Rozwa¿ania
do czytañ
Bardzo obdarowany
by³ Szymon Piotr: otrzyma³ ³askê rozpoznania
w Jezusie Mesjasza.
Otrzyma³ te¿ niezwyk³¹
misjê: sta³ siê ska³¹, na
której Pan zbudowa³
swój Koœció³. Prosty rybak, s³aby cz³owiek taki jak my. Bo Pan Bóg
zna nasze mo¿liwoœci
i powierza nam zadania
wed³ug swojej logiki.
Realizuje swój plan zbawienia niekoniecznie
przez tych, którzy maj¹ odpowiednie dyplomy i przygotowanie, ale
przez tych, którzy pokornym sercem szczerze Go szukaj¹, pok³adaj¹
w Nim ufnoœæ i daj¹ Mu siê prowadziæ. Czyli przez ka¿dego z nas,
jeœli tylko Mu pozwolimy.
Bogna Paszkiewicz, „Oremus”
Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a, we wtorek – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela, w pi¹tek – wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy, w niedzielê – wspomnienie œw. Grzegorza Wielkiego, papie¿a
i doktora Koœcio³a.
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Czêstochowska
Pani
Obraz Królowej
czêstochowskiej jest
chrystocentryczny.
Maryja Jasnogórska
wskazuje wprost na
Jezusa. Mo¿e to tu
odkryjemy pok³ady
jednoœci do funkcjonowania pañstwa.
Czêsto przytacza siê
tekst generalnego
gubernatora Hansa
Franka:
Gdy wszystkie
œwiat³a dla Polski
zgas³y, to wtedy
by³a jeszcze Œwiêta
z Czêstochowy.
Nawet nasi wrogowie to doskonale rozumieli.
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równie¿ wspólnotê Rycerstwa
Niepokalanej. O godz. 17.30
zapraszamy na Wieczór Jana
Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku
czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy
przynieœæ œwiece.
3. W pierwszy pi¹tek i sobotê
odwiedzamy chorych z sakramentami œwiêtymi.
4. Od 1 wrzeœnia czyli od pi¹tku msze œw. w dni powszednie
odprawiamy o godz.: 6.00, 6.45,
7.30, 8.00, 12.00 i 18.00, natomiast w niedziele i œwiêta odprawiana bêdzie msza œw.
o godz. 13.30, a wieczorna msza
œw. o godz. 18.00.

1. W tym tygodniu przypada
I pi¹tek miesi¹ca. Zachêcamy
dzieci i m³odzie¿, aby przyst¹pi³a do spowiedzi i Komunii
Œw. przed rozpoczêciem roku
szkolnego. W tym dniu spowiedŸ od godz. 6.00 do 8.30
oraz po po³udniu od godz.
16.00 do 18.30. Dodatkowa
msza œw. o godz. 16.30.
2. W pierwsz¹ sobotê na
Mszy œw. o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê
Mszê œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak

5. W przysz³¹ niedzielê
3 wrzeœnia chrzty o godz. 13.30,
pouczenie przed chrztem w pi¹tek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.
6. W pi¹tek 15 wrzeœnia pielgrzymujemy do Sanktuarium
Krzy¿a Œwiêtego w Mogile. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 3 wrzeœnia
6.

00

7.30

9.00

Œp. Józef Zawi³a

10. 30 Œp. Franciszek Byrski - 1 r.œm.

Œp. Rozalia i Mieczys³aw R¹czkiewicz
i zmarli z rodziny

12. 00 Œp. Wypominani
13. 30 Chrzty

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
9.00

Œp. Zbigniew Kwiatkowski

18. 00 Œp. Ewa i Ludwik Witek z dzieæmi

Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik
(ci¹g dalszy ze str. 5)

mojego brata Micha³a i jego narzeczonej Justyny oraz za dusze zmar³ych z mojej rodziny
o radoœæ nieba dla nich.

Bogiem i ludŸmi pierwszej profesji zakonnej, która przecie¿
jest kontynuacj¹ sakramentu
chrztu œwiêtego.

Podsumowuj¹c moj¹ dotychczasow¹ wypowiedŸ ka¿d¹
i ka¿dego z Was z serca zapraszam na przysz³oroczn¹ wadowick¹ piesz¹ pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê, przez taki trud pielgrzymowania mo¿na wiele ³ask
wyprosiæ dla siebie samych jak
i dla bliskich naszemu sercu tak
¿ywych jak i zmar³ych.

Ostatnie s³owo mo¿e najwa¿niejsze z tych trzech, które
chcia³em omadlaæ podczas
pielgrzymiego trudu to proœba
o dalsze zdrowie dla mnie, moich krewnych i znajomych,
dalsz¹ zgodê w ma³¿eñstwie
moich kochanych rodziców,
o ³askê i wytrwanie w powo³aniu dla mnie otrzymanym przecie¿ przez Najwy¿szego
i Wiecznego
Kap³ana Jezusa Chrystusa, jak i równie¿ szczêœliwe zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego dla

KI. Marcin Kulisz TChr Chrystusowiec
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Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 28 sierpnia
6.00 Œp. Jadwiga Kubarska
8.00 Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz
18. 00 Œp. Józef Korzeniowski - 18 r.œm.
Œp. Amalia Szatan

Wci¹¿ go by³o pe³no
wych wizji. Ks. Janusz pragn¹³
wszystko czyniæ nowym. Przestawiaæ rzeczy i ludzi. Niech
zajm¹ w³aœciwe miejsca. Zakrystiê, o³tarz, salki katechetyczne
– trzeba przemeblowywaæ. To,
¿e tak by³o przez dziesi¹tki lat
– tak dalej byæ nie mo¿e. Nowe
czasy, wymogi liturgiczne domagaj¹ siê przekszta³ceñ. Martwe przedmioty ³atwo jest przemieszczaæ. Natomiast ustawianie ¿ywych ludzi niejednokrotnie budzi sprzeciw.

Czwartek 31 sierpnia
6.00 Œp. Danuta i Adam Grodniccy
8.00 Œp. Anna Pêkala
18. 00 Œp. Danuta i Jan Szwed
Œp. Jadwiga Kubarska

Wtorek 29 sierpnia
6.00 Œp. Jan Dyrcz
8.00 Œp. Marek Mrowiec - 11 r.œm.
18. 00 Œp. Krystyna Leœniak - 1 r.œm.
Œp. Anna Pêkala
Œroda 30 sierpnia
6.00 Œp. Amalia Szatan
8.00 Œp. Anna Leñ
18. 00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna, z proœb¹ o dalsze b³.
Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy dla Marka w 18 r. urodzin
- Dziêkczynno-b³agalna w intencji
Gra¿yny i Wies³awa oraz za ich dzieci
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Stanis³aw Zaorski - 11 r.œm.
Œp. Józef Skolarczyk
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski

Stanis³awa Senkowska
W³adys³aw Gluza
Halina DroŸdziewicz
Eugeniusz Wcis³o
Irena Korus
Romana Brandys
Krzysztof Pietras

Pi¹tek 1 wrzeœnia
6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
6.45 Œp. Czes³aw Jab³oñski
7.30 Œp. Piotr Jucha
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³.Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej
00
12.
Œp. Marian, Tadeusz, Jan
16.30 Œp. Józef Zawi³a
18.00 Œp. Stefan Bernacik - z okazji imienin
Œp. Zofia Kolber
Sobota 2 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Zawi³a
6.45 Œp. Bronis³awa i Micha³ Mika z synami
Sylwestrem i Julianem
7.30 Œp. Stefan Sty³a
Œp. Stanis³aw Maszczyñski
00
8.
Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna
12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM
18.00 Œp. Anna Leñ
Œp. Stanis³aw Malec - 13 r.œm.
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Ks. Janusza Korbel wszêdzie
by³o pe³no. By³ widoczny przy
ró¿nych uroczystoœciach, religijnych imprezach, jak równie¿
przy wielorakich grupach. Tam
gdzie by³ – by³ Ÿród³em ewangelicznego rabanu. Cieszy³o go
bardzo, gdy móg³ przestawiaæ,
zmieniaæ. Na nowo ustawiaæ.
Jego wielkim pragnieniem by³o
wnoszenie nowego ducha, no-

Opiekowa³ siê ministrantami,
lektorami. By³ odpowiedzialny
za dekanaln¹ szko³ê lektorsk¹.
Kierowa³ Studium Apostolstwa
Œwieckich. Mia³ dla nich wyk³ady i rekolekcje. Zajmowa³
siê m³odymi niepe³nosprawny(ci¹g dalszy na str. 4)
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Organizowa³ wraz z ks. Januszem ¯mud¹ pielgrzymki do
Ziemi Œwiêtej oraz wielkich
sanktuariów maryjnych w Europie. Równie¿ z nim podejmowa³ co wakacje prowadzenie kolonii letnich dla dzieci
w Sopocie.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

mi, tzw. „Muminkami”. Odprawia³ dla nich msze œw. By³ przy
nich podczas spotkañ i zabaw.
Przewodniczy³ pochodowi
Trzech Króli w Œwiêto Objawienia Pañskiego. Ustawia³ ich
na rynku i w koœciele. By³ zauwa¿alny podczas wielkich
uroczystoœci jako komentator.
Taka by³a jego rola w czasie
spotkañ m³odych z okazji urodzin Ojca Œwiêtego 18 maja.

Mia³ dar ³atwego kontaktu
z ludŸmi. Z powodzeniem katechizowa³ w szkole œredniej
im. Józefa Tischnera.
Czêsto o takim cz³owieku, który wykonuje wiele ró¿norakich
czynnoœci mówi siê, ¿e chwyta
siedem srok za ogon. Parafianie wadowiccy s¹ mu wdziêczni za wielk¹ otwartoœæ na ich
sprawy i problemy. Otwartoœæ
ta wyra¿a³a siê w rozmowach
z ró¿nymi ludŸmi. By³ bardzo
¿yczliwy wobec nich, czy to
w kancelarii parafialnej, czy
poza ni¹. Wci¹¿ zaskakiwa³ nowymi wizjami. Umia³ namieszaæ, aby na nowo uporz¹dkowaæ. Mia³ g³owê pe³n¹ pomys³ów. Przez piêæ lat pobytu
w naszej parafii budzi³ podziw,
ale i zdziwienie.

Z Siostr¹ Ew¹ – nazaretank¹,
z powodzeniem prowadzi³ Wieczory Uwielbienia. Pomaga³
podczas nich wiernym zbli¿yæ
siê do Najœwiêtszego Sakramentu. Wieczory te rozmodlonej grupie parafialnej bardzo
przypad³y do gustu.

-4-

ks. Infu³at

Dlaczego pielgrzymujê?
Dnia 14 lipca 2017 roku wyruszy³a po raz trzydziesty drugi piesza wadowicka pielgrzymka na Jasn¹ Górê, której
g³ównym przewodnikiem by³
nasz duszpasterz ks. Adam
Garlacz.

czaæ siê chrzeœcijanin d¹¿¹cy do
nieba. Kolejnym s³owem, który
chcia³em poruszyæ podczas pielgrzymowania by³o s³owo dziêkujê, jak poprzednio by³o za co
przepraszaæ tak i w tym przypadku nale¿a³o Maryi z ca³ego
serca podziêkowaæ, konkretnie
za dar zdrowia którym mnie nieustannie Bóg obdarza, za dar kochaj¹cych mnie rodziców, za dar
sakramentów œwiêtych, za dar
powo³ania do kap³añstwa, za
powo³anie do Zgromadzenia
Ksiê¿y Chrystusowców, za pomyœlne ukoñczenie rocznego
nowicjatu w tym Zgromadzeniu
zakonnym, i za z³o¿enie przed

Ka¿dy z nas pielgrzymów
udaj¹cych siê do stóp Matki
Najœwiêtszej zadaje sobie podstawowe pytanie z jakimi intencjami pod¹¿a przed tron
Królowej Polski. Tak samo
by³o ze mn¹, przed pielgrzymk¹ zada³em sobie pytanie w jakich intencjach idê do
Maryi i podsumowa³em to sobie w trzech „magicznych” s³owach, mianowicie przepraszam
, dziêkujê i proszê.
Zacznê mo¿e od pierwszego
s³owa, konkretnie od s³owa
przepraszam a jest za co moj¹
„Mamê” czyli Matkê Najœwiêtsz¹ przepraszaæ choæby za
ró¿ne niedoskona³oœci z mojej
strony, za brak takiej wiarê jak¹
powinien mieæ dobry katolik
i oczywiœcie za nie tak¹ modlitwê jak¹ powinien odzna-

(ci¹g dalszy na str. 7)
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