L ipcowy,

Maryjny Apel

Nasza lipcowa pielgrzymka na Apel Jasnogórski przypad³a w Œwiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Wyj¹tkowo jedzie z nami ks. Grzegorz
Marczuk, pallotyn, który prowadzi rozwa¿ania ró¿añcowe. Pieœni¹
„Po górach, dolinach” zapraszamy Maryjê, aby by³a z nami w tej
modlitwie. Odmawiamy tajemnice bolesne. Poprzez nie pragniemy
towarzyszyæ Jezusowi Cierpi¹cemu. „To
nie gwoŸdzie Ciê przybi³y, lecz mój
grzech”. Odmawiaj¹c kolejne „zdrowaœki” uœwiadamiamy sobie tajemnice nieprawoœci ka¿dego grzechu.
Ka¿de osi¹gniêcie cz³owieka dokonuje siê za cenê wyrzeczeñ i ciê¿kiej pracy.
Modlimy siê, aby spojrzenie na krzy¿ dodawa³o nam mocy, byœmy nie wstydzili
siê krzy¿a i trwali przy nim. W trudnych
sytuacjach proœmy te¿ naszych
Anio³ów Stró¿ów o pomoc.
Msza œw. w intencji
rych³ej kanonizacji
Jana Paw³a II, póŸniej
Apel. Nasze ufne serca i spojrzenia zwrócone s¹ ku Maryi, aby nie
odmawia³a nam swojej pomocy i wstawia³a siê za nami do Swego Syna.
Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma. £¹czymy siê nim
duchowo z Wadowick¹ Piesz¹ Pielgrzymk¹, zd¹¿aj¹c¹ na Jasn¹ Górê.
Pielgrzymi przedstawiaj¹ swoje intencje: si³ê woli i zdrowie dla Andrzeja
i Józefa, powrót do zdrowia dla naszego pielgrzyma Edwarda Tomczyka, zdrowie dla osoby chorej na cukrzycê, a tak¿e o zgodê w pewnej rodzinie, wyzwolenie z na³ogu pijañstwa, Bo¿e b³og. dla kap³anów: ks. inf. Jakuba Gila,
ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy oraz ks. Jacka.
Umocnieni w duchu, radoœni, przed pó³noc¹ docieramy do Wadowic.
Rozalia Borkowska
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
20. N i e d z i e l a Z w y k³ a
Wycieczka do Jury Krakowsko-Czêstochowskiej
18 lipca 2013 roku pojechaliœmy
na trzeci w tym roku Radosny
Czwartek do Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Zwiedzaliœmy jaskiniê
„Wierzchowska Górna”. Jest w tym
paœmie najd³u¿sz¹ – liczy 970 m d³ugoœci.
Po zwiedzeniu jaskini pojechaliœmy do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie w muzeum ogl¹daliœmy film 3D, a nastêpnie wystawê eksponatów mówi¹cych o florze i faunie Parku. Po obejrzeniu
wystawy udaliœmy siê na spacer
dolin¹ Pr¹dnika, aby podziwiaæ ska³y o ró¿nych kszta³tach, doszliœmy
do Bramy Krakowskiej, a przed ni¹
ukaza³ siê masyw ska³ zwanych
Koronne Ska³y z charakterystyczn¹
Rêkawic¹. Zobaczyliœmy te¿ ruiny
zamku Ojców.
Po trudach wycieczki poszliœmy
do „Piwnicy pod nietoperzem” na
pyszny obiad.
Dominik Warcho³

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HEPROROKA JEREMIASZA:

BRAJCZYKÓW:

Jr 38, 4-6.8-10 Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Hbr 12, 1-4 Przyk³ad Chrystusa

Panie, mój Bo¿e, poœpiesz mi z pomoc¹.

EWANGELIA: £k 12, 49-53 Wymagania s³u¿by Bo¿ej

Cz³owiek pokoju
W Ewangelii Pan Jezus mówi do
uczniów: „Pokój mój dajê wam…”.
Dzisiaj s³yszymy s³owa ca³kiem przeciwne. Jak to zrozumieæ?
Jest taka krótka historia, któr¹ chcê
teraz opowiedzieæ. Pewien król mia³
dwóch synów. Jednemu z nich zamierza³ przekazaæ tron.
Starszy syn by³ cz³owiekiem gwa³townym, podejrzliwym, przebieg³ym. M³odszy zaœ posiada³ jakiœ
wewnêtrzny spokój, harmoniê ducha
i ¿yczliwoœæ dla ludzi.
Ojciec wezwa³ ich do siebie i powiedzia³: -Proszê, abyœcie obeszli ca³¹
ziemiê naszego królestwa i znaleŸli
odpowiednich ludzi. Ty – zwróci³ siê
do starszego syna – przyprowadŸ mi
kogoœ, o kim mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest dobrym cz³owiekiem. A ty – to
do m³odszego – znajdŸ kogoœ o kim
mówi¹, ¿e jest cz³owiekiem bardzo
b³êdnym.
Synowie wyruszyli w d³ug¹ podró¿. Po d³ugiej nieobecnoœci powrócili do ojca. Nie uda³o im siê jednak
znaleŸæ ludzi z charakterem wskazanym przez ojca.
Ojcze – t³umaczy³ starszy – nie ma
dobrych idealnych ludzi. Ka¿dy ma
coœ na sumieniu. Jakieœ k³amstwo,

kradzie¿, z³oœliwoœæ. Doszed³em do
wniosku, ¿e ludziom nie nale¿y ufaæ.
Ja równie¿ nie znalaz³em takiego, jakiego kaza³eœ mi odnaleŸæ – wyzna³
drugi syn. Owszem, ludzie robi¹ ró¿ne
g³upstwa, ale o nikim nie mogê powiedzieæ, ¿e jest z³ym cz³owiekiem. Ludzie
s¹ dobrzy, tylko czasami b³¹dz¹.
Któremu z synów mam przekazaæ
mój tron – intensywnie i bardzo d³ugo zastanawia³ siê król. Podpowiedziano mu, ¿e temu drugiemu, bo ten
syn by³ cz³owiekiem pokoju. A cz³owiek pokoju to ten, który stara siê
dostrzec w ludziach jak najwiêcej
dobra, który potrafi zrozumieæ i wybaczyæ ludzkie s³aboœci.
A co ze starszym synem? Jak oceni³ jego stwierdzenie ojciec? W jednym przypadku starszy syn mia³ racjê: ka¿dy cz³owiek ma coœ na sumieniu. Nikt z ludzi nie mo¿e powiedzieæ: jestem bez grzechu!
Czy¿ z tego powodu mamy siê nienawidziæ, obrzucaæ kamieniami z³oœliwoœci i gniewu?
Pan Jezus proponuje przebaczaæ,
tak jak On przebaczy³ nam. Dopiero
wtedy mo¿emy mówiæ o przedziwnym pokoju, pokoju który p³ynie
z g³êbin ludzkiego serca.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

mieja, a ks. Jan Jarco - nasz wieloletni by³y Przewodnik wyg³osi³ tam
kazanie, ¿ycz¹c, by zarówno nasza
piesza pielgrzymka, jak i pielgrzymka ¿ycia ka¿dego z nas prowadzi³a
zawsze do celu, którym jest spotkanie z Bogiem.
W sanktuarium w Mrzyg³odzie nasi
duszpasterze b³ogos³awili pielgrzymie pary ma³¿eñskie, które odnawia³y swoje œluby i by³o to bardzo radosne i wzruszaj¹ce nabo¿eñstwo.
W czwartek wieczorem po¿egnalna,
uroczysta Msza we Wrzosowej z oryginalnym Przeproœnym Wieczorkiem przed œwi¹tyni¹, na pocz¹tku Eucharystii. By³o zdziwienie, zaskoczenie form¹, ale te¿ ³zy wzruszenia i... chrypka, po wypowiedzeniu
trzysta razy s³owa „przepraszam” czêsto z podziêkowaniem za wspólne pielgrzymowanie. Wzruszenie
i ¿al, ¿e ju¿ siê koñczy nasza piel-

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

grzymka. Ale czeka³ nas jeszcze nastêpny dzieñ i najwa¿niejszy moment
- wizyta u Mamy.
Ostatnie kilometry, powitanie na Jasnej Górze, padniêcie na twarz przed
Maryj¹ i powierzenie Jej wszystkiego, z czym szliœmy. Radoœæ i ³zy...
Wreszcie, patrz¹c Jej w oczy w jasnogórskiej kaplicy, mogliœmy z wiar¹
i mi³oœci¹ przyj¹æ do serca Jej Syna.
W dodatku wœród bliskich wraz
z naszymi wadowickimi duszpasterzami - ks. infu³atem Jakubem Gilem
i ks. proboszczem Tadeuszem Kasperkiem. Ciê¿ko by³o wracaæ do
domu ze œwiadomoœci¹, ¿e ju¿ siê
skoñczy³o nasze pielgrzymowanie,
¿e ten radosny czas ju¿ za nami. Niemniej te¿ z ogromn¹ satysfakcj¹, ¿e
pokonaliœmy trudy drogi oraz z zadaniem „wziêcia do siebie Maryi”
i zaprzyjaŸnienia siê z Jezusem na sta³e. Do nastêpnego spotkania w drodze! cdn
Jolanta Godzik
Siostra nr 100 z grupy ¿ó³tej

Roman Góra, syn Tomasza i Katarzyny
Oliwia Byrska, córka Tomasza i Moniki
Micha³ Rataj, syn Adama i Katarzyny
Wiktoria Kluska, córka Bartosza i Anny
Ksawery Warpacha, syn Tomasza i Edyty
Tytus Miko³ajczak, syn Macieja i Katarzyny
Bartosz W¹troba, syn Andrzeja i Agnieszki
Nastazja Hotowy, córka Kamila i Katarzyny
Kajetan Szyd³owski, syn Andrzeja i Katarzyny
Oliwier Giermañski, syn Szymona i Izabeli
Cyprian Stanszek, syn Kamila i Magdaleny
Zofia Leja, córka Marcina i Anny
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Intencje mszalne
Poniedzia³ek 19 sierpnia

8.00 Œp. Janina Pytraczyk
6.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
00
18.
Œp. Krzysztof Kwarciak - 1 r.œm.
8.00 Œp. Józefa £opata z synem Kazimierzem
Œp. Tadeusz Popardowski - 26 r.œm.
18.00 W int. rodziny Odrow¹¿ o zdrowie Pi¹tek 23 sierpnia
i b³. Bo¿e
6.00 Œp. Irena Jarzynka - 15 r.œm. i zmarli
W int. ks. Infulata o zdrowie i b³. Bo¿e
Rodzice
Wtorek 20 sierpnia
00
8.
Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹
6.00 Œp. Janina Pytraczyk
o dalsze b³. Bo¿e dla Mateusza
8.00 Œp. Zenon Knapik w dniu imienin 18.00 Œp. Ludwik Zembroñ
18.00 Œp. Leszek Pyka
Œp. Bronis³awa B¹k - 2 r.œm.
Œp. Józef Maga - 1 r.œm.
Sobota 24 sierpnia
Œroda 21 sierpnia
6.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
6.00 Œp. Rodzice Carmen i Armando
8.00 Œp. Leszek Pyka
8.00 Œp. W³adys³awa Kleszcz
18.00 Œp. Adolf Mierzwa
18.00 W intencjach nowennowych
Œp. Andrzej Kumola
Za ¿ywych:
Niedziela 25 sierpnia
O dary Ducha œw. dla Anny Marii Rogalskiej 6.00 Za Parafian
w 26 r. urodzin
7.30 Œp. Irena Fr¹czek
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jasia w 4 r. urodzin
Œp. Marian Pióro
Za zmar³ych:
9.00 Œp. Ma³gorzata, Marcin Pawlik
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Agnieszka Gapiñska
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
9.00 Roków: Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
Œp. Karol Rajda - 7 r.œm.
10.30 Œp. Jan B¹k - 18 r.œm., ¿ona Janina
Œp. Stefania B³achut - 5 r.œm.
12.00 Œp. Maria Pêcek - 20 r.œm.
Œp. Józefa i Franciszek Paw³owscy z synow¹ 19.00 Œp. Kazimierz Kozie³
i synem
Œp. Józef Rajda
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. Marian Boda - 7 r.œm.
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Maria Kruk
Kalendarz liturgiczny: we wtorek –
Œp. Helena Gêbala
wspomnienie œw. Bernarda, opata
Œp. Marianna P³ywacz
i doktora Koœcio³a, w œrodê – wspoŒp. W³adys³awa Kajor - 20 r.œm
Œp. Jan Bocian
mnienie œw. Piusa X, papie¿a,
Œp. Emilia Studnicka
w czwartek – wspomnienie Najœæ. MaCzwartek 22 sierpnia
ryi Panny, Królowej, w sobotê – Œwiê6.00 Œp. Józef Zamys³owski
to œw. Bart³omieja, aposto³a.
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20. Niedziela Zwyk³a - 18 sierpnia 2013
1. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, dziêkujemy za tegoroczne zbiory.
2. W ramach radosnego czwartku organizujemy wycieczkê do Krakowa.
3. W niedzielê 25 sierpnia zapraszamy uczestników tegorocznej pieszej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê na Leskowiec. O godz. 12.00 zostanie tam odprawiona Msza œw. dziêkczynna za
dar pielgrzymowania.
4. Zapraszamy na pielgrzymki:
- Na wspóln¹ mszê œw. ze S³owakami na Babiej Górze w sobotê 24 sierpnia. Wyjazd godz. 7.00, koszt 30 z³.
- Do £agiewnik oraz klasztoru ss.
Szarytek w pi¹tek 30 sierpnia, wyjazd
godz. 13.00. Koszt 20 z³.

Ni e

z a

- Na Rusinow¹ Polanê 07 wrzeœnia.
Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.
- Do £añcuta, Le¿ajska, Przeworska 21, 22 wrzeœnia. Wyjazd godz.
5.00. Koszt 130 z³.
- Do Lichenia i Torunia 5, 6 paŸdz ie rni ka . Wyja zd go dz . 4 .0 0.
Koszt 200 z³.
5. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w XXI Pielgrzymce Rodzin do
Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê 08 wrzeœnia.
6. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty po¿egnaliœmy œp. Halinê
Guzdek. Wieczny odpoczynek racz
jej daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj jej œwieci.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

ny s¹ bardzo znacz¹ce i niezwykle
wymowne. Ten pierwszy, listopadowy, chce ukazaæ b³og. papie¿a Jana Paw³a II jako heroicznego œwiadka wiary.
Drugi termin – Niedziela
Bo¿ego Mi³osierdzia by³by dobitnym uœwiadomieniem roli przysz³ego
Œwiêtego – heroicznego
œwiadka, i¿ Bóg jest bogaty w mi³osierdzie.
Koniecznie na tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e
dziêki energicznemu dzia-

d³ ug o

Kanonizacja Jana Paw³a II odbêdzie siê w Watykanie 24 listopada 2013
lub 27 kwietnia 2014
roku – og³osi³ papie¿
Franciszek podczas podró¿y powrotnej z Brazylii. W pierwszy z tych dni
– 24 listopada przypada
uroczystoœæ Chrystusa
Króla – zakoñczenie
Roku Wiary. W drugi –
27 kwietnia – Niedziela
Bo¿ego Mi³osierdzia. Obydwa termi-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

³aniu Karola Wojty³y, jako Biskupa
i Papie¿a, Stolica Apostolska zaakceptowa³a prywatne objawienia Siostry Faustyny zapisane w jej Dzienniczku. To przecie¿ b³og. papie¿ Jan
Pawe³ II beatyfikowa³ i kanonizowa³
cich¹, nikomu nie znan¹ Zakonnicê
z £agiewnik. On ustanowi³ pierwsz¹
niedzielê po Zmartwychwstaniu jako
Œwiêto poœwiêcone temu najwiêkszemu przymiotowi Bo¿emu. Tak¿e
Jego zas³ug¹ jest powstanie Œwiatowego Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Niedziela Bo¿ego Mi³osierdzia 27
kwietnia 2014 roku by³aby ze wszech
miar najw³aœciwszym czasem. Ze
wzglêdów praktycznych – wiosna
jest o wiele lepszym czasem na pielgrzymowanie, ni¿eli póŸna jesieñ.
Niebagatelnym argumentem za wiosennym terminem jest mo¿liwoœæ
g³êbszego przygotowania do tego
wznios³ego aktu.
Papie¿ Franciszek zapowiedzia³,
¿e ostateczn¹ datê uroczystoœci og³osi 30 wrzeœnia Konsystorz Kardyna³ów. Sk¹din¹d dowiadujemy siê, ¿e
kwietniowa data kanonizacji jest
pewna.
Niestrudzony Ojciec Œwiêty Franciszek mówi¹c o wielkim B³ogos³awionym Poprzedniku okreœli³ Go
jako „Wielkiego Misjonarza Koœcio³a”. Zadanie to wype³nia³ przez cale
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d³ugie ¿ycie. Z wielk¹ gorliwoœci¹
ewangelizowa³. Uczy³ dzieci, m³odzie¿, doros³ych i starszych ¿yæ
nauk¹ Chrystusa. Równie¿ w zdrowiu i chorobie. Przypomnia³, ¿e ka¿dy cz³owiek jest drog¹ do Boga.
Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz, wielki
papieski orêdownik, niestrudzenie
szerzy Jego kult poprzez bardzo hojne szafowanie Jego relikwiami. Wiele koœcio³ów i kaplic jest w ich posiadaniu. Zauwa¿am w naszej Bazylice du¿o ludzi, tak naszych parafian
jaki i pielgrzymów, którzy klêcz¹
w Jego kaplicy i b³agaj¹ przez Jego
poœrednictwo Najwiêkszego Boga
o ró¿ne ³aski. Najczêœciej: o zdrowie,
o zgodê w rodzinie, o potomstwo.
Czêsto na kartkach, które le¿¹ przy
kaplicy B³ogos³awionego wypisuj¹
to, co bardzo ich wype³nia. Dla przyk³adu podajê: „Janie Pawle II, dziêkujemy Ci za to, ¿e wyjedna³eœ nam
³askê Sakramentu Ma³¿eñstwa. Powierzamy Tobie nasze pragnienie rodzicielstwa. Prosimy wyjednaj nam
³askê, byœmy mogli byæ rodzicami.
Têskni¹cy ma³¿onkowie”. Inna proœba: „Dziêkujê za rodziców, ¿onê
i dzieci. Za to, ¿e mam rodzinê. Proszê dla nich o zdrowie. Proszê, abym
wype³nia³ dobrze swoje zdanie mê¿a
i ojca. Daj wiêcej wiary mnie i ca³ej
rodzinie. Proszê, aby dzieci mia³y
szacunek dla rodziców, aby wiêcej
od siebie wymaga³y i wiêcej dawa³y. Jacek”.
ks. Infu³at

M oje

p r z e ¿ y c i a cz.I

Jak szybko biegnie czas...
XXVIII Piesza Pielgrzymka
z Wadowic na Jasn¹ Górê
przesz³a ju¿ do historii... Za
nami szeœæ dni wêdrowania
do Czarnej Madonny - 150
km w nogach 310-ciu pielgrzymów, trud drogi w deszczu i upale, noclegi w szko³ach i remizach (dla wielu
trudne i ma³o komfortowe),
koniecznoœæ pokonywania
w³asnych s³aboœci. Wreszcie ogromna niepojêta radoœæ ze spotkania
z Matk¹, do której prowadzi³y te rekolekcje w drodze!
Kiedy 14 lipca zaczynaliœmy pielgrzymowanie Msz¹ œwiêt¹ wo³aj¹c
„Maryjo, prowadŸ nas drogami wiary!” byliœmy pe³ni entuzjazmu, ale
te¿ lekkiego niepokoju - co te¿ przynios¹ najbli¿sze dni? Biskup Grzegorz Ryœ w swojej homilii rozwin¹³
ewangeliczne pytanie: „Co mam czyniæ, by osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?”
i niejako z tym pytaniem pos³a³ nas
w drogê do Maryi i do Jej Syna –
„IdŸcie, ¿ebyœcie mieli doœwiadczenie, ¿e niesiecie Go w sobie, ¿e wnosicie Boga w ¿ycie”. Staraliœmy siê
wprowadzaæ te s³owa w czyn przez
te parê dni wêdrowania wspieraj¹c
i znosz¹c siebie nawzajem.
Tworzyliœmy wspólnotê, która
w dwóch grupach - ¿ó³tej i niebieskiej - z modlitw¹ i pieœni¹ zd¹¿a³a

na Jasn¹ Górê rozwa¿aj¹c
w drodze prawdy wiary. Prowadzili nas przez te prawdy
w ci¹gu kolejnych dni:
ks. Robert Majka przypominaj¹c, ¿e „Bóg Jest jeden”,
ks. Miros³aw Lenart ucz¹c, ¿e
„Bóg jest mi³osierny”,
ks. Adam Garlacz rozwa¿aj¹c
tajemnicê „Boga w Trójcy Jedynego”, dk Sebastian Kowalczyk uzmys³awiaj¹c nam
ten fakt, ¿e „Bóg sta³ siê cz³owiekiem
i umar³ na krzy¿u dla naszego zbawienia”, ks. Bart³omiej Kleszcz przypominaj¹c nam, ¿e „Ka¿dy z nas posiada nieœmierteln¹ duszê” i wreszcie
ks. Artur Czepiel przekonuj¹c nas
w jasnogórskiej homilii, ¿e „£aska
Bo¿a jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna”. Ta ³aska i dobroæ Boga
prowadzi³a nas przez te dni wype³nione œpiewem, modlitw¹ Godzinek,
ró¿añca, litanii do NMP, koronki do
Mi³osierdzia Bo¿ego, a nade wszystko uczestnictwem w codziennej Eucharystii. By³y to niezapomniane
Msze œwiête, tak¿e z uwagi na celebransów.
W ¯uradzie odwiedzi³ nas proboszcz parafii olkuskiej oraz poprzedni Przewodnik WPP ks. Maciej
Œcibor, któremu pielgrzymi zgotowali
niegasn¹c¹ owacjê; w Bzowie uczestniczyliœmy w Prymicjach ks. Bart³o-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

