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17 Niedziela Zwyk³a

Przez ostatnie piêæ lat, dziekanem naszego dekanatu – Wadowice Pó³-
noc, by³ nasz pra³at, ks. Stanis³aw Jaœkowiec. Z wielkim taktem i godno-
œci¹ koordynowa³ pracê duszpastersk¹ kap³anów naszego dekanatu. Po-
stawa ta zaowocowa³a du¿ym szacunkiem konfratrów. Jako Senior – imie-
niem ksiê¿y naszego dekanatu – wyra¿am  wdziêcznoœæ Ksiêdzu Pra³ato-
wi za sprawowany Urz¹d Dziekañski. ks. inf. Jakub Gil

Dziêkujemy

(ci¹g dalszy ze str. 7)

sanych w Ewangeliach. Jako
pierwszy spoœród aposto³ów po-
niós³ œmieræ mêczeñsk¹. To by³a
ogromna radoœæ serca, radoœæ ze
œwiadomoœci, ¿e podczas naszego
pielgrzymowania mamy mo¿li-
woœæ klêkn¹æ przed samym Apo-
sto³em Pana Jezusa i z³o¿yæ przed
nim swoje modlitwy. Chwila ta
oraz msza œw., podczas której ka¿-
dy z nas mia³ mo¿liwoœæ wypowie-
dzenia swoich próœb, podziêko-

wañ - na d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci. Z tego miejsca ju¿ coraz
bli¿ej do Fatimy, po drodze zatrzy-
mujemy siê jeszcze w mieœcie Bra-
ga w Portugalii, gdzie odwiedzamy
usytuowane na wzgórzu sanktu-
arium Bom Jesus do Monte, do któ-
rego prowadz¹  bardzo d³ugie, mo-
numentalne schody z fontannami.
Ze wzgórza sanktuarium rozpo-
œciera siê piêkna panorama na ca³e
miasto Braga.  cdn

 Barbara Krystian Józef Tyra³a
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dziœ o godz. 17.00 w domu
katolickim spotkanie wszyst-
kich chêtnych do udzia³u w asy-
œcie kalwaryjskiej.

2. W tym tygodniu w ramach
radosnego czwartku wycieczka
do Zakopanego.

3. W pierwszy pi¹tek zachêca-
my wiernych do spowiedzi
i Komunii Œw. wynagradzaj¹cej.
SpowiedŸ rano od godz. 6.00
oraz po po³udniu od godz.
16.30.

4. W pierwsz¹ sobotê zapra-
szamy na Mszê œw. o godz. 8.00
rodziców, którzy spodziewaj¹
siê potomstwa, jak równie¿
cz³onków Rycerstwa Niepokala-
nej. O godz. 12.00 Msza œw.
w Œwiêto 12. Pu³ku Piechoty Zie-
mi Wadowickiej. Przypominamy,
i¿ w okresie wakacji nie odwie-
dzamy chorych w pierwsze sobo-
ty miesi¹ca. O godz. 17.30 Wie-
czór Jana Paw³a II. O 18.00 Msza
œw. ku czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka.

5. W przysz³¹ niedzielê na
Mszy œw. o godz. 12.00 chrzest
œw.; pouczenie w pi¹tek o godz.
19.00.

6. Wadowickie Centrum Kultu-
ry zaprasza na koncert organo-
wy, który zainauguruje Jennifer
Pascual – dyrektor muzyczny
katedry œw. Patryka w Nowym
Jorku w przysz³¹ niedzielê
o godz. 17.00. Serdecznie zapra-
szamy do udzia³u.

7. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Na Litwê przez Kodeñ i So-

kó³kê w dniach od 19 do 23 sierp-
nia. Koszt 815 z³. plus 30 euro.

b. Do W³och zamierzamy piel-
grzymowaæ we wrzeœniu dwa
razy. Pierwsza, skromniejsza
pielgrzymka odbêdzie siê od
8 do 14 wrzeœnia. Koszt 400 z³
i 180 euro. Druga, kosztowniej-
sza, obejmuj¹ca wiêcej zwiedza-
nych miejscowoœci bêdzie
w dniach od 17 do 24 wrzeœnia.
Koszt1600 z³ plus 130 euro.
Szczegó³y na plakatach oraz
w kancelarii parafialnej.

8. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. Maciej Tomicki,
œp. Marian Ratu³owski. Wieczny
odpoczynek racz im daæ Panie!

nów mo¿na odpocz¹æ popijaj¹c
ch³odz¹ce napoje czy wzmacnia-
j¹c¹ kawê.

Z Carcassonne udajemy siê do
Lourdes. Tam pozostajemy na
dwa noclegi, jest wiêc i wiêcej
czasu na odpoczynek.

Lourdes to miejsce
zwi¹zane z ¿yciem œw.
Bernadetty Soubirous,
której 11 lutego 1858r.
i w dniach nastêpnych
osiemnaœcie razy
w Grocie Massabiel-
skiej, na peryferiach
Lourdes, ukaza³a siê
Matka Bo¿a. Mieliœmy
mo¿liwoœæ uczestni-
czenia we mszy œw.
k o n c e l e b r o w a n e j
przez naszych du-
chownych przewodników
w Grocie Massabielskiej. Kilku-
nastu pielgrzymów skorzysta³o
z k¹pieli w basenach wype³nio-
nych wod¹ z cudownego Ÿróde³-
ka. Niezapomniane chwile i wra-
¿enia to Droga Krzy¿owa na
wzgórzu Espelugues. To nie-
zwyk³e dzie³o, o d³ugoœci ok.
1600 m w okolicy bazyliki Nie-
pokalanego Poczêcia wznosi siê

serpentyn¹ na szczyt Golgoty,
która znajduje siê 140 m powy-
¿ej Groty Massabielskiej. Przed-
stawia historiê mêki i œmierci
Pana Jezusa: od Pretorium Pi³ata
do z³o¿enia do grobu. Ka¿da sta-
cja, z figurami postaci z patyno-

wanego ¿elaza - ok.
2-metrowej wielkoœci
ka¿da, pozwala wg³êbiæ
siê w tajemnice ¿ycia,
œmierci i zmartwych-
wstania Jezusa. Poma-
gaj¹ nam w tym ks. In-
fu³at, ks. Marian i ks.
Ryszard, którzy miste-
rium przenosz¹ na cza-
sy wspó³czesne. Wie-
czorem odby³a siê pro-
cesja œwiat³a z zapalo-
nymi lampionami. Kil-
kutysiêczny t³um piel-

grzymów, wielu chorych - wszy-
scy z zapalonymi lampionami,
które unosz¹ siê w górê. To nie-
zapomniany widok i wielka ra-
doœæ z pobytu w tym miejscu.

Z Lourdes jedziemy do Santia-
go de Compostela w Hiszpanii
zwi¹zane z kultem Jakubowym.

Œw. Jakub by³ jednym z dwuna-
stu aposto³ów Chrystusa oraz
œwiadkiem wielu wydarzeñ opi-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 31 lipca
  6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
 8.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
18.00 Œp. Maria i Józef Baran

Œp. Bogdan Wiœniewski
Wtorek 1 sierpnia
 6.00 Œp. Jan Dyrcz
 8.00 Œp. Zofia Grzywa
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Bogdan Wisniewski
Œroda  2 sierpnia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna dla

W³adys³awa i Genowefy w 53 r. œlubu,
o b³. Bo¿e na dalsze lata ¿ycia

8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, potrzebne
³aski dla Anny z okazji imienin

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mateusza
O zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie Palka,
Urbañczyk, Uliczka, o zdrowie ma³ej
Leonii i jej ojca Adama
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Zofia Hucisko
Œp. Aleksander Malczyk
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Maria Ko³odziejczyk
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Franciszka i Andrzej Kosek
Œp. Stanis³aw Góralczyk i z rodziny
Wac³aw
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Józef Skolarczyk
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³

Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Helena i Józef Kot, Jadwiga Wydryñ-
ska, Emilia i Klemens Palka
Œp. Martyna, Stanis³aw i Stanis³awa
Czwartek 3 sierpnia
6.00 Œp. Edward Tomczyk
8.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za

zmar³e siostry zakonne i braci zakonnych,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Józefa i Julian Fr¹czek i ich
dzieci Irena i Ryszard

Pi¹tek 4 sierpnia
6.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Bogdan Wiœniewski

Sobota  5 sierpnia
6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

18.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Zmarli z rodziny Majewskich

Niedziela 6 sierpnia
6.00 Œp. Wypominani
7.00 Roków: O b³. Bo¿e i opiekê Matki

Bo¿ej dla Dominika w 1. r. urodzin
 7.30 Œp. Ludwika Urbañska - 2 r. œm.

i Stanis³aw Urbañski
Œp. Tadeusz ¯arów - 30 r.œm.

 9.00 Œp. Miros³aw Malata - 7 r.œm.
oraz Janina - 1 r.œm.

10.30 Œp. Kazimierz Sat³awa
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Pielgrzymka ¿ycia
Ju¿ min¹³ przesz³o miesi¹c od

wyj¹tkowej mojej pielgrzymki
do sanktuariów europejskich.
Nawiedziliœmy œwiête miejsca
Europy. We Francji Lourdes, La
Salette oraz Ars. W Hiszpanii
cudowne staro¿ytne miejsce
Compostella z jej patronem œw.
Jakubem. Tam spotkaliœmy ra-
dosnych pielgrzymów, którzy
przebyli bardzo d³ug¹ drogê,
tzw. Camino de Santiago. To
byli bardzo radoœni pielgrzymi.
Cale nasze ¿ycie jest pielgrzy-
mowaniem. Zachwycony by³em
wyj¹tkow¹ œwi¹tyni¹ w Barce-
lonie, poœwiêcon¹ Œwiêtej Ro-
dzinie. Ona wci¹¿ jest w budo-
wie. Myœla³em na tym miejscu,
¿e ka¿d¹ wspólnotê trzeba nie-
ustannie budowaæ. Nale¿y o ni¹
zabiegaæ. Odnosi siê to tak do
ma³¿eñstwa, jak i do rodziny,
a tak¿e parafii. Aby two-
rzy³a siê piêkna wspól-
nota trzeba siê utrudziæ.

Bóg objawia siê po-
przez piêkny œwiat. To
piêkno zauroczy³o nas
w Montserrat. Sanktu-
arium to jest bardzo po-
dobne do La Salette.

W trudnych warunkach gór-
skich szczególnie czczona jest
Matka Bo¿a.

G³ównym celem naszej piel-
grzymki by³a Fatima. Przecie¿
w tym roku prze¿ywamy setn¹
rocznicê objawieñ. Posuwaj¹c siê
na kolanach na œcie¿ce pokutnej
poprzez umêczon¹ modlitwê
dziêkowa³em Matce Bo¿ej, ¿e
przez ca³e lata otacza³a mnie
czu³¹ opiek¹. Jej wezwanie do
pokuty, modlitwy ró¿añcowej,
a tak¿e odprawiania piêciu
pierwszych sobót by³y dla mnie
przynaglaj¹cym wezwaniem do
praktykowania Jej orêdzia. Jako
dziecko komunijne odprawi³em
pierwsze soboty. Teraz, gdy
w moim ¿yciu dni chyl¹ siê ku
zachodowi – postanowi³em rów-
nie¿ odprawiæ piêæ pierwszych
sobót. Dok³adnie tak, jak Mary-
ja w objawieniu œw. £ucji tego siê
domaga³a.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Niezapomniany by³ równie¿
dla mnie pobyt w Lourdes. Jest
to miejsce szczególnych uzdro-
wieñ. Spotyka³em tam wiele
wózków z powa¿nie chorymi,
które wolontariusze wieŸli do
groty masabielskiej. Pi³em tam
cudown¹, lurdzk¹ wodê i za¿y-
³em k¹pieli w niej. Oczywiœcie
prosi³em, ale jeszcze bardziej
dziêkowa³em. Przez d³ugie lata
Maryja nieustannie pomaga mi.
Lourdes dla mnie to miejsce
wielkiej ludzkiej uczynnoœci,
która bierze swoj¹ moc od Mat-
ki Mi³osiernej zatroskanej
szczególnie o ludzi chorych.
Wieczorne procesje œwiat³a, tak
w Fatimie, jak i w Lourdes i La
Salette robi¹ niezwyk³e wra¿e-
nia. Na pami¹tkê przywioz³em
z tych miejsc œwiece. Ile¿ razy
kroczymy w ciemnoœciach. Nie
wiemy jak¹ wybraæ drogê. Gro-
zi nam fa³szywy wybór. Œwieca
jest symbolem Matki Bo¿ej i Je-
zusa Chrystusa. Przez ca³e moje
¿ycie wiernie trzyma³em siê rêki
Matki i Syna. Dziêki Nim uda³o
mi siê ustrzec wielkich wpadek.
B³êdnych wyborów.

Moim ogromnym marzeniem

by³o odwiedzenie ma³ej francu-

skiej wioski Ars, w której w XIX

wieku duszpasterzowa³ niezwy-

k³y kap³an – œw. Jan Vianney. By³

on kap³anem niesamowitej po-

kuty oraz umi³owania Jezusa

w Najœwiêtszym Sakramencie.

Ma³a wioska ze Œwiêtym Janem

Vianneyem by³a w tamtych cza-

sach jasn¹ latarni¹ dla wielkich

tego œwiata przybywaj¹cych tam

z odleg³ych, francuskich miast.

Przypomnia³em sobie, bêd¹c

w tej wioseczce, s³owa œw. Au-

gustyna, który wypowiada³ je do

swych parafian na pocz¹tku

V wieku: „Nie mówicie, ¿e cza-

sy s¹ z³e. My jesteœmy czasem.

B¹dŸcie dobrymi, a czasy bêd¹

dobre.” Niezwyk³emu kap³ano-

wi, œw. Janowi Vianneyowi, za-

wierza³em moje kap³añskie

¿ycie, a tak¿e kap³anów, z któ-

rymi przebywam i pracujê. Przy

Jego relikwiach dziêkowa³em

Bogu za tylu wspania³ych kap³a-

nów, z którymi siê spotyka³em

i wci¹¿ siê spotykam.

Europejskie rekolekcje w drodze cz. I

W czerwcu br grupa 50 piel-
grzymów z Wadowic oraz
Chróœciny z diecezji opolskiej
wziê³a udzia³ w pielgrzymce do
sanktuariów Europy. Trasa da-
leka, przygotowania trwa³y od
wielu miesiêcy. Nadszed³
w koñcu upragniony dzieñ
17 czerwca i ju¿ o 3.00 wyru-
szamy na d³ugo oczekiwane
pielgrzymowanie, którego ce-
lem jest Fatima.

Zanim jednak dotarliœmy do
Fatimy, po drodze odwiedzamy
La Salette w Alpach - ponad
1850 m n.p.m. najwy¿ej po³o-
¿one europejskie sanktuarium,
do którego prowadzi stromy
podjazd. Adrenalina i zachwyt
nad urokiem tego miejsca - to
niesamowite i pozostaj¹ce na
d³ugo wra¿enia. 19 wrzeœnia
1846 roku  objawi³a siê tam
Matka Bo¿a dwojgu pastusz-
kom. Przekaza³a im przes³anie

nawracania siê i pog³êbiania
wiary. Wieczorem uczestniczyli-
œmy w procesji œwiat³a z figur¹
Matki Bo¿ej niesionej przez na-
szych pielgrzymów. Œpiew Ave
Maria w kilkunastu jêzykach
rozchodz¹cy siê po alpejskich
szczytach na d³ugo rozbrzmie-
wa³ w naszych myœlach. Pomimo
bardzo du¿ego zmêczenia ciê¿-
ko jednak by³o zasn¹æ, wra¿enia
z pobytu w tym sanktuarium,
z miejsca wysoko w Alpach -
wygrywa³y ze zmêczeniem.

Kolejnym odwiedzanym miej-
scem by³a miejscowoœæ Carcas-
sonne - œredniowieczne miasto
otoczone murami obronnymi
(jedno z najwiêkszych fortyfika-
cji w Europie). Ca³oœæ sprawia
niesamowite wra¿enie. Na g³ów-
nym placu wiele kawiarnianych
stolików, gdzie w cieniu plata-


