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1. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Babiogórskiego Parku Narodowego.
2. W czwartek po wieczornej
mszy œw. spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana Paw³a II.
3. W pi¹tek uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej. Z racji uroczystoœci nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych.
4. W sobotê 27 sierpnia pielgrzymka S³u¿by Liturgicznej
i Ruchu Œwiat³o ¯ycie do Kalwarii Zebrzydowskiej.
5. W niedzielê 28 sierpnia
o godz. 12.00 w kaplicy na Groniu Jana Paw³a II zostanie odprawiona tradycyjna Msza œw. dziêkczynna za dar tegorocznej pieszej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Zapraszamy uczestników oraz przyjació³ wadowickiej wspólnoty pielgrzymkowej.

6. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. 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.
b. Do Warszawy 4 i 5 wrzeœnia
(niedziela i poniedzia³ek). Koszt
260 z³.
c. Do Kodnia 1 i 2 paŸdziernika
(sobota i niedziela). Wyjazd
godz. 5.00. Koszt 230 z³.
7. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Wadowity, które w tym
roku obchodzi jubileusz 150-lecia istnienia, zaprasza nauczycieli, absolwentów, emerytowanych
pracowników oraz uczniów na
pielgrzymkê do Rzymu. Zapisów
mo¿na dokonaæ w sekretariacie
szko³y w dni powszednie w godzinach: 8.00-14.00. Szczegó³owy plan oraz termin jest podany
na stronie internetowej
szko³y. Serdecznie zapraszamy.
8. Kalendarz liturgiczny:
w poniedzia³ek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej,
w œrodê – Œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a, w sobotê –
wspomnienie œw. Moniki.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Pielgrzymka ¿ycia zakoñczenie
W nastêpnym dniu udaliœmy
siê na Monte Cassino; jest to
wa¿ne miejsce patriotyzmu dla
ka¿dego z nas. Bardzo byliœmy
poruszeni, zapaliliœmy znicz,
zamówiliœmy modlitwê za dusze poleg³ych i nasz³y nas refleksje nad swoj¹ postaw¹ wobec Ojczyzny.
W tym dniu równie¿ pojechaliœmy do Matki Bo¿ej Pompejañskiej, wczeœniej zwiedziliœmy
Pompeje, które zosta³y zasypane py³em wulkanicznym w czasie wybuchy Wezuwiusza 60 lat
p.n.e. Jest to niewiarygodne, ¿e
na tym miejscu Matka Bo¿a wybra³a miejsce swojego kultu. Coraz czêœciej wœród znajomych
s³yszeliœmy o nowennie do Matko Bo¿ej Pompejañskiej, jakie
przynosi dzia³anie i owoce.
W czasie nawiedzania Bazyliki
uczestniczyliœmy we mszy œw.
grupy W³ochów.
Kolejnym etapem naszej podró¿y by³o zwiedzanie najs³ynniejszej krypty œw. Micha³a Archanio³a, Groty Objawienia
oraz Bazyliki, prosiliœmy w modlitwie o obronê i ochronê
w dzisiejszym œwiecie, który
niesie tak wiele ró¿nych niebezpieczeñstw i zagro¿eñ.
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Nastêpnie udaliœmy siê do San
Giovanni Rotundo, tam zwiedziliœmy muzeum o.Pio, oprowadza³
nas Brat, który bardzo przybli¿y³
nam t¹ niezwyk³¹ postaæ - cz³owieka i kap³ana.
W przedostatni dzieñ pojechaliœmy do Loreto. Jest to miejsce
pielgrzymowania
W³ochów
i pielgrzymów z ca³ego œwiata.
Jest to miejsce szczególne zwi¹zane z kultem Bo¿ej Rodzicielki, Matki domu nazaretañskiego,
Matki ka¿dego domu chrzeœcijañskiego, ka¿dej rodziny.
W ostatnim dniu zwiedziliœmy
Wenecjê, odprawiliœmy mszê
œw. w Bazylice œw. Marka,
otrzymaliœmy b³ogos³awieñstwo na powrót.
Czas tej pielgrzymki by³ szczególnym czasem modlitwy, rozwa¿ania historii ¿ycia Œwiêtych, ale
by³a te¿ czasem poznania zabytków, kultury W³och. Nawet czas
przejazdu autokarem nie by³ czasem zmarnowanym – modliliœmy
siê, œpiewali na chwa³ê Boga, s³uchaliœmy równie¿ ks. inf. Jakuba
Gila, który przybli¿a³ nam historiê
narodu. Jesteœmy wdziêczni Panu
Bogu, ¿e mieliœmy mo¿liwoœæ
uczestniczenia w tej pielgrzymce.
Ania i Krzysztof Góralczykowie

Poniedzia³ek 22 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 Œp. Maria Lelek
Œp. Józef Korzeniowski - 17 r.œm.
00
18.
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Jacek Pawlik
Wtorek 23 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 Œp. Maria Lelek
18.00 Œp. Maria Wójcik
Œp. Jadwiga Sikora
Œroda 24 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii i Barbary z
okazji urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Maria Lelek
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Marian Boda - 10 r.œm.
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Józefa Sikora
Œp. Andrzej ¯arnowski - r.œm.
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Anna Jarczak
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Czwartek 25 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 Œp. Józefa i Ludwik Zembroj
18.00 Œp. Kazimierz Kozie³ - 8 r.œm.
Œp. Tadeusz W¹sek - 2 r.œm.
Pi¹tek 26 sierpnia
6.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
8.00 Œp. Edward Maœlanka
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Lelek
W int. Wojciecha - 18 r. urodzin
Sobota 27 sierpnia
6.00 Œp. Maria Wójcik
8.00 W 28 r. œlubu Grzegorza i Marii Kulisz
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œp. Marian Piwowarczyk
Niedziela 28 sierpnia
6.00
7.00
7.30

Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Roków: Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
Œp. Zenon Knapik

Œp. Maria Rzycka i m¹¿ Józef
9.00 Œp. Jan B¹k - r. œm., ¿ona Janina
10.30 Dziêkczynna w 50 r.œlubu Stanis³awy i Jana
Zajger z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
00
12.
Œp. Franciszek Cholewa - 20 r.œm.
00
19.
Œp. Jan Buraczek

Jaka ta m³odzie¿?

kawoœci¹ obserwowa³em – nie
znam jêzyka angielskiego – jak
Kardyna³ z Manili z Filipin nawi¹za³ serdeczny kontakt z m³odzie¿¹ s³uchaj¹c¹ go na naszym
rynku. Samo patrzenie du¿o
mnie uczy³o. Bêd¹c blisko m³odzie¿y, która t³umnie wype³nia³a nasze miasto – cieszy³em siê
z ich radosnej wiary. Zdumiewa³em siê ich pobo¿noœci¹ wyra¿aj¹c¹ siê miêdzy innymi w postawach modlitewnych. Jak oni ¿arliwie adorowali Jezusa w sanktuarium œw. Józefa Na Górce,
a tak¿e w naszej tomickiej kaplicy, w której wystawiony jest Jezus Chrystus. Wch³ania³em równie¿ obrazy ró¿nokolorowych
kap³anów cierpliwie siedz¹cych
przy kratkach konfesjona³ów
i spowiadaj¹cych jeszcze tak niedawno rozentuzjazmowanych
m³odych.
Te dwie wspó³brzmi¹ce postawy modlitewnego skupienia
i g³êbokiej pobo¿noœci oraz rozeœmianej
radoœci po³¹czy³y siê
w jedno. To by³ pe³ny obraz radosnej
wiary prze¿ywanej
przez m³odzie¿ przyby³¹ z ró¿nych stron

Czêsto powtarza siê opiniê
o m³odzie¿y, która przyby³a do
Krakowa, ¿e by³a rozœpiewana
i roztañczona. Tam, gdzie by³a –
by³o g³oœno. Przy ró¿nych okazjach tañczy³a. Wprowadza³a
niezwyk³¹ radoœæ. Szczerze
uœmiecha³a siê do otaczaj¹cych.
Macha³a do nich rêkami. Œwiadkowie mówi¹: „Prze¿yliœmy radosne dni.”
Mniej zauwa¿aliœmy bardzo
istotn¹ cechê tych dni. Ci m³odzi ¿arliwie siê modlili. Korzystali z sakramentów œwiêtych.
Chêtnie uczestniczyli w katechezach. Z wielkim zaanga¿owaniem s³uchali przekazywanej
Bo¿ej nauki. Inna sprawa, ¿e
równie¿ nauczaj¹cy: Kardyna³owie i Biskupi czynili to
z ogromn¹ umiejêtnoœci¹. Z cie-
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(ci¹g dalszy na str. 4)

mozje, czy te¿ nienawistne historie. Trwa³y tylko jednocz¹ce drogi wiary, nadziei i mi³oœci. To
by³y piêkne dni. Czy jeszcze kiedykolwiek powtórz¹ siê one
w moim ¿yciu? Jestem jednak
przekonany, ¿e z pomoc¹ Bo¿¹
mogê kszta³towaæ w swoim ¿yciu
takie dni. Oby mi tylko starczy³o wiary i Bo¿ej mi³oœci! ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œwiata. Koniecznie trzeba dodaæ
do tego ich pe³ne braterskiej
mi³oœci odniesienie siê do siebie
oraz innych, a zw³aszcza do gospodarzy, którzy ich goœcinnie
przyjmowali. W tamtych b³ogos³awionych dniach pomiêdzy
m³odzie¿¹ znik³y ró¿nego rodzaju podzia³y, wzajemne ani-

Pielgrzymowanie do £agiewnik
Comiesiêczna pielgrzymka
z Wadowic do £agiewnik
w Roku Mi³osierdzia po³¹czona
jest z odwiedzeniem miejsc,
gdzie dokonuj¹ siê uczynki mi³osierdzia.
Lipcowy wyjazd rozpocz¹³ siê
spotkaniem w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Wadowicach zlokalizowanym przy ul. Parkowej,
gdzie pielgrzymuj¹cy mogli zapoznaæ siê z histori¹ i funkcjonowaniem tego Domu. Dyrektor
tej palcówki Pan Krzysztof
Szczeœniewski
przedstawi³
w jaki sposób osoby potrzebuj¹ce ca³odobowej opieki mog¹
staraæ siê o pobyt w takim Domu.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e Dom
przeznaczony jest dla 92 mieszkañców w starszym wieku, na
obecn¹ chwilê przebywa w nim
84 podopiecznych. Ca³odobow¹

opiekê pe³ni¹ opiekunowie i pielêgniarki. Mieszkañcy maj¹ dostêp do konsultacji z lekarzami
i specjalistami. W ci¹gu dnia korzystaj¹ z rehabilitacji oraz terapii zajêciowej. Funkcjonuje tu
tak¿e pralnia i kuchnia. Osoby tu
mieszkaj¹ce mog¹ byæ odwiedzane przez swoje rodziny. Spotkanie zakoñczy³o siê w mi³ej
atmosferze, poczym pielgrzymka wyruszy³a w drogê.
Podczas podró¿y prowadz¹cy
wyjazd ks. inf. Jakub Gil podzieli³ siê z nami swoimi myœlami.
Uœwiadomi³ nam, ¿e cz³owiek
jest stworzony do ¿ycia w rodzinie, gdzie do¿ywaj¹c starszego
wieku, powinien byæ otoczony
opiekê i mi³oœci¹. Potrzeba niesienia pomocy opieki spo³ecznej
osobom samotnym, którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji.
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Ks. Jakub nawi¹za³ do atmosfery zbli¿aj¹cych siê Œwiatowych
Dni M³odzie¿y, któr¹ daje siê
odczuæ na wadowickim rynku,
gdzie mo¿na spotkaæ wiele radosnej m³odzie¿y trwaj¹cej na
modlitwie. Potrzeba zawierzania Panu Bogu i omadlania nadchodz¹cych wydarzeñ zwi¹zanych z ŒDM, przyœwieca³a naszej pielgrzymce. W atmosferze
modlitwy dojechaliœmy do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Uczestniczyliœmy tam we Mszy Œwiêtej
na której wys³uchaliœmy kazanie o Panu Jezusie Mi³osiernym,
który w³aœnie w tym w tym miejscu przebacza grzechy abyœmy
przede wszystkim zabiegali
o swoje zbawienie i zbawienie
bliŸnich, by w wiecznoœci ka¿dy z nas dotkn¹æ niebo. Uœwiêceni Eucharysti¹ i s³owem Bo¿ym udaliœmy siê na adoracjê
przed Najœwiêtszy Sakrament
dziêkuj¹c Bogu za œwiêtego rodaka Jana Paw³a II oraz modl¹c
siê w intencji Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. Po krótkim odpoczynku wyruszyliœmy nowo poœwiêconym mostem ³¹cz¹cym
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia z Sanktuarium œw. Jana
Paw³a II. Dziêki temu przejœciu
mo¿na bez trudu odwiedziæ oba

te miejsca. Bêd¹c w sanktuarium
Jana Paw³a II uklêkliœmy przy
sutannie, któr¹ mia³ nasz Rodak
podczas zamachu i odmówiliœmy
koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
W duchu modlitwy podziwialiœmy wykonane freski przedstawiaj¹ce przypowieœci z Pisma
Œwiêtego. Na jednym z nich
przedstawiony jest Papie¿ jako
opiekun rodziny. Na dole Koœcio³a mogliœmy siê pomodliæ
w kaplicach Œwiêtych. Znajduje
siê tam kaplica œw. Kingi, która
jest moj¹ patronk¹ z Sakramentu
Bierzmowania. Mogliœmy uca³owaæ relikwiê œw. Jana Paw³a II
prosz¹ o wstawiennictwo.
W drodze powrotnej odmówiliœmy wspólnie modlitwê ró¿añcow¹. Pielgrzymka liczy³a
18 osób, a najm³odsz¹ uczestniczk¹ by³a szeœciolatka, która
z radoœci¹ serca przeby³a ca³¹
pielgrzymkê.
Ewa Wodniak

-5-

