Wszystko ma swój kres
Celem ostatniego Weso³ego
Czwartku podczas wakacji 2014
roku by³o odwiedzenie sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pojechaliœmy równie¿ do Parku Miniatur
w Inwa³dzie. Tym razem by³o 78,
a nie jak zwykle 50. Opiekunów
równie¿ by³o wiêcej. Przy sanktuarium kalwaryjskim stanêliœmy
obok pomnika œw. Jana Paw³a II.
Nastêpnie poszliœmy do kaplicy
z Jego relikwiami. Tam podziêkowaliœmy Matce Bo¿ej i œw. Janowi
Paw³owi II za ca³e wakacje,
a zw³aszcza za udane tegoroczne radosne czwartki. Z t¹ sam¹ intencj¹
klêczeliœmy w cudownej kaplicy.
Nastêpnym etapem by³ Inwa³d.
Tam zagarnê³o nas weso³e miasteczko, a tak¿e Park Miniatur. By³o
tam dla nas atrakcji co nie miara –
tak¿e obiad w bajkowym zamku.
By³o super. Do zobaczenia za rok.
Zuzanna Kapela

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyœmy uwa¿nie s³uchali
s³ów Syna Twojego
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25. Niedziela Zwyk³a

Dziêkujemy
Ostatnie wakacje umila³y dzieciom kolonia prowadzona przez ks. Janusza
w Sopocie. Klub Sportowy Karol zorganizowa³ pó³koloniê. Hufiec Harcerski dla
swoich podopiecznych mia³ obozowisko. Dom Kultury mia³ równie¿ atrakcyjny
program. Pani Maria Zadora zorganizowa³a Radosne Czwartki. Finansowo pomaga³ jej Urz¹d Miasta, a wychowawczo –nauczyciele. Kiedy zada³em dzieciom konkursowe pytanie, aby wymieni³y trzy historyczne, znacz¹ce osoby z Wadowic – to
pada³y odpowiedzi: Marcin Wadowita, Karol Wojty³a i Maria Zadora. Niech te
s³owa bêd¹ wyrazem podziêkowania dla ogromnej pracy.
Parafia

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊIZAJASZA: Iz 55, 6-9
Myœli moje nie s¹ myœlami waszymi

GO PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 1, 20c - 24. 27a Moim ¿yciem jest Chrystus

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywaj¹.

EWANGELIA: Mt 20, 1-16a

Przypowieœæ o robotnikach w winnicy

25. Niedziela Zwyk³a - 21 wrzeœnia 2014
1. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej we wtorek o godz. 17.00.
2. W œrodê spotkanie Honorowej
Stra¿y NSPJ o godz. 16.30.
3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
Œwiêtego Jana Paw³a II, podczas których modlimy siê w intencjach z³o¿onych przez pielgrzymów i parafian. Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona bêdzie
modlitwom za m³odzie¿.
4. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza œw. za
œp. ks. Paw³a Potocznego, któr¹ zamówili rodzice Ksiê¿y Rodaków, natomiast w pi¹tek o godz. 8.00 od
uczestników pogrzebu z grupy organizowanej przez parafiê.
5. Od przysz³ego tygodnia rozpoczynamy przygotowanie m³odzie¿y
z klas gimnazjalnych do Sakramentu
Bierzmowania wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku:
uczniowie klas pierwszych – 29
wrzeœnia /poniedzia³ek/ lub 30 wrzeœnia /wtorek/, godz. 18.00 – msza œw.
i spotkanie,

uczniowie klas trzecich – 3 paŸdziernika /pierwszy pi¹tek/ godz.
18.00 – msza œw. i spotkanie
6. Ks. Proboszcz sk³ada serdeczne podziêkowanie Parafianom,
a tak¿e osobom spoza parafii, za
pamiêæ w modlitwie i ¿yczenia
z okazji imienin.
7. Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 im.
ks. St. Staszica w Wadowicach /”Mechanik w Gorzeniu”/ zaprasza
wszystkich absolwentów i emerytowanych pracowników na uroczyste
obchody 125-lecia powstania szko³y, które odbêd¹ siê w dniu 3 paŸdziernika 2014 roku.
8. Zapraszamy na pielgrzymki:
- 25 wrzeœnia /czwartek/ œladami
œp. ks. Paw³a Potocznego – £opuszna, Czerwony Klasztor na S³owacji
i szlakiem nad Dunajcem do Szczawnicy. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 45 z³.
- Od 4 do 12 paŸdziernika 9-dniowa pielgrzymka do W³och. Koszt
400 z³ plus 295 euro
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Pielgrzymka do Miejsca Piastowego, Polañczyka, Ustrzyk
Dolnych, Kalwarii Pac³awskiej, Przemyœla i Rzeszowa zakoñczenie
W drugim dniu naszego pielgrzymowania we Mszy œw., po której
udajemy siê na dró¿ki stacji Drogi
Krzy¿owej.
Udajemy siê do Przemyœla, gdzie
od wieków nastêpowa³o spotkanie
œwiatów wschodu i zachodu, miasto wspó³istnienia ró¿nych wyznañ,
jêzyków i narodowoœci. Bazylika
Archikatedralna Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny i œw. Jana
Chrzciciela to najcenniejszy i najstarszy zabytek miasta. W archikatedrze otoczona kultem alabastrowa
statua Matki Bo¿ej Jackowej. Przedstawia Matkê Bo¿¹ siedz¹c¹ na tronie, w prawej rêce trzyma Dzieci¹tko Jezus, które bawi siê paluszkiem
u nogi i wpatruje w twarz Matki.
Na lewej d³oni Matki Bo¿ej wspiera siê otwarta ksiêga.
W obrêbie starego miasta znajduj¹
siê liczne œwi¹tynie. Grekokatolicka
Archikatedra œw. Jana Chrzciciela to
dawny koœció³ klasztorny Jezuitów.

Pogrzeb
W ostatnim
czasie z naszej
wspólnoty
po¿egnaliœmy:

We wnêtrzu przykuwa uwagê zabytkowy piêciorzêdowy ikonostat z cerkwi
w Lubaczowie. Koœció³ ten by³ œwiadkiem historycznego wydarzenia w 1991
roku, spotkania Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II z grekokatolikami. Podczas tej
wizyty papie¿ przekaza³ Koœcio³owi
Bizantyjsko - Ukraiñskiemu t¹ œwi¹tyniê na wieczyst¹ w³asnoœæ. W Klasztorze Karmelitów Bosych spotykamy
Ojca Józefa karmelitê, który kilkanaœcie
lat spêdzi³ na Górce w Wadowicach.
Czas szybko mija wyruszamy
w drogê do Rzeszowa.
W koœciele farnym pw. œw. Wojciecha i Stanis³awa odmawiamy koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia, przechodzimy na rynek z piêknym Ratuszem. Tutaj mamy trochê wolnego czasu. O godz.16.00 wyruszamy
do Wadowic. W drodze modlimy
siê, œpiewamy pieœni, które prowadzi Rafa³ Gadocha. Janina Matusik

Œp. Stanis³aw Hodur, ur. 1948r., zam. ul. Sienkiewicza
Œp. Marianna Byrska, ur. 1929r., zam. ul. M. Wadowity
Œp. Anna Ludwikowska, ur. 1939r., zam. ul. Zatorska
Œp. Mieczys³aw Wcis³o, ur. 1931r., zam. Roków
Œp. Janina Domadzierska, ur. 1919r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Marta Kwiatek, ur. 1927r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Wanda Pietruszka, ur. 1937r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
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Poniedzia³ek 22 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
6.45 Œp. Jan B¹k
7.30
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski
dla Kamila w 18 r. urodzin
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Michaliny
z okazji 85 r. urodzin
18.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek - 12 r.œm.
Œp. Karol Pustelnik - 4 r.œm.
Wtorek 23 wrzeœnia
6.00 Œp. Jan B¹k
6.45
7.30 Œp. Jerzy Kasperek
Œp. Edward ¯egliñski
8.00 O b³. Bo¿e dla Zgromadzenia Sióstr
Albertynek i dar nowych powo³añ
12.00 Œp. W³adys³aw Pomiet³o, ¿ona
Bronis³awa z rodzin¹
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Czes³aw Homel
Œroda 24 wrzeœnia
6.00 Œp. Jan B¹k
6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Jerzy Kasprzak
7.30 Œp. Jerzy Kasperek
8.00 Œp. Anna Adamczyk, m¹¿ Stefan, syn
Józef, ¿ona Maria
12.00 Œp. Józef Twaróg, ¿ona Anna
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Agata Jurczak-Kordek
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Marian Kozub
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Janina Stopa
Œp. Maria Szulczyñska
Œp. Stanis³awa Gêbczyk
Œp. W³odzimierz Baran
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Marianna Byrska

Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Edward Sroka
Œp. Maria i Franciszek Pabiañczyk
Œp. Krystyna i Stanis³aw Galos
Œp. Jan Muniak
Œp. Józefa i Szczepan Ulman
Czwartek 25 wrzeœnia
6.00 Œp. Joanna i Leopold Nicieja - 3 r.œm.
6.45 Œp. Jerzy Kasperek
7.30 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
8.00 Œp. Ryszard Rospond
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Justyny
18.00 Œp. Barbara i W³adys³aw Gurdek - r.œm.
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Pi¹tek 26 wrzeœnia
6.00 O zdrowie i potrzebne ³aski dla Jasia przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
6.45 O ³askê zdrowia i b³. Bo¿e dla Roberta
i jego rodziny
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny ¯¹d³o
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Micha³ Urbañki
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Anna Ko³acz z rodzin¹
Sobota 27 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Zyskowskich
7.30 Œp. Jan B¹k
8.00 Œp. Marta Ceremuga - 6 r.œm.
12.00 W int. Pielgrzymów, za kanonizacjê œw. Jana
Paw³a II, o b³. Bo¿e, o opiekê Maryi
i œw. Jana Paw³a II w ¿yciu
18.00 Œp. Janina Dêbska - 15 r.œm.
Œp. Anna i Mieczys³aw Micha³ek
Niedziela 28 wrzeœnia
6.00 Œp. W³odzimierz Baran
7.30 Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Stanis³aw i Helena Madyda
9.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jolanty
i Krzysztofa w 30 r.œlubu
9.00 Roków: Œp. Janina Nicieja - 18 r.œm.
10.30 Dziêkczynna za 25 lat ma³¿eñstwa
z proœb¹ o dalsz¹ opiekê dla ca³ej rodziny
12.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
13.30 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
- 6 - 18.00 Œp. Maria i Jan Rusinek

Kap³añskie osiedle
Ucieszy³em siê bardzo, gdy po
roku zobaczy³em Marcina ubranego
w habit zakonny. Przez ca³e lata by³
blisko o³tarza jako ministrant i lektor. Nie by³em zaskoczony, gdy po
maturze oznajmi³ nam, ¿e w dalszym ¿yciu chcia³by równie¿ w sposób wyj¹tkowy s³u¿yæ Chrystusowi.
Ka¿dy chrzeœcijanin, na mocy Sakramentu Chrztu, winien byæ oddany Koœcio³owi. S³u¿ba kap³añska
czy zakonna jest naznaczona stygmatem ca³kowitego poœwiêcenia.
Marcin szuka³ zakonu, w którym
móg³by spe³niaæ rolê brata, a nie
ojca. Odnalaz³ wspólnotê zwan¹ salwatorianami. Ona go serdecznie
przygarnê³a i przygotowuje do pos³ugi brata zakonnego. Nasz Marcin
jest przekonany, ¿e na tej drodze
najlepiej siê zrealizuje i bêdzie szczêœliwy.
Gdy myœlê o nim, dziêkujê Bogu
za dar tego powo³ania z naszej parafii. Jednoczeœnie uœwiadamiam
sobie, ¿e jego dzieciñstwo i m³odoœæ
zwi¹zana jest z osiedlem XX-lecia.
Choæ to osiedle wci¹¿ jest podtapiane przez powodzie – to jednak
w naszej parafii najwiêcej powo³añ
kap³añskich pochodzi z tych bloków. Kiedy Choczenka jest pe³na
wody, to piwnice bloków XX-lecia
s¹ jej nadmiarem zalewane. Nigdy
jego mieszkañcy nie s¹ pewni trwa-

³oœci produktów umieszczonych
w suterenach. Œwiadomoœæ zagro¿enia powodziowego wci¹¿ im towarzyszy. Sama nazwa XX-lecia PRL-u
by³a znacz¹ca. £atwo w tamtych czasach by³o tam otrzymaæ mieszkanie.
Wielkie udogodnienia mieli zw³aszcza pracownicy ró¿nych s³u¿b pañstwowych.
Najwiêksze osiedle naszej parafii,
dziêki ³asce Bo¿ej zaowocowa³o licznymi powo³aniami kap³añskimi i zakonnymi. Nie jest te¿ przypadkiem,
¿e w tym czasie pracowa³ wspania³y
duszpasterz m³odzie¿y Ksi¹dz Pra³at
Zdzis³aw Ka³wa. Najczêœciej kap³an,
zakonnik lub zakonnica zawdziêcza
powo³anie okreœlonym czynnikom.
Na pierwszym miejscu jest Bo¿e wybrañstwo, czyli ³aska powo³ania.
Nastêpnie pobo¿na rodzina. Wielk¹
rolê odgrywa bliskoœæ kap³ana.
Wreszcie ogromnie wa¿n¹ spraw¹ jest
otwartoœæ i wspó³praca kandydata.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Z najwiêkszego naszego osiedla
Bóg powo³a³ najwiêcej kap³anów,
a tak¿e zakonnicê i zakonnika. Koniecznie trzeba sobie ich przypomnieæ. Ks. Tomasz Porzycki, ks.
Marek Kasperkiewicz, œp. ks. Pawe³
Potoczny, ks. Jerzy Klauzner,
ks. Pawe³ Brañka, ks. Leszek Uniwersa³, ks. Robert Piwowarczyk,
ks. Marcin Wolczko. Siostra Karmelitanka Bosa, Brat Zakonny.
Niech ta piêkna, osiedlowa historia wci¹¿ o¿ywia wiar¹ wspó³czesne
rodziny nie tylko tego osiedla, ale
równie¿ i innych osiedli i ulic naszej
parafii, jak równie¿ tak bardzo bliskiego nam Rokowa.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Ewangelia wspomina o m³odym
cz³owieku, do którego Jezus skierowa³ s³owa: „PójdŸ za Mn¹!” On jednak z powodu przywi¹zania do wygód ¿yciowych wzgardzi³ g³osem
Chrystusa. Cz³owiek jest zawsze
wolny. Wybór drogi kap³añskiej, czy
zakonnej m³ody cz³owiek dokonuje
w sposób wolny. On pragnie wejœæ
na tê drogê. Rodzice czy ksi¹dz –
tylko tworz¹ klimat. Chrystus w sposób wyj¹tkowy szanuje wolnoœæ
cz³owieka. Nigdy go nie zniewala.
Pragnie mi³oœci wolnych ludzi, a nie
zniewolonych.

Dalsze refleksje o sensie pielgrzymowania na Apel Jasnogórski
Drogi Ksiê¿e Infu³acie
19 lipca s³ucha³am w Radiu Jasna
Góra transmisji z mszy œw. dla pielgrzymów z Wadowic. By³am pe³na
podziwu dla pielgrzymów, wspania³ej, rozœpiewanej, rozmodlonej m³odzie¿y pe³nej entuzjazmu i wiary.
Codziennie ogl¹dam i ³¹czê siê
w m odli twie w T V TRWAM
z Apelem Jasnogórskim. Zauwa¿y³am, ¿e ks. Infu³at jest zawsze
16. ka¿dego miesi¹ca od wielu ju¿
lat obecny na Apelu.
Podziwiam ks. Infu³ata, wspania³ych parafian – pielgrzymów, którzy
bez wzglêdu na porê roku, czasem
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fatalne warunki atmosferyczne – jesteœcie zawsze u stóp naszej Jasnogórskiej Panienki. Dziêkujê wam za
to, ¿e uczycie nas Polaków wiary,
mi³oœci do Ojczyzny i naszego ukochanego œwiêtego Jana Paw³a II.
Z okazji Dnia Papieskiego bêdziemy razem trwaæ na modlitwie
w duchu wdziêcznoœci za pontyfikat Jana Paw³a II.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku dla Czcigodnego ks. Infu³ata,
parafian – pielgrzymów, wspania³ej m³odzie¿y
Emerytowana nauczycielka
z okolic Czêstochowy

Ciekawe pielgrzymkowe miejsca cz.I
W dniach 5, 6 i 7 wrzeœnia 2014r.
pielgrzymowaliœmy do kolejnych
miejsc w Polsce, w których szczególn¹ czci¹ otaczana jest Najœwiêtsza Maryja Panna. Tym razem to
Licheñ, Œwiêta Lipka, Gietrzwa³d
– po³o¿one kilkaset kilometrów od
Wadowic. Autobus z kompletem
Pielgrzymów wyruszy³ punktualnie o 6 rano 5 wrzeœnia i na pocz¹tku pomodliliœmy siê o szczêœliw¹ drogê prosz¹c o wstawiennictwo b³. Matkê Teresê z Kalkuty
– Patronkê tego dnia.
Zmierzaj¹c do Lichenia zatrzymaliœmy siê w Kaliszu, aby pomodliæ
siê w Sanktuarium Œw. Józefa, gdzie
nieprzerwanie od XVII wieku kult
tego Œwiêtego zwi¹zany jest z obrazem Œwiêtej Rodziny, przed którym
zawierzyliœmy nasze rodziny. W podziemiach znajduje siê Kaplica Mêczeñstwa i Wdziêcznoœci poœwiêcona duchownym pomordowanym
w obozach koncentracyjnych.
W czasie dalszej drogi odtworzone filmy pozwoli³y nam zapoznaæ siê
z histori¹ powstania Bazyliki Licheñskiej oraz dziejami obrazu Matki
Bo¿ej Licheñskiej. Z daleka zobaczyliœmy b³yszcz¹ca w s³oñcu kopu³ê
Bazyliki i wie¿y. Po przyjeŸdzie udaliœmy siê do koœcio³a œw. Doroty,
w którym pierwotnie znajdowa³ siê
Cudowny Obraz. Nastêpnie prze-

szliœmy do Kaplicy Krzy¿a Œwiêtego, gdzie w o³tarzu znajduje siê krucyfiks ze œladami po kulach, które
wystrzeli³a do niego w czasie wojny
Berta Bauer chc¹c pokazaæ wychowankom Hitlerjugend, ¿e Boga nie
ma, a kilka godzin póŸniej zginê³a.
I wreszcie Bazylika Licheñska –
najwiêksza w Polsce œwi¹tynia z bardzo bogatym wystrojem, bo przecie¿
ku czci Najwspanialszej Matki i Jej
Syna, u których nieustannie szukamy si³ i pocieszenia oraz dziêkujemy
za otrzymane ³aski. Zwiedzanie dwupoziomowej Œwi¹tyni rozpoczêliœmy
od modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej Licheñskiej w o³tarzu g³ównym, nastêpnie liczne kaplice w czêœci górnej i dolnej, wspania³e organy, najwiêkszy dzwon – nie
da siê wszystkiego opisaæ. Ka¿dy
móg³ spêdziæ czas w wybrany przez
siebie sposób. cdn
B.Okrêglicka
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