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23 Niedziela Zwyk³a
Spotkanie powo³aniowe

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Emil Rzycki, ur. 1930r., zam. Pl. Jana Paw³a II
Œp. Dominika Kurek, ur. 1928r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Józefa Karelus, ur. 1924r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Marian Talaga, ur. 1950r., zam. ul. Mickiewicza
Œp. Krystyna Leœniak, ur. 1941r., zam. Os. M. Wadowity
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Uczestnicz¹c w wielu wydarzeniach
Œwiatowych Dni M³odzie¿y, a zw³aszcza w niedzielnej Eucharystii celebrowanej przez Ojca Œwiêtego Franciszka cz³onkowie wadowickiej
wspólnoty Droga Neokatechumenalna wraz z ksiêdzem Infu³atem
Jakubem Gilem w poniedzia³ek
1 sierpnia 2016 roku wybrali siê do
Brzegów. Tam na Polu Mi³osierdzia
spotka³o siê prawie 200 tys. m³odych z ca³ego œwiata nale¿¹cych do
wspólnot Drogi Neokatechumenalnej oraz kilkudziesiêciu biskupów
i kardyna³ów. Spotkaniu przewodniczy³ kard. Stanis³aw Dziwisz. Katechezê wyg³osi³ inicjator Drogi
Kiko Arguello, a rozwa¿ania modlitewne o. Mario Pezzi.
Spotkanie przebiega³o w bardzo
radosnej atmosferze, uczestnicy
œpiewali piêkne pieœni, g³ównie
Psalmy w wielu jêzykach przy
akompaniamencie instrumentów
(ci¹g dalszy na str. 2)

23 Niedziela Zwyk³a 4 wrzeœnia 2016
1. Dziœ w Kalwarii Zebrzydowskiej XXIV Pielgrzymka Rodzin.
2. Wszystkie dzieci i rodziców
z ma³ymi dzieæmi zapraszamy na
specjalne dla nich msze œwiête
o godz. 10.30. Natomiast msze
œwiête dla m³odzie¿y, szczególnie tej przygotowuj¹cej siê do
sakramentu bierzmowania, bêd¹
o godzinie 9.00.

3. W przysz³¹ niedzielê na
mszy œw. o godz. 7.30 zmianka
ró¿añcowa, a o 13.30 msza w intencji i z b³ogos³awieñstwem
rocznych dzieci.
4. Kalendarz liturgiczny:
w czwartek – Œwiêto narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny, w pi¹tek – wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy. ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 1)

muzycznych. Kulminacyjnym
punktem spotkania by³o tzw.
wstawanie m³odych. Gdy Kiko
zapyta³ „czy czujesz, ¿e Bóg ciê
wzywa, to wstañ”. I wsta³o oko³o 3.500 m³odych mê¿czyzn,
oko³o 4.000 kobiet i oko³o 2.000
rodzin gotowych s³u¿yæ Koœcio³owi, czy to jako kap³ani, siostry
zakonne lub rodziny wyje¿d¿aj¹c na misje. Widok tej wielkiej
liczby m³odych biegn¹cych do
o³tarza by³ bardzo poruszaj¹cy.
Kardyna³ Kazimierz Nycz udzieli³ tym m³odym b³ogos³awieñstwa i podziêkowa³ im za to, ¿e
dali œwiadectwo gotowoœci pójœcia do seminariów, zakonów
czy te¿ wyjazdu na misje.

Kard. Kazimierz Nycz szczególn¹ wdziêcznoœæ wyrazi³ za
ewangelizacjê
prowadzon¹
w Chinach, gdy¿ jak powiedzia³
„jest to nie tylko wielkie wyzwanie i zadanie dla Koœcio³a, ale te¿
jego wielka przysz³oœæ”. Ubogaceni tym spotkaniem wróciliœmy
do Wadowic, a jeszcze przez dwa
dni wiele wspólnot DN odwiedzi³o miasto Jana Paw³a II, aby tutaj poprzez modlitwê, œpiew i taniec wielbiæ Boga i dawaæ œwiadectwo wiary.
Cecylia Wojty³a
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Pi¹tek 9 wrzeœnia
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Józefa Kurek
8.00 Œp. Jan Kojzar - 6 r.œm.
12.00 Œp. Bronis³awa, Józef i Piotr Kubaszewski
18.00 Œp. Maria Tyra³a
Dziêkczynno-b³agalna dla Agnieszki
w 45 r. urodzin
Sobota 10 wrzeœnia
6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
6.45 Œp. Maria Wójcik
7.30 Œp. Rafa³ Spyrka
8.00 Œp. Bronis³awa i Micha³ Mika,
synowie Sylwester i Julian
12.00 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Krystyna Galas, rodzice i teœciowie
Œp. Józef Warcha³ - 6 r.œm.

Niedziela 11 wrzeœnia
6.00
7.

Œp. Maria Tyra³a
Œp. Bernard Kojzar - 10 r.œm.
Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie
i b³. Bo¿e dla Cz³onków ¯ywego
Ró¿añca i ks. Opiekuna

9.00

Œp. Wies³aw Ga³uszka - 9 r.œm.

Roków: Œp. Mieczys³aw Mrowiec i zmarli
z rodziny
10.30 Œp. Franciszek i Dominika Madej
12.00 Œp. Stefania i Czes³aw Gracjasz
Dziêkczynno-b³agalna w 60 r.œlubu
Marii i Czes³awa
13.30 Roczki
18.00 Œp. Jerzy Godek

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Poniedzia³ek. W poniedzia³ek
rano telefon, abyœmy byli przygotowani na póŸny przyjazd
m³odych amerykanów. To bardzo dobrze – pomyœla³em - bo
córa w³adaj¹ce dobrze jêzykiem
angielskim wyjecha³a do Krakowa i ma wróciæ ok. 18.00 – kamieñ z serca. Ale oko³o godziny
17.00 niespodzianka: pielgrzymi
ju¿ s¹, mo¿na ich odebraæ. Có¿,
trzeba by³o jechaæ. Dusza na ramieniu, jak siê dogadam, znam
tylko parê angielskich s³ów.
W miejscu odbioru wolontariusze bardzo sprawnie rozdzielali
grupy, podprowadzili mnie do

30

NASZEJ. Jest 10 osób, a jedenasta? Padre Andreas – wo³aj¹ m³odzi. Przychodzi ksi¹dz, i z lekkim
œl¹skim akcentem, mówi Szczêœæ Bo¿e. Ksi¹dz mówi po
polsku? Tak, jestem Polakiem.
By³a to bardzo, bardzo radosna
wiadomoœæ, wszystkie obawy
o kontakt, o komunikacjê, prysnê³y jak bañka mydlana. Bo¿e,
Ty jesteœ Wielki – pomyœla³em.
Tak czêsto martwimy siê o ró¿ne
drobiazgi, a i tak ostatecznie, rozstrzygaj¹ siê wed³ug Twojej woli.
Na ró¿ne sposoby zapakowaliœmy siê do samochodów i ruszyliœmy do „miejsca zakwaterowania”, do naszych domów. cdn
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Tadeusz WoŸniak

Poniedzia³ek 5 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Tyra³a
6.45 Œp. Tadeusz Grabyœ, ¿ona Rozalia
7.30 Œp. Edward Maœlanka
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski
za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
i Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
dla Lucyny i Antoniego w 35 r. œlubu
00
12.
Œp. Rafa³ Spyrka
18.00 Œp. Marian i Anna Ludwikowscy - 2 r.œm.
Wtorek 6 wrzeœnia
6.00 Œp. Irena Jarzynka i jej rodzice
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Maria Wójcik
8.00 Œp. Rafa³ Spyrka
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Jacek Pawlik
Œroda 7 wrzeœnia
6.00 Œp. Helena Bojêœ
6.45 Œp. Rafa³ Spyrka
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Dziêkczynna od
12.00 W intencji Lucyny i Zdzis³awa dziekczynna za szczêœliwy powrót do Polski
z proœb¹ o b³. Bo¿e i ³aski
00
18.
W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla mamy Urszuli
- Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski
zdrowia i b³. Bo¿e dla Marii
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Joanny Dutkiewicz i dla ca³ej rodziny
- O powrót do zdrowia dla Emilki i si³y dla
rodziców
- W intencji rodziców i rodziny zmar³ego
Ksawerego

Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Maria Krupnik
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Tadeusz Zembaty - 9 r.œm.
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Marian Bukowski
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Ryszard i jego rodzice Piotr i Ma³gorzata
Mazur
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. Bronis³awa ¯arów
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Marek Iwiñski - 7 r.œm.
Œp. Rozalia Strojek - 30 r.œm.
Œp. Maria i Miko³aj i zmarli z rodziny
Œp. Marian Kupczyk, Anna i Micha³ Gêbala,
Œp. Maria i W³adys³aw Gojula, Helena i
Augustyn Radwan i wnuczka Barbara
Œp. Anna Jarczak
Czwartek 8 wrzeœnia
6.00 Œp. Aleksander Wajdzik
6.45 Œp. Tadeusz Seweryn - 4 r.œm.
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Irena i Micha³ Miko³ajczyk
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Marian Harnas - 23 r.œm.
Œp. Jacek Pawlik
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machu otoczenie papieskie panikowa³o – jak to w zwyczaju
czyni¹ W³osi. Opanowany i bardzo spokojny polski Sekretarz
nada³ w³aœciwy bieg ratowaniu
swego Prze³o¿onego.
Spotka³em siê kiedyœ, gdy Rada
naszego miasta nada³a ks. Stanis³awowi Dziwiszowi tytu³ Honorowego Obywatela naszego grodu, z pytaniem wypowiedzianym
z du¿ym przek¹sem: „Có¿ on dla
naszego miasta zrobi³?”
Jestem przekonany, ¿e gdyby
nie b³yskawiczna reakcja ks. Stanis³awa Dziwisza to Papie¿ nie
prze¿y³by zamachu. To on przyczyni³ siê do ocalenia. Za ten
wyj¹tkowo piêkny czyn Wadowice powinny postawiæ ks. kard.
Dziwiszowi pomnik.

Wdziêcznoœæ
W sobotê 13 sierpnia bra³em
udzia³ we mszy œw. jubileuszowej w koœciele œw. Piotra w Wadowicach. 25 lat minê³o od konsekracji tej œwi¹tyni. G³ównym
celebransem by³ ks. kard. Stanis³aw Dziwisz. On te¿ wyg³osi³
okolicznoœciowe
kazanie.
Wspomina³, ¿e œwi¹tynia ta zosta³a wystawiona przez wadowiczan jako dziêkczynne wotum
za wybór i ocalanie œw. Jana Paw³a II. D³u¿ej siê zatrzyma³ nad
dat¹ 13 maja 1981 roku – dniem
zamachu na ¿ycie Papie¿a. Podkreœla³, ¿e Ojca Œwiêtego ocali³a od niechybnej œmierci Matka
Bo¿a Fatimska. W swej skromnoœci nie uwypukli³ prawdy, i¿
do cudownego ocalenia Papie¿a
Matka Bo¿a pos³u¿y³a siê ca³ym
nadzwyczajnym splotem zdarzeñ. Pierwszym w tym niezwyk³ym ³añcuchu by³ ks. Stanis³aw
Dziwisz – obecny Kardyna³,
a ówczeœnie sekretarz papieski.
To dziêki jego b³yskawicznej reakcji móg³ ciê¿ko ranny Papie¿
znaleŸæ siê w klinice Gemelli
i byæ natychmiast operowany.
W tym b³yskawicznym podjêciu
decyzji, aby jechaæ do polikliniki i tam poddaæ operacji liczy³a siê ka¿da sekunda. Po za-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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nas od wielkiej wpadki. W³aœciwa pogoda sprzyja³a spotkaniu.
Wszyscy mnie straszyli atakiem
terrorystycznym. Odleg³e Brzegi s¹ nieodpowiednim miejscem.
Trudno je zabezpieczyæ. Co innego B³onia. Ja ca³¹ nadziejê po³o¿y³em w modlitwie do œw. Jana
Paw³a – z rozpromienion¹ twarz¹
stwierdza. Równie¿ i w tym siê
nie zawiod³em. Wszyscy mówi¹
mi o sukcesie. Ja wiem, kto odniós³ sukces – Bóg, przy którym
jest œw. Jan Pawe³ II.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Trzeba równie¿ na tym miejscu podkreœliæ wyj¹tkow¹ jego
dba³oœæ o kult œw. Jana Paw³a II.
Tyle, ile uczyni³ nasz Metropolita, by Œwiêty z Wadowic by³
czczony w ró¿nych stronach
œwiata – nikt inny tego nie zrobi³. Szerzy czeœæ wadowickiego
Œwiêtego dlatego, ¿e otacza³ Go
mi³oœci¹ za ¿ycia i po œmierci.
Czêsto powtarza, i¿ zawierzaj¹c
wstawiennictwu œw. Jana Paw³a
II ró¿ne drêcz¹ce problemy –
same siê rozwi¹zuj¹. Nigdy siê nie zawiod³em. W
ostatnich dniach opowiada o zdarzeniach zwi¹zanych z przygotowaniem i
prze¿yciem Œwiatowych
Dni M³odzie¿y. Podejmowa³em trudne decyzje
zwi¹zane z tym zadaniem.
Niektóre z nich – choæby
miejsce g³ównego spotkania by³o wielkim wyzwaniem.
Wielkie hektary w Brzegach, ale
mokre oraz wygodne, bliskie
B³onia – ale ma³e. Mówiono mi,
¿e niepogoda sparali¿uje spotkanie w Brzegach. Podj¹³em decyzjê – po g³êbokiej modlitwie
do mego Œwiêtego Patrona –
Brzegi. Jego modlitwa ustrzeg³a

Czy¿ tym bardziej w Wadowicach nie powinniœmy patrzyæ na
naszego obecnego ks. metropolitê kard. Stanis³awa Dziwisza
z wielk¹ czci¹, a tak¿e z mi³oœci¹?
Czy¿ nie trzeba nam od Niego
uczyæ siê ca³kowitego zaufania
w wstawiennictwo Œwiêtego naszego Patrona Jana Paw³a II?
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ks. Infu³at

Goœæ w dom…. czyli
„Goœæ w dom, Bóg w dom”, to
staropolskie, czêsto s³yszane
w moim rodzinnym domu powiedzenie, mia³o okazjê potwierdziæ swoj¹ trafnoœæ w ramach Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Po og³oszonej proœbie
o przyjêcie do swoich domów
m³odzie¿y przybywaj¹cej do
Polski na ŒDM, to porzekad³o
sta³o siê nasz¹ inspiracj¹ i bez
zbêdnego wahania podjêliœmy
decyzjê – oczywiœcie przyjmujemy. Zastawialiœmy siê tylko
nad liczb¹, tak¹ przy której moglibyœmy m³odym pielgrzymom
stworzyæ godne warunki do spania. Organizatorzy prosili o 2,5
m2 na osobê. Mieliœmy trochê
inne zdanie. Ostatecznie stanê³o na dziesiêciu osobach. Pierwszy, rzuci³ te liczbê syn Krzysztof, który równie¿ zdecydowa³
siê na przyjêcie pielgrzymów,
po nas tak¹ sam¹ liczbê miejsc
zadeklarowa³a córka Katarzyna.
£¹cznie rodzinnie postanowiliœmy ugoœciæ trzydziestu pielgrzymów. Ustaliliœmy plan rozlokowania. My, dla planowanej
dziesi¹tki, postanowiliœmy udostêpniæ górê naszego domu oraz
dodatkowo ³azienkê na parterze.

ŒDM od domowej kuchni
D³ugo oczekiwaliœmy na informacjê, kogo bêdziemy goœciæ.
W sobotê 23 lipca dowiedzieliœmy siê, ¿e bêdzie to grupa z Zambii. Cieszyliœmy siê, ¿e bêdziemy mogli przyj¹æ przedstawicieli koœcio³a afrykañskiego, który
w ostatnich latach prze¿ywa tak
dynamiczny rozwój. Zrodzi³y siê
te¿ pewne obawy czy potrafimy
odpowiedzieæ na ich oczekiwania dotycz¹ce: atmosfery, klimatu, komunikacji czy te¿ posi³ków.
Jednak w niedzielê wieczorem
wszystko siê zmieni³o, mamy
mieæ grupê ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i pytanie: czy mo¿emy przyj¹æ jedenaœcie osób.
Dziesiêæ czy jedenaœcie, ¿adna
ró¿nica. Grupa powinna przybyæ
w poniedzia³ek ok. godz. 18.00.
(ci¹g dalszy na str. 7)

-5-

