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Ks. Infu³at przypomina
Montserrat, klasztor
uczepiony do ska³, ma³¹
figurkê Czarnej Madonny. Barcelona - piêkno
Sagrady
budowanej
przez pokolenia. Ile trudu wielu rodzin, setek
rodzin by by³a piêkna.
Z wdziêcznoœci¹ i zadowoleniem wspominam
pobyt w Ars, u œwiêtego
proboszcza Jana Vianneya.
Altoting. Czarna Madonna, Królowa Bawarii
ukoronowana. Najpiêkniejsze korony, to korony z mi³oœci ludzkiej.
Na Jasnej Górze uczestniczymy w mszy œw., podczas której przez
koncelebrê o. Eustachego Rakoczego modlimy siê o wszelkie ³aski
dla ks. Infu³ata w przeddzieñ Jego imienin. W drodze powrotnej odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma, który prowadzi ks. Zdzis³aw Ksi¹¿ek,
od 40 lat misjonarz w Paragwaju. Przebywa na urlopie w Polsce, nabieraj¹c si³ do dalszej pracy misyjnej. Misje wœród narodów indiañskich to wielka odpowiedzialnoœæ Koœcio³a misyjnego. Jest wœród ludzi, którzy wiele wycierpieli, w imiê mi³osierdzia zdobywa ich zaufanie. G³osi Ewangeliê. Bóg jest! Bóg nas mi³uje!
Rozalia Borkowska
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Pieœñ fatimska
O fatimska
nasza Pani,
Twoje serce
pe³ne ³ask
Lecz oblicze
zatroskane
Chocia¿ kryje
nieba blask
Oddajemy
Tobie Pani
Swe rodziny,
wolnoœæ sw¹
I z ró¿añcem
w naszych rêkach
Chcemy pe³niæ
wolê Tw¹
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1. Dziœ w ramach koncertów
organowych o godz. 17.00 wyst¹pi Witold Zalewski, I organista Królewskiej Katedry na Wawelu oraz dyrektor Miêdzyuczelnianego Instytutu Muzyki
Koœcielnej w Krakowie, natomiast w przysz³¹ niedzielê zakoñczenie Koncertów Organowych. Wyst¹pi¹: Marek Pawe³ek
– organista w Koœciele Garnizonowym w Krakowie oraz Ludmi³a Staroñ – sopranistka Filharmonii Krakowskiej. Serdecznie
zapraszamy do udzia³u.
2. W najbli¿szym tygodniu,
w którym specjalnie czcimy
Matkê Bo¿¹ zachêcamy do
udzia³u w pielgrzymkach organizowanych przez parafiê.
W poniedzia³ek do Oœwiêcimia,
w œrodê na Apel Jasnogórski,
w pi¹tek do Kalwarii na Uroczystoœci Zaœniêcia Matki Bo¿ej.
3. We wtorek uroczystoœæ
Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Msze œw. w porz¹dku niedzielnym.
4. W ramach radosnego
czwartku organizujemy wycieczkê do Krakowa.

5. W niedzielê 27 sierpnia
o godz. 12.00 w kaplicy na Groniu Jana Paw³a II zostanie odprawiona tradycyjna Msza œw.
dziêkczynna za dar tegorocznej
pieszej pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Zapraszamy uczestników
oraz przyjació³ wadowickiej
wspólnoty pielgrzymkowej.
6. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek

–

wspomnienie

œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika,
w czwartek – Œwiêto œw. Jacka,
prezbitera, patrona archidiecezji
krakowskiej.
7. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. Pawe³ Garlacz,
œp. Romana Brandys. Wieczny
odpoczynek racz im daæ Panie!
ks. S. Jaœkowiec, prob
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i wiêcej. Pielgrzymuj¹ ró¿ni ludzie w ró¿nym wieku. S¹ te¿
i tacy nie bêd¹cy do koñca religijni, ale szukaj¹cy swojej prawdy i w³aœnie w tej drodze j¹ odnajduj¹. Zmartwychwstaj¹ dla
Boga. Spotykamy ich u stóp
Sanktuarium utrudzonych, obola³ych, ale bardzo szczêœliwych.
Fatima, miliony ludzi przybywaj¹cych, by z³o¿yæ ho³d Matce
Najœwiêtszej. Na kolanach zd¹¿aj¹ przez plac do kaplicy. Pani
Sabina bardzo wzruszona, ¿e
mog³a przejœæ tê drogê klêcz¹c.
Cz³owiek dostrzega wtedy, co
dobre i z³e w jego ¿yciu. Widzi
ca³e swoje ¿ycie. Bardzo prze¿ywa³a Drogê Krzy¿ow¹, przepiêkne procesje z lampionami i najpiêkniejsz¹ modlitw¹ „Zdrowaœ
Maryjo” wypowiadana jednoczeœnie w wielu jêzykach. Tego nie
da siê zapomnieæ.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

swego serca, do swoich rodzin,
do swojej codziennoœci. Wzi¹æ
J¹ przez odmawianie ró¿añca.
Ona otwiera swe d³onie by nas
przytuliæ do swego serca.
„Ka¿d¹ dziesi¹tk¹ ró¿añca z³apmy Maryjê za d³oñ!” - powiedzia³ ks. Ryszard. Odmawiaj¹c
ró¿aniec trzymamy Maryjê za
d³oñ, a Ona trzyma nas. Jest
z nami w naszych trudnych chwilach, otwórzmy tu i teraz swoje
serca i powiedzmy „Totus Tuus”
- jak powiedzia³ œw. Jan Pawe³ II.
Widzimy z jaka trosk¹ pochylaj¹
siê nad chorymi setki m³odych
wolontariuszy.
róde³ko - woda lurdzka. Woda
jest znakiem wiary. Wiara uzdrawia. Czekaj¹c w kolejce do zanurzenia w „wodzie nadziei” jesteœmy skupieni na modlitwie.
Trzy godziny oczekiwania bardzo szybko mijaj¹ w tym wielonarodowym t³umie. Zanurzenie
jakby doda³o skrzyde³. Wychodzimy l¿ejsi i ufniejsi.
Santiago de Compostella to
miejsce, gdzie do œw. Jakuba od
wieków pieszo przybywaj¹ liczni pielgrzymi. Pokonuj¹ kilkaset
kilometrów id¹c tzw. Szlakiem
œw. Jakuba. Id¹ przez miesi¹c

(ci¹g dalszy na str. 8)

-7-

Poniedzia³ek 14 sierpnia
6.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
8.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
18. 00 Œp. Ludwik Golec
Œp. Aleksander Malczyk
Wtorek 15 sierpnia
6.00 Za Parafian
7.00 Roków: Œp. Józef Medoñ i zmarli
z rodziny
30
7.
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Amalia Szatan
9.00 Œp. Anna Leñ
10. 30 Œp. Augustyn - 14 r.œm.
12. 00 Œp. Piotr Jucha
19. 00 Œp. W³adys³awa Tentszert-Dyrcz
Œroda 16 sierpnia
6.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
8.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
18. 00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Emil Rzycki - 1 r.œm.
Œp. Marian Pióro
Œp. Józef Skolarczyk
Œp. Karol Rajda - 11 r.œm.
Œp. Maria, Andrzej Dziedzic
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Halina DroŸdziewicz
-6-

Czwartek 17 sierpnia
6.00 Œp. Anna Pêkala
8.00 Œp. Tadeusz Popardowski - 30 r.œm.
18. 00 Œp. Jacek Warcho³
Œp. Aleksander Malczyk
Pi¹tek 18 sierpnia
6.00 Œp. Anna Pêkala
8.00 O b³. Bo¿e dla ¿yj¹cych i wieczne zbawienia
dla zmar³ych z rodziny Aldovanich
Œp. Dominika Kurek - 1 r.œm.
18. 00 Œp. Rozalia Leñ - 31 r.œm.
Œp. Aleksander Malczyk
Sobota 19 sierpnia
6.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
8.00 Œp. Irena Korzeniowska
18.00 Œp. Marian i Maria
Œp. Stanis³aw Koz³owski - 30 r.œm.
Niedziela 20 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Miarka - 2 r.œm. i Stefan
Miarka
7.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla
ks. Jacka z okazji urodzin
7.30 Œp. Anna Leñ
Œp. Piotr Jucha
9.00 Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
10. 30 Dziêkczynno-b³agalna w 5 r.œlubu
Katarzyny i Filipa
12. 00 Chrzty
Œp. Krystyna Leœniak
19. 00 Œp. Józef Odrzywolski - 6 r.œm.

Orêdzie fatimskie
100 lat temu Matka Bo¿a prosi³a w Fatimie dzieci, aby przekaza³y œwiatu warunki, które go
mog¹ ocaliæ przed samozag³ad¹.
Wyrazi³a je w nastêpuj¹cych
poleceniach: „Czyñcie pokutê.
Odmawiajcie codziennie ró¿aniec. Zawierzajcie œwiat,
a zw³aszcza Rosjê Niepokalanemu Memu Sercu. Odprawiajcie
piêæ pierwszych sobót.” Min¹³
ju¿ wiek od przekazanych fatimskich poleceñ. Jak w tym okresie ludzie otwarli siê na g³os
Maryi? Trzeba z radoœci¹ napisaæ, ¿e najbardziej w naszych
parafiach przyjê³y siê nabo¿eñstwa fatimskie. Gromadz¹ one
bardzo wielu czcicieli Matki
Bo¿ej. Doœwiadczamy tego
choæby patrz¹c na odprawian¹
„Fatimê” u œw. Piotra w Wadowicach, czy tez u ksiê¿y Pallotynów na Kopcu. Z nabo¿eñstwem tym zwi¹zana jest figurk¹
fatimska. Znajduje siê ona prawie w ka¿dym koœciele. Jest
przez wiernych bardzo czczona.
W maju byliœmy œwiadkami,
jak na Krzeptówkach w Zakopanem nasz Episkopat przy udziale rz¹dz¹cych oraz licznych

wiernych odda³ naród Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Gorzej
jest z wype³nieniem proœby Matki Bo¿ej o realizowanie piêciu
pierwszych sobót. Czêsto nawet
nie wiemy, jak siê do tego zabraæ.
Serdecznie zachêcam Czytelników by zrealizowali to maryjne,
fatimskie pragnienie.
Najgorzej wychodzi nam z nawo³aniem Maryi do praktykowania pokuty. Wci¹¿ nie bardzo
wiemy, co to s³owo oznacza.
Jak¹ treœæ zawiera. Najproœciej
mo¿na powiedzieæ, i¿ pokuta
wyra¿a siê w nieustannym nawracaniu siê. I tu jest zasadniczy
problem ka¿dego z nas poniewa¿ uwa¿amy siê, ¿e jesteœmy
porz¹dni, a nawet bardzo. To drugi – ten obok mnie ma liczne obci¹¿enia. Powinien z nich czym
prêdzej wychodziæ.
¯ydowskie opowiadanie zwane
Midraszem mówi, ¿e gdy biblijny Lot dowiedzia³ siê o zamiarze zniszczenia Sodomy i Gomory, popêdzi³ do synów i córek, by
ich ostrzec: „Uciekajcie!” –
krzycza³. Ci wyruszyli ramionami: „W mieœcie gra muzyka i jest
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(ci¹g dalszy na str. 4)

pêkali ze œmiech. „Ha, ha, ha!
Œwietny ¿art.” Za chwilê po¿ar
przeniós³ siê do tej drugiej wioski. Œwiat traktuje g³osz¹cych
s³owo o pokucie jak klownów.
Koœció³ jest jak ten b³azen, który widzi po¿ar i krzyczy: „Opamiêtajcie siê, bo zginiecie!” odpowiada mu œmiech na sali.
Pokuta, do której w Fatimie
wzywa Maryja to uœwiadomienie
sobie w³asnej ma³oœci i grzesznoœci i proœba do Jezusa by mi
nieustannie pomaga³ w d¹¿eniu
do œwiêtoœci.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œwi¹teczny nastrój, a ty nam
mówisz o zniszczeniu?” Po Sodomie zosta³a kupa popio³u.
Dziœ jest identycznie, œwiat siê
bawi. Koœció³ swym orêdziem
o pokucie psuje mu zabawê. Papie¿ Benedykt XVI mówi, ¿e jest
tak jak w tej s³ynnej anegdocie
Kierkegaarda. Do wsi przyjecha³
cyrk. Nagle w cyrku wybuch³
po¿ar i zaczê³a paliæ siê wioska.
Klown pobieg³ do s¹siedniej wsi
i zacz¹³ przera¿ony krzyczeæ:
„Pomocy! Po¿ar! Po¿ar!” Poniewa¿ by³ w stroju klowna ludzie

ks. Infu³at

Europejskie rekolekcje w drodze cz. III
Do odwiedzenia zosta³o nam
jeszcze Ars we Francji i Altoting
w Niemczech.
Ars-sur-Formans to niewielka
wioska w okolicach Lyonu. Znana jest dziêki by³emu proboszczowi, skromnemu i niezwykle
bogobojnemu kap³anowi œw. Janowi Marii Vianney. Urodzi³ siê w ubogiej rodzinie
w 1786 roku. W 1812 roku Vianney wst¹pi³ do seminarium
i mimo wielu trudnoœci oraz problemów uzyska³ œwiêcenia ka-
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p³añskie. W 1818 roku obj¹³ posadê proboszcza w bardzo biednym i pozostaj¹cym daleko od
Boga Ars. Dziêki jego gorliwej
pracy coraz wiêcej osób zaczê³o
chodziæ do koœcio³a. Jego pos³uga spowiednika mia³a niezwyk³y
dar poznania sumieñ penitenta.
Spowiada³ ca³ymi dniami. Zmar³
w 1859 roku. Bazylika zachwyca swoim wnêtrzem. W przeszklonym relikwiarzu w bocznej
kaplicy umieszczono cia³o œwiêtego, przy którym nasi ksiê¿a

Tak, jak bardzo by³ skromny ale

odprawili mszê œw., która na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci
- dziêki wielkiemu kap³anowi,
jakim by³ œw. Jan Maria Vianney.
Po zakoñczonej mszy œw. mogliœmy zobaczyæ tak¿e dom i pomieszczenia, w których ¿y³
i pracowa³ Œwiêty Spowiednik.

bogaty w wiarê i kap³añstwo - tak
w³aœnie wygl¹da jego mieszkanie
- skromne, ale przepe³nione modlitw¹ p³yn¹ca z biblii, któr¹
Œwiêty czyta³ i medytowa³ na co
dzieñ. cdn Barbara Krystian Józef Tyra³a

¯ycie jest pielgrzymowaniem
Jestem przy Tobie, pamiêtam,
czuwam! To nasza kolejna, comiesiêczna apelowa pielgrzymka. W tym dniu przypada œwiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
Dzielimy siê naszymi prze¿yciami z odwiedzin w sanktuariach Europy. Od pierwszych
chwil spotkania zapanowa³a
wspania³a atmosfera. Ciep³o,
serdecznoœæ, uœmiech towarzyszy³y nam na ka¿dym kroku.
Przemierzaliœmy dziennie kilkaset kilometrów, a nasze zmêczenie starali siê rozwiaæ pyszn¹
kaw¹ kierowcy Zenon i Ryszard.
Trasa trudna: przez piêkne Alpy,
olbrzymie góry, przepaœcie, cudowne zielone lasy.
La Salette, gdzie Piêkna Pani
ukaza³a siê dwójce pastuszków
i wezwa³a ludzi do zejœcia ze
z³ej drogi. Jej krzy¿ jest zachêt¹,

abyœmy nasze krzy¿e ³¹czyli
z krzy¿em Chrystusa. Wezwa³a
ludzi do nawrócenia. Panuje tu
urzekaj¹ca cisza i spokój. Wysoko w górach. Niezapomniane
miejsce wewnêtrznego odosobnienia i przemiany.
Od pierwszych chwil naszego
przyjazdu do Lourdes doœwiadczyliœmy ogromnej serdecznoœci
i goœcinnoœci, kiedy to na nasze
spotkanie wybieg³a siostra z Misji Polskiej powiewaj¹c bia³oczerwon¹ flag¹. To w Lourdes
mo¿na spotkaæ najwiêcej chorych
z ca³ego œwiata. Chorych na wózkach inwalidzkich, chorych
z chorob¹ cia³a, ale równie¿
z chorob¹ duszy. Chc¹ umocniæ
swoj¹ wiarê i doœwiadczyæ bliskiego kontaktu z Bogiem. Gromadz¹ siê w Grocie, by wzi¹æ
Maryjê do siebie, wzi¹æ J¹ do
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(ci¹g dalszy na str. 7)

