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14. Niedziela Zwyk³a

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw. Igor Piotr Gibas, syn Artura i Aleksandry

Wiktoria Anna Szwaja, córka Krzysztofa i Danuty

Anna Gabriela Pindel, córka Przemys³awa i Joanny

Micha³ Maciej Wojnarski, syn Szymona i Eweliny

Julia Emilia Graca, córka Marcina i Klaudii

Kinga Kocio³ek, córka Grzegorza i Wiolety

Adam Ryszard Okrzos, syn Zygmunta i Agnieszki

Maria El¿bieta Paj¹k, córka Wies³awa i El¿biety

Nicola Wojtasiak, córka Dariusza i Beaty

Kacper Dominik Fija³kowski, syn Kamila i Sylwii

Milena Michalina Joñczy, córka Bart³omieja i Aleksandry

Maxymilian Olaf Sarnecki, syn Krzysztofa i Iwony

Dorian Antoni Stuglik, syn Marcina i Magdaleny

Zapisy na XXX Wadowick¹ Piesz¹ Pielgrzymkê na Jasn¹ Górê:
5 lipca - Parafia œw. Piotra w Wadowicach w godz. od 11.00 do 13.00
6 lipca - Parafia œw. Piotra w Wadowicach w godz. od 18.00 do 19.00
od 7 do 11 lipca -  Dom Katolicki przy wadowickiej Bazylice w godz.
od 18.00 do 19.00
12 lipca - Dom Katolicki przy wadowickiej Bazylice w godz. od 11.00 do
13.00 oraz od 18.00 do 19.00.

Wraz z piesz¹ pielgrzymk¹ wyrusza równie¿
I Pielgrzymka Rowerowa (kontakt: 725-442-
202). Podczas tegorocznych zapisów, podobnie jak
w roku ubieg³ym, mo¿na sk³adaæ intencje, w któ-
rych bêdziemy siê modliæ podczas pielgrzymki.
W roku ubieg³ym z ofiar intencji sfinansowano piel-
grzymkê rodzinom z dzieæmi i osobom starszym.

ks. Adam
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14. Niedziela Zwyk³a - 5 lipca 2015

S³owo na niedzielê
DRUGIE  CZYTANIE  Z  DRUGIEGO  LISTU  ŒWIÊ-
TEGO  PAW£A   APOSTO£A  DO  KORYNTIAN:

 Do Ciebie, Bo¿e, wznoszê moje oczy.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA EZECHIELA

2 Kor 12, 7-10
Powo³anie proroka Pawe³ che³pi siê ze swych s³aboœci

Ewangelia: Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjêty w Nazarecie

Ez 2, 2-5

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

1. W czwartek 9 lipca w ramach
„radosnego czwartku” organizujemy
dla dzieci wycieczkê do Czorsztyna.

2. W przysz³¹ niedzielê kazania
wyg³osi ks. Jan Sopocki, pallotyn
pracuj¹cy w sanktuarium Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Rio de Janeiro.
W tym dniu rozpocznie siê II Papie-
ski Festiwal Organowy, który potrwa
do 2 sierpnia. Wszystkie koncerty od-
bywaæ siê bêd¹ o godz. 16:00 w na-
szej Bazylice.

3. Przypominamy o trwaj¹cych za-
pisach na XXX Wadowick¹ Piesz¹
Pielgrzymkê na Jasn¹ Górê. Od wtor-
ku zapisów mo¿na dokonaæ w Domu
Katolickim (wejœcie od ulicy Wojty-
³ów) w godzinach od 18.00 do 19.00.
Przypominamy o mo¿liwoœci sk³ada-
nia intencji, które bêdziemy w³¹czaæ
w modlitwê podczas pielgrzymki.
Dziêkujemy za sk³adane przy tej oka-
zji ofiary. Przeznaczymy je na sfinan-
sowanie op³aty pielgrzymkowej dla
rodzin wielodzietnych.

4. W œrodê 16 lipca Ojcowie Kar-
melici z Górki zapraszaj¹ na godz.
18.00 na uroczystoœci odpustowe ku

czci Najœwiêtszej Maryi Panny
z Góry Karmel. Przed odpustem, od
7 do 15 lipca, nowenna do Matki
Bo¿ej Szkaplerznej o godz. 18.00

5. Na Apel Jasnogórski jedziemy
w czwartek 16 lipca o godz. 15.45.
Koszt 35 z³. W pi¹tek 17 lipca piel-
grzymujemy do Centrum Jana Paw-
³a II oraz wadowickich Sióstr Al-
bertynek. Rozpoczêcie o godz.
13.00 na ul. Sadowej w Wadowi-
cach. Koszt 20 z³.

6. Zapraszamy na 10-dniow¹ piel-
grzymkê do W³och w dniach od
6 do 15 wrzeœnia. Zainteresowanych
pielgrzymk¹ prosimy zapisaæ siê do
19 lipca. Szczegó³y przy zapisie oraz
w gablocie.

7. Parafialny Komitet Organizacyj-
ny ŒDM dziêkuje wszystkim rodzi-
nom, które w ostatnich dwóch mie-
si¹cach przyjê³y w swych domach
miniatury znaków Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. W okresie wakacji zna-
ki bêd¹ znajdowaæ siê w kaplicy re-
likwii œw. Jana Paw³a II. Dalsz¹
czêœæ peregrynacji rozpoczniemy we
wrzeœniu.

Drugi dzieñ pielgrzymowania roz-
poczynamy msz¹ œw. w koœciele pw.
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny i œw. Bart³omieja, w jednym
z najstarszych miejsc pielgrzymko-
wych w Polsce. W roku 1943,
w 700. rocznicê œmierci œw. Jadwi-
gi, papie¿ Pius XII podniós³ œwi¹ty-
niê w Trzebnicy – jako pierwsz¹ na
Dolnym Œl¹sku – do godnoœci bazy-
liki mniejszej. Od roku 2007 za zgod¹
papie¿a Benedykta XVI trzebnicka
bazylika jest miêdzynarodowym
sanktuarium œw. Jadwigi Œl¹skiej.
Kustoszami trzebnickiej bazyliki s¹
ksiê¿a salwatorianie, jeden z nich
oprowadza nas po tej piêknej trójna-
wowej œwi¹tyni, mierz¹cej ponad 80
metrów d³ugoœci i 23 m szerokoœci.
Najd³u¿ej zatrzymujemy siê w kapli-
cy œw. Jadwigi, w wystroju przewa-
¿a styl barokowy. Poœrodku znajdu-
je siê wspania³a konfesja z czarnego
i ró¿owego marmuru. Naro¿niki na-
grobka zdobi¹ – zwrócone w stronê
o³tarza – figury Œwiêtych zakonu be-
nedyktyñskiego i cysterskiego. Na
cokole sarkofagu umieszczono mi-
sternie wykonane figury Œwiêtych,
którzy byli szczególnie bliscy sercu
Jadwigi, œw. Stanis³aw ze Szczepa-
nowa, œw. Roch, œw. Leopold. Ta-
bernakulum na o³tarzu kaplicy zdobi
wizerunek Œwiêtej pe³n¹ dostojeñ-

(ci¹g dalszy ze str. 5) stwa, w ksi¹¿êcym p³aszczu i mitrze.
W bulli kanonizacyjnej œw. Jadwigi,
papie¿ Klemens VI napisa³ takie s³o-
wa: „Polska jest bogato obdarowana
poprzez posiadanie jej grobu. Czy
naród ten mo¿e byæ nie wys³uchany
przez Boga, je¿eli ma tak¹ Orêdow-
niczkê! Za ¿ycia opiekowa³a siê nimi
i troszczy³a o nich. W ich ziemi po-
zostawi³a swoje cia³o, które by³o
mieszkaniem jej ducha.”

Udajemy siê na Plac Pielgrzymko-
wy. Przed o³tarzem polowym nieopo-
dal bazyliki znajduje siê tzw. Ma³a
œcie¿ka œw. Jadwigi. Sk³ada siê na ni¹
15 stacji w formie kamiennych ksi¹g,
na których wyryto pobo¿ne senten-
cje i wskazówki, którymi kierowa³a
siê na drodze do œwiêtoœci.

Ostatnim miejscem pielgrzymowa-
nia jest Wroc³aw. Stolica Dolnego
Œl¹ska, jedno z najpiêkniejszych
i najprê¿niej rozwijaj¹cych siê miast
Polski. Zwiedzamy katedrê Jana
Chrzciciela, Ostrów Tumski, garni-
zonowy koœció³ œw. El¿biety, jeden
z najwiêkszych rynków w Europie
z Ratuszem, ogl¹damy wroc³awskie
krasnale.

Serdeczne Bóg zap³aæ ks. Infu³ato-
wi za zorganizowanie pielgrzymki
i polecenie w modlitwie na pocz¹tku
pielgrzymowania œw. Ricie, patron-
ce 22 maja. Maria Zadora
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Poniedzia³ek 6 lipca
 6.00 Œp. Andrzej Pawlik
 8.00 O b³. Bo¿e, zdrowie, potrzebne ³aski w pracy

duszpasterskiej oraz opiekê Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla
ks. inf. Jakuba Gila

18.00 Œp. Antoni Ortman
Œp. Les³aw Babiñski

Wtorek 7 lipca
  6.00 Œp. Les³aw Babiñski
 8.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
18.00 W int. Urszuli i Ignacego - w 50 r. œlubu

z proœb¹ o b³. Bo¿e, zdrowie w rodzinie
Œp. Józef Tatar

Œroda 8 lipca
 6.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
 8.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla
Krzysztofa Salachny w dniu imienin
- Za dzieci jeszcze nie narodzone a poczête i
dziecko duchowej adopcji Panu Bogu
wiadome
- O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II dla W³adys³awy Œliwa i Genowefy
Malok
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Janina Kucharska
Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Józef Tatar
Œp. Antoni Furdzik
Œp. Janina Mrugacz

Œp. Maria WoŸniak
Œp. Maciej Trzupek
Œp. Janina Stopek - 1 r.œm.
Œp. Jan Œliwa, Maria Micha³ Chrobak

Czwartek 9 lipca
  6.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Milana i Wiktora
 8.00 Œp. Michalina Baran
18.00 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Józefa Kois

Pi¹tek 10 lipca
  6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
 8.00 Œp. Kazimiera Witek
18.00 Œp. Jacenty Laskowski - 36 r. œm., ¿ona

Kazimiera
Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy

Sobota  11 lipca
 6.00 Œp. Maria Mika
 8.00 W int. Ma³gorzaty o opiekê Matki

Bo¿ej i zdrowie
18.00 Œp. Teresa Nogala - 4 r.œm.

Niedziela 12 lipca
  6.00 Œp. Marian Daruk
  7.30 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Najœwiêtszej

dla wspólnoty XIII Ró¿y, ich rodzin
i ks. Opiekuna
Œp. Maria Glanowska - 8 r.œm.

 9.00 Œp. Kazimiera Szafrañska
 9.00 Roków: Œp. Antoni Oko³ot, syn Józef,

córka Anna
10.30 Œp. Jadwiga Zemanek
12.00 Roczki
19.00 Œp. Józef Rembiesa

Naœladujê œw. Papie¿a

Wieloma cechami wyró¿nia³ siê
nasz Wielki, Œwiêty Patron Jan
Pawe³ II. Jedn¹ z nich chcê opisaæ –
ukochanie pielgrzymek. Bardzo wie-
le podró¿owa³. Odby³ 105 wielkich,
apostolskich podró¿y do ró¿nych
krajów na wszystkich kontynentach
œwiata. We W³oszech czêsto nawie-
dza³ ró¿ne miasta. W Rzymie zwi-
zytowa³ prawie wszystkie z 300 pa-
rafii. Motorem pielgrzymim by³y s³o-
wa œw. Paw³a: „Biada mi, gdybym
nie g³osi³ Ewangelii.” Polskê odwie-
dzi³ a¿ 9 razy. Do miasta rodzinnego
przyby³ trzykrotnie. Wci¹¿ rozrzuca³
Chrystusowy ogieñ: „Przyszed³em
na ziemiê, aby rzuciæ ogieñ i czegó¿
chcê, jak tylko ¿eby p³on¹³.” Gna-
ny by³ misyjnym poleceniem swe-
go Mistrza: „IdŸcie na ca³y œwiat
i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu
stworzeniu.”

Bardzo mnie zauroczy³ pielgrzym-
kowy zapa³ naszego Œwiêtego. Za-
fascynowa³ mnie sw¹ wszechstron-

noœci¹ i niezwyk³¹ kontaktowoœci¹.
Za Jego przyk³adem w moim ¿yciu
kap³añskim organizowa³em wiele

pielgrzymek. Pamiêtam
tê pierwsz¹ – z ministran-
tami z Zubrzycy Górnej.
To by³ rok 1964. Autobu-
su nie mo¿na by³o wyna-
j¹æ. Wszystko by³o pañ-
stwowe. PRL by³o nie-
przychylne dzia³alnoœci
Koœcio³a. Zorganizowa-
³em piêæ furmanek i 40

ministrantów jecha³o wozami 25 km
do Chabówki, a stamt¹d poci¹giem
do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Dalsz¹ moj¹ parafi¹ by³y Zebrzydo-
wice. Tam zapragn¹³em z m³odzie¿¹
zwiedziæ Bieszczady. Uda³o mi siê
wynaj¹æ autokar dziêki œmia³oœci
Dyrektora wadowickiego Przewozu.
Modli³em siê by na ¿yczliwego nam
Dyrektora ktoœ nie doniós³ do w³adz
partyjnych. Dziêki Bogu uda³o siê
wyjœæ bez powik³añ.

Zauwa¿y³em, jak to nasze wspól-
ne podró¿owanie owocowa³o. Do-
dawa³o entuzjazmu. Anga¿owa³o do
realizacji wspólnych planów. Do
wspó³pracy parafialnej. To doœwiad-
czenie mobilizowa³o mnie do orga-
nizowania dalszych pielgrzymek
wœród tych ludzi, do których Metro-
polita krakowski mnie pos³a³. Tak¿e
w Wadowicach. Du¿o wyje¿d¿a³em
i wci¹¿ podró¿ujê. Nawet niektórzy
parafianie krêcili g³owami i mówili:

Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie b³. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy, w œrodê –
wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezbi-
tera, w sobotê – Œwiêto œw. Benedykta,
opata i patrona Europy.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

„Czy nie za czêsto te wyjazdy?”
W naszych czasach nie ma proble-
mu z wynajêciem autokaru. Jest ich
pod dostatkiem. Kiedy, dok¹d  i ile
siê chce. Dziêki zrealizowanym piel-
grzymkom bardzo du¿o pozna³em
sakralnych miejsc. Wiele te¿ nauczy-
³em siê i wci¹¿ siê uczê od ludzi,
z którymi jeŸdzi³em. Bardzo za tê na-
ukê Bogu i pielgrzymom dziêkujê.

Kiedy trzy lata temu przeszed³em
na emeryturê, a Bóg dalej obdarza
mnie zdrowiem – wci¹¿ podtrzymu-
jê moje tradycje pielgrzymkowe.
Nieustannie mam z kim i gdzie wy-
je¿d¿aæ. Jestem wdziêczny ksiê¿om,
a zw³aszcza ks. Proboszczowi za to,
¿e mi u³atwiaj¹ pielgrzymowanie.
Nie wynajduj¹ przeszkód, ani te¿ nie
opanowuje ich zazdroœæ – lecz chêt-
nie wspó³pracuj¹. Ceniê sobie tê po-
stawê i bardzo za ni¹ dziêkujê.

Jak co roku parafia nasza z Zespo-
³em Pielgrzymkowym, którym kie-
ruje ks. Adam Garlacz – organizuje
piesz¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê w
dniach od 14 do 19 lipca. Jest to ju¿
jubileuszowa, trzydziesta p¹tnicza
droga do Królowej Polski. W prze-

ci¹gu tych lat ró¿na liczba ludzi bra-
³a w nich udzia³. Od 200 do 800.
Najliczniejsza by³a w Roku Jubile-
uszowym 2000. W tym roku piesze,
wadowickie pielgrzymowanie ma
szczególny cel. Odbywa siê ono na
rok przed Œwiatowym Dniem M³o-
dzie¿y. Przysz³oroczny lipiec bêdzie
w Krakowie rozbrzmiewa³ ró¿nymi
jêzykami. Po³udniowa Polska nape³-
ni siê milionowymi rzeszami m³o-
dych ludzi. Bêdzie to œwiêto m³o-
dych z ca³ego œwiata. Bo¿e Mi³osier-
dzie z Jego Aposto³ami – œw. Fau-
styn¹ i Janem Paw³em II bêdzie pa-
tronowa³o historycznym dniom.
Wielokrotnie œw. Jan Pawe³ II pa-
trz¹c na m³odych – mówi³ do nich:
„Jesteœcie moj¹ si³¹ i nadziej¹ Ko-
œcio³a.”

Mam serdeczn¹ proœbê. Wszyscy,
którzy czytacie te s³owa w³¹czcie siê
w wadowickie pielgrzymowanie.
Poczujcie siê zaproszeni do udzia³u.
Niech wysi³ek i trud pielgrzymi prze-
kszta³ci siê w ¿arliw¹ modlitwê
w intencji b³ogos³awieñstwa Bo¿e-
go na Œwiatowe Dni M³odzie¿y
w Krakowie 2016 roku.

Przypominamy, ¿e w okresie wakacji, tj. od 29 czerwca do 30 sierpnia,
z racji urlopów ksiê¿y, w niedziele i œwiêta nie bêdzie Mszy œw. o godz. 13.30,
natomiast w tygodniu Msze œw. bêd¹ o godz. 6.00, 8.00 i 18.00. Dy¿ur Ksiê-
dza w kancelarii w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. od 9.00 do 10.00 i po
po³udniu od 16.30 do 17.30. Katecheza przed sakramentem Chrztu œw. w pi¹-
tek przed I i III niedziel¹ miesi¹ca o godz. 19.00.

Pielgrzymka na Dolny Œl¹sk cz. II zakoñczenie

Ze Œwidnicy jedziemy do Ksi¹¿a,
do najwiêkszego ze œl¹skich zam-
ków wznosz¹cych siê na skraju skal-
nego cypla, podciêtego z trzech stron
dolin¹ Pe³cznicy. Warownia zosta³a
zbudowana w XIII wieku przez ksiê-
cia Bolka I, ale jej dzisiejszy wygl¹d
to efekt kilku powa¿nych przebu-
dów i rozbudów, maj¹cych miejsce
w kolejnych wiekach.

Z parkingu przez stary park, gdzie
zaczynaj¹ kwitn¹æ rododendrony
idziemy do zamku. Po zabytkowym
wnêtrzu, zachowanym jedynie
w niewielkiej czêœci, oprowadza nas
Pani Przewodnik. Najwspanialsza
jest Sala Maksymiliana z baroko-
wym wystrojem i wyposa¿eniem.
W pozosta³ych pomieszczeniach
ogl¹damy zabytkowe meble, piêkne
dekoracje œcian i marmurowe ko-
minki. Zwiedzanie koñczymy na
niezwykle piêknych i roz-
leg³ych tarasach wysadzo-
nych bukszpanowymi
¿ywop³otami.

Ostatnim miejscem piel-
grzymowania jest Lubi¹¿.
W po³owie XII wieku
Ksi¹¿e Boles³aw Wysoki
sprowadzi³ tutaj cyster-
sów, którzy w kolejnych
wiekach rozbudowali
klasztor i kompleks budyn-

ków. Fasada klasztoru ma 223 m d³u-
goœci, a kubatura równa siê niemal
trzem Wawelom. Niestety rozwój
opactwa zosta³ przerwany w 1810
roku, gdy rz¹d pruski skonfiskowa³
maj¹tek cystersów, przekszta³caj¹c
klasztor w szpital wojskowy, a póŸ-
niej w zak³ad dla ob³¹kanych arysto-
kratów. W czasie II wojny œwiatowej
mieœci³a siê tu fabryka sprzêtu pre-
cyzyjnego.

Dzisiaj potê¿ne zabudowania s¹
mozolnie restaurowane i udostêpnia-
ne do zwiedzania.  Wêdrówka
z przewodnikiem po klasztornych
komnatach ograniczona jest w³aœci-
wie do jadalni opata, refektarza i Sali
Ksi¹¿êcej, w której zachowa³y siê
wspania³e freski. Wieczorem docie-
ramy na nocleg do Trzebnicy. Wiele
osób udaje siê do bazyliki na Apel
Jasnogórski. (ci¹g dalszy na str. 7)


