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15 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Monika Pe³ka-Skowronek

Ziarnem jest s³owo Bo¿e, a siewc¹ jest Chrystus,

ka¿dy, kto Go znajdzie, bêdzie ¿y³ na wieki.

mo¿na powiedzieæ, ¿e zwyciê-
stwo przysz³o. Na tronie Piotro-
wym siedzi Papie¿ maryjny”.

Ten¿e Papie¿ wype³ni³ wkrót-
ce proœbê fatimskiej Pani, po-
œwiêcaj¹c 25 marca 1984 roku
ca³y œwiat Jej Niepokalanemu
Sercu, uczyni³ to zaœ wed³ug sio-
stry £ucji dok³adnie tak, jak to
sobie ¿yczy³a Maryja w swym
orêdziu.

Obecna uroczystoœæ w Sanktu-
arium na Krzeptówkach, bêd¹ca

ponowieniem aktu oddania siê
Polski Sercu Maryi z 1946 roku,
odbywa siê w setn¹ rocznicê ob-
jawieñ fatimskich i dok³adnie
w 20 rocznicê konsekracji tej
œwi¹tyni przez papie¿a Jana
Paw³a II. Dziœ równie¿ jak przed
laty Polska staje siê celem ataku
bezbo¿nych ideologii, tym ra-
zem nacieraj¹cych z Zachodu,
st¹d by stawiæ im opór, potrze-
bujemy nieodzownie mocy z wy-
soka i wsparcia Niepokalanej.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

Og³oszenia parafialne

1. Dziœ u Ojców Karmelitów na
Górce suma odpustowa o godz.
18.00 ku czci Matki Bo¿ej Szka-
plerznej.

2. W najbli¿sz¹ œrodê o godz.
11.00 na Wa³ach Jasnogórskich
zostanie przywitana Wadowicka
Piesza Pielgrzymka. O godz.
12.00 w kaplicy Cudownego
Obrazu pielgrzymi bêd¹ uczest-
niczyæ w uroczystej  Mszy œw.
Oko³o godz. 17.00 powitamy
powracaj¹cych pielgrzymów
przy koœciele œw. Piotra. Nastêp-
nie przejd¹ do Bazyliki, gdzie
przed godz. 18.00 nast¹pi za-
koñczenie pielgrzymki.

S³owa serdecznej wdziêczno-
œci i podziêkowania dla Organi-
zatorów i Sponsorów tegorocz-

nej pielgrzymki
z Wadowic na
Jasn¹ Górê. Dziê-
kujemy ks. Ada-
mowi Garlaczo-
wi, g³ównemu
Przewodnikowi
tegorocznej piel-

grzymki, a tak¿e Ksiê¿om, Kle-
rykom, Siostrom Zakonnym

i Osobom Œwieckim za trud i or-

ganizacjê tegorocznego piel-

grzymowania.

3. W tym tygodniu w ramach

radosnego czwartku wycieczka

do Europejskiego Centrum Baj-

ki w Pacanowie.

4. Œwiêci tego tygodnia:

w czwartek – wspomnienie

b³. Czes³awa, prezbitera, w sobotê

– œwiêto œw. Marii Magdaleny.

5. W ostatnim czasie z naszej

wspólnoty odszed³ do wieczno-

œci œp. Pawe³ Erelis. Wieczny od-

poczynek racz mu daæ Panie,

a œwiat³oœæ wiekuista niechaj mu

œwieci.

W dniu 6 czerwca wyruszyli-
œmy wraz z ks. infu³atem Jaku-
bem Gilem w pielgrzymkê auto-
karow¹ do Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptów-
kach. Tego w³aœnie dnia, w pol-
skiej Fatimie, jak okreœla siê to
miejsce, mia³o nast¹piæ ponowie-
nie Aktu Poœwiêcenia Polski Nie-
pokalanemu Sercu Maryi.

Aby w³aœciwie zrozumieæ zna-
czenie tej uroczystoœci, nale¿y
przypomnieæ sobie treœæ orêdzi
fatimskich. Maryja wskaza³a
wówczas tak¹ drogê powierze-
nia siê Jej Osobie, jako ratunek,
tak dla poszczególnych krajów,
jak i ca³ego œwiata. Pierwszym
krajem, który wype³ni³ to zawie-
rzenie by³a Portugalia, która wy-
pe³niaj¹c akt oddania siê Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, uchroni-
³a siê przed widmem wojny do-
mowej, uniknê³a równie¿ skut-
ków II wojny œwiatowej. Polska
by³a pierwszym po Portugalii
krajem, który równie¿ zawierzy³
Matce Bo¿ej Fatimskiej. Sta³o siê
to 8 wrzeœnia 1946 roku, gdy na
wezwanie ówczesnego prymasa
Augusta Hlonda, pod murami
Jasnej Góry, stawi³ siê miliono-

Byæ Tw¹ w³asnoœci¹, Maryjo cz. I

wy t³um wiernych, oddaj¹c siê
pod opiekê Niepokalanej. Kardy-
na³ Hlond doskonale wiedzia³, ¿e
tylko z Maryj¹ mo¿liwe jest oca-
lenie wiary w narodzie i uchro-
nienie Koœcio³a przed atakiem
marksistowskiej ideologii. Naj-
pe³niej wyrazi³ te nadzieje w du-
chowym testamencie, jakim sta-
³y siê jego s³owa, wypowiedzia-
ne tu¿ przed œmierci¹: „Nie traæ-
cie nadziei, zwyciêstwo, gdy
przyjdzie, bêdzie to zwyciêstwo
Najœwiêtszej Maryi Panny”. Jak-
¿e nie doceniæ proroctwa S³ugi
Bo¿ego, skoro dok³adnie, co do
godziny, 30 lat po jego œmierci,
22 paŸdziernika 1978 roku Ma-
ryja wywy¿sza Polskê, powo³u-
j¹c na najwy¿szy urz¹d w Ko-
œciele swego wiernego s³ugê
z Wadowic. Fakt ten podkreœli³
prymas Polski kard. Stefan Wy-
szyñski s³owami: „Z ca³¹ pokor¹
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Poniedzia³ek 17 lipca

  6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
 8.00 Œp. Czes³awa Muniak
18.00 Œp. Eugeniusz Owcarz - 5 r.œm.,

W³adys³aw i Franciszka
Œp. Zofia Hucisko

Wtorek 18 lipca
 6.00 Œp. Edward Tomczyk
 8.00 Œp. Zofia Grzywa
18.00 Œp. Piotr Jucha

O zdrowie i b³. Bo¿e dla £ukasza
Pacyny w 18 r. urodzin

Œroda  19 lipca

6.00 O zdrowie i Bo¿e mi³osierdzie
dla Jerzego Zembronia

 8.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

W intencji uczestników i pracowników
Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Bia³ej Rawskiej

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Anna W¹troba - 2 r.œm.

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Janusz Popiel

Œp. Edward Chrapkiewicz - 13 r.œm.

Œp. Maria Ko³odziejczyk

Œp. Edward Knapik

Œp. Helena Bernat

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Œp. Stefan M¿yk

Œp. Adam Barcik

Œp. Józef Wiêckiewicz

Œp. Bogus³aw Sarach

Czwartek 20 lipca

6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak

8.00 Œp. Czes³aw Szarek

18.00 Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz

Œp. Adam Œwiderga³ - 1 r.œm.

Pi¹tek 21 lipca

6.00 Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz

8.00 Œp. Zofia Gregorarz

18.00 Œp. Jan Ceremuga

Œp. Ludwik, Rozalia, Franciszek

Garus, Andrzej Lewczuk

Sobota  22 lipca

6.00 O opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej

Pomocy, o zdrowie dla Ma³gorzaty Mika

8.00 Œp. Jan Dyrcz

18.00 Œp. Bronis³awa ¯arów - 1 r.œm.

Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. œlubu

dla Jadwigi i Bogdana

Niedziela 23 lipca

6.00 Œp. Antoni Zawi³a

7.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla

ks. inf. Jakuba Gila z okazji imienin

 7.30 Œp. Jadwiga Sikora - 9 r.œm.

Œp. Anna i Jakub Madej

 9.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz - 1 r.œm.

10.30 Dziêkczynna z okazji 25 r. œlubu

Anny i Krzysztofa Foszman

z proœb¹ o b³. Bo¿e

12.00 Œp. Helena i Jan Drabek z rodzicami

19.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

z okazji 95 r. urodzin

Wartoœæ wiernoœci

W poprzedniej medytacji sta-
ra³em siê przedstawiæ niezwy-
k³oœæ daru Bo¿ego dla cz³owie-
ka, który stara siê Mu byæ wier-
nym. Doœwiadczy³em tej m¹dro-
œci przyjmuj¹c polecenie
ks. kard. Macharskiego, aby kie-
rowaæ Caritasem naszej diecezji.
Jezus Chrystus zak³adaj¹c Ko-
œció³ pragn¹³, aby spe³nia³ po-
trójn¹ funkcjê: kap³añsk¹, na-
uczycielsk¹ i pastersk¹. Koœció³
ma ewangelizowaæ, sprawowaæ
sakramenty œwiête i troszczyæ
siê, a przez to prowadziæ ludzi
do zbawienia. Troska o ludzi
biednych i potrzebuj¹cych jest
naczelnym zadaniem Koœcio³a,
którego zawsze poruszaj¹ s³owa
Jego Za³o¿yciela: „Wy im dajcie
jeœæ!” Realizowana czynna mi-
³oœæ to nieustanna próba m¹dre-
go i roztropnego dawania i bra-
nia. Jezus naucza³, ¿e biednych
zawsze mieæ bêdziecie. ¯ycie na
ziemi nigdy nie bêdzie rajem.
Zawsze s¹ biedni i bogaci. Pod-
czas kierowania Caritas naszej
diecezji doœwiadczy³em skut-
ków ogromnego spustoszenia,

które wyrz¹dzi³a powódŸ stule-
cia. Wielu ludziom zniszczy³a
ca³y ich dobytek. W tej grozie
zniszczeñ przychodzili do Cari-
tas tak¿e niezwykli ofiarodawcy.
Pamiêtam jednego z nich, który
przekaza³ mi 10 tys. dolarów
mówi¹c, ¿e przebywa³ w Amery-
ce kilka lat. Ciê¿k¹ praca doro-
bi³ siê pieniêdzy. „Niech ksi¹dz
weŸmie ode mnie te dolary i da
je tym, których powódŸ znisz-
czy³a.” Stara³em siê bardzo, ¿eby
ludzie prawdziwie potrzebuj¹cy
otrzymywali zapomogê, któr¹
potwierdzali. Lêka³em siê, by nie
zarzucano mi defraudacji.

Muszê przyznaæ, ¿e pobyt
w Caritas by³ dla mnie szko³¹
otwarcia na ludzkie biedy. Wci¹¿
nêka³o mnie pytanie, sk¹d braæ
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

zapomogi dla tych, którym ciê¿-
ko siê ¿yje. A takich przybywa-
³o. Ludzie biedni s¹ bardzo soli-
darni. Jeden drugiemu wyja-
œnia³, gdzie mo¿na otrzymaæ
wsparcie. Mia³em tez k³opoty
z tymi, którzy chcieli tak daæ,
¿eby samemu na tej darowiŸnie
skorzystaæ. Kombinatorów po
jednej i drugiej stronie by³o
du¿o. W trudnych sytuacjach
niesienia pomocy bardzo poma-
ga³ mi ówczesny nasz Metropo-
lita, ks. kard. Franciszek Ma-
charski. By³ On Czcicielem Mi-
³osierdzia Bo¿ego, które nie-
ustannie mobilizowa³o Go do
mi³osierdzia ludzkiego. Z per-
spektywy lat wspominam 4-let-
ni pobyt w Caritas od 1994 do
1998 roku jako du¿¹ mo¿liwoœæ
uczenia siê szacunku do ka¿de-
go cz³owieka.

Na mojej drodze kap³añskiej
Bóg da³ mi mo¿liwoœæ dost¹pie-
nia wielkich ³ask wtedy, kiedy
siê jest wierny i pos³uszny. Tak
te¿ by³o w wypadku, gdy pod
koniec stycznia 1998 roku
ks. kard. Macharski poprosi³
mnie na d³u¿sz¹ rozmowê. W jej
trakcie oznajmi³ mi, ¿e pragnie
mi powierzyæ probostwo w para-
fii Ofiarowania NMP w Wadowi-
cach. T³umaczy³ to tym, ¿e zna³
moj¹ bliskoœæ z Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II – wiêc nie od-
mówiê mu przyjêcia tej parafii,
w której urodzi³ siê i wychowy-
wa³ Wielki Papie¿. Tym razem
mia³em du¿e obiekcje w przyjê-
ciu dekretu Ordynariusza. Wyra-
¿a³em chêæ powrotu do Nowej
Huty na Wzgórza Krzes³awickie.
Ks. Kardyna³ rozeœmia³ siê
i mówi³, ¿e nigdy dwa razy do tej
samy wody siê nie wchodzi.
Z du¿ymi oporami zgodzi³em siê
na pójœcie do Wadowic. Nie by³o
mi tu z pocz¹tku ³atwo. Mam taki
charakter, ¿e g³êboko zakorze-
niam siê w glebê, czyli konkret-
ne duszpasterstwo. Gdy j¹

opuszczam, to czujê ogromny
ból targanych korzeni. Mam
wtedy œwiadomoœæ, ¿e usy-
cham. Przez kilka miesiêcy bar-
dzo têskni³em tak za prac¹
w Caritas, jeszcze bardziej za
parafi¹ nowohuck¹. Dziêki
Bogu przekona³em siê do no-
wych warunków, a zw³aszcza do
parafian wadowickich. Wspól-
nie mogliœmy bazylikê wado-
wick¹ przekszta³ciæ w urocz¹
œwi¹tyniê – zw³aszcza nowa po-
lichromia papieska robi³a na sta-
³ych i przyjezdnych du¿e wra-
¿enie. Noszê w sercu wielk¹
wdziêcznoœæ za dar zaufania od
strony parafian, bo bardzo fi-
nansowo wspomagali prace nad
wystrojem wewnêtrznym bazy-
liki, a tak¿e jej wygl¹dem ze-
wnêtrznym. Tym bardziej, ¿e
dziêki pobytowi w Wadowicach
mia³em ³atwy dostêp do Ojca
Œwiêtego na Watykanie. Kiedy
przyby³ do Wadowic w trzeciej
pielgrzymce, obecny ks. kard.
Dziwisz, jako ówczesny Sekre-
tarz, wskaza³ mi miejsce w Papa
Mobile, w którym jecha³ Ojciec

Œwiêty ze stadionu na rynek wa-
dowicki. Tamtego historycznego
dnia, 16 czerwca 1999 roku bra-
³em czynny udzia³ w przygoto-
waniu spotkania z Ojcem Œwiê-
tym, a nastêpnie w Jego obecno-
œci wœród nas, podczas której ko-
ronowa³ obraz Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy. Ten dzieñ, któ-
ry da³ mi Pan, pozosta³ w mej pa-
miêci jako cudowne zdarzenie
mego ¿ycia kap³añskiego. W ten
wieczór czerwcowy, k³ad¹c siê
do spania, d³ugo nie mog³em za-
sn¹æ. Nieoczekiwanie przypo-
mnia³em sobie moje w¹tpliwoœci
przy skierowaniu mnie przez
Kardyna³a do Wadowic. Duma-
³em wtedy, ile bym straci³, gdy-
bym postawi³ na swoim. Po raz
kolejny w ¿yciu kap³añskim
dziêkowa³em za ³askê pos³uszeñ-
stwa i wiernoœci.


