ

Pierwszy „radosny czwartek”

Dnia 04 lipca 2013 roku pojechaliœmy na wycieczkê do Szaflar
i LudŸmierza. Naszym pierwszym punktem podró¿y by³y baseny
termalne. Po³o¿one w piêk-
nym miejscu, sk¹d widaæ

pasma górskie, bardzo przyci¹ga³y
nasz¹ uwagê. Po krótkim pouczeniu
przez pana ratownika weszliœmy do cie-
p³ych wód w basenach. Zje¿d¿alnie,
paj¹czek, bicze, sztuczne fale sprawi³y
nam du¿¹ radoœæ. W inhalatorium wdy-
chaliœmy powietrze z leczniczymi sub-
stancjami. Termy w Szaflarach okaza³y
siê wspania³ym miejscem spêdzenia
wolnego czasu.

Potem pojechaliœmy
do sanktuarium GaŸ-
dziny Podhala – Mat-
ki Boskiej LudŸmier-
skiej. Poszliœmy do
bazyliki. Piêkne jest
jej wnêtrze. Przed naszymi oczami „stan¹³” okaza³y rokokowy o³tarz, a w
nim zauwa¿yliœmy piêkn¹ lipow¹ figurkê Matki Bo¿ej, która w tym roku ob-
chodzi 50-lecie koronacji. Pomodliliœmy siê, a potem poszli na obiad. Po po-
si³ku byliœmy jeszcze w Ogrodzie Ró¿añcowym i przy pomniku b³. Jana Paw-
³a II. Zmêczeni, ale uœmiechniêci i zadowoleni wsiedliœmy do autokaru i ru-
szyliœmy w drogê powrotn¹ do Wadowic. By³o œwietnie! Dziêkujemy z ca³e-
go serca Organizatorom i Opiekunom wycieczki. Nigdy jej nie zapomnimy.

Ola Kumorek
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

dziej znany
punkt miasta.
Obiekt usytu-
owany na nad-
w e ³ t a w s k i m
wzgórzu, góru-
je w panoramie
lewobrze¿nej
Pragi.

Przechodzimy przez kolejne dzie-
dziñce, przy g³ównej bramie dwóch
¿o³nierzy pe³ni wartê honorow¹. Za-
raz za przejœciem na trzeci dziedzi-
niec strzela w niebo najwiêksza œwi¹-
tynia Pragi – katedra œw. Wita, której
okaza³a zachodnia fasada wyrasta
tu¿ przed zabudowaniami zamkowy-
mi. Wt³oczona w zbyt ciasn¹ dla niej
przestrzeñ, jest koœcio³em metropo-
litalnym archidiecezji, nekropoli¹
królów i cesarzy oraz miejscem prze-
chowywania czeskich insygniów
królewskich. Najznamienitszymi ele-
mentami monumentalnego wnêtrza
s¹ okna z barwnymi witra¿ami oraz
kaplica œw. Wac³awa.

W 1950r. katedra œw. Wita zosta³a
znacjonalizowana przez w³adze ko-
munistyczne. Co ciekawe, koœcio³o-
wi do dziœ nie uda³o siê jej odzyskaæ
i œwi¹tynia formalnie wci¹¿ nale¿y
do pañstwa. Na trasie naszej wêdrów-
ki nie mog³o zabrakn¹æ mostu Karo-
la. Pos¹gi zdobi¹ce most Karola,
przewa¿nie barokowe, nadaj¹ suro-

wej gotyckiej
k o ns t r u kc j i
niepowtarzal-
ny charakter.
Najstarszy po-
s¹g na moœcie
to pochodz¹ca
z 1683r. figura
œw. Jana Nepo-
mucena. We-

³tawa nigdy nie zdo³a³a zniszczyæ mo-
stu, choæ kilkakrotnie napór wody
i niesionych przez ni¹ drzew burzy³
pojedyncze przês³a.

Nawiedzamy te¿ koœció³ Marii Pan-
ny Zwyciêskiej, najstarsz¹ barokow¹
œwi¹tyniê w mieœcie. W koœciele
w bocznym o³tarzu znajduje siê
s³ynny woskowy pos¹¿ek Praskiego
Dzieci¹tka Jezus, przywieziony
z Hiszpanii przez matkê ksiê¿nej Po-
liksenii Lobkovic. Otoczona czci¹
wiernych cudowna figurka jest prze-
bierana regularnie w jedn¹ z 72 kosz-
townych szat. Stare Miasto od wie-
ków pozostaje têtni¹cym centrum
Pragi, nasz¹ uwagê zwraca Ratusz
Staromiejski z zegarem astronomicz-
nym. Nasz¹ wêdrówkê koñczymy na
placu Wac³awa, który przypomina
raczej szeroki bulwar, podobny do
Pól Elizejskich.

Pomimo tego, ¿e Z³ot¹ Pragê zwie-
dzaliœmy pod parasolami, miasto
wywar³o na nas du¿e wra¿enie. Pora
wracaæ do Polski.  cdn

Maria Zadora

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
KOHELETA:

Koh 1,2; 2, 21-23 Marnoœæ doczesnych osi¹gniêæ

EWANGELIA:  £k 12, 13-21 Marnoœæ dóbr doczesnych

Kol 3, 1-05. 9-11Szukajcie tego co w górze, za-
dajcie œmieræ temu, co jest przyziemne

S ³ y s z ¹ c  g ³ o s  P a n a ,  s e r c  n i e  z a t w a r d z a j c i e .
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I n t e n c j e  m s z a l n e
Poniedzia³ek 05 sierpnia
  6.00 Œp. W³adys³awa Wilk
  8.00 O b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki

Bo¿ej, Œwiat³o Ducha Œw. i potrzebne
³aski do zbawienia dla Zofii

18.00 W 40 r. urodzin Elzbiety o b³. Bo¿e
i zdrowie
Œp. Józef Rajda

Wtorek 06 sierpnia
  6.00 Œp. Aniela, Ludwik Brañka
  8.00 O b³. Bo¿e, potrzebne ³aski i zdrowie

dla Anny
18.00 Œp. Mieczys³aw Michalski

Œp. Maria Góra - 4 r.œm.

Œroda 07 sierpnia
  6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny

Grobelnej i za zmar³ych z rodziny
Drewniaków i Grobelnych

  8.00 Œp. Maria Pasternak
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Józef Rajda
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Franciszek Dudek, zmarli rodzice i brat
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Henryk Urbañski
Œp. Za zmar³ych pracowników Doradztwa
Rolniczego

Czwartek 08 sierpnia
  6.00 Œp. Józef Rajda
  8.00 Œp. Aleksander Spisak
18.00 Œp. Jadwiga Golañska

Œp. Wac³aw Becker z rodzicami, 13 r.œm.

Pi¹tek 09 sierpnia
  6.00 W intencji Bogu wiadomej
  8.00 Œp. Maria Bando³a - 21 r.œm.
18.00 Œp. Franciszek Piecek - 25 r.œm.

Œp. Zofia i Jan

Sobota 10 sierpnia
  6.00 Œp. Leszek Pyka
  8.00 Œp. Marianna B¹k
18.00 Œp. Janina i Alojzy Bechta

Œp. Roman Polañski

Niedziela 11 sierpnia
  6.00 Za Parafian
  7.30 O potrzebne dary ³aski Ducha œw. dla

cz³onków ¯ywego Rózañca i ich Opiekuna
Œp. Felicja K³obuch, s. Marek
Œp. Barbara ̄ egliñska - 1 r.œm.

 9.00 W 40 r. œlubu Ewy i Józefa - dziêkczynna,
o b³. Bo¿e

 9.00 Roków:
10.30 O b³. Bo¿e dla Anny w 10 r. ur.
12.00 Roczki
19.00 Dziêkczynna w 1 r. œlubu Natalii i £ukasza

oraz za szczêœliwe urodzenie córki Emilii
z proœb¹  o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej

18. Niedziela Zwyk³a - 04 sierpnia 2013

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.

1. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów al-
koholowych.

2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Funda-
cji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”
ks. pra³. Jan Drob wraz ze Stypendy-
stami sk³adaj¹ na rêce Ksiêdza Pro-
boszcza podziêkowanie dla wszyst-
kich parafian za serdeczne przyjêcie,
pomoc duchow¹ i materialn¹.

3. W ramach radosnego czwartku
8 sierpnia zapraszamy dzieci na wy-
cieczkê do Tuchowa i Ciê¿kowic.

4. W przysz³¹ niedzielê, na mszy
œw. o godz. 12.00 udzielimy b³ogo-
s³awieñstwa dzieciom, które ob-
chodz¹ rocznicê chrztu œw.

5. Rycerstwo Niepokalanej organi-
zuje 14 sierpnia /œroda/ wyjazd na
obchody rocznicy œmierci Œw. Mak-
symiliana do Harmê¿ i KL Auschwitz.
Wyjazd godz. 6.45, powrót ok. godz.
15.00. Koszt.20 z³

6. Zapraszamy na pielgrzymki:
Czerna, Smardzowice 05 sierpnia /po-
niedzia³ek/, Ukraina 9, 10, 11 sierp-
nia /pi¹tek, sobota, niedziela/, Turbacz
11 sierpnia /niedziela/, Apel Jasnogór-
ski w Czêstochowie 17 sierpnia /so-

bota/. Zebranie w sprawie pielgrzym-
ki na Ukrainê 05 sierpnia o godz.
19.00 w domu katolickim.

7. W pi¹tek 16 sierpnia o godz.
15.00 Procesja Zaœniêcia NMP w Kal-
warii. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 10 z³.

8. W pi¹tek 30 sierpnia pielgrzymu-
jemy do £agiewnik wraz z klaszto-
rem ¿eñskim. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 20 z³.

9. Kalendarz liturgiczny: we wto-
rek – Œwiêto Przemienienia Pañskie-
go, w czwartek – wspomnienie œw.
Dominika, prezbitera, w pi¹tek –
Œwiêto œw. Teresy Benedykty od
Krzy¿a /Edyty Stein/, dziewicy i mê-
czennicy, patronki Europy, w sobotê
– Œwiêto œw. Wawrzyñca, diakona
i mêczennika, w niedzielê – wspo-
mnienie œw. Klary, dziewicy.

10. Na nadchodz¹cy tydzieñ ¿yczy-
my wszystkim parafianom, oraz piel-
grzymom nawiedzaj¹cym nasz¹ Ba-
zylikê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Po-
lecamy opiece Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy solenizantów i jubila-
tów nadchodz¹cych dni.

B³ogos ³awieni  ubodzy  w duchu,
albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie
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ks. Infu³at

Pielgrzymka do Pragi i Wroc³awia cz. I

(ci¹g dalszy na str. 7)

Bóg obdarza mnie si³ami i mo¿li-
woœciami, abym pielgrzymowa³ po
ró¿nych polskich sanktuariach. Wê-
druj¹c po naszej ziemi dostrzegam
wielk¹ czeœæ i  przywi¹zanie Polaków
do b³og. Jana Paw³a II. Wyra¿a siê
ona na ró¿ne sposoby. Uwidocznio-
na jest przez mnóstwo pomników,
pami¹tkowych tablic oraz popiersi.
Coraz wiêcej powstaje koœcio³ów
i kaplic ku czci b³ogos³awionego Pa-
pie¿a. Prawie w ka¿dym polskim
koœciele jest wywieszony obraz na-
szego Kochanego Papie¿a.

Przy okazji zetkniêcia siê z ze-
wnêtrznymi znakami czci b³og. Pa-
pie¿a – niejednokrotnie zastanawiam
siê, na Jego wp³yw na kszta³towanie
naszego ¿ycia religijnego. W ostat-
nich dniach mia³em okazjê prze¿y-
waæ w naszym mieœcie spotkanie
z m³odzie¿¹ z „Fundacji Dzie³o No-
wego Tysi¹clecia”. Fundacja ta po-
wsta³a w 2000 roku. Jej celem jest
uczczenie Najwiêkszego z Rodu
Polaków przez pomoc stypendialn¹
w kszta³ceniu zdolnej, ale biednej
m³odzie¿y. Biskupi nasi tworz¹c tê
Fundacjê zaproponowali, a¿eby od
2000 roku druga niedziela paŸdzier-
nika, zwan¹ Niedziel¹ Papiesk¹ by³a
poœwiêcona Jego nauczaniu. Rów-
noczeœnie w tê niedzielê zaczêto
zbieraæ ofiary przy koœcio³ach na
fundusz stypendialny dla m³odzie-
¿y. Obecnie stypendystów jest 2500,

w tym 1500 studentów. M³ody gim-
nazjalista lub licealista otrzymuje
rocznie 3200z³, a student 5200z³. Na
43 polskich diecezji przypada po
oko³o 80-90 wybrañców. Z m³o-
dzie¿y pobieraj¹cej stypendia wy-
sz³o dotychczas 3 kap³anów, 4 sio-
stry zakonne i 13 kleryków.

W dniach od 20 do 22 lipca oko³o
800 m³odzie¿y z tej Fundacji goœci-
³o w naszym mieœcie. Dziêki pomo-
cy Urzêdu Miasta mogli nocowaæ
w naszych szko³ach. Przez 3 dni re-
alizowali tzw. Rio w Wadowicach.
Zw³aszcza nasz koœció³ i rynek
w wieczór sobotni i niedzielny wy-
pe³niony zosta³ duchem b³og. Papie-
¿a. M³odzi i starsi mieszkañcy nasze-
go miasta bior¹cy udzia³ w tych wie-
czorach prze¿yli radoœæ œpiewu i re-
cytacji utworów poetyckich Karola
Wojty³y. W niedzielê 21 lipca obda-
rzeni byliœmy równie¿ osob¹ Nuncju-
sza Apostolskiego ks. abp Celestino
Migliore, który celebrowa³ mszê œw.
i mówi³ kazanie

W tych radosnych dniach dziêko-
wa³em Bogu, ¿e pozwoli³ mi miesz-

kaæ w mieœcie papieskim. Bardzo
du¿o mam okazji prze¿ywania cie-
kawych programów. Dzieje siê to
dziêki temu, ¿e z niezbadanych wy-
roków Opatrznoœci Bo¿ej urodzi³ siê
i spêdzi³ m³odoœæ w Wadowicach
Wielki Papie¿ Jan Pawe³ II. Jak¿e
w tym miejscu aktualne s¹ s³owa Pi-
sma œw.: „B³ogos³awione oczy, któ-
re widz¹, co wy widzicie i uszy, któ-
re s³ysz¹, co wy s³yszycie. Wielu
chcia³o widzieæ i s³yszeæ, a nie dano
im tej mo¿liwoœci.”

Odprawiaj¹c nowennê
do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy odczytywa-
³em piêkne œwiadectwa
m³odzie¿y stypendialnej
sk³adane przed cudow-
nym obrazem naszej Pani
wadowickiej. Zacytujê
jedno z nich: „Dziêkujê za
Fundacje Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia, za to, ¿e od

ponad 8 lat jestem jej stypendystk¹
i ¿e dziêki temu zmieni³o siê moje
¿ycie. Proszê Ciê Matko Bo¿a, wsta-
wiaj siê za wszystkimi stypendysta-
mi, darczyñcami i pracownikami Fun-
dacji, by to dzie³o rozwija³o siê na
chwa³ê Boga i godnie mog³o nosiæ
miano ¿ywego pomnika b³og. Jana
Paw³a II. Dla mnie proszê o ³askê za-
ufania w Bo¿e prowadzenie oraz
o œwiêtego, dobrego mê¿a. Ula”

Jestem przekonany, ze najw³aœciw-
szym pomnikiem, który
przynosi najwiêksz¹ chlu-
bê i czeœæ b³og. Papie¿owi
jest wielka starannoœæ o ka-
tolickie wychowanie m³o-
dego pokolenia. ¯eby to
zadanie wype³niæ – to ko-
nieczne jest, aby rodzice
i nauczyciele byli ludŸmi
ewangelicznymi.

W dniach 25 i 26 czerwca 2013r.
z ks. inf. Jakubem Gilem jedziemy
na dwudniow¹ pielgrzymkê. Celem
naszego pielgrzymowania s¹ dwa
miejsca: Praga i Wroc³aw.

Po kilku godzinach jazdy dociera-
my do Pragi, która po latach odzy-
ska³a dawn¹ œwietnoœæ i nazwana jest
Z³ot¹ Prag¹, o czym mo¿emy siê
przekonaæ zwiedzaj¹c miasto z prze-
wodnikiem.

Praga by³a niegdyœ znana jako „piêæ
miast” i chocia¿ dziœ sk³ada siê z dzie-
siêciu odrêbnych dzielnic, turyœci
najczêœciej odwiedzaj¹ Hradczany
i Stare Miasto. Nasze zwiedzanie za-
czynamy od placu Hradczañskiego,
przy którym stoi kilka interesuj¹cych
pa³aców i oczywiœcie zamek, jego
sylwetka to prawdopodobnie najbar-

Najw³aœciwszy pomnik




