(ci¹g dalszy ze str. 7)

Kolejnym miejscem by³ koœció³ pw
Œwiêtej Rodziny. Podziwialiœmy piêkny o³tarz z obrazem Œwiêtej Rodziny.
Nastêpnie udaliœmy siê do Muzeum
Tatrzañskiego, gdzie zobaczyliœmy
m.in. dawn¹ chatê góralsk¹. By³a ona
dzielona na trzy pomieszczenia: czarn¹
izbê, sieñ i bia³¹ izbê. Czarn¹ izbê
mo¿na porównaæ do dzisiejszej kuchni, sieñ do przedsionka, a bia³¹ izbê do
salonu i sypialni. Nazwa czarnej izby
wywodzi siê od koloru jej œcian, które
by³y czarne. W pomieszczeniu tym bowiem znajdowa³ siê piec bez komina
i sadze brudzi³y œciany. W bia³ej izbie
nie by³o pieca wiêc œciany by³y czyste
i bia³e. Zobaczyliœmy te¿ stroje kolêdników, tradycyjne góralskie narzêdzia,
roœlinnoœæ i zwierzynê Podhala oraz
makietê Tatr.
Nastêpnie wyjechaliœmy kolej¹ szynow¹ na Guba³ówkê. Ukaza³ siê nam
piêkny widok, mimo i¿ góry przys³oniête by³y mg³¹. Po zjeŸdzie w dó³ Pani
Maria da³a nam piêtnaœcie minut na
zakup pami¹tek. Po zakupach zebraliœmy siê i poszliœmy na obiad do restauracji McDonald’s.
Mimo deszczu wycieczka by³a bardzo udana. Na naszych twarzach,
mimo zmêczenia, malowa³ siê
uœmiech.
Zuzanna Kapela
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24. Niedziela Zwyk³a - Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego

Uwielbiamy Ciê, Chryste, i b³ogos³awimy Ciebie,
bo przez Krzy¿ twój œwiêty, œwiat odkupi³eœ.
Jezus powiedzia³ do Nikodema: „I nikt nie wst¹pi³ do nieba, oprócz Tego, który z nieba zst¹pi³, Syna Cz³owieczego. A jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne. Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³,
ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony” .
Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊLICZB:
GO PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN
Lb 21, 4b-9 W¹¿ z br¹zu znakiem ocalenia Flp 2, 6-11 Chrystus uni¿y³ samego siebie, dlatego Bóg Go wywy¿szy³

EWANGELIA:

Wielkich dzie³ Boga nie zapominajmy.
J 3, 13-17

Krzy¿ narzêdziem zbawienia

24. Niedziela Zwyk³a - 14 wrzeœnia 2014
Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
1. Dziœ rozpoczyna siê IV Tydzieñ
Wychowania, dni modlitw za dzieci,
m³odzie¿ i wychowawców. O godz.
17.30 nieszpory.
2. W bie¿¹cym tygodniu zapraszamy na spotkania:
- Rycerstwo Niepokalanej wtorek
godz. 17.00
- Akcja Katolicka pi¹tek godz. 16.30
3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II, podczas których
szczególnie modliæ siê bêdziemy
w intencjach:
- I czwartek miesi¹ca: za ma³¿onków,
- II czwartek: za osoby w podesz³ym
wieku,
- III czwartek: za dzieci,
- IV czwartek: za m³odzie¿,
- V czwartek: o œwiêtoœæ kap³anów
i o nowe powo³ania.
4. 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. Wszelkie informacje o festiwalu mo¿na przeczytaæ na
stronie: www.wadowickabarka.pl.
5. 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.
6. Œwiêci tygodnia: w poniedzia³ek
– wspomnienie Najœwiêtszej Maryi
Panny Bolesnej, we wtorek – wspomnienie œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie¿a, i Cypriana, biskupa, w czwartek – Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika, patrona
Polski, który jest tak¿e patronem naszego ks. Proboszcza, w sobotê –
wspomnienie œwiêtych mêczenników
Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,
Paw³a Chong Hasano i Towarzyszy.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Pielgrzymka do Miejsca Piastowego, Polañczyka, Ustrzyk
Dolnych, Kalwarii Pac³awskiej, Przemyœla i Rzeszowa cz. III
Dzisiaj przed nami jeszcze droga do
Kalwarii Pac³awskiej. Ta czêœæ Bieszczad, przez któr¹ jedziemy odznacza
siê wyj¹tkowo urokliwym krajobrazem, bardzo rozleg³e przestrzenie, zieleñ lasów i ³¹k. Osady ludzkie oddalone kilometrami od siebie. Droga bardzo w¹ska, jest drogowskaz, stromo
w górê – doje¿d¿amy do zespo³u
klasztornego Franciszkanów, Sanktuarium Mêki Pañskiej i Matki Bo¿ej.
Sanktuarium w Kalwarii Pac³awskiej
jest nazywane Jerozolim¹ Wschodu
i Jasn¹ Gór¹ Podkarpacia. Otoczone
piêkn¹ przyrod¹. Miejsce p¹tnicze –
sanktuarium nie ogranicza siê tylko do
œwi¹tyni i klasztoru, ale rozci¹ga siê
na okoliczne wzgórza, doliny, ³¹ki,
lasy. W swoich kapliczkach przybli¿a
tajemnice wiary zaczerpniête z ¿ycia
Jezusa Chrystusa i Matki Bo¿ej.
Wszystkie kapliczki, których jest 43
rozmieszczone s¹ na przeciwleg³ych
zboczach przedzielone rzek¹ Wiar.

Ta kilkusetletnia tradycja modlitewnego wêdrowania po kalwaryjskich
dró¿kach stanowi nieod³¹czny element pobo¿noœci przybywaj¹cych
tutaj wiernych. Po zakwaterowaniu
w Domu Pielgrzyma udajemy siê do
œwi¹tyni. Wszêdzie widaæ przygotowania do uroczystoœci odpustowych,
które odbywaj¹ siê pomiêdzy 11,
a 15 sierpnia. W prawej bocznej nawie sanktuarium znajduje siê s³yn¹cy ³askami obraz Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej. Przedstawia Maryjê jako
Królow¹ Niebios na tronie z ob³oków
z Dzieci¹tkiem i ber³em. Jej prawe
ucho jest ods³oniête, dlatego pielgrzymi nadali jej nazwê Matki Bo¿ej S³uchaj¹cej. I s³ucha uwa¿nie modlitw
pielgrzymich Matka Œwiêta, o czym
œwiadcz¹ liczne uzdrowienia, cuda
i ³aski z jakich obraz s³ynie.
O godz.21.00 uczestniczymy
w Apelu Jasnogórskim i zas³oniêciu
obrazu. cdn
Janina Matusik

Radosny czwartek w Zakopanem
Po sprawdzeniu listy obecnoœci
i krótkiej modlitwie wyruszyliœmy do
Zakopanego.
W czasie jazdy Ksi¹dz zorganizowa³ g³osowanie. Polega³o na wy³onieniu zdobywcy piêknej nagrody –
obrazu Œwiêtego Jana Paw³a II.
Mimo zaciêtej rywalizacji wygra³a
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Pani Maria. Drugim konkursem zorganizowanym przez Ksiêdza by³ konkurs o tematyce snów. Opowiadaliœmy wtedy swoje ciekawe sny.
Gdy dotarliœmy do Zakopanego,
najpierw pojechaliœmy pod skocznie
narciarskie.
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 15 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
7.30 Œp. Jerzy Rajda
8.00 W int. pielgrzymów i ich rodzin
12.00 O b³. Bo¿e i szczêœliwy przebieg
operacji dla Haliny
18.00 Œp. Józef P³ywacz
Œp. Krystyna Harnaœ
Wtorek 16 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
6.45 Œp. Wanda i Stanis³aw
7.30 Podziêkowanie za Jana Paw³a II
i przez Jego wstawiennictwo proœba
o potrzebne ³aski dla ca³ej Ojczyzny
8.00 Œp. Józef P³ywacz
12.00 O zdrowie i uzdrowienie Marysi, Ali,
Zosi i Stasia oraz Andrzeja
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
W int. dzieci uczestnicz¹cych w majówkach
na Podstawiu z proœb¹ o zdrowie,
b³. Bo¿e i opiekê Matki Najœwiêtszej
Œp. Kazimiera Wojtunik
Œroda 17 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
6.45 Œp. Janusz Zatoñ
7.30 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
8.00 Œp. Józef P³ywacz
12.00 Œp. Andrzej Zem³a
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O wzajemn¹ ¿yczliwoœæ w pracy, pokój,
zaufanie, cierpliwoœæ, optymizm dla pracowników z Rzeszowa
Za zmar³ych:
Œp. Józef Baklarz
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. W³odzimierz Baran
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Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Maria Mrzyg³ód
Œp. Irena Niewidok
Œp. Edward Sroka
Czwartek 18 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
6.45 Œp. Krystyna Paw³owska
7.30 Œp. Stanis³awa i Józef Kryjak
8.00 Œp. Krystyna Paw³owska
12.00
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Henryk Œwiêtek
Pi¹tek 19 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Romaniczyk
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
7.30 Œp. Eugenia i Leopold Bieniasz
8.00 Œp. Krystyna Paw³owska
12.00 Œp. Zbigniew Jamróz
18.00 Œp. Maria Lipowska
Dziêkczynna za ukoñczone studia
Tomasza z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e,
³aski i opiekê Bo¿¹ w zrealizowaniu
zamierzonego celu dla Krzysztofa
Sobota 20 wrzeœnia
6.00 Œp. Krystyna Paw³owska
6.45 Œp. Jerzy Kasperek
7.30 Œp. Helena i Józef Niziñscy
8.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
12.00 Œp. Tadeusz Kurek
18.00 Œp. Wies³aw Ga³uszka - 7 r.œm.
Œp. Stanis³aw Bogusz
Niedziela 21 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Baran
7.30 Œp. Grzegorz Sporek
Œp. Maria Pi¹tkowska, Jan Gaczo³
9.00 Œp. Krystyna Galas - 10 r.œm. i rodzice
9.00 Roków: O zdrowie dla Tomasza
10.30
12.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak

Zagospodarowanie rynku
Nasz wadowicki rynek zawsze têtni³ ¿yciem. Przez ca³e lata by³ miejscem jarmarków. W okreœlone dni
wype³nia³ go ogromny ruch. Mia³
te¿ zaszczyt byæ placem, na którym
– tak przed wojn¹ jak i po wojnie –
przemawiali najwy¿si Urzêdnicy naszego pañstwa. Przed II
wojn¹ œwiatow¹ by³o to
miejsce defilad wojska stacjonuj¹cego w pobliskich
koszarach. W ustroju komunistycznym odbywa³y
siê tutaj pochody pierwszomajowe. Miejsce to
ulega³o okresowym przeobra¿eniom. Ros³y na nim
drzewa. Stawiano pomniki. By³a te¿ stacja paliw.
Stawiane pomniki œwiadczy³y o polskiej historii.
Po wojnie pomnik Armii Radzieckiej, o której mówiliœmy oficjalnie,
¿e nas oswobodzi³a z niewoli hitlerowskiej. Z lêkiem szeptaliœmy, ¿e
wprowadzi³a uciemiê¿enie stalinowskie. Patrz¹c na nasz rynek ³atwo
mo¿na by³o odczytaæ historiê naszej
Ojczyzny, jak i naszego miasta.
Jeden z mieszkañców naszego
miasteczka Karol Wojty³a sta³ siê bohaterem œwiata i Koœcio³a. To zdarzenie wycisnê³o piêtno na naszym
grodzie. Z potrzeby wdziêcznoœci
Najwiêkszemu Wadowiczanowi

w³adze miasta ufundowa³y specjalny
pomnik. Natomiast koœció³ zosta³
przeobra¿ony w œwi¹tyniê papiesk¹.
Zw³aszcza podkreœla to polichromia.
¯ydowska kamienica, w której urodzi³ siê przysz³y Papie¿ zosta³a przekszta³cona na nowoczesne muzeum.
S³awa tego miejsca œci¹ga rzesze
z Polski i z zagranicy. Gruntownemu

fot. Stefan M¿yk

przeobra¿eniu uleg³ równie¿ centralny plac Wadowic, jakim jest rynek.
Dziêki wielkiemu nak³adowi si³ i pieniêdzy rynek wadowicki mo¿e pomieœciæ setki mieszkañców i przybywaj¹cych pielgrzymów.
Kiedy przechadzam siê po nim
wype³nia mnie jedno pragnienie: by
by³ jak najlepiej zagospodarowany.
¯eby nie by³ pusty, tak jak niektóre
odnowione kamienice ziej¹ pustk¹.
W³aœciciele nie maj¹ pomys³u jak ich
spo¿ytkowaæ. Cieszê siê zgromadze-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wspó³czesny œwiat, proroka naszych
i przysz³ych czasów, pisz¹cego i mówi¹cego Nauczyciela narodów.
Wpatruj¹c siê w poszczególne eksponaty – myœlê, jak bardzo bogat¹
ofertê naœladowania Papie¿a przedstawi³ nam prof. Czes³aw DŸwigaj.
Okres po kanonizacji naszego
Œwiêtego Rodaka mobilizuje nas do
jego naœladowania. Jest wiele mo¿liwoœci. Ka¿dy, a zw³aszcza wadowiczanin, powinien staraæ siê by wadowicki Patron by³ natchnieniem
w jego ¿yciu. Comiesiêczne pielgrzymowanie na Apel jasnogórski
ma taki cel – uprosiæ Matkê Bo¿¹ Jasnogórsk¹ by nas obdarzy³a ³ask¹
zakochania w naszym Rodaku i pod¹¿ania Jego œladami.
ks. Infu³at

niami liturgicznymi, jak równie¿ odpowiednimi koncertami. Na rynku
wadowickim ludzie wznosz¹ modlitwy do Boga, a tak¿e buduj¹ przyjaŸnie osobowe. Dobrze siê dzieje,
¿e w³odarze naszego miasta s¹ przejêci nale¿ytym zagospodarowaniem
tego placu.
Przez ca³e lato tego roku na rynku
rozmieszczono dziewiêæ papieskich
rzeŸb profesora Czes³awa DŸwigaja. Ka¿da z tych rzeŸb, w myœl autora, ukazuje ró¿ne funkcje Œwiêtego
Papie¿a. Krakowski Artysta w spi¿owych odlewach pokazuje Jego
Maryjn¹ drogê, œrodowe, watykañskie spotkania, troskê o zjednoczenie chrzeœcijan, odpowiedzialnoœæ za

ród³o energii duchowych
16 sierpnia tradycyjnie pielgrzymujemy na Apel do Czêstochowy. Ks.
Infu³at podejmuje temat celowoœci
naszych pielgrzymek. Œwiêty Jan
Pawe³ II mówi³: „Polacy przyzwyczaili siê ze wszystkim przychodziæ
na Jasn¹ Górê, przynosiæ do Maryi
ca³e swoje ¿ycie, smutki i radoœci.”
Prosi³ te¿, abyœmy nie zaprzestali
tego pielgrzymowania do Maryi.
Wprowadza nas w rozwa¿ania
radosnych tajemnic ró¿añca. Cud
mocy Bo¿ej, kiedy cz³owiek mocno zaufa. U Boga wszystko jest
mo¿liwe. Bóg jest mocen. Modlimy siê o wiarê. Wiara jako zdziwie-
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nie moc¹ Bo¿¹. W naszym ¿yciu
nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Co Bóg dla nas przygotowa³,
czym nas zadziwi.
Tajemnice radosne s¹ tajemnicami
zdziwienia i zachwytu. Abyœmy
mogli zachwycaæ siê piêknem Boga,
œwiata, przyrody, odkrywaæ dobro
w cz³owieku, w samym sobie i cieszyæ siê tym piêknem.
Przed Cudownym Wizerunkiem
Maryi uczestniczymy w Najœwiêtszej Eucharystii. Ks. Infu³at wspomina œw. Maksymiliana Kolbe, który ofiarowa³ swoje ¿ycie za nieznanego mu wiêŸnia Franciszka Gajow-

niczka. Ka¿dy sobotni wieczór
u Paulinów to Jasnogórska Modlitwa
o Pokój dla Œwiata, wyra¿ona œpiewem hymnu radoœci ku czci Bogurodzicy Maryi – Akatystem „Witaj,
³ono Boskiego wcielenia, witaj przez
któr¹ Stwórca dzieckiem siê staje,
witaj, Oblubienico Dziewicza.”
Prosimy Maryjê, by pomog³a nam
staæ siê ludŸmi prawego sumienia.
Nie tracimy nigdy ufnoœci, zawierzamy wszystko Matce Wniebowziêtej,
aby wyprasza³a cud przemiany naszych serc i ³askê nawrócenia, powstawania z grzechu.
Prowadz¹c Apel, ks. Jaros³aw Sroka prosi Maryjê, aby by³a przewodniczk¹ w wierze, pomaga³a nam
otworzyæ drzwi naszych serc, sumienia, drzwi naszych rodzin dla
Jezusa Chrystusa, dla Ewangelii.
Œw. Jan Pawe³ II by³ nauczycielem pracy. Tej pracy chcemy
siê uczyæ na Jasnej Górze. Potrzebna nam dzisiaj Ewangelia
pracy w miejscu pracy, by
wszystko co robimy opiera³o siê
o prawdê, o mi³oœæ. Jak iœæ przez
¿ycie, by ono podoba³o siê
Bogu. Poœwiêcenia i oddania
uczy nas œw. Maksymilian Kolbe, by
to co robimy s³u¿y³o drugiemu cz³owiekowi. Rozwa¿aj¹c w drodze powrotnej tajemnice œwiat³a, zastanawiamy siê nad tym: kto lub co jest
dla mnie Ÿród³em energii, co mnie
mobilizuje. Modlitwa jest Ÿród³em
energii, jest elektrowni¹ wiary.

Pielgrzymi sk³adaj¹ œwiadectwa.
Pani Barbara – jej przewodniczk¹
jest Maryja i Jezus Mi³osierny. Modlitwa i koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego i Matki Najœwiêtszej pomagaj¹ jej ¿yæ, znosiæ trudy dnia i dawaæ si³y do codziennej opieki nad
niepe³nosprawnym synem.
Pielgrzym z Su³kowic, Pan Zygmunt Grabczyk, mówi o ogromnej
sile modlitwy ró¿añcowej. Eucharystia jako Ÿród³o mocy, komunia œw.
jako Ÿród³o energii. Dla Polaków Ÿród³em energii by³ œw. Jan Pawe³ II,
który poderwa³ Polskê i œwiat do lotów. Nas równie¿ zmobilizowa³ do

fot. Stefan M¿yk

tego, ¿e ochotnie pielgrzymujemy
i pielgrzymowaæ bêdziemy. Modlimy
siê o ludzi, którzy dodaj¹ energii innym. Mi³oœæ do Boga i mi³oœæ do
cz³owieka, mi³oœæ ludzka – to ogromne Ÿród³o energii.
Do zobaczenia 16 wrzeœnia!
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Rozalia Borkowska

