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12. Niedziela Zwyk³a

Odkrywaæ tajemnice

Kolejny rok szkolny dobiega koñca.
Za kilka dni uczniowie otrzymaj¹
œwiadectwa. Arkusz ocen jest im wcze-
œniej znany. Nie ma dla nich niespo-
dzianek. Rodzice równie¿ wczeœniej
zaznajomili siê z wynikami swych
dzieci.

Dostrzegam, i¿ wspó³czesna szko³a,
a tak¿e nowoczesna pedagogia nie lubi
tajemnic. Wszystko, dla wszystkich
musi byæ jasne. Tak dla nauczycieli,
rodziców, jak równie¿ dla uczniów.
Zdumiony jestem, jak bardzo szko³a siê
przeobrazi³a. Wci¹¿ na jej ciele doko-
nuj¹ w³adze eksperymentów. W moim

(ci¹g dalszy na str. 3)

Pogrzeb Œp. Maria Lipowska, ur. 1918r., zam. ul. Barska

Œp. Krystyna Paw³owska, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne  spoczywanie!

 Zapraszamy na pielgrzymki:
1. W dniach 2 - 3 sierpnia /sobota i niedziela/ Monachium, Markt

am Inn, Altoting. Wyjazd sobota godz. 02.08.2014 godz. 0.30.
Koszt 485z³ plus 12 euro.

2. W dniach 9 - 10 sierpnia /sobota i niedziela/ Bieszczady: Polañczyk, Solina,
Ustrzyki Dolne, Kalwaria Pac³awska, Miejsce Piastowe. Koszt 160z³ /nocleg, obia-
dokolacja, œniadanie/. Wyjazd 09.08.2014 godz. 6.00.

Szczegó³y przy zapisie w kancelarii parafialnej. Ks. Infu³at
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S³owo na niedzielê

12. Niedziela Zwyk³a - 22 czerwca 2014

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Sobota 28 czerwca

  6.00 Œp. Rozalia Stanek, Petronela Baklarz

  6.45 Œp. Rozalia Stanek - 15 r.œm.
  7.30 Œp. Barbara Romaniczyk
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a

w dniu imienin
12.00

14.00 Roków: Uroczysta Msza œw. 760-lecia Rokowa

18.00 Œp. Krzysztof Morawiec - 1 r.œm.
Œp. Zdzis³aw, Józef, Piotr Go³¹b

Niedziela 29 czerwca
  6.00 Œp. Honorata, Czes³awa, Michalina

Malinowska
  7.30 Œp. W³adys³aw, Jan, Irena

Œp. Jan i Janina B¹k
 9.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œp. Janina Gonet - 9 r.œm.
 9.00 Roków: O powrót do zdrowia synów

i b³og. dla ich rodzin
10.30 Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 7 r.œm.
12.00 Œp. Piotr Czaicki
13.30 Dziêkczynno-b³agalna w 35 r.œlubu

Janiny i Tadeusza
19.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊGO
PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JEREMIASZA:
Jr 20, 10-13 Adam jest typem Chrystusa
Pan uratowa³ ¿ycie ubogiego z rêki z³oczyñców

W dobroci Twojej wys³uchaj mnie, Panie.

EWANGELIA:  Mt 10, 26-33 Nie bójcie siê ludzi

Rz 5, 12-15

1. W œrodê na nowennie o godz.
8.30 i 17.30 modliæ siê bêdziemy
w intencji nauczycieli i dzieci koñ-
cz¹cych rok szkolny. O godz. 16.30
spotkanie Stra¿y Honorowej.

2. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby w tym tygodniu przyst¹pi³y do
spowiedzi œw. i wziê³y udzia³ we
mszach œw. na zakoñczenie roku
szkolnego. Nauczycielom i wycho-
wawcom z naszych szkó³ oraz dzie-
ciom i m³odzie¿y ¿yczymy zas³u¿o-
nego wakacyjnego wypoczynku.

3. W sobotê w Rokowie odpust ku
czci Niepokalanego Serca Matki
Bo¿ej w po³¹czeniu z uroczystoœci¹
760-lecia Rokowa. Mszê œw. o godz.
14.00 odprawi ks. bp Roman Pindel.
Szczegó³y uroczystoœci na plakatach.

4. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy
ul. Zegad³owicza og³asza nabór
uczniów posiadaj¹cych orzeczenia o
potrzebie kszta³cenia specjalnego.
Szczegó³y w gablocie.

5. Podczas tegorocznych wakacji
parafia po raz kolejny bêdzie organi-
zowa³a „radosne czwartki”. Bêd¹ to

wycieczki dla dzieci z naszego mia-
sta i Gminy Wadowice. Pierwsze spo-
tkanie 3 lipca – Œladami Karola Woj-
ty³y po Wadowicach.

6. W okresie wakacji, tj. od 30
czerwca do 31 sierpnia, z racji urlo-
pów ksiê¿y, w niedziele i œwiêta nie
bêdzie mszy œw. o godz. 13.30., na-
tomiast w tygodniu msze œw. bêd¹
o godz. 6.00, 8.00 i 18.00. Oprócz
tych wyznaczonych godzin, w na-
szej Bazylice bêd¹ odprawiane
Msze œw. w ró¿nych godzinach
przez Ksiê¿y pielgrzymów przyby-
waj¹cych do nas z ró¿nych stron
œwiata. Dy¿ur Ksiêdza w kancela-
rii w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki
w godz. od 9.00 do 10.00 i po po-
³udniu od 16.30 do 17.30.

7. Kalendarz liturgiczny: we wto-
rek – Uroczystoœæ Narodzenia œw.
Jana Chrzciciela, w pi¹tek – Uroczy-
stoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa, w sobotê – wspomnienie Nie-
pokalanego Serca Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny.

Po krótkiej modlitwie i odœpiewaniu „Jezu, ufam Tobie” udaliœmy siê w dro-
gê powrotn¹. Modlitw¹ i œpiewem dziêkowaliœmy Panu Jezusowi Mi³osierne-
mu i Matce Najœwiêtszej za opiekê nad nami.             Uczestniczka Lucyna

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pani Lucyna Sat³awa, emerytowa-
na nauczycielka, to osoba – instytu-
cja. Dziêki wielokierunkowej pracy
grupa emerytów, od 10 do 30, w ci¹-
gu roku spotyka siê, co
czwartek w pomieszcze-
niach pod nasz¹ plebani¹.
Poniewa¿ Pani Lucyna
bezinteresownie zaanga-
¿owa³a siê w prowadze-
nie klubu „Pod plebani¹”
ludzie starsi mog¹ prze¿ywaæ rado-
sne, czwartkowe podwieczorki. Jest
alf¹ i omega tej wspólnoty. Jest od-
powiedzialna za sprz¹tanie pomiesz-
czenia, a tak¿e staranne przygotowa-
nie poczêstunku i przeprowadzenie
z grup¹ tematycznego spotkania.

Nasza wdziêcznoœæ
Równoczeœnie jest sprz¹taczk¹, go-
spodyni¹ i wyk³adowc¹. Nieraz siê
zastanawia³em, jak tê ró¿norak¹ pra-
cê potrafi z uœmiechem wykonaæ?

Jak potrafi obroniæ siê
przed nieodpowiedzial-
nymi mowami, a tak¿e
nie ulec zniechêceniu?
Sk¹d u niej tyle hartu du-
cha, przedsiêbiorczoœci,
dynamizmu i inwencji.

To, ¿e umie wspó³pracowaæ z inny-
mi – bardzo jej pomaga w prowadze-
niu tego dzie³a.

Pani Lucyno – dostrzegamy Pani
pracê, cenimy j¹ i bardzo za ni¹ dziê-
kujemy. Niech Bóg wynagradza!

Imieniem Uczestników – Ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 23 czerwca
  6.00 Œp. Antonina Biegun

Œp. Robert Iwañski - 1 r.œm.
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  8.00 Œp. Janina Wac³awska
12.00 Œp. Marianna Adamczyk i m¹¿ Stanis³aw
18.00 Œp. Edward Dobisz i rodzice, Wanda

Edward Ficek
Œp. Barbara Romaniczyk

Wtorek 24 czerwca
  6.00 Œp. Honorata i Bronis³aw Skrzyñscy
  6.45 Œp. Franciszek Nogala - 21 r.œm.

Œp. Stanis³aw Krupnik - 21 r.œm.
  7.30 Œp. Zygmunt Burek

Œp. Janina Wojnowska
Œp. Jan Wolanin

  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Jan Mrugacz, Jan Kacorzyk
18.00 Œp. Jan Migda³ek, Franciszka i m¹¿ Jan

Œp. Jan i Danuta Szwed

Œroda 25 czerwca
  6.00 Œp. Jan Smaza - 3 r.œm., ¿ona Józefa

i zmarli rodzice
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Antoni WoŸniak - 11 r.œm.
  7.30 O zdrowie i ³aski Bo¿e dla Wojciecha

Nideckiego z okazji 36 r. urodzin
  8.00 Œp. Antonina Biegun
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna za ³aski z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
rodziny Rataj, szczególnie dla Micha³a
w 1 r. urodzin
B³agalna - o ³askê wiary i nawrócenia dla
Paw³a i potrzebne ³aski w rodzinie
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota

Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Piotr Rataj
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Tadeusz i Stanis³aw
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Janina i Franciszek z rodzicami
Œp. Stefan Tatar - 40 r.œm., ¿ona Zofia oraz
córka Halina, syn Józef
Œp. Leonard Radwan
Œp. W³adys³aw i W³adys³awa z rodz Pawlik
Œp. Jerzy Rajda
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Maria Podgórny
Œp. Alojzy i Maria Piotr Katarzyna
Œp. Krystyna Skoczylas-Gawe³
Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 26 czerwca
   6.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  6.45 Œp. Ryszard Rospond
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla mamy Zofii
  8.00 Dziekczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsze

³aski w 35 r. œlubu Marii i Ryszarda
12.00 Dziêkczynna za 80 lat ¿ycia Zdzis³awy,

z proœb¹ o b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Barbara Romaniczyk

Pi¹tek 27 czerwca
  6.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

O b³. Bo¿e i pomyœlny przebieg leczenia,
o zdrowie dla Krystyny i b³. Bo¿e rodziny

  6.45 Œp. Zygmunt Burek
  7.30 Œp. Marian Ornecki

O b³. Bo¿e dla nowo¿eñców Magdaleny
i Piotra oraz Gabrieli i Adriana
w 5 r.œlubu i ich rodzin

  8.00 Œp. Danuta Bukowska
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Joanna Szczurek

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

dzieciñstwie podstawow¹ zasad¹
by³a formu³a: choæby ciê sma¿ono
w smole – nie mów tego, co siê zda-
rzy³o w szkole. Dzieje szko³y by³y
otoczone nimbem ta-
jemniczoœci. Nauczy-
ciel by³ kap³anem wie-
dzy. On zawsze dla
wszystkich by³ najm¹-
drzejszy i najsprawie-
dliwszy. Jego bez-
wzglêdnie szanowali-
œmy i z wielk¹ czci¹
siê do niego odnosiliœmy. W szkole
zastêpowa³ rodziców. Jak w domu
obowi¹zywa³a nas czeœæ wzglêdem
rodziców – takie samo prawo odno-
si³o siê do ¿ycia szkolnego. Nauczy-
ciel ods³ania³ uczniom tajemnice wie-
dzy. Przyswajalnoœæ nauki poprzez
ucznia nauczyciele ods³aniali rodzi-
com na wywiadówkach. Na koniec
roku œwiadectwo by³o czêsto du¿¹
niespodziank¹. Czekali na nie tak
uczniowie, jak i rodzice.

Ju¿ od kilkunastu lat zauwa¿am
ogromne zmiany w oœwiacie i szkol-
nictwie. Dokona³ siê kolejny prze-
wrót kopernikañski. Najwa¿niejszy
jest uczeñ. Z piedesta³u zosta³ str¹-
cony nauczyciel. Tam wszed³ uczeñ
i jego rodzice. Oni maj¹ prawa. Ich
nale¿y s³uchaæ, bo zawsze maj¹ ra-
cje. Nauczyciel powinien siê im pod-
porz¹dkowaæ. Ucz¹cy musi byæ pod-
porz¹dkowany. Wielorako uzale¿nio-

ny. Tak od Ministerstwa Oœwiaty, jak
równie¿ od miejscowych urzêdni-
ków gminnych czy powiatowych.
Uzale¿niony od ucznia i jego rodzi-
ców. Dawniej mówi³o siê o tyranii

nauczycieli w szkole.
W naszych czasach
niejednokrotnie mówi
siê o m³odych terrory-
stach w szkole. Myœlê
jednak, ¿e jeden i dru-
gi pogl¹d jest mocno
przerysowany.

Z ogromn¹ trosk¹ do-
strzegam, ¿e dobra szko³a to ta,
w której jest bardzo szanowany tak
nauczyciel, jak i uczeñ. Ka¿dy cz³o-
wiek ma swoj¹ godnoœæ, czy ma 30
czy 9 lat. Nale¿y mu siê szacunek
i dba³oœæ – od poczêcia do naturalnej
œmierci. Nasz œwiêty papie¿ Jan
Pawe³ II by³ wielkim obroñc¹ ¿ycia
ludzkiego. Tak fizycznego, ducho-
wego, jak równie¿ religijnego. Do-
bra szko³a jest zawsze zainteresowa-
na obron¹ i rozwojem ¿ycia. Rozwój
fizyczny i duchowy ka¿dego ucznia,
ale i tak¿e nauczyciela nale¿y do pod-
stawowych zadañ szko³y.

Przed laty szko³a by³a bardzo wa¿-
nym Ÿród³em poznawania œwiata –
jego tajemnic. Nowoczesne œrodki
medialne daj¹ ka¿demu takie mo¿li-
woœci. Ró¿norakie tajemnice ods³a-
nia internet i komputer, radio, telewi-
zja i gazeta. S¹ szybsze i skuteczniej-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

sze niŸli szko³a. Nauczycielem dla
dziecka jest nie tylko Pani w szkole,
lecz tak¿e wszechobecne, bardzo
agresywne media. Ka¿dy cz³owiek
powo³any jest do odkrywania tajem-
nic skrytych w sercu Boga, œwiata
i ludzi. Stopniowe ods³anianie tajem-
nicy dostosowane do pojêtnoœci
ucznia jest nakazem m¹drej pedago-
gii. Gwa³towne obna¿anie ró¿nych
tajemnic jest pogwa³ceniem psychi-
ki cz³owieka, zw³aszcza m³odego,

a tym bardziej dziecka. Podeptaæ ta-
jemnice to tak, jakby kazaæ wpatry-
waæ siê w jasnoœæ s³oñca bez zabez-
pieczaj¹cych okularów. Taka posta-
wa niszczy zdrowe patrzenie.

Z wielk¹ czci¹ k³aniam siê,
w przededniu zamkniêcia szkó³ na
wakacyjne miesi¹ce, wszystkim na-
uczycielom, uczniom i rodzicom.
Bez waszej trudnej pracy có¿ wart
by³by œwiat? Có¿ warte by³oby ¿ycie
ludzkie?

Czeœæ Maryi

W sobotê 31 maja wraz z ks. Infu-
³atem Jakubem Gilem wyruszamy
w trasê pielgrzymkow¹, która pro-
wadzi³a przez Trzebiniê, Czern¹ i Al-
werniê.

Koœció³ pw Naj-
œwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Trze-
bini s³ynie z cudow-
nej figury MB Fa-
timskiej, sprowa-
dzonej z Fatimy
w 1962r, a w 1997
uroczyœcie ukoronowanej koronami
papieskimi podnosz¹c te¿ koœció³ do
rangi Sanktuarium MB Fatimskiej.
Pierwsze nocne czuwanie fatimskie
odby³o siê 13 maja 1950r.

Koœció³ i klasztor s¹ otoczone roz-
leg³ym parkiem, w którym w ka-
miennej grocie znajduje siê figura

Matki Bo¿ej. W parku rozmieszczo-
ne s¹ równie¿ stacje Drogi Krzy¿o-
wej. W styczniu 2013 roku Sanktu-
arium podniesiono do godnoœci Ba-

zyliki Mniejszej.
Po zwiedzeniu Ba-

zyliki i indywidualnej
modlitwie u stóp Pani
Fatimskiej udaliœmy
siê do Czernej. Miej-
sce to wita nas sk¹pa-
ne w s³oñcu i bardzo
przyjaŸnie.  Pobyt

rozpoczêliœmy msz¹ œw. odprawion¹
w kaplicy œw. Rafa³a Kalinowskie-
go. W swoim kazaniu ks. Infu³at
przedstawi³ drogê do œwiêtoœci
o. Rafa³a i jego zwi¹zek z Wadowi-
cami. Zwróci³ uwagê na trzy obrazy
w kaplicy przedstawiaj¹ce Œwiêtego
jako uczestnika Powstania Stycznio-

wego, Sybiraka i „mêczennika kon-
fesjona³u”. Po mszy œw. zwiedziliœmy
muzeum i cmentarz przyklasztorny.
Jest on bardzo skromny. Dwie tabli-
ce na murze upamiêtniaj¹ miejsca,
w których spoczywali œw. Rafa³ i b³.
O. Alfons Maria od Ducha Œwiête-
go. Nastêpnie wróciliœmy
do koœcio³a, aby wys³u-
chaæ historii tego miejsca.
Klasztor wraz z koœcio³em
pw œw. Eliasza Proroka
zosta³ ufundowany przez
Agnieszkê z Têczyñskich
Firlejow¹ wojewodzinê
krakowsk¹. W baroko-
wym klasztorze i koœciele
znajduje siê wiele elemen-
tów wyposa¿enia z czarne-
go marmuru dêbnickiego.
W o³tarzu bocznym umieszczony jest,
otoczony czci¹ obraz Matki Boskiej
Szkaplerznej, s³yn¹cy z cudów. Jest
to kopia pierwotnego obrazu wyko-
nana na blasze miedzianej przez ma-
larza Paw³a Go³êbiowskiego z Kra-
kowa. Matka Boska przybrana w bo-
gato zdobion¹ szatê. Obraz zosta³ uko-
ronowany koronami papieskimi w
1988r. Przed koœcio³em na placu w
1995r. wykonano grotê z pomnikiem
biblijnego proroka Eliasza i scenami
z jego ¿ycia oraz Ÿróde³ko w kszta³-
cie serca z rzeŸb¹ kruka, który we-
d³ug Biblii przynosi³ mu po¿ywienie.
Na zboczu wzgórza, wznosz¹cym siê
przed koœcio³em, usytuowany jest o³-

tarz polowy, a nad nim punkt wido-
kowy. Na zakoñczenie naszego po-
bytu odprawiliœmy wspólnie Drogê
Krzy¿ow¹, której stacje rozstawio-
ne s¹ na wzgórzu w lesie.

Z Czernej jedziemy do Alwerni
i tam o. Zbigniew Krzystek opowia-

da nam jak powsta³a ta
œwi¹tynia. Koœció³ oo.
Bernardynów w Alwer-
ni nosi wezwanie Styg-
matów œw. Franciszka
z Asy¿u. Zosta³ za³o¿o-
ny na wzór w³oskiej pu-
stelni La Verna w Toska-
nii, gdzie w 1224r. œw.
Franciszek otrzyma³ dar
stygmatów. Na pocz¹tku
XVIII w. dobudowano
do koœcio³a kaplicê,

w której znajduje siê obraz „Ecce
Homo”.

W Cudownej Kaplicy Pana Jezu-
sa Mi³osiernego, piêkny, marmuro-
wy o³tarz ufundowali Bart³omiej
i Anna Trawiñscy z Krakowa, a w
nim umieszczono cenny bizantyjski
obraz Pana Jezusa Konaj¹cego po-
chodz¹cy prawdopodobnie z Kon-
stantynopola. Obraz by³ przekazy-
wany a¿ trafi³ do proboszcza –
ks. Jana  Michlajskiego z Babic, któ-
ry podarowa³ klasztorowi w dowód
wdziêcznoœci. Kaplicê zdobi¹ piêk-
ne witra¿e i polichromia o tematyce
pasyjnej.


