(ci¹g dalszy ze str. 7)

Koszary wojskowe przy ul.
Lwowskiej oraz „Podhalanin” przy
ul. Wojska Polskiego wci¹¿ przypominaj¹ nam tê piêkn¹, pu³kow¹ kartê. To ju¿ jednak jest historia. To
by³o, ale ju¿ siê minê³o.
Przez szereg lat œwiêto pu³kowe
organizowa³ Pan p³k Oremus wraz
z Urzêdem Miasta. Bazylika w tym
dniu wype³nia³a siê delegacjami
kombatanckimi oraz pocztami sztandarowymi Szkó³ i Zwi¹zków. Msze
œw. z podnios³ym kazaniem najczêœciej sprawowa³ ks. bp Albin Ma³ysiak lub ks. infu³at Kazimierz Suder. W tym roku ju¿ tej uroczystoœci nie by³o.
Starzejemy siê. Przechodzimy do
historii. Patrz¹ na nas jak na zabytki dawnej epoki. Tamte dni bez-

powrotnie minê³y, tak jak przeminê³a epopeja Œwiêtego Wadowiczanina Jana Paw³a II.
W tym roku w sobotnie, sierpniowe, upalne popo³udnie na rynku wadowickim zuchy i harcerze Hufca
Ziemi Wadowickiej wype³nili piêkne zadanie, by na nowy sposób
przybli¿yæ tamte historyczne dni.
Rozdaj¹ kartki, próbuj¹ zrekonstruowaæ ubiorem sierpniowe dni. Na
ostatek staj¹ z kwiatami pod tablic¹
wmurowan¹ w œcianê koœcio³a
i piêknym uk³onem oddaj¹ ho³d bohaterskim Polakom. Patrz¹c na m³odzieñcz¹ pracê harcerzy – mam dla
nich uznanie, bo w ten sposób daj¹
wyraz prawdzie, ¿e Wadowice pamiêtaj¹. Choæ tyle lat minê³o od tamtych dni – pamiêæ w Wadowicach
jest wci¹¿ ¿ywa.
Ks. Infu³at

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

Chrzest Œw.

Henryk W³adys³aw Reciak, syn Krzysztofa i Ma³gorzaty
Amelia Julia Opyrcha³, córka Adriana i Martyny
Zofia Stopka, córka Macieja i Martyny
Diana Kuku³a, córka Marcina i Moniki
Blanka Petronela Panek, córka Piotra i Barbary

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Józefa Wojtas, ur. 1926 r., zam. Os. XX-lecia
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19. Niedziela Zwyk³a

PIERWSZE CZYTANIE

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZ LISTUŒWIÊTEGO

Z PIERWSZEJ KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ

PAW£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:

1 Krl 19, 4-8

Ef 4, 30 - 5, 2

Cudowny pokarm przywraca si³y Eliaszowi

Naœladowaæ Boga, który objawi³ swoj¹
mi³oœæ w Chrystusie

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

EWANGELIA: J 6, 41-51

Chleb ¿ywy, który zst¹pi³ z nieba

19. Niedziela Zwyk³a - 9 sierpnia 2015
1. W ramach „radosnego czwartku” w tym tygodniu wyjazd do
¯ywca.
2. W pi¹tek o godz. 19.00 pouczenie przedchrzcielne.
3. W sobotê Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym.
W tym dniu œwiêcimy ziele.
4. Zapraszamy na pielgrzymki:
- Na rocznicê œmierci œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu 14 sierpnia.
Wyjazd godz. 6.45. Koszt 20 z³.
- Na uroczystoœci maryjne do Kalwarii w pi¹tek 14 sierpnia. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt 10 z³.
- Na Apel Jasnogórski w niedzielê
16 sierpnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt 35 z³.
- 2-dniowa pielgrzymka zachodni¹
granic¹ Polski, m.in. Szczecin, Kamieñ Pomorski w terminie 24 – 25
sierpnia 2015r. Koszt 400 z³.

- W ³¹cznoœci z II Pielgrzymkê
Czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia do
£agiewnik jedziemy w niedzielê 23
sierpnia. Wyjazd godz. 10.00.
Koszt 20 z³.
- Zapowiadana 10-dniowa pielgrzymka do W³och w dniach od
6 do 15 wrzeœnia odbêdzie siê od
21 do 27 wrzeœnia /od poniedzia³ku
do soboty/. Zainteresowanych
zmian¹ prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.
5. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Wawrzyñca,
diakona i mêczennika, we wtorek –
wspomnienie œw. Klary, dziewicy,
w czwartek – Œwiêto Najœwiêtszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej, w pi¹tek – wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika. ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba.
Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki.
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P. Ania – ró¿aniec jest bardzo wa¿-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

P. Halina – dla niej bardzo wa¿ny
jest ró¿aniec. Daje moc i ukojenie.
Tej mocy ró¿añca doœwiadczy³a
w ciê¿kiej chorobie, przesuwaj¹c paciorki ró¿añca, z ¿arliwoœci¹ powtarzaj¹c: Zdrowaœ Maryjo… To Maryja, wiara w Jezusa Chrystusa pomog³a jej wyjœæ z choroby. P. Anna
– wszystko zawdziêcza modlitwie,
dziêkuje za ka¿dy prze¿yty dzieñ.

ny, ale zachêca, by wiêcej osób modli³o siê razem. Razem mo¿na wymodliæ wiêcej. Ka¿dy ma swój krzy¿
i musi potrafiæ go znosiæ. Ks. Zbigniew – obj¹³ now¹ parafiê na Orawie. Mówi o serdecznym powitaniu
przez pobo¿nych górali. Do zobaczenia 16 sierpnia.

j¹cego na ziemi wadowickiej 12.
Pu³ku Piechoty. Przypominamy
sobie, ¿e 1 sierpnia 1920 roku
wadowicki Pu³k stoczy³ z Rosjanami zwyciêsk¹ bitwê o Leszniów. Chc¹c upamiêtniæ to wydarzenie dzieñ ten wybrano na
œwiêto pu³kowe. Z kolei 1 sierpnia 1924 roku na wadowickim
rynku odby³a siê uroczystoœæ
przekazania 12 Pu³kowi Piechoty nowego sztandaru ufundowanego przez miasta: Wadowice,
Andrychów i Kalwaria. W czasie
II wojny œwiatowej spadkobiercami
12 Pu³ku Piechoty by³y partyzanckie
oddzia³y Armii Krajowej: 12 p.p. AK
Grupy Operacyjnej „Œl¹sk Cieszyñski” oraz podobny pu³k w obwodzie
bocheñskim.

Przemija
Pierwszy sierpieñ. Godzina W. To
ju¿ 71 lat minê³o od bohaterskiego
zrywu naszej Ojczyzny. Dla m³odych to bardzo odleg³a historia.
W naszym mieœcie przez ca³e lata
³¹czymy pierwszy sierpieñ – pocz¹tek Powstania ze œwiêtem stacjonu-

Rozalia Borkowska
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 10 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Jucha
8.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Andrzej Sordyl, Ludwika i Andrzej
Sordyl, Bronis³awa i Stanis³aw Grad
Œp. Józef Puc - 6 r.œm.
Wtorek 11 sierpnia
6.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
7.00 Œp. Irena Galas
18.00 Œp. Kazimiera i Adam Grodniccy
Œp. Adam Kêdziora - 9 r.œm.
Œroda 12 sierpnia
6.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
8.00 Œp. Barbara Matuszyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy
- O cud uzdrowienia dla Slawomira za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Miros³awa Zadora - 1 r.œm.
Œp. Tadeusz Popardowski
Œp. Janina Witek
Œp. Marian Daruk
Œp. Marian i Maria
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Leszek Pi¹tek
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Marek Ziemba
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Andrzej Pitu³ej
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Mieczys³aw Nowak

-6-

Œp. Robert Sediwy
Œp. Zdzis³aw Kowalski
Œp. Irena Zaj¹c
Czwartek 13 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Jucha
8.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. Marian Daruk
Pi¹tek 14 sierpnia
6.00 Œp. Andrzej Pawlik
8.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla ca³ej rodziny
Antolaków
18.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Antoni Furdzik
Sobota 15 sierpnia
Wniebowziêcie NMP
6.00 Œp. Czes³aw, Wiktoria, Jan Bernaœ
7.30 Œp. Jan Ga³uszka
Œp. Kazimierz Sat³awa
9.00 Dziêkczynna za 55 lat ma³¿eñstwa z proœb¹
o b³. Bo¿e i opiekê Maryi dla Marii
i Feliksa
00
9.
Roków: Œp. Józef Medoñ - 18 r.œm.
i zmrali z rodziny
10.30 Œp. Jan - 20 r.œm.
12.00 W int. Krystyny i Tadeusza - w 10 r. œlubu
o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
19.00 Œp. Jan, Irena, Anna

Czas to ³aska
Najczêœciej powtarza siê stare porzekad³o, ¿e „czas to pieni¹dz”. W³aœciwszym jednak okreœleniem jest, ¿e
czas to ³aska dana przez Boga. Ka¿dy czas, czy to jako pora roku, czy
jako okres ¿yciowy, mo¿e byæ radosny i bardzo po¿yteczny, a tak¿e
piêkny. Niejednokrotnie mówi siê, ¿e
najpiêkniejszym miesi¹cem jest maj.
Inni powiadaj¹, ¿e lipiec – ze swymi
upa³ami. Jest to czas wakacyjny,
okres urlopów – to dopiero frajda.
S¹ te¿ tacy, którzy stanowczo
twierdz¹, ¿e z³ota jesieñ z wielk¹
gam¹ kolorów to jest s³odki czas.
Mo¿na te¿ spotkaæ takich, którzy na
te poprzednie wywody machaj¹ rêk¹
– bo dla nich liczy siê potêga zimy:
z du¿ymi œniegami i silnymi mroza-

mi. To mo¿liwoœæ bia³ego, narciarskiego szaleñstwa. Ka¿da pora roku
jest piêkna i bardzo po¿yteczna.
Dotyczy to równie¿ i poszczególnych okresów ¿ycia ludzkiego.
Pocz¹wszy od okresu prenatalnego, a skoñczywszy na staroœci.
Ka¿dy ludzki okres to szansa zdobywania nowych wartoœci i rozwoju osobowoœci.
Równie¿ ka¿dy zawód oraz powo³anie jest piêkne i bardzo po¿yteczne. Mo¿e s³u¿yæ chwale Bo¿ej i po¿ytkowi ludzkiemu. Daje mo¿liwoœæ
owocnej wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹,
a przez to staje siê drog¹ coraz wiêkszej dojrza³oœci.
Wspó³czeœnie jesteœmy œwiadkami
niezwyk³ego deprecjonowania pos³ugi kap³añskiej. Z ogromn¹ satysfakcj¹ przytaczam
œwiadectwo spisane
przez mieszkankê
£opusznej, Pani¹ Danutê Luberdê w ksi¹¿ce „Jackowa zagroda”. Dotyczy ono naszego parafianina,
ks. kanonika Paw³a
Potocznego, który by³
tam Proboszczem:

Niedziela 16 sierpnia
6.00 Œp. Marian Daruk
7.00 Roków: Œp. Stanis³aw Pi¹tek
7.30 Œp. Ewa Karamañska - 3 r.œm.
Œp. Tadeusz ¯arów - 28 r.œm.
00
9.
10.30 Œp. Henryk Pietraszewski - 5 r.œm.
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Kazimiera Witek

(ci¹g dalszy na str. 4)
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rodziców zabiera³ ich na wycieczki
piesze w góry. Interesowa³ siê ich
osi¹gniêciami, które potem z wielk¹
radoœci¹ og³asza³ w koœciele. Sam
zarazi³ siê naszymi górami, ci¹g dalszy to wyprawy na górskie msze niedzielne, które organizowa³ na polanach w Gorcach. Sz³y na te msze
osoby w ró¿nym wieku - od maleñkich dzieci po ca³kiem starsze osoby, nawet psy by³y grzeczne. Te niedziele by³y œwiêtem gór i ludzi, którzy po mszy odpoczywali wspólnie
na ³onie przyrody i cieszyli siê sob¹.
Wspólnie prze¿ywaliœmy majówki,
które ksiêdza zwyczajem odprawialiœmy przy kapliczkach rozrzuconych po ca³ej wsi. Ksi¹dz zapowiada³, gdzie idziemy - przez ca³y maj,
co niedzielê nawiedzaliœmy inn¹ kapliczkê. I tak Ksi¹dz wyprowadzi³
ks. Infu³at
Koœció³ na wieœ. cdn

(ci¹g dalszy ze str. 3)

„Nie jestem w stanie napisaæ: urodzi³ siê... umar³. Mo¿e póŸniej. Teraz mogê tylko napisaæ, kim dla nas
by³. Piszê te s³owa w dniu jego pogrzebu - ktoœ ze spo³ecznoœci wiejskiej powiedzia³ na cmentarzu:
ksi¹dz Tischner by³ m¹dry, ksi¹dz
Pawe³ by³ œwiêty. I tak sobie spoczywaj¹ razem na naszym ma³ym cmentarzu - mentor i uczeñ, obok siebie.
Ksi¹dz Pawe³ taki by³ – dla wszystkich. Chodz¹ca, uœmiechniêta dobroæ. S³uchacz, jakich siê teraz nie
spotyka, ca³a postaæ i oczy s³ucha³y,
¿eby pomóc, poradziæ. Wielu tego
doœwiadczy³o, ³¹cznie ze mn¹.
A przy tym taki skromny - nic na pokaz. O wielu dobrych uczynkach
wiedzieli tylko on i potrzebuj¹cy
pomocy.
Kiedy do nas przyszed³, uj¹³ nas na
wstêpie przede wszystkim
kazaniami. Od tego siê zaczê³o - mówi³ krótko, ale
ka¿de kazanie zawiera³o tak
g³êboki sens, ¿e zastanawialiœmy siê, sk¹d Mu siê to bierze. I to nie by³y tylko s³owa, On tak ¿y³ i uczy³ ¿yæ
innych. Pocz¹wszy od najm³odszych, którym poœwiêca³ du¿o czasu, nawet
w czasie wakacji. Z pomoc¹
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wdziêcznoœæ, ale te¿ wdziêcznoœæ
Stró¿ów Jasnej Góry oo.Paulinów za
Jego oddanie i poœwiêcenie dla Maryi i dla nas. Powiedzia³, ¿e jesteœmy
jedyn¹ w Polsce, tzw. Grup¹ Pielgrzymów Apelowych, a ks. Infu³at
wiedzie nas od Matki Nieustaj¹cej
Pomocy do Matki Czêstochowskiej.
Gdyby nie Ksi¹dz Infu³at, to czy nasze pielgrzymowanie trwa³oby do
dziœ? Bóg zap³aæ Ksiê¿e Infu³acie!
Lipiec to miesi¹c, w którym codziennie przybywaj¹ rzesze pieszych
pielgrzymów z kraju i z zagranicy,
a gromadz¹ siê na wieczornej modlitwie apelowej, by oddaæ czeœæ Ukochanej Matce.
Odmawiaj¹c ró¿aniec pielgrzyma rozwa¿amy Tajemnice Œwiat³a, odpowiadamy na pytanie: „Co
nam pomaga w trudne dni, jak je
prze¿yæ?” Pielgrzymi sk³adaj¹
œwiadectwa. (ci¹g dalszy na str. 7)

Zabezpieczeni
16 lipca – to Œwiêto Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, Matki Bo¿ej z Góry
Karmel. Znak Szkaplerza – to jakby
p³aszcz opieki Maryi, pod który mo¿emy siê schroniæ przed niebezpieczeñstwem, to tak¿e zabezpieczenie,
byœmy nie utonêli poch³oniêci przez
fale codziennoœci, to znak zewnêtrzny przynale¿noœci do Maryi, znak
si³y. Œwiêty Jan Pawe³ II zawsze
nosi³ ten szczególny znak. Wymowna jest symbolika Szkaplerza. Czêœæ
spadaj¹ca na plecy oznacza poddanie siê woli Bo¿ej. Przednia, na piersiach, przypomina, ¿e serce cz³owieka nale¿y do Boga, ¿e pa³a do Niego mi³oœci¹.
Noszenie Szkaplerza zobowi¹zuje nie tylko do modlitwy, ale te¿ do
czynienia uczynków mi³osiernych.
Matce Bo¿ej Szkaplerznej dziœ dziêkujemy za dar œw. Jana
Paw³a II i zawierzamy
wszystkie nasze sprawy.
Ks. inf. Jakub Gil sprawuje Mszê œw. w intencji
pielgrzymów apelowych.
Na nasz¹ proœbê o. Eustachy Rakoczy modli siê
o wszelkie dary Ducha œw.
dla Ksiêdza Infu³ata z okazji zbli¿aj¹cych siê imienin.
Wyra¿a nasz¹ ogromn¹
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