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22 Niedziela Zwyk³a 28 sierpnia 2016
1. W czwartek rozpoczêcie no-

wego roku szkolnego. Zachêcamy
do uczestnictwa w Mszy œw. w in-
tencji wszystkich uczniów i na-
uczycieli z proœb¹ o b³. Bo¿e na
nowy rok nauki i pracy.

Godz. 8.00 Zespó³ Szkó³ nr 1
„Budowlanka”, Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce

Godz. 9.00 Zespó³ Szkó³ nr 3
im. ks. Józefa Tischnera

Godz. 10.00 Zespó³ Szkó³ Pu-
blicznych nr 3 ul. Sienkiewicza

Godz. 11.00 Zespó³ Szkó³ Pu-
blicznych nr 1 ul. S³owackiego

2. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby przyst¹pi³a do spowiedzi
i Komunii Œw. na rozpoczêcie roku
szkolnego. Zw³aszcza prosimy,
aby skorzystali z sakramentu po-
kuty w pierwszy pi¹tek. W tym
dniu spowiedŸ od godz. 6.00 do
8.30 oraz po po³udniu od godz.
16.00 do 18.30. Dodatkowa Msza
œw. o godz. 16.30.

3. Przez ca³y rok szkolny, w nie-
dziele i œwiêta, zapraszamy dzieci
przedszkolne i ze szko³y podsta-
wowej na godz. 10.30 na specjaln¹
dla nich mszê œw. W przysz³¹ nie-
dzielê na tej mszy œw. poœwiêce-
nie tornistrów i przyborów szkol-
nych oraz b³ogos³awieñstwo dzie-
ci na nowy rok nauki.

4. W pierwsz¹ sobotê na Mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê
potomstwa. Na tê Mszê œw. za-
praszamy zw³aszcza tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji
dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W so-
botê 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. Prosimy przy-
nieœæ œwiece.

5. Od 1 wrzeœnia czyli od
czwartku Msze œw. w dni po-
wszednie odprawiamy o godz.:
6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 12.00
i 18.00, natomiast w niedziele
i œwiêta  odprawiana bêdzie
Msza œw. o godz. 13.30, a wie-
czorna Msza œw. o godz. 18.00.

6.  Dy¿ur ksiêdza w kancelarii
parafialnej od wtorku do pi¹tku
w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od
16.30 do 17.30. Kancelaria nie-
czynna w poniedzia³ki,  soboty
oraz w pierwsze pi¹tki miesi¹ca.
Ponadto informujemy, ¿e zapisy
na pielgrzymki, zamawianie
Mszy œw. mo¿na dokonaæ co-
dziennie od godz. 10.00 do 14.00.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po przyjeŸdzie Ojca Œwiêtego
rozleg³y siê gromkie oklaski
i œpiewy. Natomiast sama litur-
gia mszy œw. prze¿ywana by³a
przez wszystkich w wielkim sku-
pieniu. Przed rozpoczêciem Eu-
charystii organizatorzy rozpro-
wadzali wœród uczestników bia-
³e chusty, na których ka¿dy by³
zachêcony, aby napisaæ datê
swojego chrztu œwiêtego.
W trakcie wyznania wiary zak³a-
daliœmy chusty na siebie, aby
jeszcze bardziej uœwiadomiæ so-
bie, ¿e przez ten Sakrament
wszyscy nale¿ymy do wielkiej
rodziny Dzieci Bo¿ych. Pomimo
ponad 2-milionowej rzeszy
pielgrzymów na Campusie Mi-
sericordiae panowa³o wielkie
skupienie i atmosfera modlitwy.
Ws³uchiwaliœmy siê w S³owo
Bo¿e i s³owa Papie¿a Francisz-
ka, który w sposób prosty i do-
tykaj¹cy serca wyjaœni³ m³odym
z ca³ego Œwiata przes³anie za-
warte w Ewangelii o Zacheuszu.
Okrzykami radoœci przyjêta
by³a wiadomoœæ o nastêpnych
Œwiatowych Dniach M³odzie¿y
w Panamie.

Ja osobiœcie z wielkim wzru-
szeniem i radoœci¹ prze¿ywa³am
tê uroczystoœæ, bo uœwiadomi-
³am sobie, ¿e by³o mi dane praw-

dopodobnie pierwszy i ostatni
raz uczestniczyæ w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y, które zawsze
by³y bliskie mojemu sercu, po-
niewa¿ moje dzieci zachêcone
przeze mnie wyje¿d¿a³y kilka-
krotnie na te spotkania (Rzym,
Toronto, Kolonia, Madryt). Takie
spotkanie m³odych ludzi z ca³e-
go Œwiata, którzy ¿ywo i rado-
œnie przyjmuj¹ S³owo Bo¿e
umacnia nasz¹ wiarê i uœwiada-
mia nam, ¿e stanowimy wielk¹
rodzinê chrzeœcijañsk¹.

Po zakoñczeniu uroczystoœci
radoœni i ubogaceni tymi prze¿y-
ciami wracaliœmy w ogromnym
t³umie ró¿nojêzycznych m³o-
dych i rozradowanych pielgrzy-
mów z godnoœci¹ trzymaj¹cych
swoje flagi narodowe, œpiewaj¹-
cych. W takiej to atmosferze do-
tarliœmy do naszego autokaru,
a gdy ju¿ siedzieliœmy zaczê³o
padaæ. Radoœni, choæ trochê zmê-
czeni, wróciliœmy do naszych
domów przekonani, ¿e ¿ywe
uczestnictwo w tych uroczysto-
œciach pozostanie w naszych ser-
cach na zawsze.

Dziêkujê ks. Infu³atowi Gilowi
i wszystkim, którzy przyczynili
siê do zorganizowania wyjazdu.
Jest to ich kolejny dobry uczy-
nek w trwaj¹cym Roku Mi³osier-
dzia. Wdziêczna W³adys³awa Misiarz z mê¿em
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Poniedzia³ek 29 sierpnia
   6.00 Œp. Maria Tyra³a
 8.00 Œp. Klara i Józef Kojzar oraz zm. krewni

z rodzin Michalskich i Kojzar, Alfons
Kempiñski

18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
O b³. Bo¿e i zdrowie dla Bo¿eny
i Andrzeja Lurka w 30 r. œlubu

Wtorek 30 sierpnia
  6.00 Œp. Maria Tyra³a
 8.00 Œp. Marek Mrowiec - 10 r.œm.

Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 Œp. Amalia i Józef Kowalczyk
Œroda  31 sierpnia
 6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
 8.00 Œp. Maria Tyra³a
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Maria Lelek
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Jan Malczyk - 6 r.œm.
Œp. Krzysztof Wójtowicz - 9 r.œm.
Œp. Anna Jarczak
Œp. Jan Dudkiewicz
Œp. Andrzej i Franciszka Kosek,
Œp. Stanis³aw Kosek
Czwartek 1 wrzeœnia
 6.00 Œp. Maria Lelek
6.45

7.30 Œp. Maria Tyra³a

 8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla R Drewniak
z Sydney i ¿ycie wieczne dla mê¿a Józefa

12.00 Œp. Maria ¯ak
18.00 Œp. Agata Lasek

Œp. Barbara £ukasik
Pi¹tek 2 wrzeœnia

 6.00 Œp. Jadwiga Tatara
6.45 Œp. Stefan Bernacik
7.30 Œp. Stanis³aw Maszczyñski - 11 r.œm.
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Maria
Balok i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - 9 r.œm.

Œp. Jacek Pawlik
Sobota  3 wrzeœnia

6.00 Œp. Maria Lelek
6.45 Œp. Kazimierz Matlak

Œp. Józef Kowalski - 24 r.œm.
7.30 Œp. Maria Tyra³a
 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. Jerzy Godek
Œp. Stanis³aw Malec - 12 r.œm.
Roków: Œp. Teresa El¿bieciak

Niedziela 4 wrzeœnia
Roków: Œp. Anna Czicka - 4 r.œm., m¹¿ Tadeusz
6.00 Dziêkczynno-b³agalna w 80 r. urodzin Krystyny
 7.30 Œp. Stefan

Œp. Maria Tyra³a
 9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
10.30 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty

18.00 Œp. Józef Odrzywolski - 5 r.œm.

(ci¹g dalszy na str. 4)

7. W przysz³¹ niedzielê
4 wrzeœnia  chrzty o godz. 13.30,
pouczenie przed chrztem w pi¹-
tek o godz. 19.00 w Domu Para-
fialnym. W tym dniu odbêdzie
siê w Kalwarii Zebrzydowskiej
XXIV Pielgrzymka Rodzin. 

8. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim osobom, które bra³y
udzia³ w asyœcie kalwaryjskiej
14 sierpnia. Zapraszamy do tej
asysty w roku nastêpnym.

9. S¹ jeszcze do nabycia w za-
krystii plecaki pielgrzyma ŒDM
wraz z wyposa¿eniem. Koszt ple-
caka wynosi 50 z³. i jest wspar-
ciem dla Komitetu Organizacyj-
nego ŒDM Kraków 2016.

10. Œwiêci tego tygodnia: w po-
niedzia³ek – wspomnienie mê-
czeñstwa œw. Jana Chrzciciela,
w czwartek – wspomnienie b³.
Bronis³awy, dziewicy, w sobotê
– wspomnienie œw. Grzegorza
Wielkiego, papie¿a i doktora
Koœcio³a. ks. S. Jaœkowiec, prob

On ¿yje

Moje uroczystoœci imieninowe
w otoczeniu bliskich parafian ze
Wzgórz Krzes³awickich s¹
okazj¹ do wspomnieñ. Moi go-
œcie niejednokrotnie wyznaj¹, ¿e
choæ ju¿ od 1994 roku, gdy opu-
œci³em parafiê Mi³osierdzia Bo-
¿ego w Nowej Hucie minê³o 22
lata, to jednak wci¹¿ czuj¹ moj¹
obecnoœæ. Zw³aszcza ci, z który-
mi budowa³em Œwi¹tyniê
Pañsk¹. Mówi¹, ¿e gdy przy-
chodz¹ do koœcio³a Na Wzgó-
rzach to czêsto prze¿ywaj¹ hi-
storiê budowania: ciê¿kie wyko-
py, znoszenie z aut ceg³y i wor-
ków z cementem, itd. Staj¹ w ich
myœlach lêki i radoœci tamtych
dni. To nas cementowa³o. Tak¿e

i dziêki wspólnej pracy wci¹¿
wzajemnie jesteœmy obecni
w naszych g³owach i sercu.

Wspólne budowanie œwi¹tyni,
które owocuje wielkim zbli¿e-
niem daje mi sposobnoœæ zrozu-
mienia tajemnicy nap³ywu m³o-
dych podczas Œwiatowych Dni
do Wadowic. Nape³niali oni ca³¹
Polskê, ale widaæ ich by³o
zw³aszcza w Wadowicach.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Tych m³odych do Wadowic
przyci¹ga³a ¿ywa pamiêæ Jana
Paw³a II – Inicjatora Œwiatowych
Spotkañ. On w tamtych histo-
rycznych dniach by³ obecny
w Brzegach, na B³oniach, ale
zw³aszcza w naszych Wadowi-
cach. Jestem przekonany, ¿e
Jego wstawiennictwo u Boga
wyprosi³o w³aœciw¹ pogodê
sprzyjaj¹c¹ spotkaniu. Co by to
by³o, gdyby przed spotkaniem
w Brzegach spad³ ulewny
deszcz. GrzêŸlibyœmy wtedy
w b³ocie. By³em równie¿ œwiad-
kiem, jak w poniedzia³kowym
spotkaniu 200 tys. m³odych
z Drogi Neokatechumenalnej
prze¿ywa³o liturgiê w komforto-
wych warunkach.

Œw. Jan Pawe³ II ¿y³ w sercach
i umys³ach m³odych i dlatego
t³umnie wype³niali miejsca
zwi¹zane z Wielkim  Wadowi-
czaninem. Papieski dom oraz
bazylika – by³y przepe³nione.
Ogromne wra¿enie wywar³a na
mnie m³oda dziewczyna wcho-
dz¹ca do bazyliki, której towa-
rzyszy³ du¿y pies. W pierwszej
chwili by³em zaskoczony, dla-
czego czworonogi jej towarzy-

szy. Zrozumia³em, gdy stoj¹c
przy chrzcielnicy swoj¹ d³oni¹
czyta³a. By³a niewidoma. Pragnê-
³a wch³on¹æ w siebie przedziwn¹
tajemnicê, która dokonuje siê
przy chrzcie œw. Ludzkie dziec-
ko przez polanie wod¹ g³owy
i wypowiedzenie sakramental-
nych s³ów otrzymuje godnoœæ
dziecka Bo¿ego.

M³odzi ludzie przybywaj¹cy do
Wadowic i nawiedzaj¹cy miej-
sca zwi¹zane z Janem Paw³em II
po raz kolejny dali œwiadectwo,
¿e choæ od œmierci papie¿a mi-
nê³o 11 lat to jednak Jego Osoba
jest wci¹¿ bliska, a nauczanie
Jego wci¹¿ inspiruje wspó³cze-
snych ludzi.

Jestem Bogu wdziêczny, ¿e da³
mi ³askê uczestnictwa w tych nie-
zwyk³ych spotkaniach, bo dziê-
ki nim jeszcze bli¿szy sta³ mi siê
Ten, którego za ¿ycia czêsto od-
wiedza³em w Krakowie i w Rzy-
mie. Wielokrotnie osobiœcie
z Nim rozmawia³em. Gdy
spocz¹³ martwy, na dwa dni
przed Jego pochowaniem w ba-
zylice watykañskiej uca³owa³em
Jego ojcowsk¹ d³oñ. By³ to mój
ostatni poca³unek wdziêcznoœci.

Moje Brzegi

W niedzielê 31.07.2016
uczestniczyliœmy w spotkaniu
z Ojcem Œwiêtym i m³odzie¿¹
z ca³ego Œwiata na Eucharystii
w Campusie Misericordiae
w Brzegach. Wyjazd zorganizo-
wany by³ przez parafiê Ofiaro-
wania NMP.

Choæ pocz¹tkowo tylko poje-
dyncze osoby by³y zaintereso-
wane wyjazdem, to z ka¿dym
dniem trwaj¹cych Œwiatowych
Dni M³odzie¿y iloœæ chêtnych
wzrasta³a. Mobilizuj¹ca do tego
wyjazdu by³a informacja i za-
chêta Ks. Infuata Gila. Z Wado-
wic wyjechaliœmy o godzinie
3 rano. W drodze modliliœmy
siê o szczêœliwe dotarcie i mo¿-
liwoœæ uczestnictwa, bo do koñ-
ca nie by³o wiadome czy siê tam
dostaniemy. Pan kierowca piêk-
nie wyznaczy³ trasê i szybko do-
tarliœmy na parking, a potem ok.
4-5 km pieszo dotarliœmy do
w³aœciwych sektorów. Przed
nami rozpostar³ siê ogromny
obszar œwietnie przygotowane-
go i oznakowanego miejsca na
spotkanie. Nasz sektor by³ po-
³o¿ony bardzo daleko od O³ta-
rza G³ównego, ale dziêki
ogromnym telebimom i dobre-
mu nag³oœnieniu mogliœmy

w pe³ni uczestniczyæ w uroczy-
stoœci. Zauwa¿yliœmy, ¿e w wie-
lu miejscach na placu przygoto-
wane by³y namioty, kaplice,
w których odbywa³a siê ca³onoc-
na adoracja prowadzona przez
siostry zakonne i szafarzy, któ-
rzy byli zakwaterowani wokó³
tych namiotów. Porz¹dku pilno-
wa³o wiele s³u¿b mundurowych,
wolontariuszy, harcerzy, s³u¿b
medycznych, grzecznie informu-
j¹c i dostarczaj¹c wodê dla
wszystkich uczestników uroczy-
stoœci. Pogoda by³a s³oneczna
wiêc chroniliœmy g³owy okrycia-
mi i parasolami. Chwilê po na-
szym przyjeŸdzie rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo godzinek, a potem
ju¿ œpiewy i modlitwy przygoto-
wuj¹ce nas do uroczystej Eucha-
rystii. Nastrój by³ wyj¹tkowy,
m³odzi ludzie z ca³ego Œwiata
o ró¿nych kolorach skóry z po-
wiewaj¹cymi flagami narodowy-
mi, œpiewaj¹c i wiwatuj¹c cieszyli
siê ze wspólnego spotkania.

(ci¹g dalszy na str. 7)


