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22.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

Radosny czwartek w Zakopanem
7 sierpnia 2014 roku pojechaliœmy do

Zakopanego. Na pocz¹tku zwiedzili-
œmy wieœ Chocho³ów.

Potem krótka wêdrówka Dolin¹
Chocho³owsk¹, zatrzymaliœmy siê na
Siwej Polanie, gdzie stoi krzy¿ upa-
miêtniaj¹cy l¹dowanie papieskiego he-
likoptera w 1983 roku.

Kolejnym miejscem by³o Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach. W ogrodzie ogl¹dali-
œmy piêkny o³tarz papieski, który zo-
sta³ przeniesiony spod Krokwi.

Miejscem szczególnym, gdzie wie-
lokrotnie zatrzymywa³ siê Karol Woj-
ty³¹ jest dom zwany „Ksiê¿ówk¹”.
Ostatni rok jako Papie¿ zamieszka³ tu
w 1997r. Na placu stoi granitowy po-
mnik Papie¿a. Z „Ksiê¿ówki” przeszli-
œmy do klasztoru Sióstr Urszulanek,
stoj¹cy u stóp Nosala. Tam spotkali-
œmy siê z Siostr¹ Teres¹, która bardzo
ciekawie opowiada³a nam o pobycie
Karola Wojty³y w tym miejscu. Po raz
pierwszy przyjecha³ tu w 1965 roku,
ostatni raz odwiedzi³ Siostry w 1997 r.
Zobaczyliœmy maleñki pokoik, w któ-
rym mieszka³. Od Sióstr wróciliœmy do
„Ksiê¿ówki” na smaczny obiad. Po-
byt zakoñczyliœmy modlitw¹ w kapli-
cy papieskiej.              Uczestniczka

Œladami Œwiêtych Papie¿y

W dniach od 4 do 13 paŸdziernika
organizujemy pielgrzymkê do W³och
„Œladami Œwiêtych Papie¿y”. Odwie-
dzimy w pó³nocnych W³oszech miej-
sce urodzenia œw. Jana XXIII oraz b³og.
Paw³a VI. W Wiecznym Mieœcie po-
wierzymy siê naszemu Rodakowi œw.
Janowi Paw³owi II – przy Jego reli-

kwiach. Odwiedzimy œw. O. Pio
w Jego klasztorze w San Giovanni Ro-
tondo. Spotkamy siê w miejscu pocho-
wania z bardzo popularn¹ œw. Rit¹.
Odwiedzimy s³awne miejsce czci œw.
Micha³a z Gargano. Bêdzie to wyj¹t-
kowa pielgrzymka z pó³nocy na po³u-
dnie W³och. Serdecznie zapraszam.
Szczegó³y przy zapisie w kancelarii
parafialnej.   Ks. Infu³at
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S³owo na niedzielê

22. Niedziela Zwyk³a - 31 sierpnia 2014

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

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JEREMIASZA:
 Jr 20, 7-9

Rozumna s³u¿ba Bo¿aProrok poddany próbie

Ciebie, mój Bo¿e, pragnie moja dusza.
EWANGELIA:  Mt 16, 21-27 Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie

Rz 12, 1-2

Pielgrzymka do Miejsca Piastowego, Polañczyka, Ustrzyk Dol-
nych, Kalwarii Pac³awskiej, Przemyœla i Rzeszowa cz.I

9 sierpnia br 54 osobowa grupa
wyruszy³a na kolejny szlak piel-
grzymkowy.

Dzisiaj wypada wspomnienie litur-
giczne Edyty Stein karmelitanki sio-
stry Teresy Benedykty od Krzy¿a.
Ks. Infulat przybli¿a nam jej ¿ycie i
dzia³alnoœæ. Œw. Teresa Benedykta
od Krzy¿a to wspania³y przyk³ad
wielkiej mi³oœci do Jezusa Chrystu-
sa, gotowoœci oddania wszystkiego
dla Niego ³¹cznie z ofiar¹ w³asnego
¿ycia. Kanonizowana w 1998 roku
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
og³oszona Patronk¹ Europy w 1999
roku.

Przed po³udniem doje¿d¿amy do
Miejsca Piastowego. Na wzgórzu
usytuowany zespó³ klasztorny Mi-
chalitów. W sk³ad zabytkowego ze-
spo³u klasztornego wchodzi neogo-
tyckie Sanktuarium Œw. Micha³a Ar-
chanio³a i b³ogos³awionego Bronis³a-
wa Markiewicza. W o³tarzu g³ów-
nym statua Matki Bo¿ej z Dzieci¹t-
kiem, w bocznej kaplicy figura œw.
Micha³a Archanio³a. Modlimy siê
przed figur¹ œw. Micha³a Archanio-
³a, wszak za dwa dni w parafiach
naszego miasta prze¿ywaæ bêdziemy
peregrynacjê wiernej kopii figury œw.
Micha³a Archanio³a z góry Gargano.
Kustosz Sanktuarium przybli¿a nam
postaæ Za³o¿yciela Zgromadzenia
Michalitów b³. Bronis³awa Markie-

wicza. Duchowoœæ i styl ¿ycia tej ro-
dziny zakonnej zwanej Michalitami
to has³a: „Któ¿ jak Bóg” i „Powœci¹-
gliwoœæ i Praca”. Zwiedziliœmy ma³e
muzeum poœwiêcone pamiêci b³. Bro-
nis³awa Markiewicza.

Przeje¿d¿amy do Polañczyka, na-
wiedzamy ma³y koœció³ parafialny
pod wezwaniem NMP Królowej Pol-
ski (dawna cerkiew grekokatolicka)
rozbudowany w 2007 roku. Jest to
sanktuarium Matki Bo¿ej Piêknej
Mi³oœci. W o³tarzu g³ównym cudow-
na ikona Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem
pochodz¹ca z XVIII w. zwana Matk¹
Bo¿¹ £opieñsk¹, ukoronowana ko-
ronami poœwiêconymi przez Jana
Paw³a II w 1999 roku. Z Polañczyka
blisko nad Zaporê Soliñsk¹ pod-
je¿d¿amy na parking i udajemy siê na
krótki spacer.

Zapora Soliñska to jedna z wiêk-
szych atrakcji Bieszczad, jest to naj-
wiêkszy w Polsce sztuczny zbiornik
retencyjno-energetyczny. Budowa
zapory zosta³a ukoñczona w 1968
roku by chroniæ Dolinê Sanu przed
gro¿¹cymi jej powodziami. Spaceru-
jemy podziwiaj¹c olœniewaj¹ce urod¹
jezioro o skomplikowanej linii brze-
gowej pe³nej malowniczych pó³wy-
spów i zatoczek, to œwiat bia³ych
¿agli, kajaków i ró¿nego kszta³tu ro-
werów wodnych. cdn

Janina Matusik

1. Jutro rozpoczêcie nowego
roku szkolnego. Zachêcamy do
uczestnictwa w Mszy œw. w inten-
cji wszystkich uczniów i nauczy-
cieli z proœb¹ o b³. Bo¿e na nowy
rok nauki i pracy.

Godz. 8.00 Zespó³ Szkó³ nr 1
„Budowlanka”

Godz. 9.00 Zespó³ Szkó³ nr 3 im.
ks. Józefa Tischnera

Godz. 10.00 Zespó³ Szkó³ Pu-
blicznych nr 3 ul. Sienkiewicza

Godz. 11.00 Zespó³ Szkó³ Pu-
blicznych nr 1 ul. S³owackiego

Godz. 12.00 Pow ia to wa
inauguracja roku szkolnego

2. Zachêcamy dzieci i m³o-
dzie¿, aby przyst¹pi³a do spowie-
dzi i Komunii Œw. na rozpoczê-
cie roku szkolnego. Zw³aszcza
prosimy, aby skorzystali z sakra-
mentu pokuty w pierwszy pi¹tek.
W tym dniu spowiedŸ od godz.
6.00 do 8.30 oraz po po³udniu od
godz. 16.00 do 18.30. Msza œw.
dla dzieci bêdzie o godz. 16.30.

Przez ca³y rok szkolny, w niedziele
i œwiêta, prosimy m³odzie¿ na Mszê
œw. o godz. 9.00, a dzieci ze szko³y
podstawowej na godz. 10.30.

3. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê Mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej ad-
opcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê
odwiedzamy chorych z sakramenta-
mi œwiêtymi. O godz. 17.30 zapra-
szamy na Wieczór Jana Paw³a II.
Pocz¹tek o godz. 17.30. O 18.00
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Poniedzia³ek 1 wrzeœnia
  6.00 Œp. Stefan, Maria, Stanis³aw

Œp. Franciszek Józef Kolber
 6.45 Œp. Krystyna Harnaœ
 7.30 Œp. Henryk Œwiêtek
  8.00 Œp. Leonard Radwan
12.00 Œp. Stefan Sty³a
18.00 Œp. Rozalia i Mieczys³aw R¹czkiewicz

W int. uczestników majówek na ul. Podstawie
z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e dla nich
samych i ich rodzin

Wtorek 2 wrzeœnia
 6.00 Œp. Pawe³ Warcha³
 6.45 Œp. Stefan Bernacik
 7.30 Œp. Leonard Radwan
 8.00 Œp. Maria Podgórny
12.00 Œp. W³adys³aw Cholewka, Zofia

¿ona, Anna, Alojzy, Karol
Œp. Krystyna Kleszcz

18.00 Œp. Krystyna Klauzner
Œp. Stanis³aw Maszczyñski - 9 r.œm.
Œp. ks. Ksawery Ba³ka
Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Œroda 3 wrzeœnia
 6.00 Œp. Krystyna Kleszcz
 6.45 Œp. Józef Kowalski - 22 r.œm.

Œp. Andrzej Zem³a
 7.30 Œp. Józef P³ywacz
 8.00 Œp. Danuta Forystek
12.00 Œp. Maria Guzdek, jej m¹¿ i dzieci
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Baklarz
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Maria Podgórny
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Janusz Zatoñ
Œp. Rozalia Strojek
Œp. Marian Kozub
Œp. Krystyna Wójtowicz - 7 r.œm.
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Rozalia, Stefan, Tadeusz Czy¿owski
Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Rozalia Ogieg³o w dniu imienin, m¹¿
Jan i syn Fryderyk

Czwartek 4 wrzeœnia
  6.00 Œp. Pawe³ Warcha³
  6.45 Œp. Jerzy Rajda
  7.30 Œp. Krystyna Kleszcz
  8.00 Œp. Nikodem Kosiñski, syn Andrzej
12.00

18.00 Œp. Jan Go³ba
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e i dalsze
³aski dla Ma³gorzaty i Krzysztofa
WoŸniak w 15 r. œlubu

Pi¹tek 5 wrzeœnia
  6.00 Œp. Józef P³ywacz
  6.45 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

Œp. Stanis³aw Banaszak
  7.30 Œp. Pawe³ Warcha³
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu

i o potrzebne ³aski dla ks. Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za dusze w

czyœæcu cierpi¹ce, za zmar³ych braci
i siostry zakonne

16.30 Œp. Henryk Œwiêtek
18.00 Œp. Zmarli z rodzin Podgórskich i

Rajczakowskich oraz o b³. Bo¿e dla
cz³onków ich rodzin
B³agalna o nawrócenie i ³aski wiary dla
Paw³a i o potrzebne ³aski w rodzinie

Sobota 6 wrzeœnia
 6.00 B³agalna o zdrowie i o wyzwolenie z na³ogu

dla Beaty i jej rodziny i o b³. Bo¿e dla Zuzanny
 6.45 Œp. Pawe³ Warcha³
 7.30 Œp. Bronis³awa i Micha³ Mika, syn

Sylwester
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

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

12.00 Dziêkczynnaza Koœció³, papie¿a Franciszka,
za Ojczyznê, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Ryszard Kanik - r.œm.

Niedziela 7 wrzeœnia
  6.00 Œp. W³odzimierz Baran
  7.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. Stanis³aw Malec - 10 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik
10.30

12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Ludwik, Ewa Witek, synowie

Boles³aw i Mieczys³aw

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie
nasze serca swoim œwiat³em, abyœmy wiedzieli,

czym jest nadzieja naszego powo³ania.

Msza œw. ku czci œw. Jana Paw³a II.
Po Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ
œwiece. Zapraszamy szczególnie
uczestników pieszej pielgrzymki na
Jasn¹ Górê, ich rodziny oraz wszyst-
kich, którzy przyczynili siê do zor-
ganizowania pielgrzymki.

4. W przysz³¹ niedzielê 7 wrzeœnia
odbêdzie siê w Kalwarii Zebrzydow-
skiej Pielgrzymka Rodzin. Zaprasza-
my do udzia³u. Wyjazd o godz. 7.30.
Koszt 10 z³.

5. Od przysz³ej niedzieli 7 wrzeœnia
odprawiana bêdzie w niedziele
i œwiêta Msza œw. o godz. 13.30, na-
tomiast wieczorna Msza œw. w nie-
dziele i œwiêta o godz. 18.00. W ty-
godniu, od jutra, Msze œw. o godz.:
6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dy¿ur ksiêdza w kancelarii parafial-
nej od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od
16.30 do 17.30. Kancelaria nieczyn-
na w soboty, œwiêta oraz w pierwsze
pi¹tki miesi¹ca. Ponadto informuje-
my, ¿e zapisy na pielgrzymki, zama-
wianie Mszy œw. mo¿na dokonaæ co-
dziennie od godz. 10.00 do 14.00.

6. W naszej parafii dzia³aj¹ grupy
duszpasterskie. Zachêcamy dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych do w³¹czenia siê
w pracê formacyjn¹ w wybranej z na-

stêpuj¹cych grup: ¯ywy Ró¿aniec,
Oaza Dzieci i M³odzie¿y, Oaza Ro-
dzin, Grupa S³u¿by Liturgicznej –
ministrantów i lektorów, Grupa Mi-
syjna, Wspólnota Wiara i Œwiat³o –
opiekuj¹ca siê dzieæmi niepe³no-
sprawnymi, Parafialny Klub Sporto-
wy „Karol”, Akcja Katolicka, Gru-
pa Modlitwy œw. Ojca Pio, Szko³a
Modlitwy œw. Jana Paw³a II, Rycer-
stwo Niepokalanej, Honorowa Stra¿
Serca Bo¿ego, Grupa Kolpinga.

7. Zapraszamy na pielgrzymki:

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

2-dniowa pielgrzymka do Bratys³a-
wy 20 i 21 wrzeœnia. Koszt 275 z³.

9-dniowa pielgrzymka do W³och
od 04 do 13 paŸdziernika. Koszt
400 z³ plus 295 euro.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie b³. Bronis³a-
wy, dziewicy, w œrodê – wspomnie-
nie œw. Grzegorza Wielkiego, papie-
¿a i doktora Koœcio³a.
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ks. Infu³at

Piêkno cz³owieka

W maju tego roku pielgrzymowa-
liœmy do Wiednia. Zobaczy³em tam
wiele wspania³ych zabytków – po-
zosta³oœci po d³ugowiecznym pano-
waniu rodu Habsburgów.
Us³ysza³em, ¿e polityka tego
rodu opiera³a siê nie na wal-
kach i wojnach, lecz na o¿en-
kach. Doros³e dzieci wycho-
dzi³y za m¹¿ lub ¿eni³y siê na
ró¿nych dworach europej-
skich i w ten sposób zapew-
niano pokój i rozwój.

By³em równie¿ pod wra¿e-
niem opowiadanej historii
o ¿onie cesarza Franciszka Jó-
zefa, która nosi³a zdrobnia³e
imiê Sisi. Piêkna cesarzowa bardzo
dba³a o swój wygl¹d. Dziennie po-
œwiêca³a swej pielêgnacji 3 godziny.
Samo rozczesywanie jej d³ugich, pra-
wie do ziemi w³osów, a potem ich
uk³adnie trwa³o codziennie 2 godzi-
ny. Jej piêkna, szczup³a sylwetka ro-
bi³a wielkie wra¿enie na mê¿u, a tym
bardziej na poddanych. Cesarzowa
Sisi zakochana by³a równie¿ w kwia-
tach. Jej pasj¹ by³a pielêgnacja ogro-
dów. Choæ od tamtego czasu minê³o
przesz³o 100 lat, wci¹¿ zwiedzaj¹-
cych czaruj¹ ogrody cesarskie, które
znajduj¹ siê przy zamku w Schon-
brunn, jak i w centrum Wiednia.
Chce siê godzinami zwiedzaæ pola
wielorakich gatunków ró¿, a tak¿e

innych kwiatów. S³ysza³em podczas
oprowadzania, ¿e na jednego miesz-
kañca cesarskiego dworu pracowa-
³o przy ró¿nych zajêciach: kuchnia,

pokoje, ogrody, konie, itp. 70 ludzi.
Po raz kolejny uœwiadomi³em sobie,
¿e piêkno wypracowuje siê du¿ym
nak³adem si³. Troska o wspania³e
ogrody, a w nich urokliwe kwiaty,
a tak¿e poci¹gaj¹ce wnêtrza musz¹
byæ op³acane wysi³kiem ludzkim.

Rozpoczyna siê nowy rok szkol-
ny. Jest to wyj¹tkowy czas troski
o rozwój m³odego cz³owieka. Jego
kszta³cenie, tak pod wzglêdem inte-
lektualnym jak i moralnym osi¹ga siê
przez solidarn¹ wspó³pracê ucznia,
nauczyciela i rodzica. Jedno ogniwo
powi¹zane z drugim. Gdy jedno
z nich jest s³abe – ³añcuch pêka. Nie
daje wyników. Wa¿na jest praca sa-
mokszta³cenia i samowychowania.

Sam uczeñ musi od siebie wymagaæ.
Pracowaæ nad swoim duchowym
i fizycznym kszta³tem – jak przed la-
tami cesarzowa Sisi.

Niejednokrotnie s³ysza³em, i¿
ogrodnik, który pragnie mieæ piêk-
ne kwiaty i wspania³e drzewa –
musi je kochaæ, a nawet z nimi roz-
mawiaæ. Dziêki takiej postawie
mo¿e doczekaæ siê owocnoœci pra-
cy. Jestem przekonany, ¿e tak rodzic
jak i nauczyciel to niepowtarzalny
ogrodnik, który wci¹¿ musi siê
uczyæ pielêgnowania dusz ludzkich.
W tej pracy powinien byæ zakocha-
ny. Jak najwiêcej poznawaæ i roz-
mawiaæ z piêknymi ró¿ami swej
klasy, czy te¿ swego domu, a cza-
sami i ostami. Tak ró¿e jak i osty
maj¹ kolce. Przez d³ugie lata kate-

chizacji doœwiadcza³em cudownego
zapachu wychowanków, ale te¿ nie
obesz³o siê bez ich bolesnego k³u-
cia. Nieraz mówi siê, ¿e ma³e dziec-
ko depcze kolana matki czy ojca,
a du¿e mo¿e deptaæ ich serce.

Aby wydobyæ z cz³owieka jego
piêkno – trzeba mu poœwiêciæ wiele
czasu. Nic nie ma za darmo. Bez
upartego pielêgnowania ogrodu dusz
ludzkich – wyrastaj¹ chwasty. One
maj¹ wielk¹ dynamikê rozwojow¹.
O ogrody dusz ludzkich trzeba dbaæ.

Niech Maryja, nasza nieustaj¹ca
pomoc wyprosi ³askê rodzicom i na-
uczycielom, aby w pracy pedago-
gicznej nie prze¿ywali goryczy znie-
chêcenia. Wci¹¿: „W górê serca!”

W naszym cotygodniowym pisem-
ku „Bazylika” ukaza³ siê smutny ar-
tyku³, w którym pani sugeruje co
robiæ z pieniêdzmi, które wydajemy
na wyjazdy na Jasn¹ Górê ka¿dego
16 dnia miesi¹ca. Myœlê, ¿e kwota
35z³ i ma³y trud pielgrzymowania
razem wziête jest osobistym wyra-
zem tego, co czujemy i jak bardzo
pragniemy zanosiæ nasze proœby do
Królowej Polski Pocieszycielki Stra-
pionych. Nie jeŸdzimy sami, bo
z okolic jest wiele osób, które te¿ czy-
ni¹ to z radoœci¹. Ka¿dy taki wyjazd
to potrzeba naszych serc. Jeœli ktoœ

Moje skromne zdanie
ma inny pomys³ – niech robi wed³ug
swoich zamys³ów. Myœlê, ¿e z nami jest
œw. Jan Pawe³ II, bo kiedyœ na Jasnej
Górze, jako Papie¿, powiedzia³ „Tutaj
zawsze jesteœmy wolni”. Szczêœæ Bo¿e

Maria Lurka


