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13 Niedziela Zwyk³a
Pragnê z ca³ego serca, aby turystyka by³a zawsze sposobnoœci¹ do
owocnych spotkañ: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dzie³ach ludzkich ukazuje nam swoj¹ mi³oœæ i opatrznoœæ; do spotkania
z sob¹ samym, w postawie milcz¹cej refleksji i ws³uchania siê w g³os
w³asnego wnêtrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budowaæ zgodne wspó³istnienie miêdzy ludŸmi i narodami
Jan Pawe³ II w orêdziu na XXI Œwiatowy Dzieñ Turystyki
(ci¹g dalszy ze str. 7)

w³adz wojewódzkich, powiatowych, samorz¹dowych, przyby³ych goœci i mieszkañców £¹cka.
W niebo wypuszczono go³êbie.
Pani prowadz¹ca imprezê powiedzia³a, ¿e Gmina £¹cko jest smakowita, soczysta i klimatyczna.
Po czêœci oficjalne rozpoczê³y
siê wystêpy zespo³ów, które
bardzo siê nam podoba³y,
szczególnie
dzieciêcych,
w piêknych regionalnych stro-
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jach. £¹cko jest tak¿e oœrodkiem Lachów £¹ckich, jednej
z grup etnograficznych zachodniej S¹decczyzny.
Piêkna, s³oneczna pogoda towarzyszy³a nam przez ca³y czas.
Atmosfera radoœci udzieli³a siê
nam, w drodze powrotnej œpiewaliœmy pieœni majowe, litaniê
loretañsk¹, dziêkowaliœmy Matce Bo¿ej za piêknie spêdzony
dzieñ.
Maria Zadora
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1. W czwartek 6 lipca w ramach „radosnego czwartku” organizujemy dla dzieci wycieczkê do Chabówki.
2. W pierwszy pi¹tek zachêcamy wiernych do spowiedzi
i Komunii Œw. wynagradzaj¹cej.
SpowiedŸ rano od godz. 6.00
oraz po po³udniu od godz.
16.30. Kancelaria parafialna
w pierwszy pi¹tek nieczynna.
3. 14 lipca wyruszy XXXII
Wadowicka Piesza Pielgrzymka
na Jasn¹ Górê. Zapisy w koœciele œw. Piotra od 5 do 6 lipca, a w
naszej parafii od 7 do 12 lipca.

4. W niedzielê 16 lipca Ojcowie Karmelici z Górki zapraszaj¹
na godz. 18.00 na uroczystoœci
odpustowe ku czci Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Uroczystoœæ poprzedza nowenna, rozpoczynaj¹ca siê 7 lipca.
5. Kalendarz liturgiczny:
w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Tomasza, aposto³a, w czwartek –
wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, w sobotê – wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezbitera.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Rola dzieci
100. rocznica objawieñ fatimskich przynios³a wiele wiadomoœci zwi¹zanych z jubileuszem.
Czytam i ogl¹dam z wielkim zainteresowaniem wszystko, co œrodki spo³ecznego przekazu przekazuj¹ na ten temat. Fascynuje mnie
niezwyk³a rola fatimskich dzieci:
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Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni w £¹cku
Wiosna zachêca do pielgrzymowania i tak 14 maja wybraliœmy siê na pielgrzymkê do
£¹cka.
£¹cko le¿y na po³udniowowschodnim skraju Beskidu Wyspowego, przy ujœciu Czarnej
Wody do Dunajca. Wieœ od wielu lat znana jest jako Kraina
Kwitn¹cej Jab³oni, gdy¿ uprawia
siê tu dziesi¹tki ró¿nych odmian
tego drzewa, a roczna produkcja
jab³ek siêga 20 tysiêcy ton.
Wp³yw na ten urodzaj maj¹
przede wszystkim dobre gleby
oraz warunki klimatyczne –
szczególnie nas³onecznienie. We
wsi uprawia siê tak¿e œliwy,
z których miejscowi wyrabiaj¹
s³ynn¹ ³¹ck¹ œliwowicê.
Rokrocznie w maju odbywa siê
wielka impreza regionalna –
„Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni”, która posiada bodaj najd³u¿sz¹ tradycjê w tej czêœci Polski. Œwiêto
Kwitn¹cej jab³oni jest œwiêtem
m³odoœci, wiosny, kwiatów,
a tak¿e pozwala zaprezentowaæ
dorobek kultury, sztuki i folkloru regionu s¹deckiego. W tym
roku obchodzone by³o ju¿ po raz

53. Uczestniczy³a w nim rzesza
jego sympatyków, a wœród nich
32-osobowa grupa z Wadowic.
Trzeci dzieñ obchodów, w którym braliœmy udzia³ rozpocz¹³
siê msz¹ œw. w koœciele. Uczestnictwo w tej mszy by³o wielkim
prze¿yciem. Piêkny œpiew przy
akompaniamencie kapel góralskich, wiele pieœni œpiewanych
gwar¹. Podczas mszy modlono
siê o dobre urodzaje, tydzieñ
przed œwiêtem wyst¹pi³y przymrozki, które lokalnie spowodowa³y uszkodzenia kwiatów
i zwi¹zków owocowych w sadach i plantacjach owocowych.
Po mszy ruszy³ barwny korowód rozpoczynaj¹cy imprezê,
prowadzony przez banderiê
konn¹ z bryczkami i kapelami ludowymi. Korowód przemierza³
trasê wzd³u¿ potoku Czarnej
Wody do amfiteatru po³o¿onego
na stoku Góry Je¿owej w przepiêknym malowniczo usytuowanym miejscu.
Wójt Gminy £¹cko p. Jan Dziedzina powita³ ministra rolnictwa,
przedstawicieli Sejmu, Senatu,
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 3 lipca
6.00 Œp. Jan, Micha³, Rozalia Nicieja
8.00 O b³. Bo¿e dla Marii i Tadeusza
WoŸniak w 46 r. œlubu
00
18. Œp. Jan Kolasa
Œp. Jan Forystek
Wtorek 4 lipca
6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
8.00 Œp. Teresa Jankowska
18. 00 Œp. Marianna P³ywacz - 4 r.œm.,
m¹¿ Józef
Œp. Kazimiera Zadora
Œroda 5 lipca
6.00 Œp. Edward Tomczyk
8.00
18.

00

Œp. Antoni Ortman
W intencjach nowenny

Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Aleksander Malczyk
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Janusz Popiel
Œp. Bo¿ena ¯abiñska
Œp. Maria Ko³odziejczyk
Œp. Helena Bernat
Œp. Jan Zemanek
Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Czwartek 6 lipca
6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
8.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja,
Katarzyna i Jan Kosek, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
00
18. Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Zofia Hucisko
Pi¹tek 7 lipca
6.00 Œp. Antoni Zawi³a
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy œwiata
i o b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna
i Wspólnoty Stra¿y Honorowej
00
18. Œp. Zofia Bukowska
Œp. Kazimiera Zadora
Sobota 8 lipca
6.00 Œp. Jan Dyrcz
8.00 O opiekê Matki Bo¿ej i b³og. dla
Ma³gorzaty
18. 00 Z okazji 60 r. œlubu Antoniego
i Kazimiery Wojtanek - dziêkczynna
za wszelkie ³aski oraz o b³. Bo¿e
i dar zdrowia
Dziêkczynna w 50 r. œlubu Józefy
i Edwarda z proœb¹ o dalsze ³aski
i b³ogos³awieñstwo
Niedziela 9 lipca
6.00 Œp. Zofia Bukowska
7.00 Roków: Œp. Józefa i W³adys³aw
Paj¹k i zmarli z rodziny
30
7.
Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹
o dalsze b³og. dla Bo¿eny i Andrzeja
w 31 r. œlubu
00
9.
Œp. Kazimierz Lichwiarski - 2 r.œm.
30
10. Œp. Zdzis³aw Czechowicz - 4 r.œm.
12. 00 Roczki
00
Œp. Halina Kwarciak z okazji imienin
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siedmioletniej Hiacynty, dziewiêcioletniego
Franciszka
i dziesiêcioletniej £ucji. Rodzinne objawienia bo Hiacynta i Franek to rodzeñstwo, a £ucja by³a
kuzynk¹. Jakie¿ to musia³by byæ
pobo¿ne rodziny, ¿e takie dzieci wychowa³y. Podziwiam otwartoœæ na Boga i ludzi ma³ych
dzieci. Zdajê sobie sprawê, ¿e
100 lat temu, w ma³ej, biednej
wiosce portugalskiej o wiele
³atwiej by³o wychowywaæ dzieci, ni¿eli w drugiej dekadzie XXI
wieku. W tamtych czasach rodzice nie wyje¿d¿ali za chlebem
w daleki œwiat. Rodzina rozwija³a siê pod troskliw¹ opiek¹
obecnego ojca i matki. By³a wtedy du¿a bieda. Nie by³o pogoni
za dobrobytem, jaki jest obecnie.
Wspó³czesne czasy wytworzy³y
g³ód pieni¹dza – wci¹¿ jest go za
ma³o. Dzisiejszy cz³owiek przepe³niony jest pragnieniem –
¿eby wiêcej, ¿eby szybciej, jak
najlepiej siê urz¹dziæ. Materia
zaw³adnê³a duchem. Mniej cieszy nas cz³owiek, czy to ¿ona,
m¹¿, czy dziecko – bardziej raduj¹ nas rzeczy materialne – obszerne mieszkanie, dobre auto.
Wspó³czesny cz³owiek odczuwa
g³ód dobrobytu.

Równie¿ œwiat dziecka w II
po³owie XIX wieku, a w XX wieku jest zupe³nie inny. Tam by³o
wielkie ubóstwo techniczne,
a dziœ jesteœmy œwiadkami
ogromnego postêpu technicznego. Wspó³czesne wynalazki tak
zajmuj¹ umys³ cz³owieka, czy to
m³odego, czy starego, ¿e on nie
ma czasu, ani ochoty by dostrzega³ cz³owieka – tym bardziej
Boga. Te sprawy ma³o go interesuj¹.
Z du¿ym smutkiem patrzê na
coraz bardziej pustoszej¹c¹ bazylikê – zw³aszcza na nabo¿eñstwach. Nie ma dzieci. Podczas
„bia³ego tygodnia” by³o ich wiele. Po jego skoñczeniu zosta³o 10
– 20 ma³ych pociech. Wszyscy
t³umacz¹ siê brakiem czasu i du-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

przeniknê³a ich wnêtrze. Stali siê
ich nosicielami. Po objawieniach
te dzieci bardzo siê zmieni³y.
W ¿yciu codziennym sta³y siê realizatorami próœb maryjnych.
Koœció³ ustami papie¿a Jana
Paw³a II i Franciszka wyniós³ ich
na o³tarze jako b³ogos³awionych
i œwiêtych. Beatyfikowa³ i kanonizowa³ ich nie z tego powodu,
¿e byli wybrañcami Matki Bo¿ej,
ale dlatego, ¿e po szeœciu objawieniach w sposób bardzo dojrza³y realizowa³y w swoim ¿yciu
pos³annictwo maryjne.
W œwietle ma³ych, fatimskich
dzieci patrzê na nasze wadowickie dzieci i myœlê o nich, ¿e Bóg
ich tak¿e wybiera do wielkich
rzeczy. Matka Bo¿a pragnie, by
dzieci wadowickie sta³y siê misjonarzami œrodowisk, w których
¿yj¹, a zw³aszcza rodzin, w których siê rozwijaj¹. Gor¹co o spe³nienie tych pragnieñ modlê siê
do œwiêtych dzieci fatimskich.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

¿ym zmêczeniem. Zdajê sobie
sprawê, ¿e zewnêtrze warunki
bardzo utrudniaj¹ rodzicom zajêcie siê swymi dzieæmi. A jednak nie wolno nam skapitulowaæ. Nie mo¿emy zdezerterowaæ. Trzeba w takich warunkach
i w tym czasie rozwijaæ w m³odym pokoleniu wra¿liwoœæ na
Boga i cz³owieka.
Maryja pos³u¿y³a siê dzieæmi,
by stali siê dla œwiata zwiastunami boskiej rzeczywistoœci.
Trójka fatimskich pastuszków
dziêki objawieniom zobaczy³a
piêkno nieba i grozê piek³a.
Us³ysza³a od Najœwiêtszej Maryi Panny proœbê, by przez pokutê, oddanie Niepokalanemu
Sercu i odprawianie piêciu
pierwszych sobót – ratowali
grzeszników. Mali mieszkañcy
Fatimy tak g³êboko prze¿yli objawienia, ¿e Bo¿a rzeczywistoœæ

ks. Infu³at
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Albertyñskie pielgrzymowanie
W pielgrzymce zorganizowanej przez nasz¹ parafi¹, dziêki
Opatrznoœci Bo¿ej, wziê³y
udzia³ dwie zakonnice: s. Witolda i s. Goretta – Albertynki.
Pielgrzymka by³a pe³na wra¿eñ
i bogata w historiê pocz¹tków
chrzeœcijañstwa i walk poprzez
wieki o nasz¹ wolnoœæ.
W czasie d³ugiego pielgrzymowania wspania³ym autokarem, modliliœmy siê na ró¿añcu.
Œpiewaliœmy litaniê do Matki
Bo¿ej oraz pieœni maryjne, patriotyczne, a tak¿e przerywniki
biesiadne. Opowiada³yœmy
o naszym za³o¿ycielu œw. Bracie Albercie, który jest patronem
2017 roku. Ju¿ jako osiemnastoletni student Szko³y RolniczoLeœnej w Pu³awach, bra³ udzia³
w powstaniu styczniowym i w
bitwie pod Me³chowem w 1863
roku zosta³ ranny. Amputowano
mu nogê. Przez ca³e ¿ycie nosi³
protezê, jako inwalida wojenny.
Kim by³ œwiêty Brat Albert?
Maria Winowska napisa³a o nim
piêkn¹ ksi¹¿kê. Wymienia kolejne etapy jego ¿ywota: ¿o³nierz, inwalida wojenny, malarz,
mnich zakonny, ¿ebrak dla
biednych, cz³owiek z Bogiem
zbratany. Karol Wojty³a w swojej sztuce nazwa³ go „Bratem

naszego Boga”. Jak Adam zrezygnowa³ ze sztuki malarskiej, by
s³u¿yæ Bogu w ludziach potrzebuj¹cych, upoœledzonych, wydziedziczonych, gdzie znalaz³
ostateczn¹ drogê – tak Karol zrezygnowa³ z aktorstwa, by zostaæ
kap³anem.
Na tê wspania³¹ postaæ warto
zwróciæ uwagê. W naszych czasach trzeba siê uczyæ dobrze wybieraæ, by piêknie ¿yæ. Nazwano
go „Najpiêkniejszym cz³owiekiem pokolenia, „Szarym bratem”,
„Polskim Biedaczyn¹ z Asy¿u”, „
Bratem wszystkich ludzi”.
Œw. Bracie Albercie wstawiaj siê
u Boga za nami, byœmy byli dobrym chlebem, który le¿y na stole i ka¿dy mo¿e go ukroiæ i nim
siê nakarmiæ. W czasie pielgrzymki towarzyszy³a nam s³oneczna pogoda, co dodawa³o uroku i radoœci.
Zwiedzaj¹c wiele miejsc œwiêtych, uczestniczy³yœmy w codziennej Mszy œwiêtej. Dobremu
Bogu poleca³yœmy w³asne intencje i naszych bliskich oraz parafii i ca³ej Ojczyzny. Po trzech
dniach wróciliœmy i na miejscu
przywita³y nas znowu krople
deszczu.
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s. Witolda i s. Goretta – albertynki

