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15 Niedziela Zwyk³a 10 lipca 2016
(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dzisiaj o godz. 16.00 Papie-
ski Festiwal Organowy u Ojców
Karmelitów.

2. W czwartek 14 lipca w ramach
„radosnego czwartku” organizu-
jemy dla dzieci wycieczkê do Pie-
niñskiego Parku Narodowego.

3. W sobotê o godz. 11.00 u Oj-
ców Karmelitów uroczystoœci od-
pustowe ku czci Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny z Góry Karmel. Przed
odpustem – nowenna do Matki
Bo¿ej Szkaplerznej codziennie
o godz. 17.30.

4. W zwi¹zku z organizacj¹
Œwiatowych Dni M³odzie¿y przy-
pominamy, i¿ tegoroczna Wado-
wicka Piesza Pielgrzymka na
Jasn¹ Górê wyruszy 6 sierpnia
jako jedna ze Wspólnot XXXVI
Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.

5. Komitet Organizacyjny
ŒDM przekazuje, i¿ do 22 lip-
ca mo¿na dokonaæ indywidual-
nej rejestracji na wszystkie
wydarzenia centralne ŒDM, co
zwi¹zane jest chocia¿by z prze-
bywaniem w bli¿szych sekto-
rach. Wiêcej informacji na stro-
nie internetowej komitetu.

6. W sobotê pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski. Wyjazd
godz. 15.45. Koszt 35 z³. Nato-
miast we wtorek 19 lipca poje-
dziemy do £agiewnik
w ³¹cznoœci z odwiedzeniem
Domu Opieki Spo³ecznej
o godz. 13.00. Koszt 20 z³. 

Odmawiaj¹c tajemnice œwiat³a,
skupiamy siê na rozwa¿aniach
ks. inf. Jakuba Gila i ks. Marka
Kasperkiewicza. Niech Maryja
wyprasza nam u Boga œwiat³oœæ,
która nas jednoczy. Matka Bo¿a
jest œwiat³em w ciemnoœciach
ludzkiego ¿ycia. Jest Jutrzenk¹
rozpraszaj¹c¹ i rozœwietlaj¹c¹
nasze mroki. Wyjœciem z ciem-
noœci pogañstwa jest przyjêcie
chrztu. Chrzest to pierwszy i naj-
wa¿niejszy Sakrament. Dziêku-
jemy Bogu, ¿e w rodzinach jest
pragnienie chrztu.

W tajemnicy Objawienia siê
Jezusa w Kanie Maryja ukaza³a,
¿e nie jest Jej obojêtna sprawa
ludzka. Tu Jezus objawi³ swoj¹
chwa³ê, a Aposto³owie przeko-
nali siê i uwierzyli kim jest Chry-
stus. Pomó¿ nam Matko byœmy
i my ca³ym sercem uwierzyli.
„Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê.”

Ustanawiaj¹c Sakrament Eu-
charystii Jezus okaza³ nam
wielk¹ mi³oœæ, nie pozostawi³ nas
samych, polecaj¹c sprawowaæ
Go na Jego pami¹tkê. Karmi¹c
siê Nim zdobywamy moc na czas
ziemskiego ¿ycia. Prosimy w tej
tajemnicy, byœmy coraz bardziej
umieli i chcieli byæ dla Niego.

Ka¿dy 16. dzieñ miesi¹ca jest
inny. Zmieniaj¹ siê pory roku.
Tylko Maryja jest zawsze ta
sama. Zawsze ufaj¹ca, czekaj¹ca
na nas. Matko uproœ, ub³agaj, aby
m³odzie¿ ogarn¹³ zapa³ uczest-
nictwa w Œwiatowych Dniach
M³odzie¿y i ufnie pod¹¿a³a za
Chrystusem. Po mszy œw. uczest-
niczymy w Apelu. Dziœ Siostry
Benedyktynki dziêkuj¹ Maryi za
³askê przetrwania i odbudowy
klasztoru w Jaros³awiu, miejsca,
w którym ponad 400 lat temu zo-
sta³ zbudowany. Zniszczony
przez  120 lat niewoli austriac-
kiej, zamieniony póŸniej na ko-
szary Wermachtu i podpalony
przez uciekaj¹cego okupanta, by
nie s³u¿y³ nikomu. Ani Bogu, ani
ludziom. Cudem po¿ar siê nie
rozprzestrzeni³. Przysz³a wol-
noœæ. Po 1989 roku klasztor uda-
³o siê odbudowaæ. Siostry uwie-
rzy³y Panu Bogu.

W drodze powrotnej ogl¹dali-
œmy film przypominaj¹cy nam
pobyt Ojca Œwiêtego w Wadowi-
cach 16 czerwca 1999 roku. Wte-
dy œw. Jan Pawe³ II ukoronowa³,
czczony na ziemi wadowickiej,
obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy.       Rozalia Borkowska

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Zbigniew Warzecha, ur. 1939r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Danuta Ga³uszka, ur. 1956r., zam. ul. Wojska Polskiego
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Poniedzia³ek 11 lipca
 6.00 Œp. Jadwiga Sikora
 8.00 Œp. Jerzy Warcho³ - 4 r. œm. oraz

zmarli z rodziny Warcho³ i P³awny
18.00 Œp. Bruno - 6 r.œm.

Œp. Stanis³aw Kielmas - 1 r.œm.
i zmarli z rodziny

Wtorek 12 lipca
  6.00 Œp. Jadwiga Sikora
 8.00 Œp. Kazimierz Muszel
18.00 Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy

Œp. Antoni Madej - r.œm.

Œroda  13 lipca
 6.00 Œp. Maria Grabowska
 8.00 Œp. Kazimierz Gawry³a
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Maria Wójcik
Œp. Maria Matlak
Œp. Maria Lelek
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Cecylia Marcinkowska
Œp. Marian Bukowski
Œp. Stanis³aw Józefowski

Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

Czwartek 14 lipca
 6.00 Œp. Maria Lelek
 8.00 Œp. Helena i Kazimierz Kramarczyk
18.00 Œp. Józef Puc - 7 r.œm., zmrali z rodzin

Puców i Juszczaków
Œp. Kazimierz Górowski

Pi¹tek 15 lipca
 6.00 Œp. Andrzej Pitu³ej - 1 r.œm.
  8.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
18.00 Œp. Bo¿ena Nowak - 1 r.œm.

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mi³osza
i Dominika Warcho³

Sobota  16 lipca
 6.00 Œp. Jadwiga Sikora
 8.00 Œp. Edward Maœlanka
18.00 Œp. Eugeniusz Owcarz - 4 r.œm.

Œp. Kazimierz Muszel

Niedziela 17 lipca
  6.00 Œp. W³adys³aw KoŸbia³ - 4 r.œm.
 7.00 Roków: Œp. Barbara Majerczak
  7.30 Œp. Józef Seremet - 29 r.œm., syn Jaros³aw

O zdrowie i b³. Bo¿e z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
Matki Bo¿ej dla Sylwii w 18 r. urodzin

 9.00 Œp. Miros³aw Malata- 6 r.œm.
10.30 Œp. Jerzy Godek
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Robert Sediwy - 1 r.œm., Emilia

Sediwy - 5 r.œm., Janusza Sediwy

(ci¹g dalszy na str. 4)

Nie dajê sobie rady
Jan Dobraczyñski w ksi¹¿ce

„Koœció³ w Chocho³owie” opisu-
je nastêpuj¹ce zdarzenie.
Ks. Wojciech Blaszyñski, pro-
boszcz Sidziny pod Babi¹ Gór¹
wybiera siê w podró¿ do Cho-
cho³owa, by dogl¹dn¹æ budowy
koœcio³a. Zwraca siê do ksiêdza
wikarego i powiada: „Chcia³bym
wróciæ dopiero w niedzielê
rano.” „Oczywiœcie. Niech Jego-
moœæ siê nie obawia. Przez ten
tydzieñ dam sobie radê. Wszyst-
ko bêdzie dobrze.” Ks. Wojciech
nie powiedzia³ nic wiêcej, ale
przebieg³o mu przez g³owê: „Nie
chodzi o to, by daæ sobie radê.
Byæ ksiêdzem – to w³aœciwie nie
dawaæ sobie nigdy rady. To byæ
rozdartym miedzy ¿¹daniem nad
si³y, a swoj¹ s³aboœci¹.” „- Jo
zawse myœla³ak, co musis byæ
ksiyndzem – powiedzia³a mu
matka-góralka po œwiêceniach –
bo tobie ci¹gle ma³o.”

Byæ chrzeœcijaninem to mieæ
poczucie, ¿e to co robiê to za
ma³o. To jak ¿yjê to niewystar-
czaj¹co. To byæ rozdartym po-
miêdzy wielkoœci¹ powo³ania,
a pospolitoœci¹ ¿ycia. Niejedno-
krotnie prze¿ywaliœmy stan, ¿e
dana sprawa, okreœlony pro-
blem, wyznaczone zadanie nas

przerasta³y. W nowennach œro-
dowych do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy uwidaczniaj¹ siê –
od czasu do czasu – smutne ¿ale:
„Nie dajê sobie rady. Nie umiem
sobie wyt³umaczyæ okreœlonej
sytuacji. Nie potrafiê dogadaæ siê
z córk¹, synem. Gdy by³ ma³y –
byliœmy sobie bliscy. Teraz, gdy
ma naœcie lat – zamyka siê
przede mn¹. Nie ma zrozumienia
miêdzy nami. To samo dzieje siê
czasami pomiêdzy ma³¿onkami:
Nie mamy wspólnego jêzyka.
Trzeba te¿ tu dopowiedzieæ, ¿e
i dorastaj¹ce dzieci oskar¿aj¹
swych rodziców, ¿e ich nie rozu-
miej¹. Prze¿ywaj¹ gorzki smak
pora¿ki. S³yszê od rodziców
smutne wyznanie: „moje dziec-
ko nie potrzebuje Boga. Koœció³
nie jest mu potrzebny do szczê-
œcia.” Rodzice s¹ g³êboko wie-

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Brunona Bonifacego z Kwer-
furtu, biskupa i mêczennika, w œrodê – wspomnienie œwiêtych pustelników Andrzeja Œwie-

rada i Benedykta, w pi¹tek – wspomnienie œw. Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a,

w sobotê – wspomnienie Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej).

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

rz¹cy, korzystaj¹ z sakramen-
tów. Nie wyobra¿aj¹ sobie nie-
dzieli bez mszy œw., a ich dzie-
ci ju¿ wyros³y z tych potrzeb re-
ligijnych. W zupe³noœci siê ob-
chodz¹ bez nich. Nic z³ego nie
widz¹, ¿e ¿yj¹ w tzw. zwi¹zku
partnerskim. Sakrament ma³-
¿eñstwa nie jest im potrzebny.
Mo¿e kiedyœ…

Co robiæ w takich wypadkach?
Wewnêtrznie nie akceptowaæ
takiego sposobu ¿ycia. Nie zga-
dzaæ siê na nie. Mieæ œwiado-
moœæ, ¿e takie ¿ycie nie jest
zgodne z Ewangeli¹. „Ty Boga
nie potrzebujesz, ale Bóg ciebie
potrzebuje.” „Ty Koœció³ szero-
kim ³ukiem obchodzisz, ale Ko-
œció³ – Matka jest zraniona, ¿eœ
go opuœci³.” W takich sytu-
acjach szukam pomocy u Boga
i u ludzi. Nieustannie poszuku-
jê. Nie mogê siê wewnêtrznie
usprawiedliwiaæ, t³umacz¹c so-
bie i innym, ¿e zrobi³em wszyst-

ko, co do mnie nale¿y, aby moje
dzieci by³y wierz¹ce. Nawet nie
zdajê sobie sprawy, jak moc,
a mo¿e jeszcze bardziej niemoc
ludzka z³¹czona z Bo¿ymi moca-
mi czyni cuda. ¯aden wycho-
wawca: rodzic, nauczyciel czy
kap³an w zderzeniu z trudnoœcia-
mi wychowawczymi, nie mo¿e
ze spokojem  powiedzieæ, ¿e ju¿
wyczerpa³ wszystkie œrodki.
Mo¿e na dzisiaj – tak. Ale na ju-
tro – otworz¹ siê nowe sposoby.
Minimalizm wychowawczy ni-
gdy nie by³ cech¹ ukazywan¹
przez Chrystusa. Pan Jezus za-
wsze jest dobrym Pasterzem, któ-
ry wci¹¿ poszukuje zaginionej
owcy. Nie ustaje, ale poszukuje.
Nie wystarcza mu 99 dobrych.
Nie wpada w zachwyt, ¿e wokó³
Niego jest tylu wspania³ych. Nie-
pokoi Go brak tej jednej. Jej po-
œwiêca swoje energie. Tak¹
ewangeliczn¹ cecha obdarzony
jest dobry wychowawca.

Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni cz. II zakoñczenie

Wzmocnieni s³owem Bo¿ym,
po Mszy Œw. obserwowaliœmy
barwny korowód, który prowa-
dzi³a banderia konna z bryczka-
mi i kapelami ludowymi. I my

 Jolanta Bruzda

udaliœmy siê ze wszystkimi na
Je¿ow¹ Górê do amfiteatru. Tu-
taj uroczyœcie wypuszczono
srebrne go³êbie, by symbolicz-
nie nios³y nam pokój. Po przemo-

wach oficjalnych goœci, nawet
tych z Warszawy, rozpocz¹³ siê
koncert. Muszla koncertowa ki-
pia³a, dŸwiêki kapel i œpiew so-
listów odbija³y siê od lasu i pê-
dzi³y w dó³ do samego £¹cka.
Hej, góralska muzyka ka¿dego
o¿ywi i radoœci¹ nape³ni! Gra³
te¿ goœæ specjalny – Szkot
w spódnicy. Przy drodze do mia-
sta roz³o¿yli siê sprzedawcy
dobra wszelkiego – rêkodzie³a,
swojskich smako³yków, œliwo-
wicy i chiñszczyzny. Wnêtrza
naszych cia³ nêc¹co dra¿ni³
i wype³nia³ zapach pieczonych
kie³basek. Odwa¿niejsi mogli
zasmakowaæ podniebnych lo-
tów w weso³ym miasteczku.

Niezwykle atrakcyjne trzy-
dniowe obchody 53. Œwiêta
Kwitn¹cej Jab³oni koñczy³ wie-

czorny wystêp kabaretu Jurki
i zespo³u Bracia. Jak piêknie
bawi¹ siê górale, jak ¿ywy jest
tam folklor i to¿samoœæ regional-
na. O znaczeniu kultury góral-
skiej w ¿yciu ka¿dego z nich
niech œwiadcz¹ s³owa ksiêdza
wypowiedziane podczas og³o-
szeñ – na bierzmowanie m³odzi
przyjd¹ tradycyjnie w strojach
góralskich. Niezwyk³e. Niezwy-
k³e jest równie¿ to, ¿e w £¹cku
roœnie kilkaset tysiêcy drzewek
owocowych. W powrotnej dro-
dze nie opuszcza³a nas ciekaw-
ska Babia Góra, a obielone jak
drzewka na wiosnê Tatry stara³y
siê wyjrzeæ zza ciemnoniebie-
skich chmur. Tego widoku prze-
cie¿ nie mo¿e zabrakn¹æ.

(ci¹g dalszy na str. 7)

Sentymentalna pielgrzymka
16 czerwca to dla pielgrzymów

apelowych œwi¹teczny dzieñ.
Przed 17 laty Jan Pawe³ II na³o-
¿y³ z³ote korony na wizerunek
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Po-
mocy. W tej niezwyk³ej piel-
grzymce uczestniczy dziœ
4 kap³anów.

Jak co miesi¹c jedziemy po-
dziêkowaæ za dar, jaki otrzyma-
liœmy od Boga. Za Wielkiego

Œwiêtego, który wyszed³ z ziemi
wadowickiej. Jan Pawe³ II powie-
dzia³: „Ró¿aniec jest moj¹ co-
dzienn¹ modlitw¹, jest modlitw¹
cudown¹, cudown¹ w swej pro-
stocie i swej g³êbi!” Nigdy w cza-
sie pielgrzymek nie rozstawa³ siê
z ró¿añcem. Od Boga, za poœred-
nictwem Maryi, otrzymaliœmy tê
modlitwê. Tylko od nas zale¿y,
czy i jak skorzystamy z tego daru.


