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20.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Bawaria - œladami Benedykta XVI cz.I

Wyruszyliœmy o nietypowej porze,

o godz. 030. Zacz¹³ siê dopiero dzieñ

2 sierpnia 2014r. Celem naszej piel-

grzymki by³y miejsca szczególnie bli-

skie nastêpcy naszego Œwiêtego Jana

Paw³a II – Benedykta XVI.

Bawaria, bo z tego landu pochodzi
Joseph Ratzinger, to najwiêkszy pod
wzglêdem powierzchni i najlepiej roz-
winiêty gospodarczo kraj zwi¹zkowy
Niemiec, bardzo urokliwy i chyba naj-
bardziej katolicki z ca³ych Niemiec.

(ci¹g dalszy na str. 7)

grupy ¯ydów, Romów, Œwiadków Je-
howy i homoseksualistów. Dachau pe³-
ni³ funkcjê g³ównego obozu dla du-
chownych z Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich. Wiêkszoœæ zakonników, diako-
nów, ksiê¿y i biskupów katolickich zo-
sta³o zes³anych do Dachau z Polski.
Jednym z wiêŸniów by³ Micha³ Kozal
biskup pomocniczy diecezji w³oc³aw-
skiej. Zosta³ aresztowany w listopadzie
1939r. i póŸniej przewieziony do Da-
chau. Mimo licznych przeœladowañ
niós³ pos³ugê duchow¹ chorym i umie-
raj¹cym. Na pocz¹tku 1943r. zachoro-
wa³ na tyfus. 26 stycznia 1943r. zosta³
zamordowany zastrzykiem fenolu.
14 czerwca 1987r. w Warszawie zo-
sta³ przez papie¿a Jana Paw³a II og³o-
szony b³ogos³awionym. Podczas woj-
ny w Dachau znalaz³a siê te¿ grupa 43
naukowców z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Sam wygl¹d tego miejsca nie
robi wielkiego wra¿enia. Miejsce czy-
ste, zadbane. Wspó³czesne muzeum
w Dachau nie przypomina swoim wy-
gl¹dem miejsca, w którym w czasie
wojny dokonywa³a siê eksterminacja
tylu ludzkich istnieñ. Dzisiaj wszyst-
ko jest wyg³adzone, nie ma baraków.
Gdyby nie pozostawione piece krema-
toryjne, nie by³oby widaæ, ¿e kiedy-
kolwiek by³ tu jakiœ obóz. cdn
Wdziêczni pielgrzymi M.M.Dudoniowie
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S³owo na niedzielê

Zapraszamy na pielgrzymki:
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.

(ci¹g dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-
GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

 Iz 56, 1. 6-7

Bóg podda³ wszystkich niepos³uszeñstwu,
aby wszystkim okazaæ mi³osierdzie

Powszechnoœæ zbawienia

Niech wszystkie ludy s³awi¹ Ciebie, Bo¿e.

Rz 11, 13-15. 29-32

20. Niedziela Zwyk³a - 17 sierpnia 2014

ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. W ostatnich dniach nawa³nice spu-
stoszy³y wiele miejscowoœci na tere-
nie Archidiecezji Krakowskiej.
W duchu chrzeœcijañskiej solidarno-
œci z poszkodowanymi Braæmi, dziœ
zbiórka do puszek z przeznaczeniem
na pomoc dla poszkodowanych
w kataklizmie mieszkañców naszej
Archidiecezji.

2. Jutro w auli Domu Rekolekcyjne-
go oo. Karmelitów na Górce odbê-
dzie siê o godz. 18.45 projekcja fil-

mu „Niebo istnieje... naprawdê” zre-

alizowanego na podstawie œwiatowe-

go bestselleru. Film oparty jest na

prawdziwych wydarzeniach.

3. W œrodê, na Nowennie do Matki

Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.

8.30 i 17.30, dziêkujemy za tegorocz-

ne zbiory.

4. W ramach radosnego czwartku

organizujemy wycieczkê do Zako-

panego.

W pierwszej ko-
lejnoœci odwiedzili-
œmy stolicê Bawarii
– Monachium.

Stare miasto bar-
dzo zat³oczone, ale
zadbane i piêkne.
Katedra Najœwiêt-
szej Marii Panny
w Monachium jest
najwa¿niejszym bu-
dynkiem koœcielnym w mieœcie.
Nowy Ratusz znajduje siê w samym
centrum Monachium, przy Marien-
platz (placu Mariackim), wybudowa-
ny jest w stylu neogotyckim. Ratusz
ten jest budowl¹ s³yn¹c¹ z 43 dzwo-
nów zainstalowanych na wie¿y oraz
z mechanizmu zegarowego, który
przedstawia sceny z wesela ksiêcia
Ludwika, póŸniejszego króla Bawa-
rii i jego wybranki, ksiê¿niczki Te-
resy. Poprawiny dla wszystkich
mieszkañców miasta 12 paŸdzierni-
ka 1810r., zorganizowane zosta³y na
³¹kach przed murami miasta (dzisiej-
sze B³onia Teresy). Od tego czasu co
roku organizowany jest festyn ludo-
wy  tzw. Monachijski Oktoberfest.

Zwiedzaliœmy tak¿e wspania³¹ re-
zydencjê królewsk¹. Budowla po-
wsta³a dziêki Wittelsbachom. Wnê-
trza nie do opisania, nale¿y je same-
mu zobaczyæ (œciany, sufity, lustra,
z³ocenia itd).

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Du¿e wra¿enie zrobi³ na nas park
olimpijski, wybudowany w 1970r.
który w dalszym ci¹gu, dziêki niety-
powym rozwi¹zaniom technicznym,
jest nowoczesny. Wspania³y widok
z wie¿y olimpijskiej  na stadion i wio-
skê olimpijsk¹ ogl¹dali nieliczni (byæ
mo¿e za du¿a wysokoœæ 186m).

W drugi dzieñ pielgrzymki pojecha-
liœmy do dawnego obozu koncentra-
cyjnego Dachau (obecnie muzeum
pamiêci). By³ to pierwszy obóz kon-
centracyjny utworzony przez nie-
mieckich nazistów. Powsta³ z rozka-
zu Heinricha Himmlera z 21 marca
1933r., w celu izolowania politycz-
nych przeciwników re¿imu hitlerow-
skiego, duchownych i ¯ydów. Sta³
siê „wzorem” dla wszystkich kolej-
nych obozów. WiêŸniami byli z po-
cz¹tku cz³onkowie antynazistowskiej
niemieckiej opozycji, g³ównie komu-
niœci, socjaliœci i chadecy. By³y te¿

EWANGELIA:   Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej
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Poniedzia³ek 18 sierpnia

  6.00 Œp. Tadeusz WoŸnica, Józef i Maria

Wêgrzyn

  8.00 Œp. Krystyna Kleszcz

18.00 Œp. Józef Plywacz

Œp. Stefan Czapik

Wtorek 19 sierpnia

    6.00 Œp. Krystyna Kleszcz

  8.00 Œp. Stefan Czapik

18.00 Œp. Henryk Œwiêtek

Œp. Zofia Ochman

Œroda 20 sierpnia

  6.00 Œp. Krystyna Kleszcz

  8.00 Œp. Zenon Knapik w dniu urodzin

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

- Dziêkczynna za ³aski, o b³. Bo¿e dla Jana

- 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. Barbara Romaniczyk

Œp. Józef Maga - 2 r.œm.

Œp. Adela Ficek

Œp. Janusz Zatoñ

Œp. Krystyna Paw³owska

Œp. Barbara Zimmer

Œp. Jadwiga Zemanek

Œp. Janina Stopa

Œp. Joanna Pytlowska

Œp. Tadeusz W¹sek

Œp. Marian Pióro

Œp. Zofia Korytek
Œp. Karol Rajda
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Pawe³ Warcha³
Œp. Józef Niziñœki - 3 r.œm.
Œp. Stefania B³achut m- 6 r.œm.
Czwartek 21 sierpnia

   6.00 Œp. Józef P³ywacz
  8.00 Œp. Józef Maga - 2 r.œm.
18.00 Œp. Ryszard Rospond

Œp.  W³adys³awa Kleszcz
Pi¹tek 22 sierpnia

  6.00 Œp. Stefan Czapik
  8.00 O b³. Bo¿e dla Barbary za wstawiennictwem

MB Nieust. Pomocy i œw. Jana Paw³a II
18.00 Œp. Józef Zamys³owski - 3 r.œm.

Œp. Antonina Biegun
Sobota 23 sierpnia

   6.00 Œp. Irena Jarzynka - 16 r.œm., rodzice
  8.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
18.00 Œp. Izabela Ceremuga - 3 r.œm.

Œp. Micha³ Jakubik - 20 r.œm.
Niedziela 24 sierpnia

  6.00 Œp. Józef P³ywacz
  7.30 Dziêkczynno-blagalna z proœb¹ o dalsze

³aski dla Antoniny Medoñ w 93 r.œm.
O zdrowie i b³. Bo¿e dla córki Anny

 9.00 W int. Miros³awy w 45 r. urodzin z proœb¹
o zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

 9.00 Roków: Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
10.30 Œp. Marian Burek - 30 r.œm. i rodzice
12.00 Œp. Stefan Czapik
19.00 Œp. Jan Go³ba ks. Infu³at

Kalendarz liturgiczny: w œrodê – wspomnienie œw. Bernarda, opata i dok-
tora Koœcio³a, w czwartek – wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a, w pi¹tek – wspo-
mnienie Najœw. Maryi Panny, Królowej.

Zawsze za ma³o o Matce Bo¿ej
Powy¿sze zdanie jest t³umacze-

niem adagium œw. Ludwika „De Ma-
riam numquam satis”. Ten œrednio-
wieczny autor napisa³ piêkne dzie³o,
które zatytu³owa³ „O doskona³ym
nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej”.
Ksi¹¿ka ta sta³a siê Ÿród³em,
z którego obficie czerpa³, kszta³tuj¹c
swego ducha maryjnego, Œwiêty
Papie¿ Jan Pawe³ II. By³ Jej wyj¹t-
kowym czcicielem. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e na ka¿dej stronie pi-
sanych przez niego ksi¹¿ek dawa³
parafki maryjne. Szkaplerz i ró¿aniec
to zewnêtrzne znaki pobo¿noœci,
z którymi siê nie rozstawa³.

Kto chce naœladowaæ naszego
Œwiêtego Papie¿a z Wadowic – wi-
nien coraz bardziej rozbudowywaæ

w sobie pobo¿noœæ maryjn¹. Jak
mo¿e siê wyraziæ? Najwa¿niejszym
sposobem jest realizacja s³ów:
„Uczyñcie, co wam mówi mój Syn”
– staraæ siê zachowywaæ naukê Chry-
stusow¹ i ¿yæ wed³ug niej. Aby wy-
pe³niæ to zadanie trzeba jak Maryja
czêsto rozmawiaæ z Bogiem. Modli-
twa jest oddechem duszy. Wszêdzie
mo¿na siê modliæ – tak jak wszêdzie
mo¿na odpoczywaæ. S¹ jednak okre-
œlone miejsca, w którym najlepiej
prze¿ywa siê urlop. Równie¿ sank-
tuaria tworz¹ wyj¹tkowy klimat mo-
dlitewny. St¹d pielgrzymowanie do
nich jest potrzeb¹ duszy chrzeœcijañ-
skiej. Ci, którzy bior¹ udzia³ w ró¿-
nego rodzaju pielgrzymkach s¹ we-
wnêtrznie przekonani, ¿e warto by³o:

nie dospaæ, nie do-
jeœæ, straciæ pewn¹
sumê pieniêdzy,
gdy¿ za tê cenê zy-
ska³o siê wewnêtrz-
ne ubogacenie. Sta-
³em siê bardziej
wra¿liwy na Boga,
na bliŸniego i na
siebie.

J e z u s  g ³ o s i ³  E w a n g e l i ê  o  k r ó l e s t w i e

i  l e c z y ³  w s z e l k i e  c h o r o b y  w œ r ó d  l u d u .
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Reakcje Czytelników na podwa¿enie sensu wyjazdu

na Apel Jasnogórski
Za wszystkie pielgrzymki nisko siê

k³aniamy i serdeczne Bóg zap³aæ.
Dziêkujemy za organizowanie, pro-
wadzenie, stworzenie klimatu modli-
twy, czasem „rekolekcji w drodze”
dla parafian trzeciego wieku.

Te pielgrzym-
ki to nasza je-
dyna radoœæ, ¿e
jeszcze mo¿e-
my siê spotkaæ,
porozmawiaæ,
pomodliæ siê,
zobaczyæ wiele
wspania ³ych
œwi¹tyñ, zabyt-
ków i miejsc
ciekawych, nawet tych, które ju¿ kie-
dyœ zwiedzaliœmy, ale chêtnie tam
wracamy.

Ka¿da pielgrzymka jest dla nas cie-
kaw¹ lekcj¹, zawsze mo¿na siê cze-
goœ nauczyæ, pog³êbiæ swoj¹ wiarê
w Boga, a równoczeœnie nios¹c¹
nam pokrzepienie i nadziejê na lep-
sze dni (o które coraz trudniej). Na-
le¿y podkreœliæ, ¿e pielgrzymki s¹
bardzo starannie przygotowane za-
równo przez ks. Infu³ata, jak i Pani¹
Mariê Zadorê. Tych pielgrzymek za-
zdroszcz¹ nam inne parafie, nawet
krakowskie. Józefa Nizio

Myœlê, ¿e nie mo¿na w ¿yciu
wszystkiego przeliczaæ na pieni¹dze.
Warto pomagaæ innym. Dziœ pomo-
¿esz ty, jutro ktoœ tobie. Dla wielu
z nas odwiedzenie Matki Bo¿ej Czê-
stochowskiej jest prze¿yciem, które

umacnia nas
w pokonywaniu
trudów ¿ycia.
Uwa¿am, ¿e na-
le¿y nadal konty-
nuowaæ modli-
twy na Jasnej
Górze.

Bardzo cenne
s¹ tradycyjne,
comiesiêczne

pielgrzymki do Sanktuarium Bo¿e-
goMi³osierdzia w £agiewnikach –
nadal prosimy o nie. Lubimy nasze
polskie góry i pielgrzymki tam.
„Owe cuda natury s¹ dzie³em same-
go Twórcy piêkna. Skoro wprawia
nas w podziw ich istnienie, o ile bar-
dziej potê¿ny jest Ten, który je stwo-
rzy³”– œw. Jan Pawe³ II

Na zakoñczenie przypomnê cytat
z bazyliki z 08.09.2013 „S¹ w ¿yciu
takie chwile, które nie przemijaj¹.
I chocia¿ czas ci¹gle p³ynie, one
w pamiêci zostaj¹.”

Wdziêczna jestem Bogu, ¿e miesz-
kam w Wadowicach. Za dar i kom-
fort wyjazdów do Matki Jasnogór-
skiej. Przyznajê, ¿e bardzo smutno
mi w duszy kiedy z ró¿nych powo-
dów nie mogê jechaæ. Dla mnie to
czas szczególny, kiedy mogê ofiaro-
waæ moje dzieci i wnuki oraz wszyst-
ko co cieszy i boli. To uczta ducho-
wa, byæ tak blisko naszej Matki –

W zwi¹zku z poruszonym tema-
tem, czy kontynuowaæ wadowick¹
pielgrzymkê 16 ka¿dego miesi¹ca na
Jasn¹ Górê chcia³abym podzieliæ siê
moimi spostrze¿e-
niami. Jestem
osob¹, która spora-
dycznie bierze
udzia³ w tym piel-
grzymowaniu. Jed-
nak bardzo podzi-
wiam osoby, które
w ka¿dym miesi¹-
cu, i to od kilkunastu lat, pielgrzy-
muj¹ do Jasnogórskiej Pani. S¹ oni
dla mnie bardzo mocnym znakiem
wiary i takim czytelnym znakiem
i œwiat³em dla innych, bo przecie¿,
jak czytamy w Ewangelii, „nie po
to wnosi siê œwiat³o, by je umieœciæ
pod korcem, ale nale¿y je umiesz-
czaæ na œwieczniku, aby jaœnia³o.”
Inna sprawa – czy pieni¹dze , które
te osoby przeznaczaj¹ na pielgrzym-

trudno to wyraziæ s³owami, to trzeba
prze¿yæ. Nie jestem rozrzutna, ale da-
leko mi do tego, aby ¿a³owaæ na te
wyjazdy pieniêdzy. Wracam szczê-
œliwa i umocniona. Gdybym nie je-
cha³a, na pewno tyle czasu Bogu
bym nie poœwiêci³a. Byæ u stóp Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej to dla
mnie ³aska, która dodaje nowych si³
na nastêpne dni. Dlatego powracam.

Zofia Matlak

kê mo¿na by³oby przeznaczyæ na
inny cel, tzn. dla potrzebuj¹cych?
Oczywiœcie, ¿e mo¿na. Mo¿na i to
du¿o wiêksze pieni¹dze, ogranicza-

j¹c swoje potrzeby
do niezbêdnego do
prze¿ycia mini-
mum. Ale jak Pan
Jezus powiedzia³,
przy okazji namasz-
czenia Go przez
Mariê drogim olej-
kiem, ¿e ubogich

zawsze mieæ bêdziemy, a pieni¹dze
spo¿ytkowane na „sprawy Bo¿e” nie
s¹ pieniêdzmi zmarnowanymi. Nato-
miast pomys³, aby organizowaæ Apel
Jasnogórski równie¿ w Wadowickiej
Bazylice jest dobrym pomys³em i nie
stoi w tym na przeszkodzie wyjazd
oko³o 50 osób do Czêstochowy, gdy¿
wadowicka parafia liczy kilka tysiê-
cy wiernych. Cecylia Wojty³a


