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uznany za najwartoœciowszy
obiekt architektury wspó³czesnej w Europie.
Kolejny obiekt na naszej trasie to gotycki koœció³ pw.
œw. Piotra i Paw³a z nisz¹ ja³mu¿nicz¹ z XV wieku. Bazylika Archikatedralna pw. œw. Jakuba,
gotycka œwi¹tynia budowana
z ceg³y. Koœció³ posiada cenne
wyposa¿enie gotyckie, tryptyki,
p³yty nagrobkowe, epitafia, kaplice poœwiêcone ksi¹¿êtom Pomorza, MB Ostrobramskiej, pamiêci ofiar hitleryzmu, ludziom
morza, rzemieœlnikom.
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich jedna z najbardziej reprezentacyjnych rezydencji ksi¹¿êcych
w pó³nocnej Europie. By³ siedzib¹ rodu Gryfitów niemal pó³ tysi¹ca
lat, do 1637 roku. Siadamy na ³aweczkach na dziedziñcu i w promieniach s³oñca s³uchamy historii tego miejsca. W kawiarniach na urokliwym ryneczku wzmacniamy siê kaw¹, lodami na dalsz¹ drogê. Czas
po¿egnaæ Szczecin, o którym mówi¹, ¿e to niezwyk³e miasto. Przed
nami daleka droga z pó³nocy Polski na po³udnie. cdn Maria Zadora
Ks. Arcybiskup Marek Jêdraszewski – Metropolita Krakowski, po
zapoznaniu siê z dokumentacj¹ kaplicy w Rokowie zezwoli³ na sta³e
przechowywanie Najœwiêtszego Sakramentu w tamtejszym tabernakulum od niedzieli Trójcy Œwiêtej 11 czerwca 2017.
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Moja Fatima
Jest mi bardzo bliska. Jestem g³êboko przekonany,
¿e Pani Fatimska sprawi³a,
¿e mój pobyt w Nowej Hucie sta³ siê sensowny. Jak do
tego dosz³o? Zacznê od pocz¹tku. Przez siedem lat
by³em zwi¹zany z Zakopanem – pierwsze 6 lat jako
wikariusz w parafii œw. Rodziny, a przez siódmy rok
sprawowa³em funkcjê rektorsk¹ przy nowopowsta³ym duszpasterstwie przy
kaplicy Czernichowianka.
Stamt¹d w roku 1977 ks.
kard. Karol Wojty³a przeniós³ mnie do Nowej Huty
na osiedla Gremba³ów, Stoki, Wzgórza. Przy tej decyzji powiedzia³ mi, ¿e czeka
mnie tam pionierska praca:
trzeba zadbaæ tak o dusz(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

11. Niedziela Zwyk³a 18 czerwca 2017
1. W oktawie Bo¿ego Cia³a
procesje eucharystyczne po
mszy œw. o godz. 18.00. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów oraz dzieci komunijne. Na
zakoñczenie oktawy, w czwartek, b³ogos³awieñstwo dzieci.
2. We wtorek obchodzimy rocznicê chrztu œw. Jana Paw³a II. Zapraszamy do modlitwy dziêkczynnej za dar swojego sakramentu chrztu przy chrzcielnicy.
3. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, aby w tym tygodniu przyst¹pi³y do spowiedzi œw. i wziê³y udzia³ we Mszach œw. na zakoñczenie roku szkolnego. Nauczycielom i wychowawcom
oraz dzieciom i m³odzie¿y
¿yczymy zas³u¿onego wakacyjnego wypoczynku. Podczas wakacji parafia po raz kolejny organizuje „Radosne czwartki”
pod has³em „Krajoznawczo
i poznawczo”. Pierwszy wyjazd
29 czerwca do Krakowa.
4. W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
O godz. 8.00 msza œw. w intencji
Honorowej Stra¿y NSPJ. Z racji
uroczystoœci nie obowi¹zuje
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych.
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5. W sobotê uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela.
6. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna czynna jest
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od
9.00 do 10.00 oraz od 16.30 do
17.30.
Jednoczeœnie przypominamy,
¿e od przysz³ej niedzieli przez
ca³e wakacje nie ma mszy œw.
o godz. 13.30, a w dni powszednie odprawiamy msze œw.
o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.
7. W przysz³y poniedzia³ek
26 czerwca prze¿ywamy w naszej parafii odpust Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.
8. W dniach od 19 do 23 sierpnia organizujemy pielgrzymkê do
Kodnia, Sokó³ki, Wilna, Szawlów
i Kowna. Koszt 815 z³ i 30 euro.
9. W dniu dzisiejszym przed
Bazylik¹ Siostry Albertynki zbieraj¹ do puszek dobrowolne ofiary na pomoc ubogim. Prosimy
o wsparcie i sk³adamy serdeczne
„Bóg zap³aæ”.
10. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci: œp. Helena Bernat, Œp. Józef
Wiêckiewicz, œp. Bogus³aw Sarach, œp. Aniela Zolik, œp. Adam
Barcik.
ks. S. Jaœkowiec, prob

³udniowej œciany o d³ugoœci 12m
i wysokoœci 6 m. W latach 20012002 przeprowadzono intensywne prace nad zabezpieczeniem
ruin przed sztormem. Jest to jedyna tego typu atrakcja turystyczna w Europie.
Ostatnim miejscem zwiedzania
w tym dniu jest Kamieñ Pomorski, bardzo stary s³owiañski gród
portowy. Nawiedzamy katedrê
zbudowan¹
na
prze³omie
XII/XIII wieku g³ównie z barokowym wyposa¿eniem. Katedra
s³ynie z organów z XVIII wieku
o doskona³ym brzmieniu. Odbywaj¹ siê to koncerty organowe.
Z Kamienia Pomorskiego jedziemy do Szczecina na nocleg.
Œpimy w dwóch obiektach. Czêœæ
grupy w Domu Pielgrzyma. Po
obiadokolacji czas na zas³u¿ony
odpoczynek. O godz. 7.00 rano
uczestniczymy we mszy œw.
w Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej, obok Domu Pielgrzyma. W tym Sanktuarium króluje
pierwsza w Polsce figura Fatimskiej Pani, ukoronowana osobiœcie przez papie¿a Jana Paw³a II
11 czerwca 1987 roku na Ja-7-

snych B³oniach w Szczecinie. Po
œniadaniu z mi³a pani¹ przewodnik wyruszamy na zwiedzanie
Szczecina. Zaczynamy od Wa³ów
Chrobrego, jedne z najpiêkniejszych tarasów widokowych
w Europie. Maj¹ 500 metrów d³ugoœci i le¿¹ 19 metrów nad poziomem brzegu odrzañskiego.
Obserwujemy rozleg³a panoramê
na Odrê i port. W ci¹gu kilku godzin nie sposób zwiedziæ wszystkich miejsc tego licz¹cego 407,7
tys. mieszkañców miasta po³o¿onego w dolnym biegu Odry, odleg³ego o ok. 65 km od Morza
Ba³tyckiego. Z Wa³ów Chrobrego wœród zabytkowych kamienic
przechodzimy na Plac Solidarnoœci, przed nami Filharmonia im.
Mieczys³awa Kar³owicza. Budynek przypominaj¹cy lodowy pa³ac zaprojektowali barceloñscy
architekci. W 2015 roku zosta³
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 19 czerwca
6.00 Œp. Daniela Szyld
Œp. Amalia Szatan
6.45 Œp. Kazimiera Zadora
7.30 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
8.00 Œp. Czes³awa Muniak
12.00 Œp. Antoni - 3 r.œm.
18.00 Œp. Wies³awa Studnicka
Œp. Zofia Hucisko
Wtorek 20 czerwca
6.00 Œp. Kazimiera Zadora
6.45 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
7.30 Œp. Józef Radwan
8.00 Œp. Zofia Gregorarz
12.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
18.00 Œp. Wies³awa Studnicka
Œp. Alina Kie³bowska
Œroda 21 czerwca
6.00 Œp. Zbigniew Miœ
6.45 Œp. Stanis³awa WoŸna
7.30 Œp. Antoni Zawi³a
8.00 Œp. Jan Ceremuga
12.00 Œp. Kazimiera Zadora
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O szczêœliw¹ operacjê dla Barbary
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Jan Miarka i syn Wojciech
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Piotr Jucha
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
Œp. Marian Ma³ysa - 7 r.œm.
Œp. W³adys³aw WoŸniak
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Aleksander Malczyk
Œp. El¿bieta Biernat
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Janusz Popiel
Œp. Jan i Wanda Pacut

Œp. Bo¿ena ¯abiñska
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Józef Warcha³
Œp. Zofia Szymañska
Œp. Maria Ko³odziejczyk
Œp. Helena Bernat
Œp. Jan Zemanek
Czwartek 22 czerwca
6.00 Œp. Rozalia Stanek
6.45 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
7.30 Œp. Czes³aw Jab³oñski
8.00 W int. Stanis³awa i Kazimiery Potoczny
z ok. rocznicy œlubu
12.00 Œp. Kazimiera Zadora
18.00 Œp. Edward Dobisz i rodzice, Edward
i Wanda Ficek
Œp. Anna Pêkala
Pi¹tek 23 czerwca
6.00 Œp. Czes³awa Muniak
6.45 Œp. Zdzis³aw, Józef, Piotr Go³¹b
7.30 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
8.00 O b³. Bo¿e oraz ³aski dla cz³onków
Stra¿y Honorowej
12.00 Œp. Kazimiera Zadora
18.00 Œp. Weronika Batko
Œp. Wanda i W³adys³aw Sarapata, zmarli
z rodziny
Sobota 24 czerwca
6.00 Œp. Teresa Jankowska
6.45 Œp. Honorata, Czes³awa i Michalina
Malinowska
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Jana Jarco
z okazji imienin
8.00 Œp. Teresa El¿bieciak
12.00 Œp. Jan Mrugacz, Jan Kacorzyk
18.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger - 1 r.œm.
Niedziela 25 czerwca
6.00 Œp. Franciszek Nogala i Stanis³aw Krupnik
7.30 Œp. Janina Nicieja, m¹¿ Stanis³aw
Œp. Jan Tla³ka
9.00 Œp. Janina i Jan B¹k
Roków: Œp. Czes³aw Chlebicki - 6 r.œm.,
syn Jaros³aw - 5 r.œm.
10.30 Œp. Jan Ciep³y i zmarli rodzice
12.00 Œp. W³adys³aw Zadora - 11 r.œm.
19.00 Œp. Krystyna Leœniak
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W zmaganiach apostolskich
by³ nam bardzo bliski ks. kard.
Karol Wojty³a. Podczas jednego
ze spotkañ oœwiadczy³ mi, ¿e kiedy bym uzna³, ¿e tamtejsze trudnoœci mnie przerastaj¹, to mam
przyjœæ do niego, aby siê nimi
dzieliæ. Pamiêtam jedn¹ z listopadowych niedziel. Pada³ drobny deszcz, a œmierdz¹ce powietrze pe³zaj¹ce od wielkich pieców kombinatu nape³nia³o mnie
zniechêceniem. Myœla³em wtedy,
¿eby w najbli¿szy poniedzia³ek
iœæ do ks. Kardyna³a i prosiæ Go
o przeniesienie. Z takimi myœlami siedzia³em w konfesjonale
podczas wieczornej mszy œw.
Spowiada³em pewn¹ penitentkê.
Skar¿y³a siê bardzo na swoje
trudne ma³¿eñstwo. Uwa¿a³a, ¿e
m¹¿ j¹ niszczy i dlatego musi od

(ci¹g dalszy ze str. 1)

pasterstwo, jak i podj¹æ starania
o budowê zaplecza – salek katechetycznych, plebanii i koœcio³a. By³ to czas, w którym w³adze
nie wydawa³y pozwolenia na
budowle sakralne. Nie by³em
tam sam. Wraz ze mn¹ by³o
trzech wspó³pracowników. Byli
to dzielni wikariusze. Wœród
nich na pewnym etapie by³ obecny proboszcz wadowicki,
ks. pra³at Stanis³aw Jaœkowiec.
Koœcio³a tam nie by³o – plebanii
równie¿. By³o wynajmowane
gospodarstwo Pana Stanis³awa
Gajocha, w którym znajdowa³
siê budynek i ogród. W nim znalaz³y miejsce dwie salki katechetyczne, kancelaria, ma³a kaplica
i miejsce do spo¿ywania posi³ków. Najczêœciej by³o tak, ¿e jedno pomieszczenie spe³nia³o wiele funkcji. Kap³ani mieszkali
u ludzi. By³o bardzo trudno pod
wzglêdem lokalowym i gospodarczym. Ciê¿kie warunki bytowe sprzyja³y tworzeniu wielkiej
¿yczliwoœci parafian. By³o
wszystkim jasne, ¿e parafianie
stoj¹cy na nabo¿eñstwie pod
go³ym niebem oraz ksiê¿a uzale¿nieni byli od warunków atmosferycznych. Trudnoœci bardzo nas scala³y.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

niego odejœæ. S³ucha³em tych
wyzwañ z narastaj¹cym bólem.
T³umaczy³em, ¿e przyjêty przez
ni¹ sakrament zobowi¹zuje j¹ do
wiernoœci: „Nie opuszczê ciê a¿
do œmierci”. Trzeba Jezusa prosiæ i b³agaæ o si³ê w dŸwiganiu
krzy¿a. Wieczorem, gdy k³ad³em siê do ³ó¿ka, w myœlach
porówna³em moj¹ trudn¹ sytuacjê z po³o¿eniem tamtej kobiety. J¹ nak³ania³em, by nie porzuca³a swych zobowi¹zañ. A ja….?
Postanowi³em, ¿e do ks. Kardyna³a nie pójdê. Moich ¿alów wylewaæ nie bêdê. Niejednokrotnie
myœla³em, ¿e ciê¿ar owej kobiety pomóg³ mi prze¿yæ trudne dni
nowohuckie. Jednoczeœnie dopomóg³ mi, ¿e ¿yj¹c w Nowej
Hucie przez prawie 18 lat prze¿y³em wiele wspania³ych lat.
Powrócê jednak do Fatimy.
W roku 1978, dziêki memu
przyjacielowi ks. Boles³awowi
Sadusiowi, uda³o mi siê polecieæ do Fatimy. Byliœmy tam tydzieñ. Jedno najbardziej zapamiêta³em. Na drodze pokutnej
prowadz¹cej do Kaplicy Objawieñ posuwa³em siê na kolanach. D³ugo trwa³a moja nocna,
pokutna droga. Podczas niej b³a-
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ga³em: Matko Bo¿a Fatimska,
wyproœ u Swego Boskiego Syna
œwiat³o w ciemnoœciach mego
pasterzowania w Nowej Hucie.
Nie bardzo nawet wiedzia³em, co
na tej drodze nowohuckiej ma
byæ oœwietlone. Prosi³em Matkê
Bo¿¹ o si³y i moc do przetrwania. Po tej wyj¹tkowej pielgrzymce wróci³em w sierpniu do
Nowej Huty. Nastêpne miesi¹ce
nios³y zaskakuj¹ce zdarzenia.
We wrzeœniu, po miesiêcznym
kierowaniu Koœcio³em zmar³ Jan
Pawe³ I. 16 paŸdziernika nast¹pi³ wybór na Namiestnika Chrystusowego naszego ks. Kardyna³a. Pod koniec listopada Kanclerz Kurii Krakowskiej, ks. pra³at Boles³aw Fidelus przywióz³
mi radosn¹ wiadomoœæ: Prezydent Miasta Krakowa wyda³ pozwolenie na budowê zaplecza
katechetycznego w naszym
duszpasterstwie. Kiedy zdumiony s³ucha³em tej wiadomoœci –
myœlami by³em przy Matce Bo¿ej Fatimskiej i Jej dziêkowa³em
za wys³uchanie moich modlitw.
Wci¹¿ odczuwam, ¿e choæ lata
minê³y od tamtego czasu, to
wielki d³ug wdziêcznoœci wci¹¿
ks. Infu³at
mam wobec Niej.

Dalekie pielgrzymowanie cz. IV
Dalej pozostajemy w Ko³obrzegu. Przed godzin¹ 10.00 zajmujemy miejsca w ró¿nych czêœciach bazyliki. Przed msz¹ œw.
wychodzi ks. Proboszcz i prosi,
aby pielgrzymi z Wadowic zajêli
miejsca w prezbiterium. Jesteœmy zaskoczeni, a zarazem dumni, ¿e zasiadamy w miejscy przeznaczonym dla dostojników
Koœcio³a. Wyró¿niona te¿ zostaje siostra Goretta - Albertynka,
która podczas mszy œw. czyta
dwa czytania. Opuszczamy Bazylikê Mariack¹ w Ko³obrzegu
szczêœliwi, ¿e mogliœmy siê modliæ w tym niezwyk³ym miejscu.
Kolejn¹ atrakcj¹ tego dnia by³
rejs statkiem „Pirat” po morzu.
Morze spokojne, wieje tylko
zimny wiatr, liczyliœmy na wiêksze ko³ysanie. Po rejsie spacer
pod Pomnik Zaœlubin Polski
z Morzem, a póŸniej molem
d³ugoœci 200 m. Na pla¿y ludzie siedz¹ w koszach, wystawiaj¹ twarze do s³oñca, chcia³oby siê zostaæ d³u¿ej, ale czas
jechaæ dalej.
Z Ko³obrzegu jedziemy do
Trzêsacza, nadmorskiej, turystycznej miejscowoœci. Jest to

miejsce o d³ugiej i bogatej historii. Pierwsze zapisy o miejscowoœci pochodz¹ z dokumentów
z 1248 roku. Wa¿nym miejscem
w Trzêsaczu s¹ ruiny gotyckiego koœcio³a wybudowanego poœrodku wsi na prze³omie XIV/XV
wieku w odleg³oœci prawie 2 km
od morza. Koœció³ na pocz¹tku
nale¿a³ do katolików, lecz po reformacji zosta³ ewangelickim do
koñca swych dni. Procesy abrazyjne spowodowa³y, ¿e brzeg
morski nieustannie zbli¿a³ siê do
budowli. Ostatnie nabo¿eñstwo
odprawiono w koœciele 2 marca
1874 roku. W 1901 roku zawali³a siê pierwsza jego czêœæ. Dziœ,
w miejscu w którym sta³ koœció³,
zachowa³a siê jedynie czêœæ po(ci¹g dalszy na str. 7)
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