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1 9.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Korzystna zmiana
Ostatnie dwa dni sierpnia nie spêdzimy w Berlinie, lecz odwiedzimy sanktuaria

Œl¹ska Opolskiego. Do znanych nam sanktuariów œw. Anny Samotrzeciej na Gó-
rze poœwiêconej Jej imieniu, a tak¿e gniazda rodu Odrow¹¿ów, z którego pocho-
dzi³ œw. Jacek, do³¹czymy zwiedzanie przepiêknych miast z ich zabytkami – Nysy
i Opola. Uda³o siê nam zarezerwowaæ nocleg w wspania³ym zamku w Otmucho-
wie z goœcinn¹ kolacj¹ i œniadaniem. Te uciechy duchowe i cielesne bêd¹ koszto-
waæ uczestnika 150 z³. Jestem przekonany, ¿e warto wzi¹æ udzia³. Wyjazd w sobo-
tê 30 sierpnia o godz. 6.00, powrót w niedzielê wieczorem 31 sierpnia. Ks. JG

gdzie spowiada³ ks. Wojty³a, w po-
sadzce marmurow¹ p³ytê na wzór p³y-
ty z grobu Ojca Œwiêtego w Watyka-
nie. Zobaczyliœmy w o³tarzu kaplicy
piêkny obraz przedstawiaj¹cy Karola
Wojty³ê jako wikarego.

Z Niegowici blisko ju¿ do Wielicz-
ki, do kopalni soli, któr¹ dzisiaj zwie-
dziliœmy. Przed kopalni¹ t³umy, musie-
liœmy czekaæ w d³ugiej kolejce. Drew-
nianymi schodami, pokonuj¹c 378
stopni, zeszliœmy z przewodniczk¹ na
poziom I i tu zaczê³o siê zwiedzanie.
Ogl¹daliœmy komory, piêkne rzeŸby
z soli i gdzie siê da³o lizali sól. Najbar-
dziej podoba³a siê nam kaplica dzisiej-
szej patronki œw. Kingi. W tej kaplicy
jest te¿ pos¹g œw. Jana Paw³a II, przed
którym zrobiliœmy sobie zdjêcie. Ka-
rol Wojty³a jako uczeñ by³ w kopalni
na wycieczce klasowej w 1930 roku.
Po blisko 3 godzinach wyjechaliœmy
na powierzchniê. Po tej d³ugiej wê-
drówce z apetytem zajadaliœmy smacz-
ny obiad w restauracji.

Magda i Emilka

Lecz uspokoi³em i uciszy³em
moj¹ duszê;

jak dziecko na ³onie
swej matki.
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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 19, 9a. 11-13

Izrael jest ludem Bo¿ymBóg objawia siê Eliaszowi

EWANGELIA:    Mt 14, 22-33 Jezus chodzi po jeziorze

Rz 9, 1-5

Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Zapraszamy na pielgrzymki:
Do Harmê¿ i KL Auschwitz na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami rocznicy
œmierci Œw. Maksymiliana Marii Kolbego. Wyjazd 14 sierpnia /czwartek/ godz.
6.45 powrót ok. 14.30. Koszt 20 z³.

Na maryjne uroczystoœci pogrzebowe do Kalwarii Z. w pi¹tek 15 sierpnia
o godz. 13.00. Koszt 10 z³.

Na Apel Jasnogórski 16 sierpnia. Wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³.

Do £agiewnik wraz z nawiedzeniem Sióstr Duszy Chrystusa 22 sierpnia
w pi¹tek. Wyjazd godz. 13.00. Koszt 20z³.

Góra œw. Anny, Kamieñ Œl¹ski, Nysa, Opole 30 i 31 sierpnia. Wyjazd godz.
6.00. Koszt 150z³.

3-dniowa pielgrzymka do Lichenia, Œwiêtej Lipki, Gietrzwa³du w pi¹tek
5 wrzeœnia o godz. 6.00. Powrót w niedzielê (7 wrzeœnia) wieczorem. Koszt 250z³.

9-dniowa pielgrzymka do W³och od 4 do 12 paŸdziernika.

19. Niedziela Zwyk³a - 10 sierpnia 2014

1.  W ramach „radosnego

czwartku” w tym tygodniu wyjazd

do Krakowa.

2. W pi¹tek Uroczystoœæ Wniebo-

wziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.

Msze œw. w porz¹dku niedzielnym.

Z racji uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrze-
miêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

3. W sobotê o godz. 19.00 poucze-
nie przedchrzcielne.

5. Trwa miesi¹c sierpieñ, okres spe-
cjalnej abstynencji. Trwajmy w absty-
nencji!

Œladami œw. Jana Paw³a II na krakowskich Dêbnikach

17 lipca 2014 roku, wêdruj¹c œla-
dami Karola Wojty³y, pojechaliœmy
do Krakowa na Dêbniki. Karol Woj-
ty³a w sierpniu 1938 roku wyprowa-
dzi³ siê wraz z ojcem z Wadowic
i zamieszkali przy ul. Tynieckiej 10
na Dêbnikach.

Zwiedziliœmy to miejsce, dwa nie-
du¿e pokoje z kuchni¹ na najni¿szej
kondygnacji. W kuchni zachowa³ siê
piec i zlew. Ogl¹daliœmy wiele zdjêæ.
Byliœmy te¿ przy ul. Szwedzkiej 12,
gdzie mieszkali Pañstwo Szkoccy,
tam odbywa³y siê próby teatralne.
Nawiedziliœmy koœció³ œw. Stanis³a-
wa Kostki Ksiê¿y Salezjanów, do
którego przychodzi³ modliæ siê Ka-
rol Wojty³a.

Dom przy ul. Ró¿anej 11, tu miesz-
ka³ Jan Tyranowski, który skupia³

m³odzie¿ mêsk¹ w grupach ¯ywego
Ró¿añca. Karol Wojty³a czêsto spo-
tyka³ siê z tym Panem.

Ostatnim miejscem wêdrówki by³
Zakrzówek. Tu w kamienio³omach
podczas wojny pracowa³ Wojty³a
jako robotnik. Praca ta by³a bardzo
ciê¿ka. Spacerowaliœmy œcie¿kami,
wœród wapiennych œcian, a z góry
podziwialiœmy zalane kamienio³omy.

Mieliœmy szczêœcie. Kiedy ju¿ by-
liœmy w autokarze zaczê³o padaæ.
By³a to piêkna wycieczka. Nikt z nas
na Zakrzówku nie by³ – a przecie¿ to
miejsce wyry³o w psychice Wojty³y
niezwyk³y œlad.

W drodze powrotnej zatrzymujemy
siê na posi³ek w restauracji McDo-
nald’s. Uczestniczka

Wci¹¿ pod¹¿amy œladami

(ci¹g dalszy na str. 8)

24 lipca 2014 rok to kolejny rado-
sny czwartek. Na czwartkowej wê-
drówce odwiedzamy Myœlenice,
Niegowiæ, Wieliczkê.

W Myœlenicach w koœciele Naro-
dzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
modlimy siê przed cudownym obra-
zem Matki Bo¿ej Myœlenickiej, któ-
ry w 1969roku ukoronowa³ kard.
Karol Wojty³a. Podoba³ siê nam
du¿y myœlenicki rynek ze starymi ka-
mieniczkami i pomnikami.

Niegowiæ to wa¿ne miejsce zwi¹-
zane z Karolem Wojty³¹, to Jego
pierwsza parafia. Pani opowiada³a
nam jak ks. Wojty³a na rok przyby³
do Niegowici 28 lipca 1948 roku.
Przed koœcio³em stoi piêkny pomnik,
który przedstawia Karola Wojty³ê
jako wikarego z narzucon¹ na sutan-
nê pelerynk¹. Oczywiœcie zrobiliœmy
sobie przed nim zdjêcie. W koœciel-
nej kaplicy zobaczyliœmy konfesjona³,
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Poniedzia³ek 11 sierpnia
  6.00 Œp. Henryk Œwiêtek
  8.00 Œp. Piotr
18.00 Œp. Józef Plywacz

Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
i zdrowie dla Anny i W³odzimierza

Wtorek 12 sierpnia
    6.00 Œp. Krystyna Kleszcz
  8.00 Dziêkczynna za 77 lat ¿ycia z proœb¹

o b³. Bo¿e, potrzebne ³aski i opiekê
Matki Bo¿ej dla Heleny

18.00 O cud uzdrowienia dla Emilki
Œp. Henryk Imbirowicz

Œroda 13 sierpnia
  6.00 Œp. Stefan Czapik
  8.00 Œp. Henryk Imbirowicz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla Emilki i potrzebne
³aski dla Rodziny
- Dziêkczynna za ³aski, o b³. Bo¿e w rodzi-
nie Tetera
- O cud uzdrowienia dla Emilki i szybki
powrót do zdrowia po przebytej operacji
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Barbara Zimmer
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Joanna Pytlowska
Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 14 sierpnia

   6.00 Œp. Marian Ornecki

  8.00 Œp. Józef P³ywacz

18.00 O cud uzdrowienia dla Emilki

Œp.  Henryk Imbirowicz

Pi¹tek 15 sierpnia Wniebowziêcie NMP

   6.00 Œp. Stefan Czapik

  7.30 Œp. Stanis³aw Wiœniowski

Œp. Maria Rzycka, Józef m¹¿

 9.00 Œp.  Marian Gawron

 9.00 Roków: Œp. Józef Medoñ - 17 r.œm.

i zmarli z rodziny

10.30 W int. Marysi w 7 r. urodzin i jej rodziców

12.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 2 r.œm.

19.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Ko³odziejczyków

i za zmar³ych z rodziny

Sobota 16 sierpnia

   6.00 Œp. Tadeusz Kurek

  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii i Kazimiery

18.00 Œp. Henryk Pietraszewski - 4 r.œm.

Œp. Stanis³aw Bogusz

Niedziela 17 sierpnia

  6.00 Œp. Pawe³ Warcha³

  7.30 Œp. Jacenty Laskowski, Józef Wieja - 14 r.œm.

Œp. Boles³aw £aziñski

 9.00 Œp.  Rozalia Leñ - 28 r.œm.

 9.00 Roków: Œp. Józef Gracjasz

10.30 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsze

zdrowie, b³. Bo¿e dla Kacpra w 7 r.urodzin

12.00 Chrzty

19.00 Œp. Izabela Cienkusz

Œp. Józef Cienkusz

(ci¹g dalszy na str. 4)

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Klary, dziewicy,

w œrodê – Œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, w czwartek – wspo-

mnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika, w niedzielê –

Œwiêto œw. Jacka, kap³ana, patrona archidiecezji krakowskiej.

ks. Infu³at

Czy pielgrzymowaæ?
Miesi¹ce wakacyjne s¹ okazj¹ do

licznych wyjazdów urlopowych, któ-
re dla niektórych przekszta³caj¹ siê
w pielgrzymowanie. Od kilkunastu
ju¿ lat nasza parafia organizuje wie-
le wyjazdów do róznych sanktu-
ariów Polski, a czasami
nawet do miejsc kultu
w Europie. Niektóre
z tych wyjazdów przy-
bra³y cykl miesieczny –
tak na Jasn¹ Górê 16-go
ka¿dego miesi¹ca, jak i
do £agiewnik w czwar-
ty pi¹tek. Gdyby tylko
parafianie byli uczestnikami tych wy-
jazdów – to dawno by siê ju¿ skoñ-
czy³y. Pielgrzymuj¹ na nie wierni
z róznych miejscowoœci – kiedyœ na-

liczy³em, ¿e w jednym z naszych wy-
jazdów na Apel Jasnogórski wziê³o
udzia³ przedstawicieli z 15 parafii.

Poni¿sze refleksje – bardzo szko-
da, ¿e anonimowe, pobudzaj¹ nas do
zastanowienia nad sensem pielgrzy-

mowania. Przedk³a-
dam je czytelnikom
a¿eby mogli siê do nich
ustosunkowaæ. Zachê-
cam do wypowiedzi,
które mo¿na z³o¿yæ do
skarbony przeznaczo-
nej do próœb i podziê-
kowañ przy obrazie

Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Przy najbli¿szej okazji w zwi¹zku
z tym tematem podzielê siê tymi prze-
myœleniami.

Wielebny Ksiê¿e Infu³acie
Jestem osob¹ która niegdyœ jeŸdzi-

³a do Czêstochowy na Apel Jasno-
górski. Kiedyœ przysz³o mi na myœl
¿e jestem bardzo samolubna prze-
znaczaj¹c co miesi¹c pieni¹dze na
wyjazd zamiast na jakiœ inny dobry
cel niekoniecznie dla mnie. Od tej
pory zaczê³am co miesi¹c te pieni¹-
dze które mia³am daæ na wyjazd do
Czêstochowy przeznaczaæ na misje
a Apel Jasnogórski œpiewam sobie
w domu. Cz³owiek nie mo¿e byæ sa-
molubem i marnowaæ pieni¹dze które
dziêki Bogu ma.

Mo¿e nie powinnam siê na ten te-
mat wypowiadaæ ale wg mnie ci
wszyscy którzy co miesi¹c jad¹ do
Czêstochowy mogliby pieni¹dze
przeznaczone na wyjazd przezna-
czyæ np na lekarstwo dla tej pani któ-
ra jest chora na Stwardnienie Roz-
siane która kiedyœ zbiera³a u nas pie-
ni¹dze na bardzo drogie lekarstwo
hamuj¹ce t¹ chorobê. Ma ona dzieci
na wychowaniu i jest jej bardzo ciê¿-
ko, brakuje jej pieniêdzy. Myœlê ¿e
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ks.K.G³ówka gdyby siê dowiedzia³
o takim finale zapocz¹tkowanych
przez niego wyjazdów z pewnoœci¹
nie by³by zawiedziony a ucieszy³-
by siê ¿e pomagacie komuœ takie-
mu jak...

Z kolei grupa pielgrzymkowa czê-
stochowska mog³aby organizowaæ
co miesi¹c 16 Apel Jasnogórski
u przecie¿ tej samej Matki Bo¿ej
w naszej Bazylice a z pewnoœci¹
wiele osób by siê ucieszy³o i przy-
sz³o. Czy Pan Bóg wymaga marno-

trawstwa pieniêdzy i je¿d¿enia dale-
ko by siê pomodliæ? Przecie¿ jest taki
sam tutaj jak i w Czêstochowie.
A mo¿e po prostu Wadowice chc¹ siê
pokazaæ na Jasnej Górze? Nie wiem

Tak jak ka¿dy katolik kocham Jasn¹
Górê i Matkê Bo¿¹ Czêstochowsk¹
i têskniê za ni¹ bardzo ale wiem ¿e
wiêcej dobra bêdzie z ofiary na mi-
sje ni¿ z realizacji moich zachcianek
i wyjazdów

Moje imiê i nazwisko nie jest tu
wa¿ne wiêc podpisujê siê:

By³a Uczestniczka pielgrzymek

Rola stroju
16 lipca to dzieñ naszej comiesiêcz-

nej pielgrzymki apelowej, przypada-
j¹cej w Œwiêto Matki Bo¿ej z Góry
Karmel, Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

Jak co miesi¹c mamy pe³ny auto-
kar z pielgrzymami. W drodze od-
mawiamy ró¿aniec, œpiewamy pieœni
Maryjne. Na Jasnej Górze oczekuje
na nas ks. Infu³at Jakub Gil. Mszê
œw. razem z ks. Infu³atem celebruje
o. Eustachy Rakoczy, który sprawu-
je Eucharystiê na proœbê pielgrzy-
mów w int. Ks. Infulata z okazji zbli-
¿aj¹cych siê imienin i 75. rocznicy
urodzin, dziêkuj¹c mu za to, ¿e jest,
¿e co miesi¹c wiedzie nas na spotka-
nie z Maryj¹. Ks. Infu³at kieruje do
nas S³owo Bo¿e, przybli¿a nam hi-
storiê szkaplerza.

Szkaplerz karmelitañski wi¹¿e siê
z genera³em zakonu Najœwiêtszej
Maryi Panny z Góry Karmel, Szy-
monem Stock. 16 czerwca 1251 roku
ukaza³a sie mu Matka Bo¿a i wrê-
czy³a szkaplerz z obietnic¹ szczegól-
nej opieki nad tymi, którzy bêd¹ go
nosiæ z pobo¿nosci¹.

W drodze powrotnej rozwa¿amy
czwart¹ czêœæ ró¿añca, tajemnice
chwalebne. Mówimy o roli stroju.
Piêkne œwiadectwo sk³ada s. Ludmi-
³a ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêt-
szej Rodziny z Nazaretu, której na-
tchnieniem by³a œw. Ma³a Tereska,
która znalaz³a swoj¹ “ma³¹ drogê”
do Jezusa. Siostra do tego imienia
doda³a Œwiêt¹ Trójcê. Z radoczañ-
skiej ziemi prowadzi j¹ Maryja mó-

wi¹c: przyjdŸ do Mnie. Jako m³oda
dziewczyna, widuj¹c siostry zakon-
ne, widzia³a siebie. Decyzjê o wst¹-
pieniu do klasztoru podjê³a po od-
bytych dniach skupienia.

Bo¿¹ mi³oœæ Siostra Nazaretanka
odkrywa najpierw w swoim ¿yciu
i niesie j¹ ca³emu
œwiatu. Apostol-
stwo Sióstr to
przede wszystkim
s³u¿ba rodzinie,
codzienna modli-
twa za rodziny
œwiata, jak i pra-
ca, szczególnie
s³u¿ba ¿yciu. Sio-
stry pracuj¹
w przedszkolach,
szko³ach, na parafiach, w hospi-
cjach. Ich powo³anie to szczególna
misja wobec rodziny, otwartoœæ na
potrzeby Koœcio³a, który niesie cz³o-
wiekowi zbawcz¹ mi³oœæ Chrystu-
sa. Siostry wstêpuj¹c do klasztoru
przechodz¹ tzw. aspirat (dawniej
postulat), otrzymuj¹ medalik z Naj-
œwiêtsz¹ Rodzin¹ i przywdziewaj¹
granatowe stroje, po roku zaœ czar-
ne z bia³ym welonem.

Siostry sk³adaj¹ najpierw œluby
czasowe, póŸniej wieczyste i przyj-
muj¹ srebrn¹ obr¹czkê. Przyjmuj¹ ta-
jemnicê, z któr¹ z¿ywaj¹ siê ca³e
¿ycie. Przy ob³óczynach siostry
otrzymuj¹ imiê zakonne.

Ró¿añcem piel-
grzyma modlimy
siê za siostry za-
konne, którym jest
ciê¿ko, maj¹ do
podjêcia trudn¹
decyzjê, a¿by na-
tchn¹³ je Duch
œw., o trwa³oœæ
i wiernoœæ w po-

wo³aniach, aby nie zamieniaæ habitu
czy sutanny na inny strój. Za wier-
noœæ nie tylko habitowi, czy sutan-
nie, ale i strojowi œlubnemu, wiernoœæ
ma³¿eñsk¹. Polecamy Matce Bo¿ej
papie¿a Benedykta XVI, który wier-
nie pomaga³ Janowi Paw³owi II
i przyczyni³ siê do og³oszenia Go
Œwiêtym. Do zobaczenia 16 sierpnia.

Rozalia Borkowska

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

Pogrzeb
Œp. Marian Kozub, ur. 1946r., zam. ul. Monte Cassino

Œp. Zofia Korytek, ur. 1943r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Miros³awa Zadora, ur. 1961r., zam. ul. Barska

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pok³adam nadziejê w Panu, ufam Jego s³owu


