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26. Niedziela Zwyk³a

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊTE-
GO JAKUBA  APOSTO£A

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI LICZB

EWANGELIA: Mk 9, 38-43.45.47-48 Zazdroœæ. Zgorszenie
Jk 5, 1-6Lb 11, 25-29

Nakazy Pana s¹ radoœci¹ serca.

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

ks. Adam Garlacz

28.09. (poniedzia³ek) - Józefa i Edward Kopeæ
29.09. (wtorek) - Krzysztof Jaworski
30.09. (œroda) - Kinga Gurdek
01.10. (czwartek) - Maria i Tadeusz WoŸniak
02.10. (pi¹tek) - Krzysztof WoŸniak
03.10. (sobota) - Katarzyna i Marek Dyrcz
04.10. (niedziela) - Urszula Maziarz
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26. Niedziela Zwyk³a - 27 wrzeœnia 2015

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Chrzest Œw.

Olivier Franciszek Cichoñ, syn £ukasza i Anity

Julia kamiñska, córka Patryka i Katarzyny

Andrzej Nowotnik, syn Dariusza i Beaty

Ksawery Jan Œlizowski, syn Kamila i Joanny

Adam Jerzy Stachurski, syn Adriana i Martyny

Mikolaj Maciej Senkowski, syn Macieja i Jolanty

1. Od czwartku rozpoczynamy na-
bo¿eñstwa ró¿añcowe. Zachêcamy
doros³ych, m³odzie¿
i dzieci do odmawia-
nia w tym miesi¹cu ró-
¿añca w domu lub
w koœciele. Nabo¿eñ-
stwo ró¿añcowe odpra-
wiamy o 17.30 oraz po
Mszy œw. o godz. 8.00.

2. W paŸdzierniku
odprawiamy nowennê do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
rano o godz. 8.30 i wieczorem
o godz. 17.15.

3. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II, podczas których
modlimy siê w intencjach z³o¿onych
przez pielgrzymów i parafian. Naj-
bli¿sza czwartkowa nowenna szcze-
gólnie poœwiêcona bêdzie modli-
twom za ma³¿onków.

4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Dodatkowa Msza
œw. o godz. 16.30. W pierwsze pi¹t-
ki kancelaria parafialna nieczynna.
W tym dniu podczas modlitwy ró¿añ-

cowej bêdziemy prosiæ w intencji do-
brych przygotowañ do Œwiatowych

Dni M³odzie¿y w na-
szym mieœcie. Zapra-
szamy na nabo¿eñ-
stwo ró¿añcowe
szczególnie m³odzie¿
oraz wolontariuszy.

5. W pierwsz¹ so-
botê na Mszy œw.

o godz. 8.00 modlimy siê za rodzi-
ny, które spodziewaj¹ siê potomstwa.
Na tê Mszê œw. zapraszamy zw³asz-
cza tych, którzy podjêli siê ducho-
wej adopcji dzieci, jak równie¿
wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotê odwiedzamy chorych z sa-
kramentami œwiêtymi. O godz. 17.30
zapraszamy na Wieczór Jana Paw³a
II. O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Pro-
simy przynieœæ œwiece.

6. Z okazji Dnia Œrodków Spo-
³ecznego Przekazu po mszach œw.
bêd¹ rozprowadzane bezp³atne ma-
teria³y promuj¹ce katolickie media.
Prosimy Parafian o zainteresowanie
siê prowadzon¹ akcj¹.

na pocz¹tku wymagaj¹c¹ sporego
wysi³ku ze wzglêdu na doœæ strome
podejœcie i upa³, ale okaza³o siê, ¿e
nie stanowi³o to przeszkody dla
wprawionych turystów. W czasie
marszu podziwialiœmy piêkne wido-
ki i kto mia³ ochotê móg³ wzmocniæ
siê borówkami, których nie brakowa-
³o na licznych krzewinkach. Na Po-
lanie Rusnakowej ka¿dy zajmowa³
dowolnie wybrane miejsce – na
³awach lub bezpoœrednio na trawie
i móg³ obserwowaæ przygotowania
do mszy œwiêtej lub odpoczywaj¹c
po trudach dojœcia, wyciszyæ siê na
modlitwie. Mo¿na by³o pos³uchaæ
gwary góralskiej podczas powitania
i informacji organizacyjnych, ogl¹-
daæ kolorowe stroje. Przyby³y dele-
gacje z pocztami sztandarowymi:
z oddzia³ów Zwi¹zku Podhalan, Stra-
¿aków, Grup Rekonstrukcyjnych.

Niedzielnej Eucharystii przewod-
niczy³ ks. pra³at W³adys³aw Z¹zel
oraz ks. Jan Gacek – kapelani Zwi¹z-
ku Podhalan w Polsce, a pozostali ka-

p³ani wspó³uczestniczyli bêd¹c przy
o³tarzu (jak ks. Infu³at) lub spowia-
daj¹c w ró¿nych miejscach polany.
Ks. Gacek wyg³osi³ gwar¹ góralsk¹
kazanie, w którym prosi³ o wiêkszy
szacunek dla chleba i aby mniej by³o
„szemrania” jeden przeciw drugiemu,
prowadz¹cego do zawiœci i braku
poszanowania bliŸniego.

Uczestniczenie we mszy œwiêtej
sprawowanej w górach w bardzo
przyjaznej atmosferze stworzonej
przez prowadz¹cych kap³anów
i przedstawicieli Zwi¹zku Podhalan,
to zupe³nie inne prze¿ycie ni¿ pójœcie
do koœcio³a. Cz³owiek wydaje siê
byæ bli¿ej Boga i ³atwiej pojmuje Jego
Wielkoœæ i Dobroæ.

Po mszy œwiêtej  udaliœmy siê do
schroniska pod Turbaczem i na sam
szczyt, gdy¿ mogliœmy zagospodaro-
waæ ponad godzinê wolnego czasu
zgodnie z w³asnymi planami. A po-
tem droga powrotna – najpierw  dwu-
godzinne zejœcie na D³ug¹ Polanê
w Nowym Targu i podró¿ autokarem
do Wadowic. B. Okrêglicka

(ci¹g dalszy ze str. 5)

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

Sakrament Chrztu œw:

Pogrzeb Œp. Stanis³awa Korzeniowska, ur. 1924r., zam. ul. Sportowców

Œp. Karolina Grzêba, ur. 1978r., zam. ul. Jasna

Œp. Marian Piwowarczyk, ur. 1931r., zam. ul. Sadowa

Œp. Rozalia Æwiertnia, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
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Poniedzia³ek 28 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski

Œp. Kazimierz Telêga
 6.45 Œp. Maciej Trzupek
 7.30 Œp. Janina Mastalska
 8.00 Œp. Marta - 7 r.œm.
12.00 Dziêkczynno-b³ag. w 20 r. ur. Patrycji
18.00 Œp. Honorata Tatar

Dziêkczynno-b³ag. w 5 r. ur. Martynki
Wtorek 29 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Danuta Palarczyk
 7.30 Œp. W³adys³aw i Helena Kowalscy,

Stanis³aw Wiœniewski, syn Bogdan
i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

 8.00 Œp. Aniela i Franciszek Burzyñscy
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dlasz¹ opiekê

MB i œw. Jana Paw³a II dla Stanis³awy
18.00 Œp. Micha³ Jakubik

Œp. Adam Gawlik, ¿ona Teresa
Œroda 30 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Dziekczynna za uratowanie ¿ycia,

o b³. Bo¿e dla rodziny Talików
 7.30 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce i za zmar³ych

rodziców Janiny i zmar³ych rodziców Tadeusza
 8.00 Œp. Stanis³aw, Helena Madyda, córka Jadwiga
12.00 Œp. Stanis³aw i Marianna Paleczny,

córki Jadwiga i Maria
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O cud uzdrowienia dla S³awomira przez
wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
- O zdrowie, bl. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
dla Kazimiery i jej rodziny
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Józefa Wojtas
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Zbigniew Bochenek
Œp. Zofia i Franciszek Karoñ

Œp. Kazimiera Knapek
Œp. Jerzy Miarka
Œp. Stanis³aw Kornaœ
Czwartek 1 paŸdziernika
 6.00 Œp. Maria Stypu³a
 6.45 Œp. Maria WoŸniak
 7.30 Œp. Janina Witek
 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Dziêkczynno-b³agalna o b³. Bo¿e dla

Edwarda i Janiny w 55 r. œlubu
18.00 Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Œp. Bronis³awa
Pi¹tek 2 paŸdziernika
  6.00 Œp. Danuta Palarczyk
 6.45 Œp. Barbara Chmura
 7.30 Œp.  Janina Witek
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za zmar³ych
misjonarzy i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
W int. budowniczych kapliczki na
Podstawiu - ¿ywych i zmar³ych

Sobota  3 paŸdziernika
 6.00 Œp. Barbara Chmura
 6.45 Œp. Antoni Furdzik
 7.30 Œp. Honorata Tatar
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 - W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Teresa i Franciszek Nogala

Niedziela 4 paŸdziernika
  6.00 Œp. Stanis³aw
  7.30 Œp. Franciszek Baran, rodzice, teœciowie, Maria

Œp. ks. Pawe³ Potoczny
 9.00 Œp. Jan Ga³uszka
 9.00 Roków: Œp. Janina Nicieja - 19 r.œm.,

m¹¿ Stanis³aw
10.30 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i za wszystkich

zmar³ych misjonarzy, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

12.00 Z okazji 18 r. urodzin Marty - o b³. Bo¿e
i dalsz¹ opiekê w doros³ym ¿yciu

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Danuta Stelmaszuk - 1 r.œm.

¯ycie cz³owieka jest walk¹

„Nigdy tak wielu nie zawdziêcza-
³o tak wiele – tak nielicznym” – po-
wiedzia³ Churchill i zdanie to prze-
sz³o do historii jako najlepsze pod-
sumowanie wydarzeñ z lata – jesie-
ni 1940 roku. Pochwa³ê te us³yszeli
lotnicy polscy z Dywizjonu 303 bro-
ni¹cy Angliê przed niemieckim agre-
sorem. Nale¿y wspomnieæ, ¿e 145
naszych lotników zestrzeli³o 126
maszyn wroga. Zginê³o 550 pilotów
RAF-u natomiast 2500 lotników nie-
mieckich straci³o ¿ycie, a 1000 trafi-
³o do niewoli. Zwyciêska bitwa
o Angliê z roku 1940 ukaza³a œwia-
tu, ¿e niezwyciê¿onych dot¹d Niem-
ców mo¿na zwyciê¿yæ.

75 lat minê³o od tamtych bohater-
skich dni. W œwiadomoœci Anglików
ówczesne wyczyny pilotów polskich
s¹ wci¹¿ ¿ywe – budz¹ podziw. Tak
nieliczni pokonali niezwyciê¿onych
dot¹d lotników Luftwaffe.

Wspominam to historyczne wyda-
rzenie na pocz¹tku paŸdzierniko-

wych dni ró¿añcowych. Mo-
dlitwa ta ma niezwyk³¹ moc.
Woda i powietrze jest niezau-
wa¿alna, bardzo skromna.
Gdy jednak tych wartoœci za-
braknie – cz³owiek traci ¿ycie.
Ró¿aniec – jest bardzo
skromn¹ modlitw¹. Ale dla
¿ycia religijnego jest tak po-
trzebny, jak woda i powietrze
do ¿ycia fizycznego.

Przez cale minione lata dostrzega-
³em w naszej parafii wielk¹ czeœæ dla
modlitwy ró¿añcowej. Na nabo¿eñ-
stwie porannym, a zw³aszcza wie-
czornym jest du¿a grupa modl¹cych
siê. Bior¹ udzia³ dzieci, m³odzie¿
i doroœli. Cieszy serca duszpasterzy
bardzo dobra frekwencja. Jestem
przekonany, ¿e równie¿ w rodzinach
wadowickich odmawiany jest
wspólny ró¿aniec. Radujê siê rów-
nie¿ z tego, ¿e w paŸdzierniku – mie-
si¹cu ró¿añcowym, codziennie przed
msz¹ œw. porann¹ grupa œpiewa go-
dzinki do Niepokalanego Poczêcia
NMP. Do³o¿ymy si³, byœmy maryjn¹
modlitwê ró¿añcow¹ wci¹¿ rozwijali.

Jak kiedyœ niemiecka buta niszczy-
³a narody, tak teraz zaborczy ateizm
podbija europejskie spo³eczeñstwa,
a zw³aszcza rodziny, ma³¿eñstwa –
niszczy cz³owieka. W tamtych cza-
sach armia niemiecka wydawa³a siê

(ci¹g dalszy na str. 4)
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„Radosne czwartki”, organizowa-
ne s¹ przez parafiê Of. NMP w Wa-
dowicach od 14 lat. Najpierw by³y
to wycieczki po najbli¿szej okolicy,
poznawanie miasta, regionu. Posi³-
kiem by³y dro¿d¿ówki, ciasta upie-
czone przez organizatorów, woda
z sokiem, cukierki. Kiedy od 2007
roku otrzymywaliœmy dotacje
z Urzêdu Miasta (w 2014r. – 19 tys.
z³), by³y to ju¿ dalsze wyprawy au-
tokarowe z ciep³ym posi³kiem.  Dzie-
ci p³aci³y 5 z³.

„Radosne czwartki”  s¹ organizo-
wane pod okreœlonym has³em.
W tym roku „Zamki wiecznie
¿ywe.” Z Urzêdu Miasta otrzymali-
œmy dotacjê w wysokoœci 5 tys. z³,
co pozwoli³o na zorganizowanie
trzech wyjazdów. Kolejne szeœæ za-
planowanych wycieczek by³o mo¿-
liwe dziêki Ofiarodawcom Z³otej
Ró¿y – przekazuj¹cej kwotê 8.300z³.
Myœlê, ¿e Wadowicka Pani i œw. Jan
Pawe³ II, który tak kocha³ dzieci

i wêdrówki – czuwaj¹ nad nami. Po-
mogli nam te¿ inni sponsorzy: pie-
karnia P. Zgudy – pyszne dro¿d¿ów-
ki, firma Maspex – potrzebne przy tych
upa³ach soczki, Informacja Tury-
styczna, Urz¹d Miasta – folderki, ksi¹-
¿eczki, PZU – odblaski, za co ser-
decznie dziêkujemy. Koszt wszyst-
kich wyjazdów to kwota 17,5 tys. z³.

Zamki i zamczyska, ruiny œrednio-
wiecznych fortec i magnackich re-
zydencji doby renesansu i baroku –
to cel naszych wakacyjnych „Rado-
snych czwartków”. Byliœmy w Oj-
cowie, Pieskowej Skale, Czorszty-
nie, Lanckoronie, Stryszowie, Nie-
po³omicach, Krakowie, Lipowcu,
Wygie³zowie, ¯ywcu, Nowym Wi-
œniczu, Suchej Beskidzkiej. W dzie-
wiêciu wyjazdach bra³o udzia³ ogó-
³em 420 dzieci w wieku od 7 do 16
lat; by³o jeszcze wiêcej chêtnych.

Dziêkujê rodzicom, którzy nam za-
ufali i posy³ali swoje pociechy.
Szczególnie chcia³abym podziêko-
waæ wszystkim opiekunom – wolon-

tariuszom, którzy bez ¿adnego wy-
nagrodzenia jeŸdzili i troskliwie
opiekowali siê dzieæmi. Opiekunem
nie tylko duchowym by³ ks. inf. Ja-
kub Gil – 6 razy, PP. Z.Ryba – 7 razy,
D.Kowalska-Andryszczak – 5 razy,
R.Marek, J. Moska³a, L.Opidowicz,
J.Koz³owska – 3 razy, M.Dudoñ –
2 razy, A.Kwaœniak, E.Gol – 1 raz.
P. J. Wêgrzynowi – kierowcy, dziê-
ki któremu czuliœmy siê bezpieczni
na drodze. Ka¿d¹ wycieczkê rozpo-
czynaliœmy wspóln¹ modlitw¹ i wrê-

Podsumowanie radosnych czwartków 2015

czeniem medalu z wizerunkiem œw.
Jana Paw³a II, noszenie go podczas wy-
cieczek by³o wyró¿nieniem.

Kiedy podczas ostatniego wyjazdu
podsumowa³am nasze wycieczki – po-
wiedzia³am: To ju¿ ostatni czwartek
wakacji, czas do szko³y, na co dzieci
odpowiedzia³y, ¿e mog¹ byæ „radosne
soboty”. Czyli ta forma spêdzenia wol-
nego czasu im odpowiada, a tak¿e ich
rodzicom, którzy mówili, ¿e by³a to
jedyna mo¿liwoœæ wyjazdu podczas
wakacji, na co by³o ich staæ. Co bê-
dzie za rok? Zobaczymy! Maria Zadora

niezwyciê¿ona. A jednak tak nielicz-
ni polscy piloci z Dywizjonu 303
pokonali tak licznych agresorów.
Obecnie obserwujemy zwyciêski
pochód ateizmu. Jest on bardzo do-
brze uzbrojony w bogate œrodki fi-
nansowe, a tak¿e us³u¿ne media.

Nie mo¿na siê poddaæ, zrezygno-
waæ. Nie mo¿na z pola walki zde-
zerterowaæ. Trzeba z ufnoœci¹ stan¹æ
do nierównej walki – jak przed laty
polscy lotnicy. Nale¿y mieæ g³êbo-
kie przekonanie, ¿e do nas nale¿y
zwyciêstwo: „Któ¿, jak Bóg!”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

Œwiêto Ludzi Gór

Po raz XXXV w drug¹ niedzielê
sierpnia zosta³a odprawiona uroczy-
sta Msza Œwiêta na Polanie Rusna-
kowej w kaplicy Matki Boskiej Le-
œnej Królowej Gorców pod Turba-
czem. Nie mog³o na niej zabrakn¹æ
pielgrzymów z Wadowic i dlatego
jak co roku wczesnym rankiem
9 sierpnia 43 osoby wyruszy³y au-
tokarem w kierunku Nowego Tar-
gu. Przewodniczy³ pielgrzymce ks.
Infu³at Jakub Gil, a w czasie podró-
¿y s³uchaliœmy o historii kaplicy oraz
wspomnieñ o ks. prof. Józefie Tisch-
nerze, który zapocz¹tkowa³ tradycjê
mszy œwiêtych pod Turbaczem
i przez wiele lat w nich uczestniczy³
i g³osi³ kazania. Pocz¹tkowo ta msza
wi¹za³a siê z rocznic¹ wybuchu Po-

wstania Warszawskiego, a od 1982
jest to Œwiêto Ludzi Gór, obchodzone
pod patronatem Zwi¹zku Podhalan.

Kaplica zosta³a wybudowana na
planie krzy¿a Virtuti Militari jako dar
dla Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
z okazji jego pierwszej pielgrzymki
do Ojczyzny, a jej opiekunem jest
duszpasterz Ludzi Gór ks. Kazimierz
Dadej – Sercanin.

Aby dotrzeæ na mszê œwiêt¹ trzeba
by³o pokonaæ prawie dwugodzinn¹
trasê z Nowego Targu – Kowañca,

(ci¹g dalszy na str. 7)


