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14 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Rozalia Borkowska

Boga, a wspólnota parafialna têt-
ni³a ¿yciem. Niech szko³y pol-
skie bêd¹ w ³¹cznoœci z domem
i Koœcio³em. Niech nauczyciel
bêdzie szanowany, ale dziecko
równie¿. Aby ta ³¹cznoœæ  odbi-
ja³a siê na szkole pracowitej,
kszta³tuj¹cej osobowoœæ.

Ró¿añcem pielgrzyma omadla-
my wychowywanie dzieci. Pan
Bóg kiedyœ za¿¹da od rodziców

sprawozdania, jak je wychowa-
liœmy. Jaki wp³yw ma szko³a na
wychowanie, autorytet nauczy-
ciela, osobowoœæ. Jak bardzo
wa¿ne jest znalezienie nici po-
rozumienia. W domu uczmy
dzieci szacunku i poœwiêcajmy
im jak najwiêcej czasu. Nie zo-
stawiajmy ich samych. O to
wszystko prosimy Maryjê zawie-
rzaj¹c Jej nasze Rodziny. Do
zobaczenia 16 lipca.

Sam wypoczynek, jeœli nie ma siê staæ ja³ow¹ bezczynnoœci¹, która wywo-
³uje uczucie nudy, musi byæ Ÿród³em duchowego wzbogacenia, zapewniaæ
wiêksz¹ wolnoœæ, umo¿liwiaæ kontemplacjê i sprzyjaæ braterskiej wspólno-
cie. Dlatego spoœród ró¿nych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie pro-
ponuje spo³eczeñstwo, wierni winni wybieraæ te, które najbardziej odpo-
wiadaj¹ ¿yciu zgodnemu z nakazami Ewangelii.  List Apostolski DIES  DOMINI

Niech s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II bêd¹ dla nas zachêt¹
do aktywnego wykorzystania wakacyjnego czasu:
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

Og³oszenia parafialne (ci¹g dalszy ze str. 5)

przez cz³owieka, w cierniowej
koronie, trzcin¹ zamiast ber³a,
p³aszczem u³o¿onym na obrazie
tak, ¿e tworzy kontur serca.
Boga, który wyjdzie na spotka-
nie. Miar¹ Bo¿ej mi³oœci jest mi-
³oœæ bez miary. Ta tajemnica do-
chodzi do nas w Eucharystii.
Proœmy Jezusa o g³êbiê prze¿y-
wania tej mêki, by nasz¹ odpo-
wiedzi¹ na Jego mi³oœæ, by³a
mi³oœæ bez miary.

Msza œw. to tajemnica œmierci
i zmartwychwstania. Niektórych
Msza œw. nudzi. Nudzi wtedy,
kiedy siê Jej nie prze¿ywa, nie
w³¹cza siê w Ni¹. To brak wie-
dzy i wiary. Ks. Infu³at wspomi-
na Mszê œw. koncelebrowan¹
w kaplicy Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w Watykanie 29 czerw-
ca 2001 roku. Utkwi³y mu s³owa
Ewangelii „Ty jesteœ Ska³¹…”
Dostrzeg³, ¿e s³aby fizycznie
Ojciec Œwiêty jest ska³¹ tward¹.

Im bardziej stary, tym bardziej
mi³uj¹cy ludzi, jest coraz
wiêksz¹ opok¹, na której Chry-
stus zbuduje swój Koœció³. Bóg
powierza swoje sprawy ludziom
pokornym. Ten dzieñ g³êboko
utkwi³ w pamiêci ks. Infu³ata.

Jak co miesi¹c o godz. 20.00
gromadzimy siê w Kaplicy Cu-
downego Wizerunku, gdzie
uczestniczymy we Mszy œw. kon-
celebrowanej przez ks. inf. Jaku-
ba Gila, ks. kanonika Marka Ka-
sperkiewicza oraz innych ksiê¿y.
Apel prowadzony przez ks. Infu-
³ata to Apel wdziêcznoœci za
œw. Jana Paw³a II. Nawi¹zuje do
18. rocznicy wadowickiej koro-
nacji. Przywo³uje s³owa naszego
Rodaka: „B¹dŸ pozdrowiona zie-
mio ojczysta…”. Wspomina, kie-
dy tu Ojciec Œwiêty dziêkowa³ za
¿ycie. Dba³oœæ o dom rodzinny,
mi³oœæ najbli¿szych daje moc do-
mownikom. Prosi Maryjê, by na-
sze domy nie by³y puste. By by³y
pe³ne i bezpieczne, przyjmowa-
³y ka¿de ¿ycie ludzkie. Bez do-
mów dziecka i domów starców.
Niech w nich kwitnie ¿ycie. Pro-
si, by œwi¹tynia by³a pe³na czci

1. Dziœ o 18.30 zapraszamy na
Nieszpory.

2. W czwartek 13 lipca w ra-
mach „radosnego czwartku” or-
ganizujemy dla dzieci wyciecz-
kê do Wieliczki.

3. W najbli¿szy pi¹tek Msz¹
œw. o godz. 7.00 pod przewod-
nictwem ks. Biskupa Damiana
Muskusa rozpocznie siê XXXII
Wadowicka Piesza Pielgrzymka
na Jasn¹ Górê. Biuro pielgrzym-
kowe, które znajduje siê
w Domu Katolickim (wejœcie od
ul. Wojty³ów), przyjmuje zapi-
sy dzisiaj od 11.00 do 13.00 oraz
od 18.00 do 19.00. Zapisów mo¿-
na tak¿e dokonaæ od poniedzia³-
ku do œrody w godzinach od
18.00 do 19.00. Wszyscy, którzy
z ró¿nych powodów nie mog¹
pójœæ na pielgrzymi szlak, a chc¹
by pielgrzymi modlili siê w ich
intencjach, mog¹ je sk³adaæ
w zakrystii lub w kancelarii pa-
rafialnej. Ofiary sk³adane przy
tej okazji bêd¹ przeznaczone na
organizacjê pielgrzymki. Nato-
miast osoby, które chc¹ wyje-
chaæ na powitanie pielgrzymów
w Czêstochowie, mog¹ zapisaæ
siê w sklepie z dewocjonaliami
za Bazylik¹.

4. W pi¹tek o godz. 19.00 za-
praszamy na katechezê rodziców
i chrzestnych tych dzieci, które
przyjm¹ chrzest w nastêpn¹ nie-
dzielê na Mszy œw. o godz. 12.00.

5. W przysz³¹ niedzielê (16 lip-
ca) Ojcowie Karmelici z Górki
zapraszaj¹ na godz. 18.00 na uro-
czystoœci odpustowe ku czci
Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Uro-
czystoœæ poprzedza nowenna.

6. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – Œwiêto œw. Benedykta,
opata, patrona Europy. W œrodê
– wspomnienie œw. Brunona Bo-
nifacego z Kwerfurtu, biskupa
i mêczennika. W czwartek –
wspomnienie œwiêtych pustelni-
ków Andrzeja Œwierada i Bene-
dykta. W sobotê – wspomnienie
œw. Bonawentury, biskupa i dok-
tora Koœcio³a.

7. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wieczno-
œci: œp. Wanda Mihilewicz,
œp. Edward Pytlowski, œp. Józef
Skolarczyk. Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 10 lipca

  6.00 Œp. Zofia Grzywa
 8.00 Œp. Jan Kolasa
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Zofia Hucisko
Wtorek 11 lipca

 6.00 Œp. Irena Kolber
 8.00 Œp. Józef Radwan
18.00 Œp. Józefa i Stefan Kois

Œp. Alina Kie³bowska
Œroda  12 lipca

6.00 Œp. Czes³awa Muniak

 8.00 Œp. Antoni Zawi³a

18.00 W intencjach nowenny

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Za zmar³ych z rodziny Nideckich
Anna, W³adys³aw i syn W³adys³aw oraz
Tadeusz

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Janusz Popiel

Œp. Maria Ko³odziejczyk

Œp. Helena Bernat

Œp. Jan Zemanek

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Œp. Stefan M¿yk

Œp. Adam Barcik

Œp. Józef Wiêckiewicz

Œp. Bogus³aw Sarach

Œp. Wanda Mihilewicz

Œp. Edward Pytlowski

Czwartek 13 lipca

6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak

8.00 Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy

18.00 Œp. Eugeniusz Spisak i zmarli rodzice

Œp. Zofia Hucisko

Pi¹tek 14 lipca

6.00 Œp. Czes³aw - 15 r.œm., ¿ona

Wiktoria, syn Jan

7.00 W int. Marii - 80 r. urodzin

Rozpoczêcie pieszej pielgrzymki na

Jasn¹ Górê

 8.00 Œp. Jan Ceremuga

18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

O uzdrowienie dla Marty, zdrowie

i opiekê Bo¿¹ dla ca³ej rodziny

Sobota  15 lipca

6.00 Œp. Piotr Jucha

8.00 Œp. Andrzej Pitu³ej - 2 r.œm.

Œp. Teresa El¿bieciak

18.00 Œp. Stanis³aw Dudek - 39 r.œm., syn

Janusz - 30 r.œm.

Za 80 lat ¿ycia Emilii, o b³. Bo¿e

z proœb¹ o dar zdrowia i dziêkczynienie

za ¿ycie

Niedziela 16 lipca

6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak

7.00 Roków: Œp. Rozalia Rokowska

 7.30 Œp. Adam Stanek - 4 r.œm., syn,

m¹¿ Kazimierz

Œp. Aniela i Stanis³aw Schabowicz

oraz Honorata i Ludwik Kowalczyk

 9.00 Œp. Maria i Jakub Rybscy i zmarli z rodziny

10.30 Œp. Teresa Czuba - 5 r.œm.

12.00 Chrzty

19.00 Œp. Jan Ceremuga

Wiernoœæ i pos³uszeñstwo

Ostatni¹ pielgrzymkê do Fati-
my prze¿ywa³em w duchu
ogromnej wdziêcznoœci Bogu za
³askê wiernoœci. „Dobrze s³ugo,
dobry i wierny, by³eœ mi wierny
w ma³ych rzeczach, nad wielo-
ma ciê postawiê”.

Niejednokrotnie by³em kuszo-
ny, aby iœæ swoimi drogami. By-
³em wtedy przekonany, ze reali-
zuj¹c swoj¹ wolê szybko osi¹gnê
szczêœcie. Pamiêtam, jak bardzo
by³em zniechêcony podczas
pierwszych miesiêcy pobytu ka-
p³añskiego w Nowej Hucie na
Wzgórzach Krzes³awickich.
W tamtych dniach wszystko mi
nie odpowiada³o. Nie by³o ple-
banii, ani koœcio³a, mieszka³em
k¹tem u ludzi, trzeba by³o dosto-
sowaæ siê do ich wymagañ. Pro-
wadzi³em katechezê w bardzo
kiepskich warunkach lokalo-
wych. To by³y bardzo prymityw-

ne pomieszczenia gospodarcze.
Bardzo dokucza³o mi powietrze
pe³ne smrodu, które dochodzi³o
z huty im Lenina. Natarczywie
wdziera³o siê w moje jestestwo.
Wszystko we mnie mówi³o –
odejdŸ st¹d! Kardyna³ z pewno-
œci¹ to zrozumie. Przeniesie mnie
na inn¹ parafiê. Ty do tych wa-
runków siê nie nadajesz. W po-
przednich wspomnieniach pisa-
³em, jak w ta trudn¹ niedzielê Bóg
zes³a³ mi pewn¹ osobê do spo-
wiedzi, która skar¿y³a siê na
swoje piek³o rodzinne. Ja jej wte-
dy t³umaczy³em, by by³a wierna
przysiêdze ma³¿eñskiej. To moje
pouczenie otwar³o mi oczy na
moje zniechêcenie. Nie mog³em
ju¿ iœæ do ks. Metropolity prosiæ
go o przeniesienie. Czu³em, ¿e
nie wolno mi z tego trudnego
miejsca zdezerterowaæ. Cudow-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ny Bóg mnie oœwieci³. Zosta³em
tam na d³ugie 18 lat. Dziêki Bo-
¿emu mi³osierdziu prze¿y³em
w Nowej Hucie piêkny czas
owocnego duszpasterzowania.
Zewnêtrznym tego owocem by³o
wystawienie zaplecza duszpa-
sterskiego – plebanii i salek ka-
techetycznych, a gdy przysz³o
pozwolenie na budowê koœcio-
³a – podjêliœmy z parafianami
wznoszenie œwi¹tyni ku czci Je-
zusa Mi³osiernego. Wci¹¿ wspo-
minam, ile podczas tego budo-
wania – tak duchowego jak
i materialnego, dozna³em rado-
snych uniesieñ. Wielokrotnie na
klêczkach dziêkowa³em Matce
Bo¿ej, ¿e uchroni³a mnie od de-
zercji.

I nastêpny mój rozdzia³ do-
œwiadczenia wiernoœci moim
przyrzeczeniom. By³o to skiero-
wanie mnie do pracy w Carita-
sie diecezjalnym. Ks. Kardyna³
Franciszek Macharski czêsto
przybywa³ na Wzgórza Krzes³a-
wickie. Bra³ czynny udzia³ w bu-
dowaniu. B³ogos³awi³ i dawa³
pieni¹dze. Cieszy³em siê jego
du¿ym zainteresowaniem. Kie-
dy zawakowa³o miejsce na dy-

rektora Caritasu, nasz Metropo-
lita wezwa³ mnie na rozmowê.
Oznajmi³ mi, ¿e chce, abym kie-
rowa³ Caritasem diecezjalnym.
Propozycja ta spad³a na mnie jak
grom z jasnego nieba. Nie tak
wyobra¿a³em sobie dalsze moje
¿ycie kap³añskie. By³o dla mnie
czymœ naturalnym, ¿e po wybu-
dowaniu œwi¹tyni na Wzgó-
rzach, spêdzê tam dalsze lata
¿ycia kap³añskiego. Mia³em
œwiadomoœæ, ¿e ludzie mnie tam
bardzo szanuj¹. Ja ich bardzo ko-
cha³em. Tymczasem nowe stano-
wisko pracy oderwa³o mnie od
ukochanych Wzgórz. Poprosi³em
ks. Kardyna³a o dzieñ namys³u.
Po przyjeŸdzie z Kurii z ca³a ¿ar-
liwoœci¹ serca odmawia³em
w koœciele brewiarz. Nagle
wpad³ mi w oko mój obrazek pry-
micyjny. Na nim by³y wypisane
s³owa œw. Maksymiliana Kolbe-
go: „Takie kap³añstwo, jaka ofia-
ra.” Po g³êbszym zastanowieniu
siê nad treœci¹ tych s³ów, nie mia-
³em w¹tpliwoœci, co do odpowie-
dzi na g³os ks. kardyna³a. Na dru-
gi dzieñ przyszed³em do nasze-
go ks. Arcybiskupa i powtórzy-
³em s³owa proroka: „Oto ja, po-
œlij mnie.”

Jasnogórskie pielgrzymowanie

(ci¹g dalszy na str. 7)

16 czerwca 2017 - kolejna
pielgrzymka dziêkczynna za
dar œw. Jana Paw³a II. 188 raz
wadowiczanie staj¹ do Apelu
u stóp Maryi, by powiedzieæ
Jej: Jestem, pamiêtam, czu-
wam! W koœcio³ach trwa okta-
wa Bo¿ego Cia³a. Ma za cel
zbli¿yæ do najœwiêtszego Sa-
kramentu. Mija 18 lat od uko-
ronowania obrazu Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy przez
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Z ogromnym wzruszeniem wra-
camy do tych chwil prze¿ytych
na wadowickim rynku.

Rozwa¿amy czêœæ bolesn¹ ró-
¿añca, mówi¹c o roli Mszy œw.
i Komunii œw., o roli Euchary-
stii w ¿yciu cz³owieka wierz¹-
cego. Jak o¿ywiæ mi³oœæ do Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Osa-
motniony Jezus szuka pociechy
u Aposto³ów, lecz zastaje ich
œpi¹cych. Pozostaje sam na mo-
dlitwie w Ogrojcu.

Msza œw. to godzina, w której
czuwamy razem z Jezusem. tak
bardzo anga¿uje nas œwiat, ¿e
sprawy Boga staj¹ siê coraz dal-
sze. Msza œw. ma nas ustrzec

przed pokusami, które wci¹¿ nam
zagra¿aj¹. Uczestniczenie w Niej
to nasz œwiêty obowi¹zek. Pro-
œmy Boga, by by³ to nasz rado-
sny obowi¹zek, nasz przywilej
uczestniczenia w Mszy œw.

Tajemnica biczowania niech
pozowali nam dostrzec cenê,
jak¹ Jezus za nas p³aci, by nas
odkupiæ i uwra¿liwia nasze ser-
ca na ból. Koronuj¹c Jezusa
cierniem, chciano Go wyszy-
dziæ, skazuj¹c na piekielny ból.
Jezus to wytrzymuje. On jest na-
szym Królem. To królestwo mi-
³oœci. Ludzie uwa¿aj¹, ¿e mi³oœæ
im niepotrzebna, coraz mniej
przejmuj¹ siê Bogiem. Czêsto
podczas Mszy œw. nasze myœli s¹
rozbiegane. Czy ma sens uczest-
niczenie w Mszy œw. kiedy nie
skupimy siê na modlitwie. Pro-
simy, by opanowa³ nas Duch
Chrystusa, byœmy mieli g³êbok¹
wiarê w Najœwiêtszy Sakrament
prze¿ywaj¹c Mszê œw.

Adam Chmielowski - brat Al-
bert, ukazuje w swym obrazie
Ecce Homo - Oto cz³owiek, mêkê
Jezusa skazanego na œmieræ


