Radosne czwartki
Wycieczki czwartkowe dla dzieci, które odbywaj¹ siê podczas wakacji, ciesz¹ tak rodziców, jak równie¿ ich
uczestników. Imprezy te
nazywamy „radosnymi
czwartkami”. Autobusowe woja¿e w ciekawe
zak¹tki Ma³opolski s¹
opracowane
przez
znan¹ nam pani¹ Mariê
Zadorê. Przekazuje ona
do Urzêdu Miasta pe³ny
biznes plan zamierzonych podró¿y. Dziêki
wysokiej dotacji – 20
tys. od Pana Burmistrza
Klinowskiego staæ Organizatorkê na zrealizowanie programu. W lipcu odby³y siê nastêpuj¹ce wycieczki: do Krakowa, Rabki Zdroju, Wieliczki, Bielska-Bia³ej oraz Wis³y z przyleg³ymi miejscowoœciami. Ogarniam wdziêcznoœci¹ tak g³ówn¹ Organizatorkê, jak równie¿ Fundatora, a tak¿e niestrudzonych wolontariuszy-Opiekunów. Wspominam
równie¿ z du¿ym powa¿aniem pó³kolonie organizowane w sierpniu
przez Parafialny Klub Sportowy „Karol”. Poprzez przyczynê œw. Jana
Paw³a II, Patrona naszego miasta, dziêkujê Bogu za szczególn¹ opiekê nad tymi dzie³ami.
ks. Infu³at
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Bitwa

o Ojczyznê
W Sztokholmie
w 1905 roku odbiera³ literack¹ nagrodê
Nobla Henryk Sienkiewicz. Akademia
Szwedzka przyzna³a
to nadzwyczajne
odznaczenie za jego
wyj¹tkowe zas³ugi
jako pisarza epickiego. W czasie wrêczenie nagrody Nobla, Sekretarz Akademii podkreœli³
w swoim wyst¹pieniu, ¿e zaszczyt ten
jest dla niego cenny
przede wszystkim
jako przejaw uznania, ¿e Polska ¿yje
i zdolna jest do twórczej pracy.
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Dzisiaj pierwsza niedziela
miesi¹ca, po mszy œw. adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
2. Wadowickie Centrum Kultury zaprasza dziœ na koncert
organowy o godz. 17.00, który
zainauguruje Jennifer Pascual –
dyrektor muzyczny katedry œw.
Patryka w Nowym Jorku, natomiast w przysz³¹ niedzielê wyst¹pi Witold Zalewski, I organista Królewskiej Katedry na Wawelu oraz dyrektor Miêdzyuczelnianego Instytutu Muzyki
Koœcielnej w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do udzia³u.
3. Jutro o godz. 17.00 koncert
chóru Kujawioki.
4. W tym tygodniu w ramach
radosnego czwartku wycieczka
do Nowego S¹cza.
5. Zapraszamy na nastêpuj¹ce
pielgrzymki:
- Na Turbacz w niedzielê 13
sierpnia. Wyjazd godz. 6.00.
Koszt 30 z³.
- Do Harmê¿ i Oœwiêcimia
w poniedzia³ek 14 sierpnia. Wyjazd godz. 6.45. Koszt 20 z³.

- Na Apel Jasnogórski w œrodê
16 sierpnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt 35 z³.
- Do Kalwarii Zebrzydowskiej
na uroczystoœci Zaœniêcia Matki
Bo¿ej w pi¹tek 18 sierpnia. Wyjazd godz. 13.00. Koszt 10 z³.
- Na Litwê przez Kodeñ i Sokó³kê w dniach od 30 wrzeœnia do
3 paŸdziernika. Koszt 815 z³. plus
30 euro.
6. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – wspomnienie œw. Dominika, prezbitera, w œrodê – Œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, w czwartek – Œwiêto
œw. Wawrzyñca, diakona i mêczennika, w pi¹tek – wspomnienie œw. Klary, dziewicy.
7. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. Stanis³awa Senkowska, œp. Halina DroŸdziewicz, œp. Irena Korus, œp. Eugeniusz Wcis³o. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie!
ks. S. Jaœkowiec, prob

Serdeczne Bóg zap³aæ
Wszystkim, którzy w moje œwiêto patronalne – œw. Jakuba – na ró¿ny sposób wyra¿ali mi swoj¹ bliskoœæ
Ks. Jakub Gil
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St¹d niedaleko ju¿ do Barcelony, w której najwiêksze wra¿enia
robi na nas dzie³o Antonia Gaudiego – Œwi¹tynia Pokutna Œwiêtej Rodziny Sagrada Familia. Sagrada, mimo ¿e niedokoñczona,
króluje nad miastem. Jej budowa
trwa ju¿ przesz³o 100 lat, zosta³a
zapocz¹tkowana w 1882 roku
i ci¹gnie siê do dzisiaj. Planowane ukoñczenie ma nast¹piæ
w 2026 roku, dok³adnie 100 lat
po œmierci Gaudiego. W œrodku
panuje wyj¹tkowa, mistyczna
wrêcz, atmosfera. T³um zwiedzaj¹cych nie przeszkadza w poznaniu wielokolorowego wnêtrza
œwi¹tyni. Niezliczone witra¿e,
ró¿nokolorowe oœwietlenia. Zdobi¹ je bogate ornamenty i rzeŸby. Wiele z nich przyjmuje bardzo abstrakcyjne formy. Sagrada
Familia pomimo tego, ¿e nie zosta³a jeszcze ukoñczona, znajduje siê na œwiatowej liœcie dziedzictwa kulturowego UNESCO.
To wszystko sprawia, ¿e œwi¹tynia to wywiera ogromne wra¿enie na ka¿dym zwiedzaj¹cym,
raczej ciê¿ko by³oby zwiedziæ
podobn¹ œwi¹tyniê w innym
miejscu na œwiecie. cdn

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po tym jak¿e bogatym w prze¿ycia religijne pobycie w Fatimie
udajemy siê w dalsz¹ podró¿.
Odwiedzamy w bardzo krótkim
czasie Madryt. Jesteœmy bardzo
szczêœliwi, ¿e i tutaj odczuwalna jest obecnoœæ naszego Rodaka Jana Paw³a II. Nawiedzamy
katedrê Almudena poœwiêcon¹
przez papie¿a Jana Paw³a II
15 czerwca 1993. Jego pomnik
znajduje siê na terenie katedry.
Pe³na niezapomnianych chwil
by³a nasza obecnoœæ w Montserrat. To masyw górski, gdzie wybudowano klasztor benedyktyñski w miejscu, w którym odnaleziono drewnian¹ figurkê Maryi
wyrzeŸbion¹ przez œw. £ukasza.
Matka Bo¿a otrzyma³a nazwê
Czarnulka z racji, ¿e figurka
przybra³a czarny kolor od dymu
ze œwiec wotywnych. Niesamowite po³o¿one tego klasztoru,
w górach, wœród ska³ sprawi³o,
¿e pomimo zmêczenia - chêtnie
zwiedzamy to miejsce, uczestniczymy we mszy œw. Ka¿dy z nas
pogr¹¿y³ siê w krótkiej modlitwie przed Matk¹ Bo¿¹, zawierzaj¹c jej swoje i nasze sprawy.
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Barbara Krystian Józef Tyra³a

Poniedzia³ek 7 sierpnia
6.00 Œp. Ludwik Golec
8.00 Œp. Irena Kolber
18. 00 Œp. Marianna i rodzice: Franciszek
i Helena
Œp. Anna Pêkala
Wtorek 8 sierpnia
6.00 Œp. Irena Korzeniowska
8.00 Œp. Maria Bando³a - 25 r.œm.,
m¹¿ Boles³aw
18. 00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Izabela Ceremuga - 6 r.œm.
Œroda 9 sierpnia
6.00 Œp. Piotr Jucha
8.00 Œp. Irena, Micha³ Miko³ajczyk
18. 00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Inf. Jakuba
Gila
O zdrowie i b³. Matki Bo¿ej dla rodziny
Stasiców i Wróbel
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Franciszka Deja
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Aleksander Malczyk
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Edward Pytlowski
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Ewa Korzeniowska - 5 r.œm.
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Halina DroŸdziewicz
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Czwartek 10 sierpnia
6.00 Œp. Zbigniew Lorkowski
8.00 Œp. Wojciech i Maria Góralczyk,
córki Stanis³awa i Franciszka
18. 00 Œp. Miros³awa Zadora - 3 r.œm.
Œp. Franciszek Piecek - 29 r.œm.
Pi¹tek 11 sierpnia
6.00 Œp. Zofia Zem³a
8.00 Œp. Jan Dyrcz
18. 00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Aleksander Malczyk
Sobota 12 sierpnia
6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
8.00 O opiekê Matki Bo¿e i b³. Bo¿e dla Marii
18.00 Œp. Anna Leñ
Œp. Stefania, Franciszek Maj
Niedziela 13 sierpnia
6.00 Œp. Micha³ Maœlana
7.00 Roków:
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Jan, Helena K³aput i Boles³aw
Putek - 30 r.œm.
00
9.
Œp. Aniela i Franciszek Burzyñscy
10. 30 50-lecie œlubu Marii i Mieczys³awa
KoŸbia³ - dziêkczynna za otrzymane
³aski z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla
ca³ej rodziny
12. 00 Roczki
19. 00 Œp. Stanis³awa WoŸna

¿ywotnoœci polskiego ducha.
Waleczny orê¿ bohaterskich Polaków, którzy ginêli na polach
licznych bitew za wolnoœæ wasz¹
i nasz¹ wci¹¿ przypomina³ o prawie Polaków do niepodleg³oœci.
Pozytywistyczna praca i waleczne zmagania pomog³y i¿ po 123
latach odzyskaliœmy wolnoœæ.
Do tych dwóch frontów, które
pomaga³y w odzyskaniu niepodleg³oœci Polski nieustannie w³¹cza³ siê i trzeci – wiara Polaków,
która wyra¿a³a siê, i¿ w tych latach, kiedy Polska by³a wymazana z map europejskich, polskie
rodziny z ogromnym ¿arem wo³a³y: „Ojczyznê woln¹ racz nam
zwróciæ Panie!” Tak tez by³o

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Sienkiewicz wyg³osi³ przemówienie po ³acinie: „Wszystkie
narody œwiata id¹ w zawody o tê
nagrodê w osobach swych poetów i pisarzy. Dlatego tez wysoki aeropag, który te nagrodê
przyznaje i dostojny monarcha,
który j¹ wrêcza, wieñcz¹ nie tylko pisarza, ale zarazem i naród,
którego synem jest ów twórca.
Stwierdzaj¹ oni tym samym, ¿e
ów naród wybitny bierze udzia³
w pracy powszechnej, ¿e praca
jego jest p³odna, a ¿ycie potrzebne dla dobra ludzkoœci. Jednak¿e zaszczyt ten cenny dla
wszystkich o ile¿ jeszcze cenniejszy byæ musi dla syna Polski! G³oszono j¹ umar³¹, a oto jeden z tysiêcznych dowodów, ¿e
ona ¿yje! G³oszon¹ j¹ niezdoln¹
do ¿ycia i pracy, a oto dowód, ¿e
dzia³a! G³oszon¹ j¹ podbit¹,
a oto nowy dowód, ¿e umie zwyciê¿aæ!” Polska ¿y³a i dzia³a³a –
choæ rozszarpana przez trzech
s¹siadów – dziêki kulturze.
Europa nie mog³a zapomnieæ
o Polsce dziêki niezwyk³ych jej
synach: Chopin, Paderewski,
Maria Curie-Sk³odowska i Sienkiewicz – to czytelne symbole

(ci¹g dalszy na str. 4)

-3-

¿enia naszego bytu narodowego.
Zniszczenia odradzaj¹cej siê Ojczyzny. Czy¿ mo¿emy patrzeæ
obojêtnie na to, ¿e nasze spo³eczeñstwo, o którym mówimy, ¿e
jest katolickie, tak bardzo warczy, szczeka i gryzie. Przecie¿
podstawowym znakiem wiary
katolickiej s¹ s³owa Jezusa: „Po
tym poznaj¹, ¿eœcie uczniami
Moimi, gdy mi³oœæ mieæ bêdziecie jedni do drugich.” Z historii
zmagañ o woln¹ Polskê wiemy,
jak bardzo za nasz¹ matkê Ojczyznê modliliœmy siê i komunie œw.
przyjmowaliœmy. Czy¿ w lecie
2017 roku nie trzeba tego czyniæ? Proszê was, abyœmy mniej
oskar¿ali i wzajemnie siê nie os¹dzali, ale bardziej poprzez przyczyn¹ œw. Jana Paw³a II modlili
siê: „Ojczyznê woln¹ racz nam
ks. Infu³at
zachowaæ, Panie!”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

w pamiêtnym sierpniu 1920
roku, gdy ¿ar³oczny, rewolucyjny bolszewizm chcia³ zaw³adn¹æ
odradzaj¹c¹ siê Polskê. Na tym
miejscu trzeba koniecznie
wspomnieæ i bohaterskie zmaganie powstania warszawskiego
rozpoczêtego 1 sierpnia 1944
roku. Polska walczy³a i Polska
siê modli³a. Choæ militarnie
wróg nas zniszczy³ to jednak niezwyciê¿ony duch powstañców
wypisa³ przepiêkn¹ historiê naszego narodu. Wci¹¿ zwracamy
siê do tamtych dni s³owami
„Gloria victis”.
Lato 2017 roku jest w naszej
OjczyŸnie czasem bolesnego
zmagania. Tworz¹ siê coraz
g³êbsze podzia³y. Wzrasta w sercach Polaków wzajemna wrogoœæ. Mamy œwiadomoœæ zagro-

Europejskie rekolekcje w drodze cz. II
Wieczorem docieramy do Fatimy. Po szybkim zakwaterowaniu i kolacji nasze kroki kierujemy do sanktuarium fatimskiego, jednego z najwa¿niejszych
sanktuariów maryjnych œwiata.
G³êboko religijna atmosfera,
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¿yczliwoœæ innych zapewnia
pielgrzymom komfort tak niezbêdny do modlitwy, zg³êbiania
tajemnic objawionych, a czêsto
tak¿e do odbywania pokuty.
Przed sanktuarium wielki Plac
Piusa XII, którego powierzchnia

jest dwukrotnie wiêksza od placu watykañskiego. Przy placu
znajduje siê Kaplica Objawieñ
z figur¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej.
To tu w³aœnie odbywaj¹ siê
g³ówne nabo¿eñstwa i st¹d tak¿e wyrusza codziennie wieczorem procesja ze œwiecami, nios¹c figurê i œpiewaj¹c pieœni
w ró¿nych jêzykach. Figura stoi
w miejscu, w którym Matka
Bo¿a objawia³a siê trojgu Pastuszkom – £ucji Dos Santos
oraz Franciszkowi i Hiacyncie
Marto. Rozmodleni i wyciszeni
pielgrzymi pokonuj¹ na kolanach drogê do kaplicy objawieñ.
Ofiaruj¹ swoje radoœci, smutki,
cierpienia do stóp Matki Bo¿ej
Fatimskiej.
Uczestniczymy tak¿e w drodze krzy¿owej na lekko górzystym terenie. Droga krzy¿owa
przez gaje oliwne prowadzi codzienn¹ drog¹ do domów £ucji,
Franciszka i Hiacynty, które
odwiedzamy po przejœciu Drogi Krzy¿owej. To miejsce, jak
powiedzia³ Jan Pawe³ II w roku
1982, z którego „rozesz³o siê
koj¹ce œwiat³o pe³ne nadziei”. Byliœmy pod wra¿eniem,
¿e mo¿emy patrzeæ na te cu-

downe rzeczy, domy w których
mieszkali, pomieszczenia, w których przebywali. Wieczorna procesja eucharystyczna to wielotysiêczny t³um z zapalonymi lampionami, a nad tym wszystkim
króluje Matka Bo¿a. Ciê¿ko opisaæ wszystkie wra¿enia, jest to
miejsce, które przybli¿a nas do
Matki Bo¿ej, ró¿aniec w rêkach
wielu pielgrzymów, ³zy modlitwy
- to wszystko koi nasze smutki,
zaœ oœwietla nasz¹ drogê na przysz³oœæ. Otarte kolana niejednego
z pielgrzymów uœwiadamiaj¹
nam, ¿e zapominamy o bólu,
a otwieramy nasze serca dla Maryi. Powierzamy Jej nasze troski,
(ci¹g dalszy na str. 7)
radoœci.
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