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10. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

Plan peregrynacji

WyobraŸnia mi³osierdzia

Powy¿sze s³owa czêsto powtarza³

œw. papie¿ Jan Pawe³ II. Trzeba staraæ
siê o kszta³towanie wyobraŸni mi³osier-
dzia. Taka postawa wyra¿a siê tak¿e
w tym, ¿e widzimy konsekwencjê na-
szego postêpowania. Chcê na tym

miejscu uwra¿liwiæ czytelników,
zw³aszcza naszych parafian, na do-
strze¿enie nastêpstw zajmowanego

miejsca w naszej bazylice. Od czasu
do czasu s³yszê usprawiedliwienie:
„Bo ja siê tak ju¿ przyzwyczai³em. Tu
siê dobrze czujê.” Mówiê wtedy: „Bar-

7.06. (niedziela) - Tomasz Kowalski

8.06. (poniedzia³ek) - Ma³gorzata i Andrzej Baranowscy

9.06. (wtorek) - Agnieszka i S³awomir £êczyñscy

10.06. (œroda) - Agnieszka Pacyna

11.06. (czwartek) - Jadwiga i Grzegorz Pacut

12.06. (pi¹tek) - Maria Pieczara

13.06. (sobota) - Antoni Godzik

14.06. (niedziela) - Ewa Mirocha

15.06. (poniedzia³ek) - Anna Wiercimak
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

10. Niedziela Zwyk³a - 7 czerwca 2015

 U Pana ³aska oraz odkupienie.

1. Zapraszamy na Msze œw. wie-
czorne w Oktawie Bo¿ego Cia³a. Po
jej zakoñczeniu procesja. W czwar-
tek, na zakoñczenie Oktawy, b³ogo-
s³awieñstwo dzieci.

2. Zapraszamy na pielgrzymki:
a/ na Apel Jasnogórski we wtorek

16 czerwca. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt przejazdu 35 z³.

sek, który ufundowa³a ta w³aœnie
polska i wêgierska ksiê¿niczka - œw.
Kinga. Po œmierci mê¿a Boles³awa
Wstydliwego z³o¿y³a œluby zakonne
i zamieszka³a w Starym S¹czu. Kil-
ka razy, wspólnie z zakonnicami
i ludnoœci¹, musia³a uciekaæ przed
najazdami tatarskimi w Pieniny.
Klasztor sta³ siê wybitnym oœrodkiem
nauki i kultury. Œw. Kinga ¿y³a tu 13
lat. Klaryskom zapisa³a Stary S¹cz
oraz wsie po obu stronach Popradu
i Dunajca. W klasztorze znajduje siê
odwiedzane przez rzesze pielgrzy-
mów miejsce spoczynku Œwiêtej.
Modli³a siê przy nim królowa Jadwi-
ga, modli³ siê Jan III Sobieski, któ-
ry przyczyni³ siê do jej beatyfikacji.
Do chwa³y podniós³ j¹ Œwiêty Jan
Pawe³ II.  Prezbiterium ma kszta³t
namiotu tureckiego, na pami¹tkê wi-
zyty wracaj¹cego spod Wiednia króla
Sobieskiego. Oryginalnym zabyt-
kiem s¹ drzwi do zakrystii z XVII
wiecznymi malowid³ami. Najpiêk-
niejszym zabytkiem w koœciele jest
barokowa ambona, której g³ównym
tematem jest Drzewo Jessego.

Z lez¹cej postaci ojca króla Da-
wida wyrasta drzewo genealogicz-
ne Matki Bo¿ej. W spl¹tanych wi-
ciach roœlinnych rozmieszczone s¹
figury przodków - królów izrael-
skich. Siedmiometrow¹ ca³oœæ wieñ-
czy postaæ Maryi z Dzieci¹tkiem.

Szczególnym miejscem jest kaplica
za kut¹, barokow¹ krat¹ klauzurow¹,
a tam srebrna trumienka z relikwiami
œw. Kingi. Ca³owa³ j¹ Œwiêty Jan
Pawe³ II. W klasztorze przechowywa-
ne s¹ te¿ inne relikwiarze Œwiêtej
i doœæ liczne po niej pami¹tki.

Po odpoczynku przeje¿d¿amy do
jedynego zachowanego papieskiego
o³tarza polowego. Upamiêtnia on
wizytê naszego Papie¿a w Starym
S¹czu. W Domu Pielgrzyma uczest-
niczymy we Mszy œw.  i podziwia-
j¹c widoki opuszczamy to urokliwe
miasteczko.

W drodze ogl¹damy film z piel-
grzymki Œw. Jana Paw³a II do Sta-
rego S¹cza. Za oknami zmienia siê
krajobraz. Góry ³agodniej¹, a zieleñ
ju¿ nie jest tak m³oda.  Mijamy Kal-
wariê i góruj¹cy nad ni¹ klasztor.
Pani Maria Zadora wyg³asza trady-
cyjne, poetyckie, podsumowanie ca-
³ej pielgrzymki. Wracamy bardzo za-
dowoleni. Jolanta Brózda

DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU:

Rdz 3, 9-15 Obietnica odkupienia

EWANGELIA:  Mk 3, 20-35 Szatan zosta³ pokonany

2 Kor 4, 13-5,1 Nadzieja apostoslkiego ¿ycia

 b/ do £agiewnik wraz z Ksiê¿mi

Pallotynami na Kopcu. Wyjazd

w pi¹tek 19 czerwca, godz. 13.00.

Koszt 20 z³.

c/ na Rusinow¹ Polanê i Wiktorów-

ki. Wyjazd w sobotê 20 czerwca

o godz. 7.00. Koszt 30 z³.

Muzeum – Dom rodzinny Ojca œw. przyci¹ga tlumy
Przez rok funkcjonowania odrestaurowanego muzeum mia³o ono okazjê go-

œciæ oko³o 245 tysiêcy turystów. Prawie dwadzieœcia procent to goœcie z zagra-
nicy. Reprezentowali oni 93 pañstwa, z czego 30 % przyby³o z W³och.

Prze¿y³em szok, gdy przeczyta³em
w Gazecie Krakowskiej z 21 maja
2015 r. i¿ W³adze miasta Wadowice,
og³aszaj¹c konkurs na projekt logo-
typu promuj¹cego miasto, wykluczy-
³y w nim obecnoœæ wizerunku Jana
Paw³a II. Konkurs na logo przed³u¿a
siê, gdy¿ projektanci wci¹¿ umiesz-
czaj¹ w nim wizerunek papieski. We-
d³ug podanej informacji próby pro-
jektu poch³onê³y ju¿ kwotê 27 tys. z³.
Czy¿ nowa, Miejska W³adza odgrze-
wa czasy komunistycznego ateizmu, ks. Infu³at

Zaœlepienie
w których by³ zakaz wprowadzania
Œwiêtych w nazwy ulic, szkó³,
przedsiêbiorstw. Na codzieñ do-
œwiadczam – spotykaj¹c siê z piel-
grzymami przyby³ymi do naszego
miasta, a tak¿e wyje¿d¿aj¹c z naszy-
mi ludŸmi do innych miast, ¿e Wa-
dowice s¹ wspó³czeœnie rozpozna-
walne dziêki naszemu Wielkiemu
Patronowi. Jestem przekonany, ¿e
trzeba byæ œlepym i g³uchym, ¿eby
nie widzieæ i nie s³yszeæ wyj¹tkowe-
go wp³ywu, który odegra³ w œwie-
cie i w Polsce œw. Jan Pawe³ II na
obraz naszego miasta.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)Poniedzia³ek 8 czerwca
 6.00 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Maria Komar
  6.45 Œp. Zofia Master - 4 r.œm.
 7.30 Œp. Franciszka Koz³owska
 8.00 Œp. Les³aw Babiñski
12.00 Œp. Maria Mika
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Jan Mamcarczyk z rodzicami

Wtorek 9 czerwca
  6.00 Œp. Józef Tatar
  6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
 7.30 Œp. Franciszka Koz³owska

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
i b³. Bo¿e dla rodziny Daniela

 8.00 Œp. Zofia Korytek
12.00 Œp. Kazimiera Witek
18.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka

Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œroda 10 czerwca
 6.00 O pomyœlny przebieg operacji

i opiekê Bo¿¹ nad Wies³aw¹
 6.45 Œp. Michalina Baran

Œp. Ignacy i Franciszka Radwan
 7.30 Œp.W³adys³awa KoŸbia³
 8.00 Œp. Ewa Dobisz
12.00 Œp. Irena Galas
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Janina Kochman
Œp. Jan Baran
Œp. Maria Komar
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Edward Talaga
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Marian Ma³ysa - 5 r.œm.
Œp. Kazimiera Witek
Œp. Józef Tatar
Œp. Stanis³aw Kosikowski

ks. Infu³at

Czwartek 11 czerwca
  6.00 Œp. Józef Tatar
  6.45 Œp. Boles³aw Bando³a - 34 r.œm., ¿ona Maria
 7.30 Œp. Franciszka Koz³owska
 8.00 Œp. Les³aw Babiñski
12.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
18.00 Œp. Zdzis³aw Nizio

Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Pi¹tek 12 czerwca
  6.00 Œp. Józef Tatar

Œp. Maria Komar
  6.45 Œp. Franciszka Koz³owska
 7.30 Œp. Kazimiera Witek
 8.00 Œp. Maria P³awny
12.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
18.00 Œp. W³adys³aw Listwan

Œp. Kazimierz Sadek

Sobota  13 czerwca
 6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon
  6.45 Œp. Maria P³awny
 7.30 Œp. Józef i Maria Bartkowscy

z córkami Ew¹ i Alin¹
 8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefa Mika
12.00 W int. Piotra P³oszczyca z ok. 15 r. urodzin
18.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œp. Andrzej Czarny - 8 r. œm.

Niedziela 14 czerwca
  6.00 Œp. Les³aw Babiñski
  7.30 W int. Ró¿ Ró¿añcowych, o potrzebne

³aski i b³. Bo¿e dla Cz³onków
i Ksiêdza Opiekuna
Œp. Danuta Stelmaszuk

 9.00 Œp. Józef Oboza - 6 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Marek El¿bieciak - 10 r.œm.,
10.30 Œp. Marek W¹dolny - 12 r.œm.
12.00 Œp. Eugeniusz Zaj¹c
13.30 Roczki
19.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz - 2 r.œm.

dzo dobrze siostro i bracie, ¿e przy-
szed³eœ wczeœniej na mszê œw. Za-
j¹³eœ miejsce w drzwiach koœcio³a.
Innym utrudniasz wejœcie

do œrodka.” Przychodz¹cy
póŸniej s¹ przekonani, ¿e
wnêtrze koœcio³a jest nape³-
nione. Tymczasem jest ono
pustawe. Mieæ wyobraŸniê
mi³osierdzia, to znaczy my-

œleæ o innych. Nie utrudniaæ
drogi innym, ale j¹ u³atwiaæ.

I drugi problem. Jest on

czêsto poruszany w rozmo-
wach z parafianami. Chodzi

o zajmowanie miejsca w ³awkach.

I znów jest tu zderzenie z tym, co

siê okreœla: „A ja ju¿ siê tak przy-

zwyczai³am. Nie myœlê, ¿e blokujê

miejsce innym. Doœæ czêsto dzieje

siê tak, ¿e okreœlona osoba przycho-

dzi wczeœniej na mszê œw. – dobrze,

¿e tak czyni. Ma wybór. Zajmuje sie-

dzenie na skraju ³awki. Po pewnym

czasie przychodz¹ inni. Te¿ chc¹

usi¹œæ w tej ³awce, bo s¹ wolne miej-

sca. Lecz ta „bardzo pobo¿na” oso-

ba twardo siedzi na swym miejscu,
na skraju. Nie przesuwa siê, lecz
wpuszcza innych. Oni musz¹ siê

przedzieraæ. Ona jest jak drzwi, któ-
re wci¹¿ siê otwieraj¹ i zamykaj¹ dla
innych. Nie przychodzi jej do g³owy,
¿eby samej siê przesun¹æ ku œcianie
i daæ mo¿liwoœæ normalnego wcho-

dzenia innym. Nie myœli o potrzebach
innych. Jak¿e potrzebna jest wyobraŸ-
nia mi³osierdzia – dostrzegaæ potrze-
by innych.

Dodam do tych uci¹¿liwych szcze-
gó³ów i ten, ¿e do dobrego tonu i w³a-
œciwego wychowania nale¿y udo-
stêpniæ siedz¹ce miejsce starszym,
a tak¿e kobietom. To, ¿e przyszed³em
z synem czy wnukiem wczeœniej
i zaj¹³em miejsce w ³awce – nie
uprawnia mnie, ¿ebym nie dostrze-
ga³ starszej osoby. „Po tym poznaj¹
¿eœcie uczniami Moimi, gdy mi³oœæ
bêdziecie mieæ do drugich.”
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Pod koniec ¿ycia zaczê³a choro-
waæ, a potem Pan obdarowa³ j¹
trudn¹ ³ask¹ cierpienia. Prawie 8 lat
spêdzi³a przykuta do ³ó¿ka, maj¹c
bardzo ograniczony kontakt z otocze-
niem, straci³a bowiem mo¿liwoœæ
normalnego komunikowania siê.
Tylko od czasu do czasu udawa³o jej
siê powiedzieæ pojedyncze s³owa
i najczêœciej by³o to dziêkujê i Bóg
zap³aæ.

Wczeœniej mama opiekowa³a siê
nami, teraz my, jej córki podjê³yœmy
opiekê nad ni¹. Oprócz nas zajmo-
wa³y siê mam¹ opiekunki, osoby
bardzo dobre i czu³e, które traktowa-
³y mamê jak w³asn¹ matkê. Pacjentk¹
by³a wdziêczn¹, cich¹, pokorn¹, bez
wymagañ i grymasów, spokojn¹
i cierpliw¹. Z godnoœci¹ znosi³a
wszystkie zabiegi, a leki, rozgniata-
ne na papkê, obrzydliwe w smaku

Ze wspomnieñ Mamy (œp. Maria Komar) cz. III zakoñczenie

przyjmowa³a bez skargi. Czasem siê
uœmiecha³a lub zaskakiwa³a nas ja-
kimœ bardzo trafnie wypowiedzia-
nym zdaniem. Np. kiedy odkry³a siê
i zmarz³a, skwitowa³a to stwierdze-
niem: muszê siê ubraæ. Kiedyœ, gdy
t³umi³a szarpi¹cy kaszel, choruj¹c na
kolejne z ponad dwudziestu zapaleñ
p³uc, powiedzia³a: d³u¿ej tego nie
wytrzymam... To by³o w zesz³ym
roku. Do koñca trwa³a dzielnie, ja-
d³a, nie mia³a odle¿yn, ale zaczê³a
chudn¹æ i traciæ stopniowo si³y.

Zmar³a bardzo spokojnie, z pogod-
na twarz¹ w Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego w otoczeniu kochaj¹cych j¹
osób.

Pan da³ jej d³ugie ¿ycie, 7 maja
skoñczy³aby 93 lat. By³o ono wy-
pe³nione prac¹, s³u¿b¹ dla innych,
mi³oœci¹, cierpieniem i modlitw¹.

Ewa, Ninka i Marysia

Pielgrzymka do £¹cka i Starego S¹cza
1 maja to bardzo kontrowersyjne

œwiêto. Pielgrzymi z Wadowic posta-
nowili spêdziæ ten dzieñ w £¹cku
i Starym S¹czu. Jad¹c tam autoka-
rem po obu stronach drogi wyrasta-
³y jak wyspy góry Beskidu, mieni¹c
siê wiosenn¹ zieleni¹ i srebrem kwit-
n¹cych drzew. Raz po raz prze³amy-
wa³y j¹ intensywnie ¿ó³te pasy pól

mniszka lekarskiego. Zatrzymaliœmy
siê pomiêdzy Gorcami a Beskidem
Wyspowym w miejscowoœci Szcza-
wa. Nazwa ta pochodzi od wystê-
puj¹cych tu wód leczniczych
„szczaw”. Pisa³ o nich ju¿ Jan D³u-
gosz. Ludnoœæ tutejsz¹ okreœla siê
jako Bia³ych Górali, zwanych te¿
³¹ckimi. Przed koœcio³em zadziwi³a

nas bardzo wysoka, przymocowana
na sta³e, palma wielkanocna. Sam
koœció³ jest w ca³oœci wykonany
wspó³czeœnie w modrzewiu. Obraz
Matki Boskiej Bolesnej wyryto
w miedzi, a na o³tarzu znajduje siê
piêkna figura Serca Pana Jezusa.

Obok koœcio³a stoi budynek muzeum
poœwiêconego partyzantom AK,
st¹d spotykana czasem nazwa „ko-
œció³ partyzancki”.

Jedziemy dalej. Wiosna staje siê
coraz bardziej nieœmia³a. W trawie
w najlepsze kwitn¹ zawilce i pier-
wiosnki. Rozpoczynaj¹ siê ³¹ckie
sady. Drzewa niskie, poprzycinane,
obsypane drobniutkimi jeszcze kwia-
tami. Kwitnie ich tu kilkaset tysiêcy.
Inicjatorem sadzenia drzew owoco-
wych by³ tamtejszy proboszcz. Do-

strzeg³, ¿e tamtejsze stoki s¹ silnie
nagrzewane s³oñcem. W takich wa-
runkach mog¹ sady przynosiæ du¿e
zbiory. Ludnoœæ mo¿e mieæ Ÿród³o
dochodu. Jego propozycja zosta³a
przez mieszkañców zrealizowana.

£¹cko prezentuje siê zacisznie
i piêknie. Wielki rynek s³u¿y pewnie
jako plac na s³awne imprezy - majo-
we Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni i wrze-
œniowe Œwiêto Owocobrania. W ko-
œciele siostry zakonne uk³adaj¹
wokó³ o³tarza bukiety. A na nim, oto-
czona z³otem, Matka Bo¿a. Wokó³
wysokie palmy wielkanocne. Jedna
z zakonnic oprowadzi³a nas i opo-
wiedzia³a historiê siostry Celestyny
Faron ze Zgromadzenia Sióstr S³u-
¿ebniczek NMP Niepokalanie Poczê-
tej. Celestyna Katarzyna zmar³a
w obozie oœwiêcimskim, a swoje
¿ycie i cierpienia ofiarowa³a za na-
wrócenie kap³ana odstêpcy. Kilka lat
póŸniej pojedna³ siê on z koœcio³em.
Siostra Celestyna zosta³a beatyfiko-
wana razem ze 108 innymi mêczen-
nikami. Ciekawostk¹ jest równie¿ to,
¿e na poddaszu znajduje siê chronio-
ne stanowisko 2 gatunków zagro¿o-
nych w Europie nietoperzy - polkow-
ca ma³ego i nocka du¿ego.

Nastêpnie jedziemy do Starego S¹-
cza - miasteczka u zbiegu Popradu
i Dunajca.  Idziemy do Sanktuarium
Œw. Kingi i Klasztoru Sióstr Klary-


