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23. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Siostra Jolanta nr 100 z grupy ¿ó³tej

i widzowie, a zabawa by³a przednia! Pra-
wie nie do uwierzenia, ¿e wszystko dzia³o
siê w przerwie wyczerpuj¹cego marszu
w upale! To jest w³aœnie si³a pielgrzymki!
cdn

J e z u s  g ³ o s i ³  E w a n g e l i ê  o  k r ó l e s t w i e
i  l e c z y ³  w s z e l k i e  c h o r o b y  w œ r ó d  l u d u
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23. Niedziela Zwyk³a - 6 wrzeœnia 2015

S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊ-
TEGO JAKUBA  APOSTO£A

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA

EWANGELIA:  Mk 7, 31-37 Uzdrowienie g³uchoniemego

Jk 2, 1-5Iz 35, 4-7a Bóg wybra³ ubogich

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcê swego.
Przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê otworz¹

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

1. Dziœ o godz. 17.30 zapraszamy
na nieszpory.

2. W przysz³¹ niedzielê odbêdzie
siê w Kalwarii Zebrzydowskiej
XXIII Pielgrzymka Rodzin. Zapra-
szamy do udzia³u. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt 15 z³.

3. W pi¹tek 18 wrzeœnia pielgrzy-
mujemy do Mogi³y i £agiewnik. Wy-
jazd godz. 13.00. Koszt 20 z³.

B³ogos³awieni czystego serca cz. II

Oczywiœcie wszyscy obowi¹zko-
wo wypoczêci i radoœni, bo z ka¿-
dym kilometrem bli¿ej do Niebieskiej
Matki! A ¿e jakieœ b¹ble na stopach,
asfaltówka na nogach czy „efekt cie-
plarniany” na ramionach?!? Któ¿-
by siê tym przejmowa³? Na posto-
jach zaradz¹ temu siostry pielê-
gniarki lub siostry lekarki – Agata,
Basia lub W³adys³awa, a jak trzeba
to brat Józef podwiezie karetk¹.
Dodatkow¹ atrakcj¹ w drodze jest
pogoda, a w tym roku Opatrznoœæ
obdarzy³a nas deszczem, chmurk¹,
s³oñcem, upa³em, a nawet porz¹dn¹
burz¹! Ale w drodze do Maryi nic
nie jest w stanie pielgrzymom prze-
szkodziæ, chocia¿ pewno niejeden
na widok rozœpiewanej pielgrzym-
kowej gromady, szeleszcz¹cej pele-
rynami w deszczu i burzy – puka
siê w czo³o. Ale kto wie? Mo¿e
i on do³¹czy kiedyœ do nas?

To codziennoœæ pielgrzymki,
a gdzie œwiêtowanie? Ono sz³o w
parze z radoœci¹ dnia ka¿dego! Œwiê-
tem by³o spotykanie w drodze z dru-
gim cz³owiekiem, ¿yczliwoœæ,
uœmiech, gotowoœæ pomocy. Bogu
dziêkujê za ka¿dego „anio³a stró¿a”,
który pomóg³ nieœæ plecak, poda³ ³yk
wody, podzieli³ siê posi³kiem, zapro-

si³ na nocleg. Dziêkujê tak¿e za tych,
którzy otworzyli swe domy, by przy-
j¹æ i niejednokrotnie ugoœciæ po kró-
lewsku, strudzonych pielgrzymów,
bowiem to oni s¹ prawdziwie „b³o-
gos³awieni czystego serca!” Podob-
nie jak Ci, którzy goœcinnie do³¹czali
do nas choæby na chwilê – na parê
kilometrów, na dzieñ czy dwa, ¿eby
ubogaciæ nas swoj¹ obecnoœci¹ i po-
czuæ si³ê pielgrzymowania, które
by³o ich udzia³em rok, dwa, kilkana-
œcie, a czasem nawet kilkadziesi¹t lat
temu. Wœród Goœci byli m.in.: ks. Jan
Sopicki SAC misjonarz pracuj¹cy
w Brazylii, ks. Grzegorz Chrapla
MSF przygotowuj¹cy siê do wyjaz-
du na misje, ks. Pawe³ Tomala neo-
prezbiter z diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej, ks. Henryk Pyka proboszcz
z Ponikwi czy ks. Robert Majka, któ-
ry do³¹czy³ na czas historycznego
meczu. Mecz w Poczesnej Ksiê¿a –
Reszta Œwiata, albo inaczej – Du-
chowieñstwo wspomagane LSO
kontra „cywilni” Pielgrzymi wywo-
³a³ ogromne emocje! Byli profesjo-
nalni sêdziowie, komentatorzy, czir-
liderki, doping i szalona gra zawod-
ników! Wynik 3:0 dla pierwszych,
ale wygranymi byli wszyscy gracze

Chrzest Œw. Weronika Paj¹k, córka Jaros³awa i Zofii

Sophie K¹dzio³ka, córka £ukasza i Darii

Piotr Protasiewicz, syn Grzegorza i Angeliki

Pogrzeb Œp. Józefa Rosenstrauch, ur. 1935 r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Krystyna Waligórska, ur. 1923 r., zam. ul. Iwañskiego

Œp. Jerzy Miarka, ur. 1957r., zam. ul. Barska

Œp. Zofia Karaœ, ur. 1922r., zam. ul. Mickiewicza

Œp. Czes³aw Str¹czek, ur. 1940r., zam. ul. Karmelicka

Œp. Karol Hyziñski, ur. 1935r., zam. ul. Lwowska

Œp. Czes³aw Palenica, ur. 1961r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Stanis³aw Kornaœ, ur. 1947r., zam. ul. Monte Cassino

Œp. Janina Miksztajn, ur. 1932r., zam. Al. MB Fatimskiej

4. W styczniu nasza parafia orga-
nizuje pielgrzymkê do Meksyku.
Wszelkich informacji udziela
ks. Adam. Plan pielgrzymki znajduje
siê te¿ na stronie internetowej parafii.
Zapraszamy.

5. We wtorek – Œwiêto Narodze-
nia Najœwiêtszej Maryi Panny, w œrodê
– wspomnienie b³. Anieli Salawy,
dziewicy.
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Poniedzia³ek 7 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Leszek Pi¹tek
 7.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
 8.00 Œp. Jan Medoñ
12.00 Œp. Rozalia Strojek - 29 r.œm.
18.00 Œp. Irena Galas

Œp. Maria i Miko³aj, zmarli z rodziny
Wtorek 8 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Marian Daruk
 7.30 Œp. Tadeusz Seweryn - 3 r.œm.
 8.00 Œp. Leszek Pi¹tek
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
18.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka

Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œroda 9 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II

z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,
z proœb¹ dla Oliwiera, Szymona, Dawida
i ich Mamy Marty oraz ca³ej Rodziny

 7.30 Œp. Leszek Pi¹tek
 8.00 Œp. Jan Koyzar - 5 r.œm.
12.00 Œp. Tadeusz Kubera i zmarli z rodziny
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i z
Ziemi Œwiêtej
- Za dzieci poczête a nienarodzone oraz za
dziecko duchowej adopcji
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Domeniko Puliano
Za zmar³ych:
Œp. Marek Ziemba
Œp. Barbara Chmura
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Anna i Micha³ Gêbala
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Andrzej Pitu³ej
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Rozalia Strojek
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy

Œp. Zdzis³aw Kowalski
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Krystyna Waligórska
Œp. Anna Hojny - 2 r.œm.
Czwartek 10 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Honorata Tatar
 7.30 Œp. Leszek Pi¹tek
 8.00 O b³. Bo¿e i ³aski dla rodziny Bogu wiadomej
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Marek Ziemba

Œp. Irena Galas
Pi¹tek 11 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Janina Mrugacz
 7.30 Œp. Leszek Pi¹tek
 8.00 Œp. Bernard Kojzar - 9 r.œm.
12.00 Œp. Jan Mostowik, Jan Pióro
18.00 Œp. Marek Ziemba

Œp. Józef Warcha³ - 5 r.œm.
Sobota  12 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. W³odzimierz Ziêba
 7.30 Œp. Rozalia i Tadeusz Grabysz
 8.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
12.00 Œp. Maria Rosiak
18.00 Œp. Ryszard Kanik - r.œm.

Œp. Krystyna Galas, Rodzice i Teœciowie
Niedziela 13 wrzeœnia
  6.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
  7.30 O zdrowie i b³. dla Cz³onków ¯ywego

Ró¿añca, ich Rodzin i ks. Opiekuna
O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza
z okazji imienin

 9.00 Œp. Stanis³aw DroŸdziewicz
 9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Mrowiec

i zmarli z rodziny
10.30 W 30 r. œlubu Anny i Jacka o b³. Bo¿e
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Aleksandry

i Krzysztofa w 25 r. œlubu
13.30 Roczki
18.00 Œp. Kazimierz Krajewski

Jak o¿ywiæ?

Tam, gdzie nie ma ¿ycia jest
martwota. Jest pustynia. Jest
cmentarz. Tam s¹ tylko wspo-
mnienia. Ci¹g³e wypominki.
W Morzu Martwym w Palesty-
nie nie ma ¿ycia. Na Saharze
w Afryce – temperatura wszyst-
ko zabija.

Pragniemy, by dom, szko³a
i koœció³ nie by³ ani Morzem
Martwym, czy te¿ Sahar¹ lub
cmentarzem. Wk³adamy wysi³ek
by te œrodowiska by³y miejscem

¿ycia. Tak biologicznego, jak
i umys³owego, intelektualnego.
By tam rozkwita³ rozwój ciele-
sny i duchowy, a tak¿e moralny.
By tam têtni³o ¿ycie. Rozwój wy-
klucza pustyniê.

Przebywaj¹c z dzieæmi pod-
czas wakacji kilkakrotnie s³y-
sza³em od nich, ¿e koœció³ to bar-

dzo nudne miejsce. Nawet nie-
które podczas tamtych dni pod-
powiada³y mi, ¿eby z nimi prze-
¿yæ niedzielê. Bêdzie ciekawie.
Nie bêdê musia³ siedzieæ w nud-
nym miejscu. Pyta³em ich kiedy
niedziela jest atrakcyjna. Gdy
mo¿na d³ugo spaæ. Ogl¹daæ cie-
kawe filmy. Po smacznym obiad-
ku iœæ na spacer do babci. Ona
ma smaczne wypieki. Inne dzie-
ci mówi³y: jechaæ do Krakowa
lub Katowic, tam s¹ du¿e skle-
py, tzw. galerie. Mo¿na siê napa-

trzeæ na ró¿ne cudeñka.
Na jedzonko pójdziemy
do McDonalds’a lub do
KFC. Szybko nam zleci
niedziela. Te dzieci
stwierdza³y – my tak spê-
dzamy niedziele, jest ona
bardzo ciekawa.

By³y te¿ wyznania
dzieci, które ze smut-
kiem mówi³y: ja sama
z bratem muszê iœæ do

koœcio³a. Mamusia i tatuœ
mówi¹, ¿e s¹ zmêczeni i musz¹
odpocz¹æ. Wola³abym zostaæ
z nimi, ale mnie na mszê œw. ro-
dzice wypêdzaj¹.

S³uchaj¹c wyznañ niektórych
dzieci – gwoli prawdy wyznajê,
¿e by³y te¿ liczne g³osy, które
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

potwierdza³y, ¿e w ich domach
w niedzielê na mszê œw. id¹
wszyscy. Najczêœciej razem.

Wadowickie dzieci na ró¿ne
sposoby prze¿ywaj¹ niedzielê.
W tym miejscu myœlê te¿ o dzie-
ciach z rodzin niepe³nych. Z ró¿-
nych przyczyn nie ma w nich
taty czy mamy. Tata lub mama
wyjechali za prac¹ za granicê.
Przyje¿d¿aj¹ do rodziny co kil-
ka miesiêcy. W niektórych ro-
dzice ca³¹ niedzielê pracuj¹.

G³êbsze prze¿ycie niedzielnej
mszy œw. u³atwia systematyczne
uczêszczanie na ni¹. Wyrywko-
woœæ bardzo utrudnia wejœcie
w tajemnice Jezusa Chrystusa.

Nieraz s³yszê jak m³odzi wa-
garuj¹ ze szko³y. Niejednokrot-
nie powodem jest – nieprzygo-
towanie siê do lekcji. Inn¹ przy-
czyn¹ – szko³a ich nudzi. Tam
siê czuj¹ obco.

Spostrzegam, jak bardzo po-
trzebne jest ka¿demu dobre
przygotowanie do mszy œw. Nie-
ustanne pog³êbienie znajomo-
œci: czym jest msza œw. Sk¹d po-
chodzi? Jak przebiega? Jakie ma
znaczenie? Msza œw. to wielka
tajemnica. ¯eby j¹ dobrze prze-
¿ywaæ potrzebne jest ka¿demu
nieustanne wtajemniczanie.

Rozpocz¹³ siê nowy rok
szkolny. Uczniowie bêd¹ pozna-
wali. Œwiat nauki bêdzie im pro-
ponowa³ nowe obszary wiedzy.
Bêdzie ich zachêca³ do pozna-
wania tajników myœli ludzkiej.
Oby uczniowie mieli ochotê do
tej pracy, a nauczyciele by mieli
talent do ciekawego jej przeka-
zywania.

Cz³owiek jest istot¹ religijn¹.
Nie wystarczy mu coraz wiêksza
znajomoœæ spraw ludzkich. Po-
trzeb¹ jego serca jest wnikanie
w Bo¿e tajemnice. Do normalne-
go, ludzkiego rozwoju potrzeb-
ne jest wykorzystanie dwóch
p³uc. Trudno ¿yæ o jednym p³u-

Œw. Mêczennik Dachau
14 sierpnia odby³y siê wyj¹t-

kowe uroczystoœci ku czci Œwiê-
tego. O godz. 8.00 w Centrum œw.
Maksymiliana w Harmê¿ach
rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo
„Transitus”, w trakcie którego
zosta³a przybli¿ona postaæ œw.
Maksymiliana, Jego ¿ycie i mê-
czeñska œmieræ w bunkrze g³o-
dowym 14 sierpnia 1941r.

O godz. 8.45 uczestnicy nabo-
¿eñstwa oraz wierni zgromadze-
ni na modlitwie w parafii
œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu
wyruszyli na piesz¹ pielgrzymkê
do by³ego niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz.

Po dotarciu na miejsce, o godz.
10.30 przy Bloku Œmierci odby-
³a siê uroczysta Msza œw., której
przewodniczy³ biskup pomocni-
czy Diecezji Bielsko- ¯ywiec-
kiej – ks. bp Piotr Greger w kon-

celebrze z arcybiskupem nie-
mieckim Ludwikiem Schick oraz
kap³anami z Polski i zagranicy.

„Tylko mi³oœæ jest twórcza” –
te s³owa œw. Maksymiliana nie-
ustannie towarzyszy³y uczestni-
kom uroczystoœci. Mi³oœæ – po-
cz¹tek ¿ycia na Ziemi i jedyny
klucz do ¿ycia wiecznego w Nie-
bie, pokorna, wierna, cierpliwa,
gotowa do najwiêkszych po-
œwiêceñ, mi³oœæ cierpi¹cego Je-
zusa, Maryi stoj¹cej w milczeniu
pod krzy¿em i umieraj¹cego,
póŸniej dobitego zastrzykiem
fenolu Maksymiliana by³a tema-
tem homilii wyg³oszonej przez
ks. bp. Gregera. Wskaza³ na
wielk¹ wartoœæ prawdziwej mi³o-
œci i potrzebê jej pielêgnowania
we wspó³czesnym œwiecie.

Na zakoñczenie Eucharystii
nast¹pi³o b³ogos³awieñstwo reli-
kwiami œw. Maksymiliana.

Maria Wolczko

cu. Cz³owiek powinien dbaæ

o rozwój p³uca rozumu ludzkie-

go, musi tak¿e zabiegaæ o roz-

wój p³uca Bo¿ej prawdy. ¯eby

ptak móg³ lataæ – musi korzystaæ

z dwóch skrzyde³. Jak ma jedno

przetr¹cone – skazany jest na

dziobanie ziemi. Przestworza
niebieskie s¹ dla niego zamkniê-
te. ¯eby cz³owiek w pe³ni ¿y³
i móg³ siê rozwijaæ – nieustannie
powinien korzystaæ ze skrzyd³a
odkryæ ludzkich, ale te¿ karmiæ
siê skrzyd³em m¹droœci Bo¿ej.


