Wêdrówka
Prze¿ywamy czas wakacji – dni
zwiedzania i odwiedzania. Z miejsca
na miejsce… Biorê wraz z dzieæmi
szkolnymi udzia³ w wyjazdach „radosnych czwartków”. Podczas nich zapoznajemy siê z histori¹ ró¿nych zamków. Szósty wakacyjny czwartek, którego celem by³o zwiedzanie skansenu
w Wygie³zowie i zamku w Lipowcu,
gimnazjalistka Gabrysia Warmuz tak
opisuje: „Wraz z nami zwiedzaj¹cymi
domki z dawnych czasów szed³ ma³y
kocurek. Przypomina³ nam, ¿e w dawnych chatach zawsze by³y psy i koty.
Ruiny zamku w Lipowcu – w³asnoœæ
Biskupa Krakowskiego – jego bogat¹
historiê przewodnik wyczarowa³ piêknym opowiadaniem.”
Ludzie mali i duzi podczas wakacji
wêdruj¹. Mog¹ byæ i smutne podró¿owania. W poniedzia³ek 17 sierpnia biorê udzia³ w pogrzebie œp. s. Stelli, 39letniej Siostry Nazaretanki. Dwa lata
katechizowa³a dzieci w wadowickiej

szkole. Poprzednie lata by³a nauczycielem religii w innym miejscowoœciach.
Mia³a bardzo dobry kontakt z wychowankami. Zawsze otwarta i bardzo
uœmiechniêta. Rozeœmiana, radosna Siostra. Przez ostatnie miesi¹ce niejednokrotnie nawiedza³a szpital. Zmaganie siê
z nowotworem by³o jej udzia³em. ¯y³a
pomiêdzy nadziej¹ i rozterk¹. Msza pogrzebowa w kaplicy Sióstr Nazaretanek
na Kurdwanowie odznacza³a siê wyj¹tkowym zaufaniem w Bo¿¹ Opatrznoœæ.
Na cmentarzu salwatorskim podczas jej
pochówku – p³aka³o niebo, ale równie¿
pe³ne ³ez by³y oczy jej rodziny, jak równie¿ Sióstr zakonnych. W tym p³aczu
wyra¿a³a siê nasza bezradnoœæ wobec
choroby, a równoczeœnie pokorna proœba do Boga o przyjêcie tak trudnej woli
Bo¿ej.
Ka¿dy cz³owiek wci¹¿ jest w drodze.
Prze¿ywa radoœæ i ciê¿ar wêdrowania.
S¹ w ¿yciu ka¿dego z nas bardzo lekkie
i ³atwe ¿yciowe szlaki. Nie omijaj¹ jednak cz³owieka trudne, bardzo wyczerpuj¹ce ¿yciowe zmagania. ks. Infu³at

2-dniowa pielgrzymka do Warszawy
Sobota 19 wrzeœnia Wyjazd godz. 6.00. Zwiedzanie: œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej, Park £azienkowski, Trakt Królewski, Plac Pi³sudskiego, Grób Nieznanego
¯o³nierza, Pa³ac Kultury i Nauki. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja i nocleg.
Niedziela 20 wrzeœnia Msza œw. Œniadanie. Zwiedzanie: Stare Miasto /Katedra
Polowa, Plac Zamkowy/, Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Pow¹zks. Infu³at
kowski. Koszt 230 z³.
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21. Niedziela Zwyk³a

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊJOZUEGO

TEGO PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN: Ef 5, 21-32
Mi³oœæ ma³¿eñska naœladowaniem mi³oœci
Chrystusa i Koœcio³a

Joz 24, 1-2a.15-17.18b

Przypomnienie powo³ania narodu

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

EWANGELIA: J 6, 54.60-69 S³owa ¿ycia wiecznego

21. Niedziela Zwyk³a - 23 sierpnia 2015
5. W sobotê 29 sierpnia pielgrzymka S³u¿by Liturgicznej i Ruchu
Œwiat³o ¯ycie do Kalwarii Zebrzydowskiej.
6. W nastêpn¹ niedzielê (30 sierpnia) o godz. 12.00 zostanie odprawiona na Leskowcu Msza œw. dziêkczynna za dar pieszej pielgrzymki na
Jasn¹ Górê oraz w intencji wszystkich, którzy wspomogli pielgrzymkê. Zapraszamy uczestników oraz
wszystkich przyjació³ pielgrzymki.

1. W œrodê spotkanie Wspólnoty
Stra¿y Honorowej o godz. 16.30.
2. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Suchej
Beskidzkiej.
3. Serdecznie dziêkujemy wszystkim osobom, które bra³y udzia³
w asyœcie kalwaryjskiej 14 sierpnia.
4. W pi¹tek 28 sierpnia pielgrzymujemy do £agiewnik. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

PODZIÊKOWANIE
Decyzj¹ Ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza - Metropolity Krakowskiego ks. Piotr Wiktor koñczy pos³ugê duszpastersk¹ w naszej parafii.
Zosta³ on skierowany do parafii œw. Micha³a Archanio³a w Zubrzycy Górnej
w dekanacie Jab³onka.
Ksiêdzu Piotrowi sk³adamy serdeczne podziêkowanie za 5 lat pos³ugi duszpasterskiej w naszej parafii. Dziêkujemy za ka¿d¹ sprawowan¹ Eucharystiê, za
m¹dre i pouczaj¹ce s³owa, za pos³ugê w konfesjonale, opiekê nad chorymi,
szerzenie kultu œw. Jana Paw³a II, katechizacjê naszej m³odzie¿y oraz wspania³¹ i odpowiedzialn¹ wspó³pracê jako senior ks. wikariuszy w naszej parafii.
¯yczymy Ksiêdzu Piotrowi dobrego zdrowia, radoœci, ¿yczliwoœci ludzi
w dalszej kap³añskiej drodze, a tak¿e realizacji osobistych pragnieñ.
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Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz
wraz z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami

B³ogos³awieni czystego serca cz. I
Pod takim has³em wêdrowa³a
w dniach 14-19 lipca do Czarnej Madonny jubileuszowa XXX Piesza
Pielgrzymka z Wadowic na Jasn¹
Górê. Tegoroczna pielgrzymka by³a
DZIÊKCZYNIENIEM za trzydzieœci lat wadowickiego pielgrzymowania, za œwieckich organizatorów i za
duchownych – ksiê¿y przewodników, kap³anów wspó³pracuj¹cych,
kleryków i siostry zakonne oraz
PRZYGOTOWANIEM do Œwiatowych Dni M³odzie¿y 2016. Ca³a atmosfera tych specyficznych rekolekcji w drodze przesycona by³a tymi
dwoma tematami i jak przysta³o na
Jubileusz – by³o œwi¹tecznie i z niespodziankami.
Zaczê³o siê ju¿ z momentem Wyjœcia, gdy – po latach posuchy w tym
wzglêdzie – prze¿ywaliœmy uroczystoœæ zaœlubin Natalii i Mateusza, którzy poznali siê na pielgrzymce i postanowili rozpocz¹æ wspóln¹ wêdrówkê przez ¿ycie zawieraj¹c zwi¹zek ma³¿eñski na pocz¹tku drogi na
Jasn¹ Górê. Szafarzem ich Sakramentu Ma³¿eñstwa by³ ks. bp Grzegorz Ryœ, którego s³owa do M³odych zapad³y g³êboko w serca
wszystkich pielgrzymów-ma³¿onków, tak¿e tych przysz³ych. A hymn
„O Stworzycielu Duchu przyjdŸ”
zabrzmia³ w Bazylice ONMP wy-

j¹tkowo uroczyœcie i radoœnie, wyœpiewany przez ok. 400-tu pielgrzymów i pewno drugie tyle ich bliskich,
uczestnicz¹cych we Mszy œwiêtej,
bêd¹cej pocz¹tkiem 30-tych wadowickich Rekolekcji w drodze.
A jak to na rekolekcjach – podstaw¹
ka¿dego dnia s¹ sta³e punkty programu czyli: Msza œwiêta, modlitwa poranna, œpiew Godzinek, konferencja,
modlitwa ró¿añcowa (w której polecaliœmy swoje i powierzone intencje
pielgrzymowania), œpiew Litanii Loretañskiej, Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, pogodny wieczorek i modlitwa z Apelem Jasnogórskim.
Wszystko to okraszone œpiewem prowadzonym przez fantastyczne i niezmordowane siostry i braci „muzycznych”. A w miêdzyczasie..? Jak to
w drodze – po przyjœciu do ka¿dej
z piêciu miejscowoœci etapowych rozlokowanie na noclegi (wyj¹tkowo
du¿o by³o w tym roku noclegów na
kwaterach prywatnych, w czym niew¹tpliwie zas³uga sprawnie dzia³aj¹cej s³u¿by kwatermistrzowskiej pod
czujnym okiem brata Andrzeja!), k¹piel – w miarê mo¿liwoœci, szybki sen
i intensywny wypoczynek, a rano pakowanie (czemu z ka¿dym dniem
roœnie objêtoœæ baga¿u..?), œniadanie
i... w drogê! cdn
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Siostra Jolanta nr 100 z grupy ¿ó³tej

Poniedzia³ek 24 sierpnia
6.00 Œp. Irena Jarzynka - 17 r. œm. i jej Rodzice
8.00 Œp. Kazimierz Dudziak, s. Franciszek
Œp. Konstanty, Janina, Antoni
i Helena oraz zmarli z rodziny
18.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Œp. Marian Daruk
Wtorek 25 sierpnia
6.00 Œp. Ludwik Zembroñ
8.00 Œp. Kazimierz Kozie³ - 7 r.œm.
Œp. Marian Boda - 9 r.œm.
18.00 Œp. Maria Mika
Œp. Marian Daruk
Œroda 26 sierpnia
6.00 O b³. Bo¿e dla Anny i Tomasza
w 20 r. œlubu
00
8.
W 27 r. œlubu, dziêkczynno-b³agalna
o b³. Bo¿e dla Marii i Grzegorza Kuliszów
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i z
Ziemi Œwiêtej
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Domeniko Puliano
Za zmar³ych:
Œp. Marian Daruk
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Leszek Pi¹tek
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Marek Ziemba
Œp. Barbara Chmura
Œp. Jan Senkiw
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Anna W¹troba
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Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Zdzis³aw Kowalski
Œp. Józef Drewniak
Œp. Franciszek - 27 r.œm.
Œp. Franciszek Cholewa i zmarli z rodziny
Œp. Andrzej ¯arnowski w rocznicê œmierci
Czwartek 27 sierpnia
6.00 Œp. Andrzej Pawlik
8.00 Œp. Marian Daruk
18.00 Œp. Marek Ziemba
Œp. Mieczys³aw Lehferld
Pi¹tek 28 sierpnia
6.00 Œp. Jan Senkiw
8.00 Œp. Marian Daruk
18.00 Œp. Irena Galas
Œp. Kunegunda Filek
Sobota 29 sierpnia
6.00 Œp. Marian Daruk
8.00 Œp. Klara i Józef Koyzar, z rodz. Michalskich
i Koyzar. Alfons Kempiñski
18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
W 30 r. œlubu Jolanty i Bogus³awa Rzyckich
Niedziela 30 sierpnia
6.00 Œp. Marian Daruk
7.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Wcis³o - 1 r.œm.
7.30 Œp. Irena Galas
Œp. Czes³awa Ko³osieñ - 10 r. œm.
9.00 Œp. Jan, ¿ona Janina - 20 r. œm.
10.30 Œp. Jan i Danuta Szwed
12.00 Œp. Marek Mrowiec - 9 r.œm.
19.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski

Kalendarz liturgiczny:
poniedzia³ek – Œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a,
œroda – Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej,
czwartek – wspomnienie œw. Moniki,
pi¹tek – wspomnienie œw. Augustyna,
biskupa i doktora Koœcio³a,
sobota – wspomnienie mêczeñstwa œw.
Jana Chrzciciela.

Kocha kap³añstwo
Chrzeœcijanin to cz³owiek
w drodze. Jest nim zw³aszcza ka¿dy kap³an. Z woli
swego Prze³o¿onego –
ks. Biskupa – przechodzi
przez ró¿ne parafie. Dziêki
tej wêdrówce ma mo¿liwoœæ
poznania ró¿nych sposobów
duszpasterstwa, a tym bardziej mo¿e zapoznaæ siê
z ró¿norodnymi œrodowiskami. S¹ te¿ w naszej diecezji
rejony o mniejszej czy wiêkszej pobo¿noœci.
Ks. Piotr Wiktor w najbli¿szych
dniach przechodzi na Orawê, do
Zubrzycy Górnej. ¯egnamy go ze
smutkiem, bo gorliwa praca kap³añska zwi¹za³a nas z nim. Jest z natury
perfekcjonist¹. To co robi – nie czyni na pokaz. W pracê wk³ada ¿yw¹
wiarê i serdeczn¹ mi³oœæ. Obserwowa³em, jak solidnie prowadzi³ grupy parafialne. A mia³ ich kilka:
Wspólnota Ewangelizacyjna Totus
Tuus, Szko³a Modlitwy œw. Jana
Paw³a II, Szko³a Lektorów, Grupa
o. Pio, opieka nad parafialnym chórem. Widaæ by³o go³ym okiem, ¿e te
grupy s¹ prze ks. Piotra solidnie prowadzone.
W du¿ych zespo³ach kap³añskich
jest znana funkcja ksiêdza seniora.
Jest to jeden z wikariuszy, który
z racji d³u¿szego pobytu w parafii
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lub wiêkszego doœwiadczenia, czy
te¿ wyboru ksiêdza proboszcza –
sprawuje funkcjê koordynatora pracy duszpasterskiej. Przez ostatnie lata
ks. Piotr by³ widocznym Seniorem
naszej wspólnoty kap³añskiej. Widzia³em z jak¹ pieczo³owitoœci¹ tê
funkcjê, która poch³ania wiele czasu, a niekiedy i nerwów – jak realizowa³ z wielk¹ pokor¹. To by³a s³u¿ba dobru wspólnemu. Daleka od tonów rozkazuj¹cych.
Nasz dobrze funkcjonuj¹cy parafialny chór – jego wybra³ na swego
Opiekuna. Kierowa³ siê tym, ¿e piêknie œpiewa, a tak¿e w rodzinie ma
organistów, a nade wszystko, ¿e umie
doceniæ i uszanowaæ ka¿dego. Daleka by³a od niego postawa poni¿ania drugiego. (ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

twy dla rozwoju wiary ka¿dego katolika, a tym bardziej kap³ana.
Ks. Piotr nie tylko mówi³, ale z dzieciêc¹ prostot¹, jak go uczyli Rodzice we Frydrychowicach – modli³
siê. Jestem przekonany, ¿e jest to
najpiêkniejsza cecha odchodz¹cego
z naszej parafii ks. Piotra.
Idzie do parafii œw. Micha³a w Zubrzycy Górnej. Tam przed 53 laty
rozpoczyna³em swoje ¿ycie wikariuszowskie. Spotka³em siê tam niezwykle ¿yczliwych ludzi, o wielkiej,
¿ywej wierze. ¯egnaj¹c ks. Piotra
¿yczê, by pokocha³ go bardzo lud
orawski, bo zas³uguje na to.

Wielk¹ wartoœci¹ kap³ana, któr¹
odkrywaj¹ wierni, jest s³u¿ba w konfesjonale. Tak siê u³o¿y³o, ¿e konfesjona³, w którym spowiadam s¹siaduje z jego s³uchalnic¹. Dostrzega³em, jak chêtnie penitenci podchodz¹
do miejsca, gdzie on spowiada. On
w konfesjonale czeka³ na penitentów,
a nie oni na niego.
Dla mnie jako starego kap³ana
wzruszaj¹cy by³ widok ks. Piotra
modl¹cego siê przed Jezusem
w Najœwiêtszym Sakramencie wystawionym w Cudownej Kaplicy.
W moim d³ugim ¿yciu wiele nas³ucha³em siê kazañ o wa¿noœci modli-

ks. Infu³at

Pielgrzymka do sanktuariów w zachodniej czêœci Polski cz. I
21 listopada 2010 roku kardyna³
Henryk Gulbinowicz powiedzia³:
„Na mapie Ojczyzny, Europy, œwiata znalaz³ siê Œwiebodzin. Chrystus
ma ramiona otwarte na was, ale i na
ca³y œwiat.”
Pierwszym miejscem, które nawiedzamy jest w³aœnie Œwiebodzin.
Z daleka wita pomnik Chrystusa Króla. Pomys³odawc¹, inicjatorem budowy i autorem koncepcji Pomnika jest
pra³at Sylwester Zawadzki. Pomnik
stoi na 16-metrowym kopcu z ziemi
i kamieni, jest obwiedziony 5 pierœcieniami, które symbolizuj¹
zbawcz¹ rolê Chrystusa dla 5 kontynentów. Figura ma 33 metry wyso-

koœci, co symbolizuj¹ 33 lata ¿ycia
Pana Jezusa. Korona ma 3 metry
wysokoœci, symbolizuj¹ce 3 lata publicznej dzia³alnoœci Chrystusa. G³owa ma 4,5 m wysokoœci, ka¿da
z d³oni ma po 6 m d³ugoœci. Wzorowany by³ na pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janerio. Kiedy stajemy przy figurze jesteœmy tacy mali.
Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma piêkn¹ historiê. Jednym z takich miejsc jest Parady¿, który przez
wieki by³ jednym z najwiêkszych
oœrodków polskoœci na zachodnich
kresach Rzeczpospolitej. Wielu opatów znajduj¹cego siê tu klasztoru
odegra³o znaczn¹ rolê w rozwoju
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polskiej kultury. Dzisiaj dawne tradycje zas³u¿onego dla polskoœci tych
ziem klasztoru paradyskiego, kontynuuje w swej dzia³alnoœci Zielonogórsko-Gorzowskie Wy¿sze Seminarium Duchowne, które od 1952
roku mieœci siê w murach tego klasztoru. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
w Gorzowie Wielkopolskim
2 czerwca 1987 roku powiedzia³:
„Wielki wk³ad w rozwój ¿ycia religijnego na tych ziemiach wnios³o
Wasze Seminarium Duchowne,
z którego murów wysz³y zastêpy kap³anów, tak bardzo tutaj oczekiwanych i potrzebnych. Dzisiaj to
wszystko przynosi plon obfity.”
Kolejne miejsce to Rokitno, piêknie po³o¿one nad Jeziorami Lubikowskim i Rokitno. Tu znajduje siê
sanktuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie
S³uchaj¹cej, od 2002 roku koœció³
nosi tytu³ bazyliki mniejszej. To miejsce to nasza baza noclegowa. Jesteœmy zaskoczeni niezwyk³ym przyjêciem przez tamtejszych ksiê¿y, którzy od naszego przyjazdu,
a¿ do wyjazdu otaczaj¹ nas
troskliw¹ opiek¹. Oprowadzaj¹ po bazylice, opowiadaj¹ jej historiê. Najcenniejszym zabytkiem Sanktuarium jest cudowny obraz
NMP Rokitniañskiej, Matki Cierpliwie S³uchaj¹cej,
namalowany na pocz¹tku
XVI wieku. Charaktery-

stycznym akcentem obrazu jest ods³oniête ucho Matki Bo¿ej, co uœwiadamia³o modl¹cym siê Jej Matczyn¹
cierpliwoœæ w wys³uchiwaniu
wszelkich próœb. Sanktuarium jest
centrum kultu maryjnego na Ziemiach Zachodnich, nazywane Czêstochow¹ Zachodu. Przed tym obrazem modlimy siê uczestnicz¹c we
mszy œw., a o godz. 21.00 w Apelu
Jasnogórskim.
Po kolacji dwoma Melexami prowadzonymi przez ksiê¿y wyruszamy, aby zobaczyæ i pomodliæ siê na
buduj¹cej siê Drodze Krzy¿owej rozci¹gaj¹cej siê wœród okolicznych pó³
i ³¹k. Jest to Droga bardzo nowoczesna z ciekawymi rzeŸbami, nie
taka jak widzieliœmy w wielu miejscach naszego pielgrzymowania.
Zastanawia nas, ¿e w tak du¿ym
miejscu kultu maryjnego jest ma³o
pielgrzymów, tylko nasza grupa
i Oaza Rodzin w diecezji. Mo¿e to
dlatego, ¿e pielgrzymujemy w poniedzia³ek i wtorek. cdn
Maria Zadora

