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miejsca. Nie mog³o zabrakn¹æ legendy o Szewczyku Dratewce. Przewodnik zaprowadzi³ nas do Katedry Wawelskiej, co by³o naszym g³ównym
celem. Zobaczyliœmy nagrobek króla
W³adys³awa Jagie³³y oraz króla W³adys³awa Warneñczyka, a nad naszymi
g³owami znajdowa³y siê dwa dzie³a
samego Wita Stwosza. Na œrodku by³
o³tarz œw. Stanis³awa.
Przez w¹skie przejœcie weszliœmy na
wie¿ê dzwonu Zygmunta. Podziwialiœmy piêkn¹ panoramê Wawelu i Krakowa. Udaliœmy siê tak¿e do krypty
œw. Leonarda i do grobów królewskich, gdzie zobaczyliœmy miejsce pochówku Pañstwa Kaczyñskich.
Nastêpnie zwiedziliœmy Muzeum
Katedralne na Wawelu im. Jana Paw³a II. W gablotach mogliœmy dostrzec
np. kopie w³óczni œw. Maurycego oraz
insygnia z grobu Anny Jagiellonki.
Przeszliœmy tak¿e przez Smocz¹ Jamê.
Mieliœmy czas wolny na zakup pami¹tek, a nastêpnie zjedliœmy obiad
w samoobs³ugowej restauracji.
Wycieczka by³a bardzo interesuj¹ca.
Zawsze poznajemy wiele nowych
miejsc i ludzi. Jest to mój ulubiony sposób spêdzania wakacji.
Gabriela Warmuz
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23. N i e d z i e l a Z w y k ³ a

W tym znaku zwyciê¿ysz
Przypominam sobie, i¿ w dzieciñstwie uczono nas, abyœmy na pierwszej stronie
zeszytów rysowali krzy¿ i podpisywali „W imiê Ojca”. Wyci¹gam rêkê kap³añsk¹
nad rzesz¹ uczennic i uczniów, nauczycieli i rodziców i z ca³¹ wiar¹ wypowiadam
nad wami s³owa b³ogos³awieñstwa: „W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego”. Jak
przed wiekami, Konstantyn Wielki staj¹c do nierównej walki z Maksencjuszem,
zobaczy³ na niebie znak krzy¿a i s³owa „W tym znaku zwyciê¿ysz” – tak modlê
siê, byœcie moc¹ Chrystusowego Krzy¿a pokonali ró¿ne trudnoœci.
Ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊPROROKA EZECHIELA:
Ez 33, 7-9
Obowi¹zek upominania

GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 13, 8-10
Mi³oœæ jest wype³nieniem Prawa

S³ysz¹c g³os Pana, serc nie zatwardzajcie.

EWANGELIA: Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie

23. Niedziela Zwyk³a - 07 wrzeœnia 2014
1. Dziœ o godz. 17.30 zapraszamy
na nieszpory.
2. W sobotê spotkanie Grupy o.Pio
o godz. 10.00
3. Od tego tygodnia rozpoczynamy
zapisy do grup ministranckich od klasy trzeciej. Serdecznie zapraszamy
rodziców ze swoimi dzieæmi.
4. W sobotê o godz. 9.30 zostanie
odprawiona Msza œw. na rozpoczêcie Spotkania m³odzie¿y Polski
i Chorwacji.
5. W przysz³¹ niedzielê Œwiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Po
Mszy œw. o godz. 7.30 spotkanie ró¿
ró¿añcowych wraz ze zmiank¹ tajemnic.
6. 11 i 12 paŸdziernika odbêdzie
siê w Wadowickim Centrum Kultury festiwal pieœni i piosenki religijnej „Wadowicka Barka”. Zapraszamy do udzia³u dzieci, m³odzie¿ oraz
doros³ych. Zg³oszenia s¹ przyjmowane do dnia 20 wrzeœnia. Wszel-

kie informacje o festiwalu mo¿na
przeczytaæ na stronie: www.wadowickabarka.pl.
7. Ochotniczy Hufiec Pracy
w Wadowicach oferuje dla m³odzie¿y, która ukoñczy³a gimnazjum
bezp³atny kurs zawodowy w ramach projektu „Gwarancje dla m³odzie¿y”. Udzia³ w projekcie jest realizacj¹ obowi¹zku nauki. Szczegó³y na tablicy og³oszeñ.
8. Zapraszamy na pielgrzymki:
2-dniowa pielgrzymka do Bratys³awy 20 i 21 wrzeœnia. Koszt 275 z³.
9-dniowa pielgrzymka do W³och od
4 do 12 paŸdziernika. Koszt 400 z³
plus 295 euro.
9. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – Œwiêto Narodzenia najœwiêtszej Maryi Panny, we wtorek –
wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy, w sobotê – wspomnienie œw.
Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

W Chrystusie Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹,
nam zaœ przekaza³ s³owo jednania.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

matycznych okolicznoœciach znalaz³
siê w Seminarium Duchownym
w Przemyœlu. 6 lipca 1968 roku Kardyna³ Karol Wojty³a z ks. biskupem
Ignacym Tokarczukiem przekazali Obraz Matki Bo¿ej Rudeckiej do Jasienia, gdzie
utworzono Sanktuarium Matki
Bo¿ej Królowej Bieszczad.
Podczas uroczystoœci intronizacji obrazu 6 lipca 1968 roku bp.
Ignacy Tokarczuk powiedzia³
„Maryja przychodzi teraz
w Bieszczady, aby szukaæ to,
co by³o, a zaginê³o, aby
wszystkich zgromadziæ w jedn¹ rodzinê Bo¿¹.”
S³owa Kardyna³a Karola Wojty³y wypisane na piêknej tablicy
zdobi¹ wnêtrze œwi¹tyni: „Dziœ na

tych przepiêknych, a dot¹d pustych
œcianach górzystych Bieszczad
umieszczono cudowny obraz Matki Najœwiêtszej, aby królowa³a budz¹cej siê do lepszego ¿ycia bieszczadzkiej ziemi.”

fot. Stefan M¿yk

Ponad pó³ wieku Matka Bo¿a
Bieszczadzka króluje na tej ziemi,
daje pielgrzymuj¹cym umocnienie
w wierze i otuchê na dalsze ¿ycie.
Janina Matusik

Radosny czwartek w Krakowie
14 sierpnia wybraliœmy siê do Krakowa. Zatrzymaliœmy siê na Krzemionkach, gdzie mogliœmy zwiedziæ
budynek telewizji oraz zapoznaæ siê
z prac¹ reporterów, prezenterów
i dziennikarzy. Pan który nas oprowadza³, zaprowadzi³ nas do dwóch
studiów. Pracownik telewizji opowiedzia³ nam o naœwietleniu Sali, tajni-

Pogrzeb

kach mapy pogody oraz pustakach
zamiast normalnych œcian. Nikt z nas
nie spodziewa³ siê, ¿e mapa pogody
materialnie nie istnieje. Pozwolono
nam tak¿e zobaczyæ rekwizytorniê.
Nastêpnie udaliœmy siê na Wawel.
Podeszliœmy do makiety Wawelu,
gdzie zapoznaliœmy siê z histori¹ tego
(ci¹g dalszy na str. 8)

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Edward Sroka, ur. 1953r., zam. ul. Olbrychta
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!
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Poniedzia³ek 08 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
6.45 O zdrowie córki Magdaleny oraz za³o¿enie
¿ycia rodzinnego za wstawiennictwem
œw. Jana Paw³a II
7.30 Œp. Maria
8.00 Œp. Tadeusz Seweryn
12.00 Œp. Maria Ziaja i Franciszek Ziaja
18.00 Œp. Krystyna Harnaœ
Œp. Zygmunt Burek
Wtorek 09 wrzeœnia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Wandy
6.45 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
7.30 Œp. Tadeusz Wisiorek - 20 r.œm., ¿ona
Stefania - 18 r.œm.
Œp. Maria ¯ak
8.00 Œp. Jan Kojzar - 4 r.œm.
12.00 Œp. Henryk Œwiêtek
18.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Emilia Gracjasz
Œroda 10 wrzeœnia
6.00 Œp. Krystyna Paw³owska
6.45 Œp. Maria D³utowska
Œp. Tadeusz Tarnowski - 25 r.œm.,
¿ona Elfreda
7.30 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
8.00 Œp. Maria
12.00 Œp. Józef Warcha³ - 4 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Tadeusz Zembaty - 7 r.œm.
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Baklarz
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Maria Podgórny
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Marian Kupczyk, Anna i Micha³ Gêbala
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Tadeusz Okrêglicki - 7 r.œm.
Œp. Jan Pszczó³ka, Emilia ¿ona, zmarli
Rodzice
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Œp. Anna Chojny - 1 r.œm. i jej chrzeœnik
Andrzej Dudek
Œp. Edward Sroka
Czwartek 11 wrzeœnia
6.00 Œp. Krystyna Paw³owska
6.45 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
7.30 Œp. Maria
8.00 Œp. Bernard Kojzar - 8 r.œm.
12.00 O b³. Bo¿e i dary Ducha œw. dla Doroty
18.00 Œp. Ryszard Rospond
W int. zmar³ych z rodzin uczestników
majówekna ul. Podstawie o dar ¿ycia wiecznego
Pi¹tek 12 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Banaszak
6.45 Œp. Janusz Zatoñ
7.30 Œp. Jakub Bogacki, ¿ona Józefa
8.00 Œp. W³adys³aw, Cecylia i c. Marianna
Dyduch i synowie
12.00 Œp. Jan Gêbczyk - 6 r.œm.
18.00 Z ok. 41 r. urodzin ks. Janusza z proœb¹
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e
O zdrowie i b³. Bo¿e za wst. Matki Bo¿ej
i œw. Jana Paw³a II dla Agnieszki i Anny
Sobota 13 wrzeœnia
6.00 Œp. Janusz Zatoñ
6.45 Œp. Henryk Œwiêtek
7.30 Œp. Stanis³aw DroŸdziewicz
8.00 Œp. Tadeusz Kurek
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Marian Paluchowski
Dziekczynna o b³. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla Marii i Wojciecha w 30 r.œlubu
i dla ca³ej rodziny
Niedziela 14 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Podgórny
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza
w dniu Imienin
O potrzebne³aski, zdrowie, b³. Bo¿ei wytrwa³oœæ
w modlitwie ró¿añcowej dla cz³onków
¿ywego ró¿añca i ks. Opiekuna
9.00 Œp. Tadeusz Seweryn - 2 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Anna Czaicka - 2 r.œm.,
m¹¿ Tadeusz
10.30 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
12.00 W 50-lecie ma³¿eñstwa Zofii i Józefa
Matyjasików o b³. Bo¿e
13.30 Roczki
18.00 Œp. Jan Go³ba

Czy lubi¹ siedzenie?
Mówi siê o mê¿czyznach, ¿e nie
kochaj¹ bezczynnego siedzenia.
Chc¹ byæ w ruchu. W dzia³aniu. Nie
odpowiada im bezczynne siedzenie
w autobusie pielgrzymkowym. Niechêtnie bior¹ udzia³ w pielgrzymkach. Wystarczy przypomnieæ, ¿e na
dwa autokary, które wioz³y
pielgrzymów z naszej parafii na Zaœniêcie Matki Bo¿ej w Kalwarii 15 sierpnia
– na 100 uczestników by³o
18 – najczêœciej doros³ych
mê¿czyzn, a przesz³o 80
kobiet. Nie kochaj¹ bezczynnego siedzenia w ³awkach koœcielnych. W zwyk³y dzieñ na mszach œw.
kobiet jest 90%, a mê¿czyzn
10%. W niedzielê mê¿czyzn jest
30%, a kobiet 70%. Niejednokrotnie
podkreœla siê, ¿e wiara katolicka bardziej odpowiada sercom kobiet,
a mniej umys³om mê¿czyzn.
Paradoksem jest, ¿e ci sami mê¿czyŸni, którzy nie lubi¹ bezczynnie
siedzieæ w ³awkach koœcielnych oraz
w pielgrzymkowych autobusach –
godzinami potrafi¹ przesiedzieæ przed
telewizorem, komputerem, przy
grach hazardowych, czy te¿ przy
piwku. Usprawiedliwiaj¹c siê –
mówi¹, ¿e tam siê zawsze coœ dzieje.
Socjologia religii wskazuje, ¿e
ogromny wp³yw na kszta³towanie

religijne m³odych ma postawa ojca.
Odgrywa o wiele wiêksz¹ rolê, niŸli matka.
Bardzo mnie cieszy wspomnienie
budowy koœcio³a œw. Piotra w Wadowicach. Mê¿czyŸni wadowiccy
solidarnie przychodzili na plac budo-

wy. Ten koœció³ sta³ siê wotum za
wybór Kardyna³a wadowickiego na
Widzialn¹ G³owê Koœcio³a.
Równie¿ z du¿ych ofiar sk³adanych rêk¹ mê¿czyzn – naszych parafian – mog³em dokonaæ gruntownej
odnowy naszej bazyliki. Czym wiêcej lat up³ywa od tamtej piêknej pracy, z tym wiêkszym szacunkiem myœlê o ofiarnoœci mê¿czyzn i kobiet
wadowickich, dziêki którym mog³a
byæ odnowiona nasza bazylika, a tak¿e ufundowane nowe, drogie organy. Dziêki takiej postawie s³yszê nieraz, jak pielgrzymi z ró¿nych stron
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Polski i œwiata przybywaj¹cy do naszej œwi¹tyni mówi¹ z uznaniem
o jej piêknie.
Z nostalgi¹ myœlê, czy nasza bazylika w intensywny sposób jest wykorzystana do zbli¿enia Wielkiego
Œwiêtego Wadowiczanina pielgrzymom, oraz do o¿ywienia ich wiary.
Takie niespokojne myœli nachodz¹
mnie, zw³aszcza wtedy, gdy odbywaj¹c pielgrzymki do ró¿nych sank-

tuariów widzê, jak bardzo tamtejszym gospodarzom zale¿y na przyby³ych goœciach. Zauwa¿am, ile oni
wk³adaj¹ wysi³ku, by do tych miejsc
przybywali pielgrzymi jak najczêœciej i jak najliczniej. Gor¹co siê wtedy modlê, by tak¿e nasza wadowicka bazylika, sanktuarium œw. Jana
Paw³a II, sta³a siê poci¹gaj¹cym
miejscem dla licznie odwiedzaj¹cych
dom-muzeum Jana Paw³a II.
ks. Infu³at

Czy pielgrzymowaæ?
Jako uczestniczka pielgrzymek organizownaych przez nasz¹ parafiê
jestem bardzo wdziêczna za organi-

zanych z odwiedzanym miejscem
z zakresu historii i architektury. Sposób przekazywania wiadomoœci jest
bardzo ciekawy. Takie wyjazdy to równie¿ sposób na
poznanie nowych ludzi szukaj¹cych kontaktów i wreszcie na integracjê nie tylko parafian, ale i szerszego krêgu
osób. Ponadto obejrzenie panoramy Tatr z Rusinowej
Polany, czy wyprawa do Doliny Chocho³owskiej podczas
gdy kwitn¹ krokusy, to niefot. Stefan M¿yk zapomniany kontakt z przyzawanie wspólnych wyjazdów.
rod¹ i coœ na co siê czeka ca³y rok!
Dziêki nim mam mo¿liwoœæ poznaOczywiœcie mo¿na mieæ ró¿ne ponia ró¿nych rejonów naszej Ojczygl¹dy na ten temat, zarówno od strozny, jak równie¿ i innych miejsc oraz
ny kultu jak i tak „modnej” dziœ opiesanktuariów w Europie.
ki spo³ecznej dla ludzi ¿yj¹cych
Dziêki organizatorowi zyskujemy
w ubóstwie. Wyjazdy do Czêstochowiedzê bezpoœrednio od kustoszy,
wy czy innych miejsc pielgrzymoproboszczów czy innych osób zwi¹- -4- wania to nie marnotrawstwo pieniê-

inne jest w górach czy nad morzem,
a inne w przemys³owych miastach.
Jak ludzie podczas urlopu wyje¿d¿aj¹
do uzdrowisk, tak my pielgrzymujemy do miejsc œwiêtych. Modlê sie,
by pielgrzymki w naszej parafii trwa³y jak najd³u¿ej.
Helena

dzy, bo ka¿dy z w³asnej woli i potrzeby serca bêdzie pielgrzymowa³,
a pomagaæ ubogim mo¿na zawsze
i w ró¿ny sposób.
Prawd¹ jest, ¿e Bóg jest wszêdzie
i wszêdzie w ró¿ny sposób mo¿na
oddawaæ Mu nale¿ny ho³d. Choæ
powietrze jest wszêdzie to jednak

Pielgrzymka do Miejsca Piastowego, Polañczyka, Ustrzyk
Dolnych, Kalwarii Pac³awskiej, Przemyœla i Rzeszowa cz.II
Jad¹c w kierunku Ustrzyk Dolnych zatrzymujemy siê w piêknej
górskiej osadzie otulonej szumem
potoku i drzew, to Jasieñ nad rzek¹
Jasionk¹. Tutaj w barokowym koœció³ku z I po³owy XVIII w. znajduje siê Sanktuarium Matki Bo¿ej
Królowej Bieszczad, nad wejœciem
z³oci siê napis: „Matko wysiedlonych z Ojczyzny”. Bierzemy udzia³
we Mszy Œw. odprawianej przez ks.
Infu³ata Jakuba Gila. W o³tarzu
g³ównym zostaje ods³oniêty obraz
Matki Bo¿ej z napisem: „Królowo
Bieszczad nie opuszczaj nas.” Obraz Matki Bo¿ej przypomina Pani¹
Jasnogórsk¹. Maryja ubrana w purpurowy p³aszcz symbol w³adzy królewskiej, na lewym rêku trzyma
Dzieciê Jezus. Praw¹ r¹czk¹ udziela b³ogos³awieñstwa, w lewej trzyma zwój Pisma œw. Modl¹c siê oddajemy Matce Bo¿ej Bieszczadzkiej
tak wszystkie troski jak i radoœci.

Po skoñczonej Eucharystii proboszcz tej œwi¹tyni przybli¿a nam
historiê tego miejsca i obrazu Matki
Bo¿ej. Obraz datowany na XVI wiek
zwi¹zany jest z Rudkami, niewielk¹
miejscowoœci¹ na ziemiach wschodnich. Matka Bo¿a zwana by³a Matk¹
Bo¿¹ Rudeck¹, gdzie za Jej przyczyn¹ doznawano wielu ³ask i cudów. Rudki sta³y siê jednym z wa¿niejszych sanktuarium maryjnym na
ziemiach wschodnich. Po II wojnie
œwiatowej Rudki zosta³y za granicami Polski, koœció³ zamkniêto, a nastêpnie zamieniono na magazyn. Polska ludnoœæ z Kresów Wschodnich
zosta³a zmuszona do opuszczania
rodzinnych stron, zabiera³a to co najcenniejsze, aby w nowym œwiecie
móc modliæ siê przed t¹ sam¹ ikon¹,
przed któr¹ modlili siê ojcowie, dziadowie, nie zatraciæ ci¹g³oœci pokoleñ
i swoich korzeni. I tak cudowny
Obraz Matki Bo¿ej Rudeckiej w dra-5-
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