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1 7.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

Radosny czwartek w Wadowicach

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

3 lipca 2014r., pierwszy „radosny
czwartek”. Bêdziemy wêdrowaæ œlada-
mi Karola Wojty³y.

Najpierw udaliœmy siê do bazyliki do
kaplicy Œwiêtej Rodziny, gdzie znajdu-
je siê chrzcielnica, przy której zosta³
ochrzczony Karol Wojty³a 20 czerwca
1920r. W kaplicy Cudownego Obrazu

Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, pro-
siliœmy Matkê Bo¿¹ i œw. Jana Paw³a II
o opiekê nad nami podczas wakacji.
Nawiedziliœmy równie¿ kaplicê Œwiê-
tego z Jego relikwiami.

Potem zwiedziliœmy Muzeum – Dom
Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
po którym oprowadzi³y nas nasze opie-
kunki, a równie¿ przewodniczki po

muzeum, PP. Lucyna Opidowicz i Maria
Zadora. Na wycieczce nie mog³o zabrak-
n¹æ kremówek.

Trasa naszej wêdrówki zaprowadzi³a
nas do Liceum Ogólnokszta³c¹cego
M.Wadowity, do którego uczêszcza³
Karol Wojty³a od 1930 do 1938r.  Spo-
tkaliœmy siê z P. Dyrektor Janin¹ Turek,
która przekaza³a nam wiele wiadomoœci
o Karolu Wojtyle. Rozwi¹zywaliœmy test,
w którym mogliœmy siê popisaæ zdobyt¹
wiedz¹.  Byliœmy te¿ w miejscu, gdzie
sta³a kiedyœ ¿ydowska synagoga.

Nastêpnie ul. Teatralna 1, gdzie sta³
dawny gmach „Soko³a”. Tu Karol cho-
dzi³ na lekcje gimnastyki i gra³
w przedstawieniach teatralnych. Budy-
nek Urzêdu Miasta to ostatnie miejsce
zwiedzania. W latach 1926 – 1930 do
Szko³y Powszechnej Mêskiej, która
mieœci³a siê w tym budynku, uczêsz-
cza³ Karol Wojty³a. Spotkaliœmy siê
z P. Burmistrz Ew¹ Filipiak. Nasz pierw-
szy „radosny czwartek” zakoñczyli-
œmy w restauracji Mauers, gdzie zje-
dliœmy obiad.         Z. Kapela
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-
GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ
KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ:

1 Krl 3, 5. 7-12
Bóg przeznaczy³ nas,
abyœmy byli podobni do Jego Syna

Modlitwa Salomona o m¹droœæ

 Jak¿e mi³ujê prawo Twoje, Panie.
EWANGELIA:Mt 13, 44-52 Przypowieœci o skarbie, o perle i o sieci

Rz 8, 28-30

(ci¹g dalszy ze str. 5)

czas na zabawê, walki rycerzy, wy-
stêp orkiestry – wszystko w miejscu
dawnej karczmy.

Obchody 760-lecia wsi sta³y siê
pretekstem do wspomnieñ nie tylko
tych Rokowian, którzy siê tutaj uro-
dzili, ale tak¿e tych, którzy zdecy-
dowali siê tutaj zamieszkaæ. By³ to
wa¿ny czas spotkania mieszkañców
i przypomnienia sobie o tym, ¿e bez
wzglêdu na ró¿ne s¹siedzkie proble-
my jesteœmy przecie¿ wspólnot¹,
która w trudnych chwilach potrafi siê
zjednoczyæ. Na dowód, wystarczy
pomyœleæ o jednoczeniu siê w mo-
dlitwie i w dzia³aniach podczas ko-
lejnych etapów budowy kaplicy.
Przedsiêwziêcia nie³atwego, które
dzisiaj nabiera ju¿ realnych kszta³tów
- czy to za spraw¹ dobrego ducha
norbertanek, a tak¿e niespokojnego
ducha P. Ma³gorzaty Radoñ, czy
wstawiennictwa szczególnie bliskie-

go naszemu sercu Jana Paw³a II
(w intencji którego jeszcze kilka dni
przed Jego œmierci¹ ofiarowaliœmy
modlitwê w pierwsze soboty miesi¹-
ca), czy ¿yczliwych ksiê¿y, którzy po-
mogli nam zrealizowaæ te ambitne
plany – nale¿y wspomnieæ nastêpu-
j¹cych kap³anów: Jakuba Gila,
Krzysztofa G³ówkê i Piotra Wiktora.
A mo¿e w³aœnie ich wszystkich i jesz-
cze wielu innych ludzi dobrej woli
(nie tylko Rokowian), którzy mieli
w tym swój znacz¹cy udzia³, a któ-
rych tak¿e przywo³ywaliœmy w pa-
miêci w tym szczególnym dniu.

Rocznice s¹ wa¿ne i s³u¿¹ wspomi-
naniu, refleksji nad rzeczami istotny-
mi. Na kolejn¹ okr¹g³¹ rocznicê ist-
nienia wsi Rokowianie bêd¹ musieli
jeszcze poczekaæ. Oby by³ to dobry,
b³ogos³awiony czas. 760 lat za nami.
Kto by pomyœla³? Taki ma³y Roków,
a taka wielka sprawa.

El¿bieta Pi¹tek

Dobry Jezu,
a nasz Panie,

daj im wieczne
spoczywanie!

Pogrzeb
Œp. Janina Stopa, ur. 1939r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Maria Szulczyñska, ur. 1980r., zam. ul. Sadowa

Œp. Józef Góra, ur. 1934r., zam. Zaskawie

Œp. Joanna Pytlowska, ur. 1941r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

W czwartek 10 lipca 2014 roku
w ramach „radosnych czwartków”
pojechaliœmy w stronê Zawoi. Naj-
pierw zatrzymaliœmy
siê w Makowie Podha-
lañskim, przechodz¹c
przez centrum zatrzy-
maliœmy siê przy gro-
bie ks. Kazimierza Jan-
carza, kapelana „Soli-
darnoœci”. Potem uda-
liœmy siê do Sanktu-
arium Matki Bo¿ej Makowskiej
Opiekunki Rodzin. Karol Wojty³a
jako ksi¹dz – biskup – kardyna³ by³
w Makowie Podhalañskim, odpra-
wia³ msze œw., udziela³ Sakramentów
Œwiêtych. Byliœmy w kaplicy
œw. Jana Paw³a II, gdzie mo¿na by³o
uca³owaæ relikwie Œwiêtego. Z Ma-
kowa pojechaliœmy do Skawicy
i przeszliœmy drogê do Suchej Góry,
sk¹d przysz³y Papie¿ 9 wrzeœnia
1978 roku wyszed³ na wycieczkê
w polskie góry po raz ostatni. Mogli-

Radosny czwartek w Zawoi

œmy zapoznaæ siê tak¿e z map¹, na
której widnia³y szlaki prowadz¹ce na
szczyt Babiej Góry. Ksi¹dz Wojty³a

by³ wielokrotnie na Ba-
biej Górze w ró¿nych
okresach swego ¿ycia.

Wyjechaliœmy na
jedn¹ z najwy¿ej po³o-
¿onych beskidzkich
prze³êczy – Prze³êcz
Krowiarki. Zatrzymali-

œmy siê przy granitowym obelisku,
który upamiêtnia fakt, ¿e przy budo-
wie drogi w Zubrzycy na Orawie
w 1938r pracowa³ Karol Wojty³a –
junak Ochotniczych Hufców Pracy.

Inna piêknie rzeŸbiona tablica in-
formowa³a, ¿e tutaj kard. Karol Woj-
ty³a zakoñczy³ 9 wrzeœnia 1978 roku
swoj¹ ostatni¹ wycieczkê przed wst¹-
pieniem na tron papieski. Wycieczka
zakoñczy³a siê w restauracji „Czar-
tak”, gdzie zjedliœmy pyszn¹ pizzê.

Julia i Natalia Brañka

Sanktuaria na Mazurach
W dniach od 5 wrzeœnia /pi¹tek/ do 7 wrzeœnia /niedziela wieczór/ planujemy

3-dniow¹ pielgrzymkê do Kalisza, Lichenia, Œwiêtej Lipki, Gier³o¿, Reszel, Gie-
trzwa³d. Nocleg w Licheniu oraz w Gietrzwa³dzie. Tam te¿ bêdzie obiadokolacja
i œniadanie. W Licheniu „o swoim”. Wyjazd w pi¹tek godz. 6.00, a powrót
w niedzielê wieczorem. Koszt 250 z³ od osoby zawiera przejazd, 2 noclegi,
1 obiadokolacjê i 1 œniadanie oraz przewodnik. Ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 28 lipca
  6.00 Œp. Micha³ Czaicki
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 Œp. Maria i Stanis³aw Chrapla oraz

córka Jadwiga
Œp. Stanis³aw Bogusz
O b³. Bo¿e dla Barbary i Macieja

Wtorek 29 lipca
    6.00 Œp. Melania Adamek
  8.00 Œp. Wincenty Dêbski
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marty

w dniu imienin
Œp. Tadeusz Kurek

Œroda 30 lipca
  6.00 Œp. Marian Ornecki
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla Emilii i szybki
powrót do zdrowia po przebytej operacji
- Dziêkczynna za ³aski, o b³. Bo¿e dla
Bo¿eny i Tomasza Kurek w 1 r. œm.
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Adasia - 2 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marianna i Tadeusz Œlusarczyk
Œp. Stanis³awa Kryjak - 15 r. œm.
Œp. Henryk Œwi¹tek
Œp. Micha³ Leœniak
Œp. Jan B¹k
Œp. Kornelia Bando³a - r.œm.
Œp. Barbara Zimmer
Œp. Franciszka i Andrzej Kosek oraz rodz.
Wac³aw
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Janina i Józef Piskorzowie
Œp. Pawe³ Warcha³

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Czwartek 31 lipca
   6.00 Œp. Micha³ Czaicki
  8.00 Œp. Eleonora i Józef Kowalscy
18.00 Œp. Maria i Józef Baran

Œp. Jadwiga i Bronis³aw Dziedzic
Œp. W³adys³aw Nidecki - 30 r.œm.

Pi¹tek 01 sierpnia
   6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Marianna

Urbañczyk, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu

i o potrzebne ³aski dla ks. Opiekuna
18.00 Œp. Ryszard Bukowski

Œp. Julian Fr¹czek, Alojzy Tomula

Sobota 02 sierpnia
   6.00 W podziêkowaniu za ¿ycie, o b³. Bo¿e

i potrzebne ³aski dla W³adys³awa i Genowefy
w 50 r. œlubu przez wst. œw. Jana Paw³a II

  8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa

18.00 Dziêkczynnaza kanonizacjê œw. Jana Paw³a II,
za Ojczyznê, Radio Maryja i TV TRWAM
Œp. Edward Chrapkiewicz - 10 r.œm.

Niedziela 03 sierpnia
  6.00 Œp. Ryszard Rospond
  7.30 Œp. Tadeusz ̄ arów

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp.  Kazimierz Sat³awa - 9 r.œm.
 9.00 Roków: O zdrowie, b³. Bo¿e dla

  ks. inf. Jakuba Gila
10.30 Œp. Wypominani
12.00 Chrzty
19.00 Dziêkczynno-b³agalna w 25 r.œlubu

dla Barbary i Marka

17. Niedziela Zwyk³a - 27 lipca 2014
1. Dziœ o godz. 16.30 kolejny kon-

cert w ramach I Papieskiego Festi-
walu Organowego, który wyj¹tkowo
odbêdzie siê u OO. Karmelitów.
Natomiast w Bazylice o godz. 18.30
nieszpory.

2. W tym tygodniu w ramach ra-
dosnego czwartku wycieczka do
Krakowa.

3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œwiêtej wynagradzaj¹cej. Spowiada-
my od godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00
do 18.30. W pierwszy pi¹tek kance-
laria parafialna nieczynna. O godz.
19.00 pouczenie przedchrzcielne.

4. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 prosimy rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Nie-
pokalanej.

W tym dniu zapraszamy na Wie-
czór Jana Paw³a II. Pocz¹tek o godz.
17.30. O 18.00 Msza œw. ku czci œw.
Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Pro-
simy przynieœæ œwiece.

5. W sierpniu Biskupi zwracaj¹ siê
z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet ofia-
rê abstynencji od napojów alkoho-
lowych. Jest to miesi¹c licznych piel-
grzymek i wyj¹tkowych wydarzeñ
w naszej historii. Podjêta abstynen-
cja w tym miesi¹cu bêdzie znakiem
wra¿liwoœci na potrzeby moralne
narodu.

6. Ks. Stefan serdecznie zaprasza
osoby chêtne do asysty kalwaryjskiej,
która w tym roku bêdzie 15 i 17 sierp-
nia /pi¹tek i niedziela/. Zapisy w kan-
celarii parafialnej. Spotkanie organi-
zacyjne w niedzielê 3 sierpnia o godz.
16.30 w domu katolickim.

7. 11 i 12 paŸdziernika odbêdzie siê
w Wadowickim Centrum Kultury fe-
stiwal pieœni i piosenki religijnej „Wa-
dowicka Barka”. Zapraszamy do
udzia³u dzieci, m³odzie¿ oraz doro-
s³ych. Wszelkie informacje o festiwa-
lu mo¿na przeczytaæ na stronie:
www.wadowickabarka.pl.

8. Zapraszamy na pielgrzymki:
W dniach 2 – 3 sierpnia /sobota

i niedziela/ Monachium, Marktl am
Inn, Altötting. Wyjazd sobota
02.08.2014 godz. 3.00. Koszt 400z³
plus 12 euro.

Na Mszê œw. „ludzi gór” odpra-
wion¹ na Turbaczu pojedziemy
w niedzielê 10 sierpnia o godz. 6.30.
Koszt 30 z³.

Na maryjne uroczystoœci pogrzebo-
we do Kalwarii Z. pojedziemy w pi¹-
tek 15 sierpnia o godz. 13.00. Koszt
10 z³.

Na 3-dniow¹ pielgrzymkê do Li-
chenia, Œwiêtej Lipki, Gietrzwa³du
pojedziemy w pi¹tek 5 wrzeœnia
o godz. 6.00. Powrót w niedzielê /7
wrzeœnia/ wieczorem. Koszt 250 z³.

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Marty, w czwartek
– wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli,
prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Koœcio³a.
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ks. Infu³at

W myœlach siê gubiê

Niejednokrotnie jestem zapytywa-
ny: jak dojechaæ do bazyliki wado-
wickiej? Jak najproœciej dotrzeæ sa-
mochodem do plebanii
czy te¿ Domu – Mu-
zeum Papieskiego?
Zdajê sobie sprawê, ¿e
dla obcych dojazd do
tych miejsc natrafia na
wielkie przeszkody.
Wspó³czesny cz³o-
wiek chcia³by doje-
chaæ autem na samo
miejsce. Kiedy odwiedza³em znajo-
mych w USA w latach osiemdzie-
si¹tych tamtego wieku by³em zasko-
czony tamtejszym przepisem, który
orzeka³, ¿e budynek u¿ytecznoœci
publicznej do wybudowania go –
wymaga tak¿e okreœlonego miejsca
na parking. Po latach widaæ, jak
amerykañskie spojrzenie jest realizo-
wane we wspó³czesnych polskich
realiach.

Ludzie chc¹ wygodnie dojechaæ
na samo miejsce. Jak najmniej cho-
dziæ. Szkoda nóg. Szkoda czasu.
Liczy siê szybkoœæ i wygoda. Wiem
te¿, jak parki narodowe zmagaj¹ siê
z ludzkim wygodnictwem. Szczegól-
nym znakiem wspó³czesnoœci jest
has³o: „szybko i wygodnie”.

S³yszê, jak m³odzi zamawiaj¹cy
u nas œlub pytaj¹: A jak tu dojechaæ?
Bêd¹ goœcie z ró¿nych stron Polski.

Gdzie blisko koœcio³a stan¹æ autem,
a tym bardziej autobusem. Doœæ
trudno zainteresowanym jest wyt³u-

maczyæ, ¿e w Wado-
wicach nie jest to
³atwa sprawa. Taka
jest uroda naszej pa-
rafii. Ma swoje lata.
Bogata jest histori¹.
Gdy przed wiekami
powstawa³a nasza
œwi¹tynia, nikt nie
przewidywa³ rozwi¹-

zañ komunikacyjnych. £atwiej jest
dojechaæ do parafii œw. Piotra, czy
te¿ do oo. Karmelitów na Górkê.
One maj¹ ¿yciow¹ przestrzeñ. Przy
bazylice pozbawieni jesteœmy par-
kingu, ale w zamian posiadamy
piêkn¹ historiê. Przy niej wszystko
mamy „pod rêk¹”: Urz¹d Miasta,
szpital, s¹d i wiêzienie. Apteki, ban-
ki i ró¿ne sklepy. W naszym koœcie-
le wci¹¿ s¹ ludzie. Tylko krok dzie-
li sacrum od profanum – œwiête od
œwieckoœci.

Z dum¹ niejednokrotnie myœlê, ¿e
tak jak do wadowickiej bazyliki
trudno dojechaæ, tak równie¿ do
koœcio³ów w centrum Krakowa
trzeba iœæ pieszo. I do bazyliki wa-
tykañskiej te¿ idzie siê na nogach.

Przypomnijmy sobie, ¿e to cho-
roba i œmieræ naszego Papie¿a
w marcu 2005 roku – skutecznie

wy³¹czy³y nasz¹ œwi¹tyniê od ruchu
samochodowego. T³umy ludzi, które
zape³nia³y nasz koœció³ i rynek, aby
siê modliæ za Ojca Œwiêtego – zablo-
kowa³y przejazd samochodów. PóŸ-
niejsza modernizacja rynku ju¿ ca³ko-
wicie odgrodzi³a bazylikê od drogi
przejazdowej.

760 lat istnienia wsi. Ma³y Roków, wielka sprawa

Rocznice maj¹ to do siebie, ¿e upa-
miêtniaj¹ wydarzenia wa¿ne, istotne,
a te okr¹g³e zwyk³o siê celebrowaæ
w sposób szczególny. Nie inaczej
by³o i tym razem w Rokowie. Nie-
dawno. Czerwcowego popo³udnia
ostatniej soboty
miesi¹ca, w œwiêto
Niepokalanego Ser-
ca Maryi.

760 lat temu Bo-
les³aw Wstydliwy
(nota bene m¹¿ œw.
Kingi) wyda³ akt,
w którym klasztoro-
wi norbertanek ze
Zwierzyñca nadawa³ ziemiê, kilka
miejscowoœci. Wœród wymienionych
posiad³oœci pojawi³ siê Roków. Jest
to pierwsza udokumentowana
wzmianka o wsi i ona te¿ sta³a siê
przyczynkiem do obchodów okr¹-
g³ej rocznicy jej istnienia. Na temat
historii tej podwadowickiej miejsco-
woœci wiadomo niewiele. Pewnym
jest, ¿e jest jedn¹ z najstarszych osad

w okolicy, ¿e istnia³a ju¿ przed Wa-
dowicami i ¿e jeszcze do XVII wie-
ku rozci¹ga³a siê po obu brzegach
Skawy. W ksi¹¿kach historycznych
powielane s¹ z niezwyk³¹ konse-
kwencj¹ dwie informacje o niej –

pierwsza to ta, która
przypomina, ¿e wieœ
by³a w³asnoœci¹ nor-
bertanek, druga - zgo-
³a odmienna – zwra-
ca uwagê na
¿ydowsk¹ karczmê,
która, ju¿ w czasach
wspó³czesnych, mie-
œci³a siê w centrum.

Planuj¹c uroczyste obchody 760-le-
cia, nie mo¿na by³o nie wzi¹æ tych
dwóch faktów pod uwagê. I tak, ob-
chody jubileuszu rozpoczê³a uroczy-
sta msza œwiêta dziêkczynna, której
ukoronowaniem by³o poœwiêcenie
przez ksiêdza biskupa Romana Pin-
dla o³tarza w rokowskiej kaplicy,
a nied³ugo po modlitwie przyszed³

(ci¹g dalszy na str. 7)

W tych dniach wspominamy

œw. Krzysztofa – Patrona kierowców.

Niech jego opieka strze¿e nas pod-

czas jazdy. Niech zachowa od wy-

padków. Niech uczy nas z mi³oœci¹

patrzyæ na innych u¿ytkowników

naszych dróg.


