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16. Niedziela Zwyk³a

Ubogaceni wyruszamy dalej id¹c
na Wierch Poroñca, gdzie czeka na
nas autobus. Po drodze otacza nas,
nie zmêczona jeszcze upa³ami, buj-
na wiosenna zieleñ w ró¿nych od-
cieniach. Jad¹c z Wierchu Poroñca
zatrzymujemy siê na Polanie G³o-
dówka. St¹d rozci¹ga siê przepiêk-
ny widok na 76-cio kilometrow¹ pa-
noramê Tatr. Tutaj Tatry widoczne
s¹ jak na d³oni. Widzimy m.in. Gie-
wont, Kasprowy Wierch, Gerlach,
Lodowy Szczyt i wiele innych. Przez
Bukowinê Tatrzañsk¹, Poronin, Z¹b
docieramy do kolejnego wyj¹tkowe-
go miejsca na Podhalu – na Bachle-
dówkê. Nawiedzamy znajduj¹ce siê
tutaj Sanktuarium Matki Bo¿ej Ja-
snogórskiej, którym opiekuj¹ siê

Paulini. Jeden z ojców opowiedzia³

nam historiê powstania Sanktu-

arium. Drewniany misterny wystrój

wnêtrza budzi nasz zachwyt nad

kunsztownoœci¹ wykonawców. By-

liœmy te¿ œwiadkami œlubu w Kapli-

cy. Bachledówka cieszy siê nies³ab-

n¹c¹ popularnoœci¹ wœród m³odych

par, które w³aœnie w tym miejscu

chc¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski.

Bo te¿ miejsce szczególne, a do tego

rozci¹gaj¹ca siê st¹d niepowtarzal-

na panorama Tatr.

W jednym dniu mogliœmy podzi-

wiaæ Tatry w ró¿nych ods³onach,

zostaliœmy przepe³nieni i urzeczeni

ich piêknem. Dziêkujemy ks. Infu-

³atowi za piêkn¹ pielgrzymkê .
Cecylia Wojty³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Stanis³aw ¯muda, ur. 1930 r., zam. ul. Batorego

Œp. Zofia Fidziñska, ur. 1930 r., zam. Os. Wadowity

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

Chrzest Œw. Bart³omiej Edward Zaj¹c, syn Krzysztofa i Katarzyny

Zygmunt Koim, syn Grzegorza i Julii

Maja Wider, córka Sebastiana i Klaudii

Aleksander Tomasz Sarapata, syn Tomasza i Ma³gorzaty
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S³owo na niedzielê

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŒWIÊ-
TEGO PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:

 Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JEREMIASZA

EWANGELIA:  Mk 6, 30 - 34

Ef 2, 13-18Bóg sam ustanowi pasterzy Chrystus jednoczy ludzkoœæ

Jezus dobry pasterz

Jr 23, 1-6

1. Dzisiaj popo³udniu powitamy
pielgrzymów wracaj¹cych z XXX
pieszej pielgrzymki z Wadowic na
Jasn¹ Górê. S³owa serdecznej
wdziêcznoœci i podziêkowania dla
Organizatorów i Sponsorów tego-
rocznej pielgrzymki z Wadowic na
Jasn¹ Górê. Dziêkujemy ks. Adamo-
wi Garlaczowi, g³ównemu Przewod-
nikowi tegorocznej pielgrzymki,
a tak¿e Ksiê¿om, Klerykom, Sio-
strom Zakonnym i Osobom Œwiec-
kim za trud i organizacjê tegorocz-
nego pielgrzymowania.

2. O godz. 16.00 kolejny koncert
w ramach II Papieskiego Festiwalu
Organowego.

3. W tym tygodniu w ramach ra-
dosnego czwartku wycieczka do
Niepo³omic.

4. Msza œw. z poœwiêceniem po-
jazdów w sobotê o godz. 18.00.
Z tej okazji bêdzie mo¿na z³o¿yæ
ofiarê do puszek na rzecz misyjnych
œrodków transportu. Kultura na
jezdni, która wyra¿a siê tak¿e

w przestrzeganiu znaków drogo-
wych, jest obowi¹zkiem moralnym
ka¿dego chrzeœcijanina.

5. W sobotê œwiêto œw. Jakuba,
aposto³a, patrona ks. infu³ata Jakuba
Gila. Polecamy modlitewnej pamiê-
ci osobê Czcigodnego Solenizanta.

6. W przysz³¹ niedzielê 26 lipca
wspomnienie œwiêtych Joachima
i Anny – rodziców Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny i dziadków naszego Zba-
wiciela. Wyrazem naszej chrzeœcijañ-
skiej kultury jest czeœæ i szacunek
oraz pomoc ludziom starszym. Mat-
ce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy pole-
camy ludzi starszych.

7. Wszystkich, którzy pragn¹
uczestniczyæ w asyœcie kalwaryjskiej
– zapraszamy na spotkanie organi-
zacyjne 26 lipca o godz. 16.00
w domu katolickim.

8. Zapraszamy na 10-dniow¹ piel-
grzymkê do W³och w dniach od
6 do 15 wrzeœnia. Szczegó³y przy
zapisie oraz w gablocie.

œwie¿oœci i chroni¹ przed upa³em. Po
oko³o godzinie docieramy do Sank-
tuarium na Wiktorówkach nazywa-
nym Sanktuarium Matki Bo¿ej Kró-
lowej Tatr lub Sanktuarium Matki
Bo¿ej Jaworzyñskiej. Powstanie tego
Sanktuarium wi¹¿e siê z histori¹ ob-
jawienia, które mia³o tu miejsce oko-
³o 1860 roku. Kilkunastoletniej pa-
sterce Marysi Murzañskiej ukaza³a siê
Matka Boska prosz¹c o upominanie
ludzi by nie grzeszyli oraz pokuto-
wali za winy ju¿ pope³nione.

Ró¿ne by³y dzieje tego miejsca
i rozwijaj¹cego siê kultu, które sta³o
siê miejscem pielgrzymek. Obecnie
jest tu niewielki drewniany koœció³,
w którego urokliwym wnêtrzu, w o³-
tarzu g³ównym ozdobionym góralski-
mi wzorami, znajduje siê lipowa fi-
gurka Matki Bo¿ej Królowej Tatr,
ukoronowana papieskimi koronami
2 sierpnia 1999 roku przez kardyna-
³a Franciszka Macharskie-
go. W dzisiejszym dniu Nie-
pokalanego Serca Najœwiêt-
szej Maryi Panny uczestni-
czymy tutaj w koncelebro-
wanej Mszy œw. wspólnie z
pielgrzymami z Rudy Œl¹-
skiej. Motywem przewod-
nim kazania by³a dobroæ
Boga, wywo³a³o to wiele
spontanicznoœci i radoœci
wszystkich uczestników.

Dalszym naszym etapem wêdrowa-

nia jest Rusinowa Polana, na któr¹
podchodzimy oko³o 10 minut. To jest

to! Widok zapiera dech w piersiach.
Przed nami przepiêkna panorama Tatr

Wysokich – zarówno polskich, jak

i s³owackich. Widaæ st¹d Hawran,
Murañ, Gerlach, Ganek, Rysy, Mie-

guszowickie Szczyty i wiele innych.
Tatry w swoim majestacie; tak bliskie

i tak dalekie. Szaroœæ ska³, zieleñ
drzew i jeszcze biel œniegu w ¿lebach,

a przy tym lazur nieba. Na niebie tro-

chê bia³ych chmurek uk³adaj¹cych siê
w niesamowite kszta³ty; przeganiane

lekkim, o¿ywczym wiaterkiem daj¹-
cym poczucie œwie¿oœci. Zasiadamy

przy drewnianych sto³ach i na du¿ych

kamieniach, odpoczywamy i oddaje-
my siê kontemplowaniu piêkna na-

tury – Dzie³a Wielkiego Architekta.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 20 lipca
 6.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Gawryluk
 8.00 Œp. Józef Tatar

O zdrowie i potrzebne ³aski dla
Tadeusza Babik w 80 r. urodzin

18.00 Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Les³aw Babiñski

Wtorek 21 lipca
  6.00 Œp. Józefa Domaszewicz
 7.00 Œp. Les³aw Babiñski
18.00 Œp. Michalina Baran

Œp. Franciszka Koz³owska

Œroda 22 lipca
 6.00 Œp. Jerzy Warcho³ - 3 r.œm.
 8.00 Œp. Marianna i Józef P³ywacz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem
Œw. Jana Paw³a II dla wszystkich dzieci z
rodziny Wolszczaków
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
- Przez wstaweinnictwo MBNP i œw. Jana
Paw³a II o dar uzdrowienia dla Tadeusza
Mazura
- - Przez wstaweinnictwo MBNP i œw. Jana
Paw³a II o cud uzdrowienia dla Emilki
Chowaniak
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Bogumi³a Leœniak - 4 r.œm.
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Józef Tatar
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Czes³aw Byrski i Konstanty Byrski - 15 r. œm.
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny

Czwartek 23 lipca
  6.00 Œp. Andrzej Pawlik
 8.00 Œp. Les³aw Babiñski
18.00 Œp. Kazimiera Witek

Œp. Maria Mika

Pi¹tek 24 lipca
  6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awa

w 80 r. urodzin
 8.00 Œp. Les³aw Babiñski
18.00 Œp. Janina Kochman

Œp. Mieczys³aw Krajewski

Sobota  25 lipca
 6.00 Œp. Kazimiera Witek
 8.00 Œp. Anna Kurowska
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek

Œp. Józef Kowalczyk

Niedziela 26 lipca
  6.00 Œp. Marian Daruk
  7.30 Œp. Stefan i Anna Adamczyk, syn

Józef i ¿ona Maria
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny Grobelny
i jej mê¿a Tadeusza i za zmar³ych z rodzin
Drewniaków, Grobelnych i œp. Anny
Józefowskiej
O zdrowie, b³. Bo¿e dla ks. inf. Jakuba Gila

 9.00 Œp. Piotr Byrski - 13 r.œm., ¿ona Stanis³awa
 9.00 Roków: O zdrowie, b³. Bo¿e dla

ks. inf. Jakuba Gila
10.30 Œp. Józef Seremet - 28 r.œm., syn Jaros³aw
12.00 Œp. Franciszek i Stefania Maj
19.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

Niema mowa rynku wadowickiego

Przez ca³e wieki rynek w miastach
s³u¿y³ do handlu, a tak¿e do uroczy-
stych parad. By³ dobrym miejscem
tworzenia opinii publicznej. Rów-
nie¿ i nasz wadowicki rynek spe³nia³
przed dziesi¹tki lat rolê handlowo-
pokazow¹. Czwartkowe jarmarki
wadowickie œci¹ga³y rzesze z pobli-
skich wiosek. Mo¿na ogl¹daæ stare
zdjêcia, które pokazuj¹ jarmarczny
handel odbywaj¹cy siê na naszym
rynku. Ten plac okaza³ siê za ma³y
bo do sprzeda¿y zbo¿a zaczêto u¿y-
waæ miejsca niedalekiego, jeszcze
dziœ zwanego „zbo¿nym rynkiem”.
Przedwojenne, wojskowe defilady
i powojenne manifestacje mia³y rów-
nie¿ miejsce na tym rynku.

By³ on lustrzanym odbiciem w³adz
zasiadaj¹cych w magistracie. Przed-
wojenny urz¹d patrzy³ na defilady
XII Pu³ku Piechoty. Powo-
jenny, czerwony urz¹d wy-
budowa³ pomnik brater-
stwa broni, a lud zgroma-
dzony z pobliskich zak³a-
dów i szkó³ skandowa³ na
nim proletariackie has³a.

Po latach zniewolenia na-
sta³y lata wolnoœci. Zniknê-
³a stacja benzynowa. Po-
mnik przyjaŸni pogrzebano
na cmentarzu wojskowym.

Równie¿ wykurzono kramy jar-
marczne, z wyj¹tkiem odpustowych.
Rynek zacz¹³ przybieraæ œwi¹teczny
charakter. Od czasów œmiertelnej
choroby naszego Najwiêkszego Ro-
daka – koniec marca 2005 roku, gdy
na mszach gromadzi³y siê ogromne
rzesze wadowiczan i pielgrzymów –
zamkniêto przed koœcio³em drogê dla
samochodów. Ruch samochodowy
przed koœcio³em bardzo utrudnia³
uczestnictwo w nabo¿eñstwach. To,
co przedtem by³o niemo¿liwe – cho-
roba Papie¿a spowodowa³a za coœ
naturalnego – nie mog¹ auta
wje¿d¿aæ w ludzi.

Po kilku latach, dziêki dotacji unij-
nej, magistrat podj¹³ decyzjê o grun-
townej modernizacji rynku. To by³a
taka moda, bo wiele rynków miej-

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek –

wspomnienie b³. Czes³awa, prezbitera,

w œrodê – wspomnienie œw. Marii Magdale-

ny, w czwartek – Œwiêto œw. Brygidy, za-

konnicy, patronki Europy, w pi¹tek – wspo-

mnienie œw. Kingi, dziewicy, w sobotê –

Œwiêto œw. Jakuba, Aposto³a.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

skich w Polsce zmieni³o swoje obli-
cze. W miejsce zieleni i drzew – p³y-
ty granitowe i beton. Powsta³ du¿y,
reprezentacyjny plac nosz¹cy imiê
Jana Paw³a II.

W Wadowicach z powodu s¹siedz-
twa Urzêdu Miejskiego i Plebanii,
rynku i koœcio³a istnieje koniecznoœæ
m¹drej koegzystencji miêdzy obsza-
rem zwanym sacrum – œwiête, a tym,
co okreœla siê profanum – œwieckie.
Dla dobra tak jednej jak i drugiej stro-
ny potrzebne jest twórcze porozu-
mienie. Ha³aœliwoœæ i wrzaskliwoœæ
na rynku w dni œwiête – utrudnia

wiernym skupienie mszalne. Wiel-
kie jarmarki œwi¹teczne z monto-
wan¹ w tym dniu scen¹ i kramami,
a póŸniej rozbieranymi budami han-
dlowymi s¹ czytelnym zgrzytem
proœby Koœcio³a o œwi¹teczny spo-
kój sprzyjaj¹cy refleksji religijnej.
Powtarzane proœby, aby wierni od-
cinali siê od niedzielnego handlu,
s¹ w sposób drastyczny ³amane.
W Wadowicach jarmarki odby-
waj¹ siê w czwartki. Mo¿e wolne
soboty wykorzystaæ do urz¹dzenia
handlu jarmarcznego. Wci¹¿ trze-
ba szukaæ wyjœcia, by wilk by³
syty, a owca ca³a.

Pielgrzymka do Centrum Jana Paw³a II w £agiewnikach

z nawiedzeniem klasztoru Ojców Pallotynów na Kopcu
19 czerwca 2015 roku grupa piel-

grzymów w iloœci 31 osób z ks. inf.
Jakubem Gilem o godz. 13.00 spo-
tka³a siê w autokarze i wyruszy³a
w kierunku Krakowa.

Pierwszym etapem naszej piel-
grzymki by³ klasztor Ksiê¿y palloty-
nów na Kopcu. Prze³o¿ony klaszto-
ru, Rektor Jacek, przyj¹³ nas niezwy-
kle ciep³o i serdecznie. Przedstawi³
nam bardzo dok³adnie historiê Pal-
lotynów i historiê klasztoru na Kop-
cu. W 1909 roku w³aœnie tutaj Aloj-
zy Majewski za³o¿y³ pierwszy dom

pallotyñski w Polsce organizuj¹c od
podstaw gimnazjum mêskie pod
nazw¹ Collegium Marianum. Szko-
³a cieszy³a siê wielkim uznaniem,
a w okresie rozkwitu skupia³a blisko
200 gimnazjalistów. Ten dynamicz-
ny rozwój placówki utrudnia³y dwie
wojny œwiatowe, ale ca³kowite za-
hamowanie dzia³alnoœci edukacyjnej
nast¹pi³o dopiero decyzj¹ polskich
w³adz komunistycznych w 1954
roku. W tym samym czasie równie¿
wiêksza czêœæ obiektu zosta³a ode-
brana ksiê¿om i przeznaczona na

szpital. Dopiero w 1984 roku ca³oœæ
zabudowañ zosta³a zwrócona pra-
wowitym w³aœcicielom i poddana
gruntownemu remontowi.

Nastêpnie Przeor Jacek oprowadzi³
nas po klasztornych pomieszczeniach
i 2 kaplicach, w których s¹ umiesz-
czone w o³tarzach obrazy pod we-
zwaniem Zes³ania Ducha Œwiêtego,
polskiego malarza Adama Styki.

Niezwykle ciekaw¹ czêœci¹ klasz-
toru s¹ pomieszczenia szkolne wy-
posa¿one w najnowoczeœniejsze
urz¹dzenia dydaktyczne. Od trzech
lat Pallotyni prowadz¹ Podstawow¹
Niepubliczn¹ Szko³ê Katolick¹, któ-
ra siê œwietnie rozwija i planuj¹
otwarcie gimnazjum.

Po tym bardzo owocnym spotka-
niu u Ksiê¿y Pallotynów na Kopcu,
o godz. 14.30 wyje¿d¿amy do

£agiewnik. Zwiedzanie Centrum
Jana Paw³a II rozpoczynamy od gór-
nego koœcio³a. Modlimy siê przy su-
tannie Jana Paw³a II naznaczonej
krwi¹ z zamachu13 maja 1981 roku.
Wnêtrze œwi¹tyni emanuje piêknymi
kolorowymi mozaikami autorstwa
uznanego w œwiecie jezuity s³oweñ-
skiego Ivana Rupnika.

W koœciele dolnym zwiedzamy ka-
plicê, a przy p³ycie nagrobnej Œwiê-
tego Jana Paw³a II odmawiamy lita-
niê. O godz. 17.00 bierzemy udzia³
we Mszy œw. koncelebrowanej z
udzia³em ks. inf. Jakuba Gila, trans-
mitowanej przez Telewizjê Polsk¹.

W drodze powrotnej odmawiamy
ró¿aniec i œpiewamy pieœni maryjne.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi, niezmor-
dowanemu Pielgrzymowi, za zorga-
nizowanie pielgrzymki.

Maria i W³odzimierz Marczak

Pielgrzymka do Królowej Tatr i Matki Bo¿ej Czêstochowskiej

13 czerwca 2015 roku z ks. Infu-
³atem Jakubem Gilem pielgrzymuje-
my w Tatry. Jest bardzo upalny
dzieñ, powy¿ej 30 stopni Celsjusza.
Nasz¹ wêdrówkê rozpoczynamy
z polany Zazadnia. Szlak wiedzie
przez Dolinê Filipka oraz czêœciowo
przez Dolinê Z³ot¹. Porastaj¹cy te
doliny las jod³owo – œwierkowy,
a tak¿e przep³ywaj¹ce potoki – Fi-
lipczañski oraz Z³oty daj¹ uczucie


