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25. Niedziela Zwyk³a

Pan podtrzymuje ca³e moje ¿ycie.

Do Niepokalanowa, Œwinic Warckich – miejsce urodzenia œw. s. Faustyny
oraz Lichenia i Kalisza pielgrzymujemy 10 i 11 paŸdziernika (sobota, niedziela).
Wyjazd o godz. 5.00. Koszt 220 z³. Natomiast w sobotê 17 paŸdziernika pielgrzy-
mujemy na Wieczór Uwielbienia do Tychów. Wyjazd godz. 15.00. Koszt 30 z³.

Zapraszamy tak¿e na pielgrzymkê do Meksyku. Na planie, który mo¿na prze-
czytaæ na parafialnej stronie internetowej, wykazana cena jest przeliczona na gru-
pê 15 osobow¹. W przypadku wiêkszej iloœci chêtnych cena bêdzie ni¿sza. Infor-
macji udziela ks. Adam.

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊ-
TEGO JAKUBA  APOSTO£A Jk 3, 16 - 4, 3
�ród³em niepokojów jest nie³ad wewnêtrzny

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI Mdr 2, 12.17-20 Jeœli sprawie-
dliwy jest synem Bo¿ym, Bóg ujmie siê za nim



-2- -7-

25. Niedziela Zwyk³a - 20 wrzeœnia 2015

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Sierpniowe £agiewniki
Od lat, w ka¿dy 4 pi¹tek miesi¹ca

nasi parafianie udaj¹ siê w pielgrzym-
ce do sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia do Krakowa-£agiewnik, aby
dziêkowaæ, prosiæ i zawierzaæ swoje
sprawy Bo¿emu Mi³osierdziu.

28 sierpnia grupa pielgrzymów
pod opiek¹ ks. Infu³ata udaje siê do
£agiewnik. Jako, ¿e prze¿ywamy
Rok ¯ycia Konsekrowanego, piel-
grzymki tego roku ³¹czone s¹ ka¿-
dorazowo z odwiedzinami ró¿nych
Zgromadzeñ zakonnych na terenie
Krakowa i nie tylko. Spotkania te
pozwalaj¹ zapoznaæ siê z histori¹
Zgromadzenia, celem ich pracy
i przybli¿aj¹ osoby ich za³o¿ycieli,
czasem ju¿ Œwiêtych lub B³ogos³a-
wionych.

Takim Zgromadzeniem, które na-
wiedzamy to Zgromadzenie Sióstr
S³u¿ebniczek Dêbickich przy ul. Bi-
skupiej 16 w Krakowie. Siostry pro-
wadz¹ tu przedszkole (25 dzieci). Jed-
na z Sióstr – z wielk¹ pasj¹ przedsta-
wia historiê i okolicznoœci powstania
Zgromadzenia. Za³o¿ycielem jest Ed-
mund Bojanowski – beatyfikowany
przez œw. Jana Paw³a II 13 czerwca
1999 roku. Choæ sam pochodzi³
z bogatej rodziny w Wielkopolsce –
okaza³ siê cz³owiekiem bardzo wra¿-
liwym na potrzeby i cierpienia dru-
gich, a zw³aszcza dzieci. By³ wielkim
pedagogiem. Swoj¹ czêœæ maj¹tku

sprzeda³ i przeznaczy³ na zak³adanie
ochronek dla sierot, dzieci opuszczo-
nych oraz domów dla chorych za-
pewniaj¹c im leczenie, bezpieczeñ-
stwo, mi³oœæ, ale ucz¹c te¿ wra¿liwo-
œci na potrzeby drugiego cz³owieka,
ucz¹c patriotyzmu i umi³owania kul-
tury ojczystej. Sam nie zosta³ kap³a-
nem, ale bêd¹c œwieckim cz³onkiem
za³o¿y³ Zgromadzenie Sióstr S³u¿eb-
niczek Bogarodzicy Dziewicy Nie-
pokalanie Poczêtej. Siostry tego
Zgromadzenia s¹ katechetkami, pra-
cuj¹ w szpitalach, prowadz¹ przed-
szkola, odwiedzaj¹ chorych. Na za-
koñczenie spotkania udajemy siê do
kaplicy zakonnej na modlitwê i uca-
³owanie relikwii B³ogos³awionego.

Serdecznie ¿egnani udajemy siê do
£agiewnik – celu naszego pielgrzy-
mowania. W kaplicy œw. Siostry Fau-
styny w podziemiach Bazyliki uczest-
niczymy we mszy œw. odprawionej
dla nas przez ks. Infu³ata. W kaplicy
tej znajduje siê aktualnie obraz Jezu-
sa Mi³osiernego, który peregrynowa³
po parafiach naszej diecezji, jak rów-
nie¿ tarnowskiej. Od wrzeœnia bêdzie
nawiedza³ parafie diecezji bielsko-
¿ywieckiej. Przed tym obrazem od-
mawiamy Koronkê do Bo¿ego Mi-
³osierdzia. Na zakoñczenie pobytu,
jak ka¿e zwyczaj – udajemy siê do
kaplicy wieczystej adoracji na krótk¹
modlitwê.   Stanis³awa Bando³a

1. Najbli¿sza œroda bêdzie szczegól-
nym dniem modlitw za uchodŸców,
którzy zginêli w drodze do Europy.
W Bazylice Ojców Dominikanów
w Krakowie modlitwie bêdzie prze-
wodniczy³ bp Grzegorz Ryœ. Szcze-
gó³y na plakatach.

2. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
Œwiêtego Jana Paw³a II, podczas któ-
rych modlimy siê w intencjach z³o-
¿onych przez pielgrzymów i para-
fian. Najbli¿sza czwartkowa nowen-
na szczególnie poœwiêcona bêdzie

modlitwom za m³odzie¿. W tym dniu
o godz. 19.00 spotkanie Szko³y Mo-
dlitwy œw. Jana Paw³a II.

3. M³odzie¿ z klas I i II Gimnazjum
przygotowuj¹c¹ siê do Sakramentu
Bierzmowania zapraszamy na pierw-
sze spotkanie w pi¹tek 25 wrzeœnia
na mszê œw. o godz. 18.00. Po mszy
œw. spotkanie.

4. Ks. Proboszcz sk³ada serdeczne
podziêkowanie Parafianom, a tak¿e
osobom spoza parafii, za pamiêæ
w modlitwie i ¿yczenia z okazji imienin.

Bogate spichlerze
Trzy pogrzeby Karmelitów, w któ-

rych w ostatnich miesi¹cach uczest-
niczy³em na Górce ukazuj¹ aktual-
noœæ s³ów ewangelicznych o ojcu
rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare.
Klasztor karmelitañski jest dla Wa-
dowic bogatym spichlerzem. Znaj-
duj¹ siê w nim ¿ywe skarby. Œmieræ
i pogrzeb ods³ania ich piêkno i bo-
gactwo.

Takim ubogaceniem Wadowic by³
zmar³y przed 16 laty o. Rudolf Wa-
rzecha. Wci¹¿ wspominam go jako
wielkiego przyjaciela ludzi chorych.
Niedomagaj¹cych duchowo i fizycz-
nie. Przez wiele lat z oddaniem s³u-
¿y³ konfesjona³owi i szpitalowi. By³
przy s³abych ludziach. Wlewa³ w ich
obola³e dusze balsamy ufnoœci.

Z pokor¹ trzeba równie¿ sk³oniæ
czo³o przed wielkim misjonarzem
afrykañskim – zmar³ym w klaszto-
rze karmelitañskim na Górce pod
koniec czerwca tego roku: o. Teofi-
lem Kapust¹. Kiedy przed laty prze-
¿ywa³em srebrny jubileusz kap³añ-
ski – jego zaprosiliœmy na rekolek-
cje przygotowuj¹ce nas na prze¿y-
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Poniedzia³ek 21 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Zofia Korytek
 7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla

Bart³omieja ̄ ak
 8.00 Œp. Maria Pi¹tkowska

Œp. Jan Gaczo³
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Karol Pustelnik - 5 r.œm.

Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Wtorek 22 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 O zdrowie dla Beaty przez wstawiennictwo

MB i œw. Jana Paw³a II
 7.30 Œp. Janina Mrugacz
 8.00 Œp. Honorata Tatar
12.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
18.00 Œp. Janina Kochman - 1 r.œm.

Œp. Agata Jurczak-Kordek - 13 r.œm.
Œroda 23 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Jan Porêbski
 7.30 Œp. Edward Wyka - 10 r.œm.
 8.00 Œp. Irena Galas
12.00

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla S³awomira przez
wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Janina Mastalska
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Anna W¹troba
Œp. Irena Zaj¹c
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Józefa Wojtas
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Jerzy Miarka
Œp. Stanis³aw Kornaœ
Œp. Wincenty Ksi¹¿ek - 8 r.œm.
Œp. Czes³aw Str¹czek

Czwartek 24 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Wiktoria Noworyta
 7.30 Œp. Janina Chowaniec
 8.00 Œp. Józef Twaróg, ¿ona Anna
12.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski - 1 r.œm.
18.00 Œp. Janina Kochman

Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Pi¹tek 25 wrzeœnia
  6.00 Œp. Leopold i Joanna (4 r.œm.) Zawi³a
 6.45 Œp. Honorata Tatar
 7.30 Œp.  Danuta Palarczyk
 8.00 Œp. Anna Paola Tronci
12.00 Œp. Kazimierz Krajewski
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

Œp. Krystyna i Jan Przysta³
Sobota  26 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski za

wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II dla rodziny
Doroty, Józefa, Mateusza, Anety,
Aurelii i Paw³a

 7.30 Œp. Anna i Wincenty Ko³acz
 8.00 Œp. Maria WoŸniak
12.00 Œp. Tadeusz i Helena Rzucid³o,

Œp. Ryszard Grz¹dka
18.00 Œp. Janina Dêbska - 15 r.œm.

W 40 r. urodzin Tomasza
Niedziela 27 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  7.30 Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak

Œp. W³adys³aw Stawowy
 9.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej dla Macieja w 21 r. urodzin
 9.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e z okazji

imienin dla ks. Proboszcza
10.30 Œp. Irena Galas
12.00 Œp. Maria Mika
13.30 Œp. Stanis³aw Pi¹tek
18.00 Œp. W³odzimierz Ziêba

ks. Infu³at

Na kogo g³osujê?

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek – Œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a
i Ewangelisty, we wtorek – wspomnie-
nie b³. Bernardyny Marii Jab³oñskiej,
dziewicy,  w œrodê – wspomnienie
œw. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika,
w pi¹tek – wspomnienie b³. W³adys³a-
wa z Gielniowa, prezbitera.

wanie b³ogos³awionych dni. Pamiê-
tam, jak nas zafascynowa³ piêknem
misyjnego kap³añstwa. Mia³ o czym
mówiæ, gdy¿ w afrykañskiej Burun-
dii i Ruandzie na misjach prze¿y³ 40
lat. Wniós³ w nasze ¿ycie jeszcze
wiêkszy niepokój o zbawienie ludz-
kich dusz. Do dnia dzisiejszego
brzmi mi w uszach jego powtarzane
s³owa, ¿e kap³an albo jest poszuku-
j¹cym pasterzem, albo wygodnym
konsumentem.

Có¿ mam powiedzieæ o tym skar-
bie, który w ostatnich dniach odszed³
do Boga – o. Honorat Gil. Prawie

ca³e ¿ycie zakonne prze¿y³ w klasz-
torze karmelitañskim na Górce. To
wspó³czesny Wincenty Kad³ubek.
Tamten przed wiekami mozolnie pra-
cowa³ nad polsk¹ kronik¹ u oo. Cy-
stersów w Jêdrzejowie, a ten wspó³-
czesny nam historyk z niezwyk³¹ eru-
dycj¹ oraz z wnikliwoœci¹ spisywa³
wspó³czesne dzieje Karmelitów Bo-
sych na ziemi polskiej. To by³ praw-
dziwy karmelita: zamyœlony, milcz¹-
cy i nieustannie zanurzony w Bo¿ej
i ludzkiej historii.

Niech tacy ludzie wci¹¿ w Wado-
wicach przebywaj¹.

Coraz wiêcej mówi siê o paŸdzier-
nikowych wyborach do Parlamentu.

Czêsto w tych dniach s³yszê pyta-
nie: Na kogo ksi¹dz bêdzie g³oso-
wa³? Odpowiadam wtedy z ca³ym
przekonaniem, ¿e najbardziej bliska
mi jest partyjna linia PIS-u. Jako
ksi¹dz po katolicku wierz¹cy nie
mogê popieraæ tych, którzy w po-
przedniej kadencji w swoich g³oso-
waniach przeciwstawiali siê wszyst-
kiemu temu, co dla mnie jest drogie
i bliskie. Byli przeciwni œwiêtoœci
¿ycia i œwiêtoœci ma³¿eñstwa. Nie
dbali o rozwój rodziny. Nie trosz-
czyli siê o cz³owieka biednego i nie-
poradnego. Z ca³¹ premedytacj¹
szydzili ze swych przeciwników.

Ogarnia³a ich buta i pycha. Nieraz
myœla³em, s³uchaj¹c ich wypowie-
dzi, ¿e nawet sprzymierzyliby siê
z diab³em, byle tylko im pomóg³
w wygraniu wyborów.

Jestem przekonany, ¿e wybór no-
wego prezydenta, Pana Andrzeja
Dudy, wniós³ w nasz naród nadziejê
na lepsze. Mam silne przekonanie, ¿e
poparcie kandydatów z listy PIS-u
przyczyni siê do odœwie¿enia stêchli-
zny rz¹dz¹cych. Mo¿e wreszcie
zmniejszy siê zak³amanie i agresyw-
na nienawiœæ. Bêdzie wiêcej praw-
dy jako si³y jednocz¹cej nasz naród.
Odczuwam wielki g³ód jednoczenia
wszystkich Polaków. Gdzie mi³oœæ
i dobroæ, tam jest Bóg! ks. Infu³at
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B³ogos³awieni czystego serca zakoñczenie

Siostra Jolanta nr 100 z grupy ¿ó³tej

Wracaj¹c jednak do radosnej Eu-
charystii u stóp Matki w Mrzyg³o-
dzie, nie sposób nie wspomnieæ
o uhonorowaniu Goœci pami¹tko-
wym medalem „Przyjaciel Piel-
grzymki”, który otrzymali z r¹k
ks. Adama – byli Przewodnicy:
ks. Pawe³ £ukaszka, ks. Adam Sta-
warz, ks. Jan Jarco oraz œwieccy or-
ganizatorzy: Teresa Leñ (w imieniu
mê¿a, œp. Andrzeja), Józef Pietrusz-
ka, Józef Klauzner, Stanis³aw Po-
toczny, Maria Bu³ka, Teresa
Ochman, Stanis³aw Hucisko, Maria
Gaczo³, Halina Bucka, Teresa Ber-
naœ, Ma³gorzata Piwowarczyk, W³a-
dys³aw Waciêga, Zbigniew Nowa-
kowski, Danuta WoŸniczka i Jolan-
ta Godzik. Uzupe³nili oni szacowne
grono Przyjació³ Wadowickiej Piel-
grzymki, w którym by³ ju¿ ks. kard.
Stanis³aw Dziwisz i gospodarze
z ¯urady – Jacek i Dorota Barañscy
oraz Stanis³aw Kasprzycki, a w ko-
lejnych dniach do³¹czyli do nich: ks.
Jacek Ko³odziejczyk, Bo¿ena Ma-
œlankiewicz i Krystyna Jankowska
z Myszkowa-Nowej Wsi, a w Wa-
dowicach – ks. pra³at Tadeusz Ka-
sperek, ks. infu³at Jakub Gil, P. Lu-
cyna Nowak (w imieniu mê¿a,
œp. Mieczys³awa), Adam Kwarciak,
Andrzej Górecki, Teresa Adamik,

Dorota Milowska i Jan Glanowski.
W imieniu pielgrzymów, ten ostat-
ni, uhonorowa³ medalem G³ównego
Przewodnika pielgrzymek 2013-
2015 czyli ks. Adama Garlacza.
Przyjaciele Pielgrzymki to jej histo-
ria, ale równie¿ przysz³oœæ, któr¹
tworz¹ wspólnie dla kolejnych po-
koleñ pielgrzymów. Przed nami
przecie¿ – ufamy – kolejne, piêkne
jubileusze w drodze ze „starymi”
i nowymi pielgrzymami do Jasnogór-
skiej Mamy!

Niestety, XXX PPW przesz³a ju¿
do historii... My, jej uczestnicy,
wci¹¿ mamy w ¿ywej pamiêci nie-
zapomniane chwile prze¿yte razem
w gronie ponad 400-tu p¹tników,
pod opiek¹ duchow¹ ksiê¿y – Ada-
ma, Roberta, Micha³a i Sebastiana
Kowalczyka, który do³¹czy³ do nas
w trasie oraz diakona Przemka i kle-
ryka Tomasza. Radoœci¹ i ubogace-
niem w Roku ¯ycia Konsekrowa-
nego by³a dla nas obecnoœæ a¿ sied-
miu sióstr zakonnych: nazaretanki
Michaeli, pasjonistek Miriam
i Agnieszki, albertynek Antoniny,
Bernadetty i Ma³gorzaty oraz feli-
cjanki Oliwii.

Szliœmy do Maryi w dwóch gru-
pach: ¿ó³tej i niebieskiej przez 6 dni,
nape³niaj¹c siê ³ask¹ i ³aduj¹c ducho-

we akumulatory na kolejny rok. Sta-
j¹c przed cudownym Obliczem
Czarnej Madonny, z³o¿yliœmy u Jej
stóp wszystkie te prze¿ycia, prosz¹c
o macierzyñsk¹, nieustaj¹c¹ opiekê
nad ziemskimi pielgrzymami, powie-
rzaj¹c szczególnie tych, którzy
w ostatnich dniach prze¿ywali smu-
tek odejœcia do Pana swoich œp. Oj-
ców – Antoniego Gaury i Mieczy-
s³awa Nowaka czyli Basiê i Krzysz-
tofa, Ewelinê i Rafa³a i ich Rodziny.
Nade wszystko jednak DZIÊKO-
WALIŒMY za 30 pieszych (bez-
piecznych dziêki s³u¿bie drogowej!)
wêdrówek na Jasn¹ Górê, za ludzi,
dziêki którym by³o to mo¿liwe na
przestrzeni lat, za Gospodarzy przyj-
muj¹cych nas na nocleg i za ka¿de-
go wspó³pielgrzyma – pocz¹wszy od
3-latek Julii i Anity, a skoñczywszy
na bracie Józefie, lat 78. Bowiem
„Wdziêcznoœæ jest pierwsz¹ cnot¹
ludzkiego serca. Jeœli modlimy siê
tym jednym s³owem DZIÊKUJÊ –
to Panu Jezusowi wystarczy.” Takie
przes³anie pozostawi³ nam w Kro-
nice pielgrzymkowej ks. Pawe³
£ukaszka, jeden z jej pierwszych
Przewodników. Jak¿e wiêc nie dziê-
kowaæ Matce i jej Synowi? Za
wszystkich i wszystko?

Na koniec osobista refleksja. By³a
to moja 25-ta pielgrzymka na Jasn¹
Górê i ja – doœwiadczona p¹tniczka

– ze zdumieniem odkry³am, jak
wielk¹ œwiadomoœci¹ religijn¹ cecho-
wali siê jej m³odzi uczestnicy! Id¹c,
s³ysza³am rozmowy w drodze i by³y
to niejednokrotnie ca³e dysputy na
temat wiary i jej prze¿ywania. Od-
nios³am wra¿enie, ¿e nie by³o wœród
p¹tników osób przypadkowych, ¿e
to wêdrowanie do Maryi by³o prze-
myœlanym i celowym, chocia¿, byæ
mo¿e, niektórzy przekonywali siê
o tym w trakcie rekolekcji w drodze.
By³am pod wra¿eniem dojrza³oœci
m³odych p¹tników i dziêkowa³am
Bogu, ¿e pozwoli³ mi pielgrzymowaæ
w ich gronie do swojej Matki. Wa-
dowiccy pielgrzymi byli czytelnym
znakiem i œwiadectwem obecnoœci
Boga, co sta³o siê dla mnie bez-
sprzecznym, kiedy by³am œwiadkiem
pewnego zdarzenia, które uzmys³o-
wi³o mi dobitnie tê prawdê. Otó¿
trzeciego dnia wêdrówki, gdy prze-
chodziliœmy rankiem przez kolejn¹
wioskê, zauwa¿y³am zbli¿aj¹cego siê
z przeciwka starszego pana o szla-
chetnej twarzy. Cz³owiek ten, na wi-
dok pielgrzymkowej grupy z krzy-
¿em na przedzie, zdj¹³ czapkê i w
postawie jakby pokornej modlitwy
mija³ nas w swojej drodze... Chwa³a
Panu za to wzajemne œwiadectwo
wiary! B£OGOS£AWIENI CZY-
STEGO SERCA!


