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Refleksje uczestnika

Radosnych Czwartków

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Na koniec zabra³ g³os arcybiskup Bambergu Ludwig Schick,
który przyzna³, ¿e ju¿ po raz siódmy uczestniczy, wraz z innymi
przyby³ymi Niemcami, w celebracji œwiêta ku czci œw. Maksymiliana. Doda³, ¿e zawsze przy-

bywa do Auschwitz z ciê¿kim
sercem, gdy¿, jak zaznaczy³ „tutaj, jak nigdzie indziej widaæ, co
my, Niemcy, uczyniliœmy ¯ydom,
Polakom, Romom, a tak¿e innym
narodom z powodu ich pochodzenia, narodowoœci, religii”.
Maria Wolczko

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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W tym roku parafia nasz zorganizowa³a ju¿ po raz czternasty tzw. „radosne
czwartki”. Jest to bardzo piêkna przygoda wakacyjna. Gdy piszê, ¿e to parafia nasza jest organizatorem – zdajê
sobie jednak sprawê, ¿e to Pani Dyrektor Maria Zadora jest dusz¹ czwartkowych, wakacyjnych wyjazdów. To ona
sporz¹dza plan czwartkowych wypraw i stara siê o pieni¹dze w Urzêdzie Miasta. Równie¿ Pani M. Zadora
znajduje nauczycieli, którzy jako wolontariusze opiekuj¹ siê uczestnikami.
Dziêki jej za to niebywa³e wakacyjne
zaanga¿owanie. Gdy wspominam jej
dzie³o – tym samym robiê wielki uk³on
do tych naszych aktywnych parafian,
którzy maj¹ odwagê podejmowaæ ró¿ne akcje s³u¿¹ce dobru naszego spo³eczeñstwa. Bardzo dziêkujê tak¿e
naszym zaanga¿owanym parafianom,
którzy kieruj¹ ró¿nymi religijnymi
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci Œwiêtego Jana Paw³a II, podczas których modlimy siê w intencjach
z³o¿onych przez pielgrzymów i parafian.
Najbli¿sza czwartkowa nowenna szczególnie poœwiêcona
bêdzie modlitwom za
m³odzie¿.

tów, nauczycieli oraz emerytowanych pracowników, a tak¿e
chêtnych, na samolotow¹ pielgrzymkê do grobu
œw. Jana Paw³a II w lutym 2017 r. Wpisuje
siê ona w program obchodów 150-lecia istnienia szko³y. Szczegó³y na stronie internetowej liceum.
5. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê – Œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a i Ewangelisty,
w czwartek – wspomnienie b³. Bernardyny Marii Jab³oñskiej,
dziewicy, w pi¹tek –
wspomnienie œw. Ojca
Pio z Pietrelciny, zakonnika.

2. Spotkanie m³odzie¿y z klas II gimnazjum przygotowuj¹cej siê do bierzmowania bêdzie w pi¹tek na mszy œw.
o godz. 18.00.
3. Zapraszamy na
parafialne
pielgrzymki:

6. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ, parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Niech Matka Bo¿a ma
w opiece wszystkich solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych
dni. Szczególnej opiece polecamy ks. Proboszcza Stanis³awa,
który dziœ obchodzi swoje
imieniny.
ks. S. Jaœkowiec, prob

- do Zalipia - w czwartek 22
wrzeœnia. Wyjazd o godz. 8.00.
koszt 35 z³.
- do Kodnia przez Sandomierz
oraz Lublin – sobota, niedziela
1 i 2 paŸdziernika. Wyjazd godz.
5.00. Koszt 230 z³.
4. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Wadowity zaprasza
uczniów, rodziców, absolwen-2 -

w swoim zakonie i Koœciele
czczony jedynie jako gorliwy
kap³an i ewangelizator, twórca
idei Rycerstwa Niepokalanej.
„Ale przybywaj¹cy dziœ do Auschwitz turyœci i pielgrzymi
pierwsze swe kroki kieruj¹ nie
pod krematorium czy pod szubienicê Hoessa, ale do celi Maksymiliana. Kto wie, mo¿e przyjdzie
taki czas, ¿e na has³o Auschwitz
ludzie znajd¹ w pamiêci tylko
imiê o. Kolbego”.
Zakonnik podkreœli³, ¿e dziêki
Maksymilianowi wielu ludzi
w miejscu, gdzie dla licznych nie
by³o Boga, zobaczy³o narodzenie
Chrystusa i doczeka³o siê mi³osiernej mi³oœci. „To ona sprawi³a, ¿e zwiastunem zbawienia dla
cz³owieka sta³ siê drugi cz³owiek,
który mu ofiarowa³ siebie ze
wzglêdu na to, co wczeœniej ofiarowa³ mu Bóg” . (ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

W uroczystoœciach wziê³o
udzia³ ok. 2 tys. pielgrzymów
z ró¿nych czêœci Polski w tym
m.in. premier Beata Szyd³o) oraz
zagranicy. Wspólnie modlili siê
byli wiêŸniowie hitlerowskiego
obozu oraz reprezentanci Rycerstwa Niepokalanej, honorowi
krwiodawcy i dzia³acze ruchów
trzeŸwoœciowych. W nabo¿eñstwie uczestniczyli pracownicy
Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu,
a tak¿e goœcie z Niemiec, m.in.
zwi¹zani z organizacj¹ Dzie³o
œw. Maksymiliana Kolbego (Maximilian Kolbe Werk). Byli tak¿e krewni o. Maksymiliana ze
Zduñskiej Woli.
By³y prowincja³ franciszkanów
krakowskich o. Jaros³aw Zachariasz OFM Conv przypomnia³
w kazaniu, ¿e mêczeñstwo
o. Kolbego w miejscu masowej
zag³ady, otworzy³o drogê do poznania prawdy o wartoœci ka¿dego ludzkiego ¿ycia.
Jak podkreœli³ o. Zachariasz,
¿ycie i œmieræ oraz ca³e dzie³o
o. Maksymiliana tworz¹ jedn¹
logiczn¹ ca³oœæ. Zwróci³ jednoczeœnie uwagê, ¿e gdyby nie
ostatni akt mêczeñstwa w Auschwitz, o. Maksymilian by³by
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Poniedzia³ek 19 wrzeœnia
Œp. Józef Twaróg, ¿ona Anna
00
6.
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Dominika Kurek
6.45 Œp. Rafa³ Spyrka
Œp. Antoni Caputa
7.30 Œp. Franciszek Bies
Œp. Ma³gorzata Rauch
8.00 Œp. John Paul Ruggiero
Œp. Marian Talaga
00
12.
Œp. Jacek Pawlik
Czwartek 22 wrzeœnia
18.00 Œp. Maria Tyra³a
6.00 Œp. Jacek Pawlik
Œp. Michalina Baran, Wojciech
6.45 Œp. Franciszek Bies
Wtorek 20 wrzeœnia
7.30 Œp. Maria Tyra³a
00
6.
Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Rafa³ Spyrka
45
6.
Œp. Helena Bojêœ
12.00 Œp. Tomasz oraz o si³y i ³aski dla
30
rodziny Lenda
7.
Œp. Franciszek Bies
00
18.
Œp. Agata Jurczak-Kordek - 14 r.œm.
8.00 Œp. Rafa³ Spyrka
00
Œp. Janina Kochman - 2 r.œm.
12.
Œp. Konstanty i Janina, Antoni
i Helena Wysoccy
Pi¹tek 23 wrzeœnia
18.00 Œp. Agata Lasek
6.00 Œp. Edward Maœlanka
O b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki
6.45 Œp. Marian Nizio
Bo¿ej dla Stanis³awy i Jana w 30 r.œlubu
7.30 Œp. Franciszek Bies
Œroda 21 wrzeœnia
8.00 Œp. Maria Tyra³a
00
6.
Œp. Cecylia Marcinkowska
12.00 Œp. Kazimierz Muszel
45
6.
Œp. Maria Tyra³a
18.00 W 1 r. urodzin Leny Korzeniowskiej,
7.30 Œp. Franciszek Bies
o ³aski, b³. Bo¿e dla niej i rodziców
8.00 Œp. Jacek Pawlik
Œp. Karol Pustelnik - 6 r.œm.
12.00 Œp. Marian Nizio
Sobota 24 wrzeœnia
18.00 W intencjach nowenny
6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
Za ¿ywych:
6.45 Œp. Maria Tyra³a
- O powrót do zdrowia dla Emilki i si³y dla
Œp. Franciszek Bies
rodziców
7.30 Œp. Agata Lasek
- W intencji rodziców i rodziny zmar³ego
8.00 Œp. Grzegorz Sporek
Ksawerego
12.00 Œp. Maria Wójcik
Za zmar³ych:
18.00 Œp. Janina Dêbska - 17 r.œm.
Œp. Kazimierz Matlak
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefy i Boles³awa
Œp. Teresa El¿bieciak
Habrzyk oraz za zmar³ych z rodziny
Œp. Stanis³aw Józefowski
Niedziela 25 wrzeœnia
Œp. W³adys³awa Maszlanka
6.00 Œp. Franciszek Bies
Œp. Zbigniew Warzecha
7.30 Œp. Maria Tyra³a
Œp. Piotr Grochowski
9.00 Œp. Tadeusz Seweryn - 4 r.œm.
Œp. W³adys³awa Biernat
Roków: Œp. Mieczys³aw Wcis³o - 2 r.œm.
Œp. Micha³ Gracjasz
10.30 Œp. Jerzy Godek
Œp. Stanis³aw Zwierz
12.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski - 2 r.œm.
Œp. Bronis³awa ¯arów
13.30 Œp. Jan Buraczek
Œp. Adam Œwiderga³
18.00 Œp. Agata Lasek
Œp. Ludwika Wiêcek
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cza w Ma³opolsce. Ka¿dego roku
s¹ wycieczki do nowych, znacz¹cych i bardzo ciekawych
obiektów. Zapoznajê siê z ich
niezwyk³¹ histori¹. Przy okazji
poznajê interesuj¹cych ludzi.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wspólnotami. Wiemy, ¿e w historii Koœcio³a zaanga¿owani
katolicy, œwieccy i duchowni,
nadawali nowe kierunki ewangelizacyjne. Wystarczy wspomnieæ
w naszej OjczyŸnie
ks. Blachnickiego i obecnie o. Rydzyka. W œwiecie
katolickim znany równie¿
jest artysta hiszpañski
Kiko Arguello – za³o¿yciel Drogi Neokatechumenalnej, a tak¿e Jean Vanier – twórca Arki i Chiara Lubich za³o¿ycielka
Focolarini. To s¹ wielkie
gwiazdy na firmamencie niebieskim wspó³czesnego Koœcio³a.
S¹ te¿ pomniejsze nasze wadowickie gwiazdki, dziêki którym
niebo nad naszym miastem jest
rozgwie¿d¿one, a nam po naszej
ziemi ³atwiej jest chodziæ. W³aœnie do tych gwiazd nale¿y Pani
Maria Zadora. Za ich spo³eczn¹
dzia³anoœæ, bior¹c¹ si³y z inspiracji religinej - wyra¿amy tkliw¹
wdziêcznoœæ.
Przez wiele ju¿ lat jestem
uczestnikiem jako wychowawca
radosnych, wakacyjnych wypraw. Du¿o siê nauczy³em
i wci¹¿ siê uczê. Pozna³em bardzo ciekawe miejsca – zw³asz-

Wœród tych ciekawych ludzi,
których pozna³em – najciekawsze osoby to by³y dzieci, z którymi jeŸdzi³em na kolejne wycieczki. Coraz bardziej ugruntowywa³em siê w przekonaniu, ¿e
ka¿de dziecko jest lustrzanym
odbiciem rodziców. W moim
przekonaniu, bardzo sprawdza
siê ludowe powiedzenie: „Jaka
maæ taka naæ” oraz „Jakie drzewo taki klin, jaki ojciec taki syn.”
Poznaj¹c dziecko dowiadujê siê
jak jest w jego domu. Doœwiadcza³em, jak na co dzieñ dzieci
potrzebuj¹ obecnoœci mamusi
i tatusia. Kiedy jedno z nich wy-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

rozdzia³ów. Trzeba tylko chcieæ
pochylaæ siê nad ni¹ i czytaæ,
czytaæ… W³aœnie t¹ drog¹ kroczymy podczas kolejnych „radosnych czwartków”.
Dziêkujê wszystkim, którzy finansowo pomagaj¹ w organizowaniu wyjazdów. Czujê nieodpart¹ potrzebê wyra¿enia
wdziêcznoœci, tak wychowawcom pedagogicznym, jak i rozwa¿nemu kierowcy. Z nostalgi¹
wspominam tegoroczne, sympatyczne dziewczynki, jak i dzielnych ch³opców. Oby Bóg pozwoli³ dalej prowadziæ to piêkne,
wakacyjne dzie³o.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

jecha³o za chlebem, lub gdy nast¹pi³o rozbicie ma³¿eñskie –
skutkuje to niebywa³ym ograbieniem dziecka. Z rozkosz¹ s³ucha³em równie¿ opowiadañ
dzieci o swoich babciach
i dziadkach.
Z wielk¹ ciekawoœci¹, co
czwartek wyrusza³em na kolejne wycieczki. Zwiedzaliœmy cudowne, najczêœciej ma³opolskie
miejsca. Przekonywaliœmy siê
o ich bogactwie krajoznawczym,
historycznym, kulturowym i religijnym. Jest to bardzo ciekawa
ksi¹¿ka, sk³adaj¹ca siê z wielu

Œwiêty z Oœwiêcimia
Obchody 75. rocznicy œmierci
œw. Maksymiliana Marii Kolbego rozpoczê³y siê w Centrum
œw. Maksymiliana w Harmê¿ach.
Uroczystoœci zainaugurowa³o
poranne nabo¿eñstwo upamiêtniaj¹ce przejœcie o. Kolbego
z tego œwiata do nieba – „Transitus œw. Maksymiliana”.
Podczas nabo¿eñstwa wierni
wys³uchali m.in. fragmentu
ostatniego kazania, które wyg³osi³ o. Maksymilian Kolbe w obozie Auschwitz. Odczytany zosta³
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tak¿e jedyny list, jaki franciszkañski mêczennik napisa³ z obozu do matki.
Przed liturgi¹ do Miejsca Pamiêci dotar³y dwie pielgrzymki:
z franciszkañskiego Centrum
w Harmê¿ach i z koœcio³a pw.
œw. Maksymiliana Kolbego
w Oœwiêcimiu. Wierni i duchowni z dwóch grup wspólnie przeszli pod Blok 11. Pod Œcian¹ Straceñ kwiaty z³o¿y³a prezes rady
ministrów Beata Szyd³o. Tak¿e
hierarchowie z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów i zapalili znicze w miej-

scu, gdzie Niemcy rozstrzelali
tysi¹ce wiêŸniów. Wraz z duchownymi ho³d pomordowanym
ofiarom obozu z³o¿yli te¿ m.in.
przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej, Misjonarki Niepokalanej z Harmê¿, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Kwiaty i znicze pojawi³y siê te¿ pod
tablic¹ pami¹tkow¹ na placu
apelowym – miejscu, gdzie
75 lata temu o. Kolbe zg³osi³
gotowoœæ pójœcia na œmieræ za
innego wiêŸnia.
Delegacja z metropolit¹ krakowskim i biskupami oraz zakonnymi w³adzami Franciszkanów nawiedzi³a przed Msz¹ celê
œmierci œw. Maksymiliana. Z³o¿ono tu kwiaty i modlono siê
w ciszy. Modli³a siê tu tak¿e szefowa polskiego rz¹du.
Kulminacyjnym punktem niedzielnych uroczystoœci 75. rocznicy œmierci o. Maksymiliana
Kolbego by³a Msza œw. Obok
g³ównego celebransa –metropolity krakowskiego – modlili siê
przy o³tarzu polowym ustawionym przy wejœciu do Bloku 11
tak¿e m.in. biskup diecezji bielsko-¿ywieckiej Roman Pindel,
który powita³ wszystkich uczestników, metropolita katowicki
abp Wiktor Skworc, arcybiskup

Bambergu, Ludwig Schick, emerytowany biskup bielsko-¿ywiecki, Tadeusz Rakoczy, emerytowany biskup rzeszowski, Kazimierz
Górny. Eucharystiê koncelebrowali te¿: o. Marian Go³¹b OFMConv prowincja³ Franciszkanów
z Krakowa oraz by³y prze³o¿ony
krakowskich franciszkanów konwentualnych o. Jaros³aw Zachariasz OFMConv, który wyg³osi³
kazanie.
Na polowym o³tarzu po³o¿one
zosta³y relikwie: drewniany ró¿aniec œw. Maksymiliana z parafii w Oœwiêcimiu oraz relikwiarz
zawieraj¹cy w³osy z brody œwiêtego z parafii w Harmê¿ach. Na
o³tarzu znajdowa³y siê tak¿e relikwie pierwszych polskich mêczenników o. Micha³a Tomaszka
i o. Zbigniewa Strza³kowskiego,
zamordowanych 25 lat temu
przez komunistów w Peru.
(ci¹g dalszy na str. 7)
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