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20 Niedziela Zwyk³a 14 sierpnia 2016
1. Jutro uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Msze œw. w porz¹dku niedzielnym.
2. W œrodê, na Nowennie do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30, dziêkujemy za tegoroczne zbiory.

Pielgrzymka ¿ycia cz. II

wraz z muzeum watykañskim.
Centralnym punktem by³a msza
œw. w Bazylice œw. Piotra, przy
grobie i w kaplicy œw. Jana Paw³a II. By³o to dla nas szczególne
prze¿ycie, bo przyjechaliœmy jakby do swojego Œwiêtego pochodz¹cego z Wadowic, aby wyprasza³ u Boga potrzebne ³aski nie
tylko dla nas osobiœcie, ale równie¿ dla naszych rodzin, miasta,
naszej Ojczyzny.
Po zakoñczeniu mszy œw. ka¿dy z nas mia³ szczególn¹ mo¿liwoœæ podejœcia do grobu naszego Rodaka i indywidualn¹ modlitwê, co nie jest praktykowane
w tym miejscu. Przez te 2 dni
mieszkaliœmy w klasztorze ksiê¿y Michalitów, niedaleko Rzymu
w ma³ej miejscowoœci Castel
Sant Elia, spotkaliœmy siê tam
z ogromn¹ serdecznoœci i goœcinnoœci¹. Niedaleko klasztoru
znajduje siê grota Matki Bo¿ej
Skalnej, do której zmierzaj¹ ma³¿eñstwa bezp³odne, aby wymodliæ potomstwo. Sam klasztor
umiejscowiony nad g³êbok¹
przepaœci¹, a widoki zapieraj¹
dech w piersiach. W grocie,
w otoczeniu piêknej przyrody
znajduje siê Matka Bo¿a, która
wyprasza ³aski u Boga. cdn

3. W ramach radosnego czwartku organizujemy wycieczkê do
Œnie¿nicy i Limanowej.
4. W przysz³¹ niedzielê chrzest
œw. o godz. 12.00. Pouczenie
w pi¹tek o godz. 19.00.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Spojrzenie na Brzegi

Dziêkujê Bogu, ¿e zmobilizowa³ mnie do zorganizowania
pielgrzymki na centraln¹ mszê
œw. w Brzegach. G³êboko prze¿y³em wspólnotê katolików
z ró¿nych stron œwiata. By³o ich
przesz³o 2 mln. Prezentowali ró¿ne kultury, a tak¿e ró¿norodne
formy swej religijnoœci. Zauwa¿y³em, ¿e choæ Polacy inaczej
uzewnêtrzniaj¹ sw¹ wiarê niŸli
W³osi, czy Hiszpanie, albo
Afrykanie, lub Amerykanie –
jednak tajemnica o¿ywiaj¹cego
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Ducha œw. po³¹czy³a wszystkich
w serdeczn¹ wspólnotê. W jêzyku ³aciñskim wspólnotê tê okreœla siê jako „comunio”. Cieszy³em siê, ¿e ludzka wspólnota rodzi siê z przyjmowania Jezusa
Eucharystycznego.
Na mszy œw. w Brzegach na
w³asne oczy zobaczy³em jak
wiara, która dla nas niejednokrotnie jest ciê¿arem staje siê
radosn¹ wiar¹. To rozradowane
oblicze Œwiatowych Dni bardzo
mnie ubogaci³o.
S³uchaj¹c przemówieñ Ojca
Œwiêtego i patrz¹c na Jego zachowanie podczas tych wielkich dni
zrodzi³a siê we mnie jeszcze
wiêksza sympatia do obecnego
Papie¿a pochodz¹cego z Argentyny. Œw. Jan Pawe³ II jest naszym Papie¿em, ale Papie¿ Bergolio poprzez te dni znalaz³ po-

W drugim dniu pojechaliœmy
do stolicy Toskani – Florencji.
Jest to piêkne, zabytkowe miasto po³o¿one nad rzek¹ Arno,
zwiedziliœmy bazylikê Santa
Maria Novella, sanktuarium œw.
Rity w miejscowoœci Cascia, jest
to Œwiêta szczególna, która mia³a bardzo trudne ¿ycie pe³ne
bólu i ró¿nych trudnoœci, dlatego jest Œwiêt¹ od spraw trudnych, a wrêcz beznadziejnych,
a ile¿ to razy wydaje siê nam, ¿e
pewne sytuacje przerastaj¹ nas,
czy s¹ wrêcz beznadziejne, wiêc
modlitwa niesiona do Boga
przez t¹ Œwiêt¹ wydaje siê nam
bardzo pomocna.
Nastêpnie udaliœmy siê na
2 dni do Rzymu, aby tam zwiedzaæ zabytki, bazyliki, Watykan
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Ania i Krzysztof Góralczykowie

Poniedzia³ek 15 sierpnia
6.00 Za parafian
7.00 Roków: Œp. Józef Medoñ i zmarli z rodziny
7.30 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
9.00 Œp. Augustyn
10.30 O ³askê zdrowia i b³. Bo¿e dla Marii
i Józefa w 35 r. œlubu
12.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 4 r.œm.
19.00 Œp. Jan Buraczek
Œp. Ewa Glanowska
Wtorek 16 sierpnia
6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
8.00 Œp. Kazimierz Górowski
18.00 Œp.Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Henryk Pietraszewski - 6 r.œm.
Œroda 17 sierpnia
6.00 Œp. Jacenty Laskowski
Œp. Józef Wieja - 15 r.œm.
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O dar rodzicielstwa dla Ewy i £ukasza
przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II i
Matki Bo¿ej
- Dziêkczynna z proœba o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej dla Ireny i ca³ej rodziny
- Dziêkczynna z proœba o dalsze b³. Bo¿e dla
Heleny
Za zmar³ych:
Œp. Maria Lelek
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Józefa Sikora
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
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Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Boles³aw G³adyœ
Œp. Anna Jarczak
Œp. Tadeusz Popardowski - 29 r.œm.
Czwartek 18 sierpnia
6.00 Œp. Maria Lelek
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
18.00 Œp. Maria Wójcik
Œp. Jacek Warcho³
Pi¹tek 19 sierpnia
6.00 Œp. Maria Grabowska
8.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Jerzy Miarka, Stefan Miarka
18.00 Œp. Maria i Jan Wolczko
Œp. Eugeniusz Spisak i zmarli rodzice
Sobota 20 sierpnia
6.00 Œp. Józef Maga - 4 r.œm.
8.00 O b³. Bo¿e dla Marii
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Jan Buraczek
Niedziela 21 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
7.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla
ks. Jacka Tekieli z okazji imienin
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i b³. Bo¿e
dla Antoniny Medoñ w 95 r. urodzin
Œp. Barbara £ukasik
9.00 Œp. Piotr Byrski - 14 r.œm. i ¿ona Stanis³awa
10.30 Œp. Stanis³aw Dudek - 38 r.œm. i syn
Janusz - 29 r.œm.
00
12.
Chrzty
Œp. Micha³ Jakubik - 22 r.œm.
19.00 Œp. Kazimierz Matlak

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek - uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, w œrodê – Œwiêto
œw. Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji
krakowskiej, w sobotê – wspomnienie
œw. Bernarda, opata i doktora Koœcio³a.

czesne miejsce w naszych sercach. Pokochaliœmy Go za to, co
mówi³ i jak siê zachowywa³.
Jego obrazowy i konkretny styl
przemówieñ jeszcze bardziej nas
mobilizowa³.
Dziêkowa³em œw. Janowi Paw³owi II – Inicjatorowi tych Dni za
cudn¹ pogodê, zw³aszcza w koñcow¹ niedzielê. Du¿e opady bardzo by utrudni³y w tym miejscu
w³aœciwe prze¿ywanie mszy œw.
Ze smutkiem myœla³em jak
wielu naszych ludzi, m³odszych
i starszych spanikowa³o i nie
w³¹czy³o siê w prze¿ywanie wy-

j¹tkowego œwiêta m³odoœci. Zawsze strach ma wielkie oczy.
Zwyciê¿y³ u nich lêk przed terrorystami. Zamilk³a w nich wiara w Opatrznoœæ Bo¿¹. Zaufanie
w Mi³osierdzie Bo¿e zosta³o
w wielu wierz¹cych w przygotowaniach tych dni pogrzebane.
Ufali temu, co sugerowa³y obrazy telewizyjne o napadach terrorystów. Radosne prze¿ycie Œwiatowych Dni przyczyni³o siê
u mnie do wiêkszej mi³oœci naszego Rodaka za wyproszenie
bezpieczeñstwa tego wyj¹tkowego wydarzenia.
ks. Infu³at

Tobie Ojcowie nasi œlubowali
Lipcowy Apel Jasnogórski
przypada w Œwiêto Matki Bo¿ej
z Góry Karmel, Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Opiece Matki Najœwiêtszej zawierzamy zbli¿aj¹ce
siê spotkanie m³odych z papie¿em Franciszkiem. Wielu odrzuca Boga, a odrzucaj¹c Boga, odrzuca siê cz³owieka. Potrzebne
nam jest optymistyczne patrzenie na œwiat, a nie uleganie panice. W te tajemnice, swoimi
przemyœleniami, wprowadza nas
ks. Infu³at.
To Anio³ jest zwiastunem radosnej wieœci. Cz³owiek dla Boga
jest dzieckiem. Bóg nas kocha.

Bóg Ojciec nigdy nie skrzywdzi
cz³owieka, wspiera go. To cz³owiek cz³owiekowi mo¿e zgotowaæ piek³o, mo¿e go zniszczyæ.
Maryja, nawiedzaj¹c El¿bietê,
dzieli siê swoj¹ radoœci¹ i cieszy
siê radoœci¹ El¿biety. Uczy na
cieszyæ siê z radoœci drugiej osoby. Uczy nas cieszyæ siê z sukcesów drugiego cz³owieka.
Wœród nas panuje czêsto nie¿yczliwoœæ. Cz³owiek chce
zniszczyæ drugiego cz³owieka.
Prosimy Maryjê, by broni³a nas
przed niechêci¹ do drugiego, by
nie d³awi³o nas czyjeœ szczêœcie.
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(ci¹g dalszy na str. 5)

Wadowice darz¹ sympati¹ œp. ks. kard. Macharskiego
Jest takie powiedzenie: „Przyjaciel mego przyjaciela, jest
moim przyjacielem.” Kardyna³
Macharski by³ wielkim Przyjacielem naszego Umi³owanego
Œw. Rodaka. To jest g³ówny powód naszego szacunku do Niego. Z tego powodu sta³ siê Obywatelem Honorowym naszego
miasta. Przyczyni³ siê do zbudowania koœcio³a œw. Piotra i powstania nowej parafii. Zainicjowa³ budowê Domu Samotnej
Matki. Zamianowa³ œwi¹tobliwego kap³ana ks. infu³ata Kazimierza Sudera tutejszym proboszczem. Pomóg³ w wyniesieniu naszego koœcio³a do godnoœci bazyliki oraz ukoronowania
obrazu Matki Bo¿ej oraz ustanowi³ w nim wieczyst¹ adoracjê.

Towarzyszy³ trzem pielgrzymkom Ojca Œwiêtego do Wadowic.
Zatroszczy³ siê, aby obraz œw. Józefa w koœciele „Na Górce” by³
przyozdobiony pierœcieniem papieskim, a œwi¹tynia uzyska³a
tytu³ sanktuarium. Zapragn¹³,
aby wadowicka kamienica,
w której mieszka³ Karol Wojty³a
sta³a siê domem papieskim. Przyczyni³ siê by wadowicki szpital
miejski uzyska³ honorowy tytu³
Jana Paw³a II. Równie¿ rynek
wadowicki by by³ przekszta³cony na plac nosz¹cy Jego imiê. To
tylko niektóre powody, które
zmobilizowa³y, aby delegacja
mieszkañców Wadowic bra³a
udzia³ w pogrzebie naszego nieod¿a³owanego Metropolity.
ks. Infu³at

Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Do Kalwarii Zebrzydowskiej – uroczystoœci Zaœniêcia Matki Bo¿ej.
Pi¹tek 19 sierpnia. Wyjazd godz. 13.00. Koszt 10 z³.
b. Do £agiewnik wraz z nawiedzeniem Stowarzyszenia „Daæ szansê”
w Wadowicach we wtorek 30 sierpnia. Rozpoczêcie na Os. XX-lecia
blok nr 1 o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
c. Do Warszawy 4 i 5 wrzeœnia (niedziela i poniedzia³ek). Koszt 260 z³.
d. Do Kodnia 1 i 2 paŸdziernika (sobota i niedziela). Wyjazd godz.
5.00. Koszt 230 z³.
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Na Apelu zgromadzi³y siê tysi¹ce pielgrzymów, którzy w tym
dniu dotarli na Jasn¹ Górê. Niezwykle przejmuj¹co brzmi pieœñ:
„O Wielka Matko Boga
i cz³owieka
Tobie ojcowie nasi œlubowali
Dziœ wielkie has³a wcielaæ chcemy w ¿ycie,
By nie z³amane by³o dane s³owo,
W Twoj¹ opiekê oddaæ siê na nowo”
Te s³owa, ta pieœñ, wszystkich
chwyta za serce. Trudno to opisaæ. To trzeba prze¿yæ.
W drodze powrotnej odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma. Sk³adamy œwiadectwa na temat relacji
z m³odymi. M³odzie¿ nie zawsze
ma okazjê do wykazania swoich
talentów. Trzeba im w tym pomóc, pokazaæ, otworzyæ œwiat,
a oni bardzo chêtnie siê anga¿uj¹.
Rodzice powinni modliæ siê za
dzieci.
W lipcu ks. inf. Jakub Gil obchodzi imieniny. Apelowa wspólnota z³o¿y³a Mu szczere ¿yczenia, dziêkuj¹c ¿e jest z nami. Polecamy Jego osobê Matce Najœwiêtszej podczas mszy œw.,
któr¹ w Jego intencji odprawi³ na
Jasnej Górze Ojciec Józef.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niech Maryja uczy nas takiej
postawy, o jakiej mówi Ojciec
Œwiêty Franciszek, byœmy pochylali siê nad drugim i pomogli mu. Kiedy wstajemy od konfesjona³u jesteœmy radoœni, bo
Bóg siê w nas rodzi. Rodzi siê
w nas te¿ mi³osierna mi³oœæ. Ile¿
radoœci przynosi dzielenie siê
czymœ, dawanie. Dzielenie siê
mi³oœci¹, ale i dobrami materialnymi. Niech Jezus obdarzy nas
³ask¹ szczerego dzielenia siê.
Bóg jest zatroskany o cz³owieka. Cz³owiek wierz¹cy ma poczucie zale¿noœci od Boga. Tajemnica ofiarowania to tajemnica uœwiadamiania sobie, ¿e Bóg
jest Panem ¿ycia i œmierci. Naucz nas Bo¿e, byœmy nieustannie zwracali siê do Ciebie jak do
Ojca, a drugiego cz³owieka
traktowali jak brata.
Nasze ¿ycie to przyp³ywy
i odp³ywy, wci¹¿ gubimy i wci¹¿
odnajdujemy. Nasza wiara jest
piêkna i bogata, ale przychodzi
kryzys, wokó³ pustka, w sercu
pustka. Przychodzi kryzys wiary. Zdaje siê, ¿e nic nam nie grozi, nie ma wojny. A jednak ¿ycie
ludzkie jest w niebezpieczeñstwie. Maryjê, Matkê Pocieszenia prosimy, by wspomaga³a nas
w odnajdywaniu radoœci ¿ycia.
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Rozalia Borkowska

