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24 Niedziela Zwyk³a

Zaœniêcie

Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Antoni Caputa, ur. 1941r., zam. ul. Sportowców
Œp. Ma³gorzata Rauch, ur. 1949r., zam. ul. Kochanowskiego
Œp. Marian Korpa³a, ur. 1958r., zam. ul. Batorego
Œp. Franciszek Byrski, ur. 1945r., zam. Os. XX-lecia
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³ dró¿ki kalwaryjskie wraz z klasztorem „rezerwuarem modlitwy”. Od przesz³o
czterech wieków miejsca te nawiedzaj¹
setki, a z biegiem lat tysi¹ce pielgrzymów. Przybywaj¹ tutaj, aby siê modliæ.
S¹ obecni zw³aszcza z po³udniowej
Polski, ale tak¿e i ze S³owacji. Tradycja tego miejsca gromadzi tysi¹ce pielgrzymów, zw³aszcza w tygodniu Mêki
Pañskiej oraz pogrzebu Najœwiêtszej
Maryi Panny. Oprócz tych tygodniowych nabo¿eñstw s¹ tam prze¿ywane
liczne, w ci¹gu roku odpusty, a tak¿e
zjazdy. Nale¿y do nich zw³aszcza
pielgrzymka w ostatni¹ sobotê wakacyjn¹ s³u¿by liturgicznej, oazy m³odzie¿y i oazy rodzin. Od 24 lat, w najbli¿sz¹ niedzielê Narodzenia Matki
Bo¿ej odbywa siê pielgrzymka rodzin
archidiecezji krakowskiej. Wyliczam
wielorakie grupy przybywaj¹ce na
(ci¹g dalszy na str. 3)
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6. Zapraszamy
na
parafialne
pielgrzymki:
- na Apel Jasnogórski - w pi¹tek
16 wrzeœnia. Wyjazd o godz.
15.45.
Koszt
35z³.
- do Mogi³y
wraz z nawiedzeniem
Sanktuarium w £agiewnikach - we wtorek 20 wrzeœnia. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt 20 z³.

1. Dziœ rozpoczyna siê VI Tydzieñ Wychowania, dni modlitw
za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców. O godz. 17.30 nieszpory.

- do Zalipia - w czwartek
22 wrzeœnia. Wyjazd o godz.
8.00. koszt 35 z³.

2. W œrodê Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
3. Zapraszamy na czwartkow¹
Mszê œw. wieczorn¹ i nowennê
ku czci œw. Jana Paw³a II. W czasie nabo¿eñstwa modlimy siê
szczególnie za dzieci.

- do Kodnia przez Sandomierz
oraz Lublin – sobota, niedziela
1 i 2 paŸdziernika. Wyjazd godz.
5.00. Koszt 230 z³.
7. Œwiêci tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a, w czwartek – wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej, w pi¹tek – wspomnienie
œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie¿a i Cypriana, biskupa.

4. W sobotê spotkanie Grupy
Modlitwy œw. o. Pio o godz.
10.00.
5. W przysz³¹ niedzielê
18 wrzeœnia chrzty o godz.
13.30, pouczenie przed chrztem
w pi¹tek o godz. 19.00 w Domu
Parafialnym.

ks. S. Jaœkowiec, prob
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Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza
Stanis³awa z okazji imienin
10.30 Œp. Kamil Suknarowski
12.00 Œp. Janina Kundys
Dziêkczynno-b³agalna w 18 r.
urodzin Kaspra
30
13.
Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Niedziela 18 wrzeœnia
6.00

Œp. Franciszek Bies

7.30

Œp. Maria Tyra³a
Dziêkczynno-b³agalna w 18 r.
urodzin Kaspra Kruka

9.00

Œp. Marian Piwowarczyk

Goœæ w dom…. czyli

ŒDM od domowej kuchni

Pielgrzymi dostali trochê czasu na higienê osobist¹, a potem
obiadokolacja. Pytaliœmy Ksiêdza, co najbardziej lubi¹ do jedzenia, a On na to „podawajcie
im polskie jedzenie, niech posmakuj¹ polskich potraw”.
Oczywiœcie pytanie dotyczy³o
przysz³ych posi³ków, bo na ten
wieczór by³ ju¿ przygotowany.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e ca³a grupa reprezentuje diecezjê z Po³udniowej Dakoty. Ca³a, w liczbie
46 osób zosta³a zakwaterowana
na Zaskawiu. Sk³ada³a siê z 23
dziewcz¹t, dwóch sióstr zakonnych, 18 m³odzieñców oraz
trzech ksiê¿y. Wieczorem tego
dnia zaproponowaliœmy ognisko
ze œpiewem, na zmianê w jêzyku
angielskim i polskim. Zjawi³a siê
niemal ca³a grupa. Byli doskonale przygotowani do œpiewu –
posiadali i œpiewniki i dobre g³osy oraz gitary. Œpiew bardzo nas
zintegrowa³, poczuliœmy siê

cz. II

jedn¹ wspólnot¹. Braki jêzykowe
nie mia³y wiêkszego znaczenia,
a w razie potrzeby Ksi¹dz Andrzej i nasze dzieci, s³u¿yli za t³umaczy. M³odzi pielgrzymi doskonale komunikowali siê z naszymi wnuczkami: czteroletni¹ Marysi¹ i szeœcioletni¹ Tosi¹.
Wspólne œpiewy uwieñczy³a odmawiana przez goœci modlitwa na
zakoñczenie dnia (Kompleta),
a my odœpiewaliœmy Apel Jasnogórski. I tak min¹³ pierwszy wieczór. Trochê zmêczeni, ale ju¿
spokojni, zapoznani, mogliœmy
odetchn¹æ. cdn Tadeusz WoŸniak

-7-

Poniedzia³ek 12 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Gawry³a
6.45 Œp. Helena Bojêœ
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Œp. Rafa³ Spyrka
12.00 Œp. Jacek Pawlik
18.00 Œp. Maria Tyra³a
Œp. Adolf Kraus - 13 r.œm.
Wtorek 13 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Tyra³a
6.45 Œp. Jadwiga Tatara
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Œp. Edward Maœlanka
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Tadeusz Wisiorek, ¿ona
Stefania - 20 r.œm.
Œroda 14 wrzeœnia
6.00 Œp. Rafa³ Spyrka
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Józefa Kurek
12.00 W intencji Dominika £ê¿niaka o powrót do zdrowia i potrzebne ³aski,
b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Marzec
- O powrót do zdrowia dla Emilki i si³y dla
rodziców
- W intencji rodziców i rodziny zmar³ego
Ksawerego
- O opiekê Bo¿¹ dla Eugeniusza i Dominika
- O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki
Za zmar³ych:
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Stanis³aw DroŸdziewicz
Œp. Marian Bukowski
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha

Œp. Piotr Grochowski
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zwierz
Œp. W³adys³aw Mieñczuk
Œp. Bronis³awa ¯arów
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Zofia i Franciszek Karoñ
Œp. Michal Nowak - 2- r.œm., ¿ona Maria
Œp. Marian Talaga
Œp. Anna Jarczak
Czwartek 15 wrzeœnia
6.00 Œp. Józefa Kurek
6.45 Œp. Kazimierz Gawry³a
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Franciszek Bies
12.00 Œp. Rafa³ Spyrka
18.00 Œp. Maria Wójcik
Œp. Tadeusz Jamrozik
Pi¹tek 16 wrzeœnia
6.00 Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Marian Talaga
6.45 Œp. Józefa Kurek
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Œp. Maria Tyra³a
12.00 Œp. Teresa Elzbieciak
18.00 Œp. Barbara £ukasik
Œp. Jacek Pawlik
Sobota 17 wrzeœnia
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Józef Zamys³owski, siostra
Matylda, brat Stanis³aw
6.45 Œp. Tadeusz Jamrozik
7.30 Œp. Franciszek Bies
8.00 Œp. Maria Wójcik
12.00 Œp. Maria Tyra³a
18.00 Œp. Ryszard Kanik - r.œm.
Œp. Mieczys³aw Dêbski, Józef
i Genowefa Lempart
O b³. Bo¿e dla Bronis³awy i Artura
-6z okazji œlubu oraz dla rodziny

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wzgórze kalwaryjskie, aby przez
jakiœ czas pobyæ z Matk¹ Bo¿¹
Kalwaryjsk¹, która: „Uzdrawia,
króluje, pociesza.”
Tradycja kalwaryjska w ci¹gu
wieków u³o¿y³a dla pielgrzymów potrójne, tzw. dró¿ki. Po kaplicach, rozmieszczonych na du¿ym obszarze pó³ klasztornych,
pielgrzymi odprawiaj¹ dró¿ki do
Pana Jezusa, do Matki Bo¿ej i za
dusze w czyœæcu.
Od wielu ju¿ lat w najbli¿szy
pi¹tek po Wniebowziêciu Matki
Bo¿ej prze¿ywamy w Kalwarii
uroczystoœci pogrzebowe NMP.
Nabo¿eñstwo to rozpoczyna siê
o godz. 15.00 nieszporami
w domku Matki Bo¿ej. Nastêpnie asysty nios¹ po dró¿kach trumienkê z le¿¹c¹ figur¹ Matki
Bo¿ej. Jest piêæ przystanków,
podczas których ws³uchujemy
siê w kazania. Procesja koñczy
siê przy grobku Matki Bo¿ej
msz¹ œw. o godz. 19.00. Uczestnicy mszy stoj¹ na tzw. Dolinie
Jozafata.
W najbli¿sz¹ niedzielê po tej
uroczystoœci jest procesja Wniebowziêcia: od grobku do klasztoru. Odbywa siê w podobnym
stylu jak w poprzedni pi¹tek.
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Ju¿ od wielu lat systematycznie z pielgrzymami, najpierw
z Nowej Huty, a od 1998 roku
z Wadowic, biorê udzia³ w pi¹tkowej procesji. Przez 4 lata, gdy
by³em Dyrektorem Caritas
w Krakowie – odczuwa³em wielki dyskomfort, gdy¿ bez parafian
przemierza³em dró¿ki kalwaryjskie. Zawsze mia³em œwiadomoœæ, ¿e pasterz powinien byæ
z owcami.
W ostatnich latach zauwa¿am,
¿e stajê siê coraz bardziej
„zrzêdniejszy”. Mniej cieszê siê
piêknym widokiem ponad 100
asyst dziewcz¹t i ch³opców bior¹cych udzia³ w uroczystoœciach,
a przyby³ych z ró¿nych stron
Ma³opolski. Nie zachwycam siê
równie¿ wspania³ym graniem
przesz³o 60 orkiestr – przewa¿nie stra¿ackich. Têskniê natomiast do coraz pe³niejszego zanurzenia w kalwaryjskim rezerwuarze modlitewnym. Mam
ogromne uznanie dla wielkiej
pracy duszpasterskiej oo. Bernardynów, zw³aszcza podczas
tych procesji, ale modlê siê by
jeszcze bardziej pomagali pielgrzymom w pobo¿niejszym pobycie na dró¿kach kalwaryjskich.
ks. Infu³at

Przez Afrykê na Jasn¹ Górê
Sierpniowy Apel dziêkczynny
za dar œw. Jana Paw³a II przypada dzieñ po Wniebowziêciu Najœwiêtszej Maryi Panny. Jesteœmy
jeszcze pod wra¿eniem minionych dni spotkania m³odych
z papie¿em Franciszkiem. Wielkiego uroku modlitwy, kiedy
rzesze m³odych pielgrzymów
z ca³ego œwiata wielbi³y Boga.
Wspominamy nasze prze¿ycia,
kiedy Wadowice wype³nia³ gwar
ró¿nych jêzyków. Œpiew i taniec
wype³niaj¹ce place i ulice.
Jedzie z nami o. Bart³omiej
„Jaœko” Kurzyniec, Karmelita
Bosy, misjonarz. Najpierw
w Burundi, a póŸniej w Rwandzie. W Afryce, gdzie czas siê
najpierw prze¿ywa, a potem liczy. W Burundi prze¿y³ ten pamiêtny, niezwyk³y wieczór 16
paŸdziernika 1978 r., kiedy to
Duch Œwiêty poszuka³ w Polsce
Nastêpcê œw. Piotra. O. Misjonarz mówi nie o sobie, ale o swoim doœwiadczeniu. Przekazuje
nam œwiadectwo prze¿ytych lat
w Afryce. Cz³owiek Afryki to
nieustanny pielgrzym. Za chlebem, za prac¹, do pola, do miasta, gdzie sprzeda produkty za
parê groszy i wraca by nakarmiæ
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swoje dzieci. „Aby wychowaæ
dziecko, potrzebna jest ca³a wioska” mówi afrykañskie powiedzenie. Dziecko w Afryce patrzy
na œrodowisko, w którym ¿yje,
bierze z niego wzory. W Europie
czyni to internet.
Dziœ przekraczamy próg nadziei u Matki Bo¿ej. Nadziei –
progu wejœcia do nieba, do œwi¹tyni, gdzie spotkamy siê z Bogiem. Niech nie braknie innym,
nawet ma³ych ¿yciowych nadziei na lepsze jutro i zgodê. Nie
pozwólmy, aby nasz wzrok formu³owany przez œwiat, pozosta³
spaczony. Troszczmy siê o swoje oczy i cieszmy siê nimi. Patrzmy na ¿ywego cz³owieka i proœmy Boga, byœmy wzrokiem nie
niszczyli piêkna i czystoœci.
Tajemnice bolesne, smutne. Jak
leczyæ ból? Szko³¹ leczenia bólu
jest ró¿aniec. Nieœmy bóle ca³ego œwiata na naszych plecach do
Maryi. Nie dajmy siê zniewoliæ
i miejmy swoj¹ bezinteresown¹
mi³oœæ.
Modlitwa w Ogrojcu, to modlitwa opuszczenia. Jezus modli siê
sam. Inni œpi¹… chciejmy i my,
kiedy inni œpi¹, pomodliæ siê za
ca³y œwiat. Szatan kusi³ Jezusa by

zszed³ z krzy¿a. Gdyby Chrystus zst¹pi³ z krzy¿a, to nie odkupi³by nas. Ka¿dy ma swój
krzy¿. Chore cia³o jest krzy¿em,
ale i zdrowe te¿. Trzeba go bowiem nakarmiæ, przyodziaæ,
przyoblec w uczynki mi³osierdzia. G³odnych nasyciæ. Spragnionych napoiæ. Nagich przyodziaæ. Prosimy Jezusa i Matkê
Jego, by dopomogli nam trwaæ
pod krzy¿em innych i na krzy¿u, by dali innych,
którzy ocieraliby nasze twarze i dŸwigali
krzy¿ razem z nami.
Œmieræ Pana Jezusa
na krzy¿u. Pi¹ta tajemnica. Zastanówmy siê chwilê nad
tym s³owem. Œmieræ ograbi
z wszystkiego, nie tylko z maj¹tku, ale przede wszystkim
z ¿ycia. Boimy siê umrzeæ. „Kto
¿yje i wierzy we Mnie, choæby
i umar³, ¿y³ bêdzie na wieki.”
¯yjemy dziêki Bogu. Jesteœmy
¿ywi wiar¹, a œwiat który nas
wychowuje bez Boga, boi siê ludzi ¿ywych wiar¹.
Nie poddawajmy siê z³u.
A Maryja nieustannie pomocna
i nieustannie rodz¹ca, niech nieustannie mnie rodzi do Twoje-

go ¿ycia, Panie Jezu. Z wielkim
skupieniem s³uchaliœmy rozwa¿añ o. Bart³omieja. Z szczer¹ modlitw¹ przeszliœmy razem przez
Jasnogórsk¹ Bramê Mi³osierdzia.
Msza œw. Apel. Tak blisko spotykamy siê z Maryj¹. Szeptamy nasze proœby i podziêkowania.
Smutki, radoœci i cierpienia.
Po uroczystym Apelu prowadzonym przez biskupa, o. £ukasza Buzuna, po¿egnanie z Ma-

ryj¹, odje¿d¿amy z Jasnej Góry.
Z zapartym tchem s³uchamy opowieœci o. Bartka – o Burundi,
Rwandzie, Tutsi i Hutu, który jad¹c na misje, zabra³ ze sob¹ Ewangeliê i swoje serce. Dzieli³ siê
chlebem mi³oœci, chlebem dobroci, radoœci i nadziei, dzieli³ siê
Bo¿ym Chlebem. Pos³any przez
Boga do ludzi.
„Szczêœliwy, gdy w swojej samotnoœci Boga odkryje i Jemu
zawierzy.”
Rozalia Borkowska
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