Kocham nowennê
W naszej bazylice s¹
miejsca, w których wierni i pielgrzymi chêtnie
zatrzymuj¹ siê i modl¹.
Do takich miejsc niew¹tpliwe nale¿y kaplica
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Obraz zosta³
osobiœcie ukoronowany
przez Jana Paw³a II
16 czerwca 1999. W niej
odbywa siê ca³odzienna
adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu. Przed wystawionym Bo¿ym Cia³em, po rannej mszy œw.,
a tak¿e w Godzinie Mi³osierdzia o 15.00 nasi
pobo¿ni parafianie odmawiaj¹ koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Przy
ozdobnej kracie znajduje siê skarbonka, do której sk³adane s¹ kartki
z podziêkowaniami lub proœbami. Zapisane kartusiki ludzkim cierpieniem i radoœci¹, klêskami i zwyciêstwami s¹ systematycznie odczytywane w œrodowych nowennach. Przedstawiaj¹c zapisane treœci Matce
Bo¿ej czujê siê zawsze orêdownikiem ludzkich spraw przed Bo¿¹ Rodzicielk¹. Oto jedna z nich: „Pomó¿ zwalczyæ na³ogi. Wyzbyæ siê z³ych
emocji. Dbaj o mnie i moj¹ rodzinê. Pomó¿ podnieœ kwalifikacje by
zona by³a ze mnie dumna.” – Utrudzony m¹¿.
Jak¿e mam nie kochaæ naszej œrodowej nowenny, w której wci¹¿
ks. Infu³at
dotykam ¿ywych spraw ludzkich?
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O jciec

–
dzieciom

Czas, który mo¿emy daæ dzieciom jest
ograniczony. Zanim
siê spostrze¿emy wyfrun¹ z domu. Stara³em siê by chwile poœwiêcone dzieciom
by³y czasem œwiêtym. Odpowiadaj¹c
cierpliwie na pytania,
s³u¿¹c rad¹, s³uchaj¹c ich bajdurzenia,
pomagaj¹c odrabiaæ
lekcje, pokonuj¹c
z nimi trudny fragment etiudy – stara³em siê mniej s³uchaæ
radia, ograniczyæ
ogl¹dalnoœæ telewizji, a tak¿e czêstotliwoœæ rozmów telefonicznych, byæ tylko
dla nich (ciekawe, czy
oni to dostrzegli?).
Jan Pospieszalski
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1. Jutro, 4 wrzeœnia, rozpoczêcie nowego roku szkolnego. Zachêcamy do uczestnictwa we
mszy œw. w intencji wszystkich
uczniów i nauczycieli z proœb¹
o b³. Bo¿e na nowy rok nauki
i pracy.
Godz. 9.00 Zespó³ Szkó³ nr 3
oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Godz. 10.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 3
Godz. 11.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
2. Przez ca³y rok szkolny,
w niedziele i œwiêta, zapraszamy dzieci przedszkolne i ze
szko³y podstawowej na godz.
10.30 na specjaln¹ dla nich mszê
œw. W przysz³¹ niedzielê na tej
mszy œw. poœwiêcenie tornistrów
i przyborów szkolnych, b³ogos³awieñstwo dzieci na nowy rok
nauki oraz b³ogos³awieñstwem
rocznych dzieci. Roczne dzieci
mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
3. W przysz³¹ niedzielê na
Mszy œw. o godz. 7.30 zmianka
ró¿añcowa. W tym dniu w Kalwarii Zebrzydowskiej XXV Pielgrzymka Rodzin.

4. Dy¿ur ksiêdza w kancelarii
parafialnej od wtorku do pi¹tku
w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od
16.30 do 17.30. Kancelaria nieczynna w poniedzia³ki, soboty
oraz w pierwsze pi¹tki miesi¹ca.
Ponadto informujemy, ¿e zapisy
na pielgrzymki, zamawianie
Mszy œw. mo¿na dokonaæ codziennie od godz. 10.00 do 14.00.
5. W pi¹tek 15 wrzeœnia pielgrzymujemy do Sanktuarium
Krzy¿a Œwiêtego w Mogile. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
W sobotê 16 wrzeœnia jedziemy
na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt 35 z³. W niedzielê 17 wrzeœnia wyruszymy na
8-dniow¹ pielgrzymkê do W³och.
6. Kalendarz liturgiczny: w pi¹tek – Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, w sobotê
– wspomnienie b³. Anieli Salawy,
dziewicy.
7. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci: œp. Marian Cieœlik, œp. Maria
Stanek, œp. Stanis³aw Ocetkiewicz. Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

18.00 Œp. Karolina Grzêba - 2 r.œm.
Œp. Krzysztof Chrz¹szcz i zmarli rodzice

Pi¹tek 8 wrzeœnia
6.00
6.45 Œp. Babcia Medowicz
7.30 Œp. Janina Pytraczyk - 4 r.œm.
8.00 Œp. Irena i Micha³ Miko³ajczyk
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Maria
Balok i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
00
18.
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Irena Jarzynka i zmarli rodzice

Niedziela 10 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Zawi³a
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onkiñ
¿ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
W 20 r. œlubu Lucyny i Roberta
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Wcis³o
i syn Marek
9.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze
zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty
i jej rodziny
10. 30 Roczki
12. 00 Œp. Anna Leñ
13. 30 Œp. Jolanta Garus

Sobota 9 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka
6.45 Œp. Józef Zawi³a
7.30 Œp. Anna Pêkala
8.00 Œp. Wies³aw Ficek
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze
b³og. dla Agnieszki z okazji urodzin

18. 00 Œp. Jan i Maria Rusinek

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ca³y obiekt obejmuje 1,3 ha
powierzchni i jest podzielony na
piêæ ogrodów tematycznych.
Pierwszy z nich opowiada historiê zbawienia poprzez wybrane
wydarzenia biblijne u³o¿one
w narracjê od stworzenia œwiata
a¿ do wydarzeñ zawartych
w Apokalipsie œw. Jana. Drugi
ogród krajobrazów biblijnych
przedstawia geografiê Ziemi
Œwiêtej z jej charakterystycznymi krajobrazami oraz elementami gospodarki rolnej z czasów
biblijnych. Kolejny ogród eksponuje wybrane zagadnienia
z nauk proroków biblijnych.

Ostatni ogród nazwany „Ogrodem
zakochanych” poœwiêcony jest
m³odzie¿y, a jego aran¿acja ma
sprzyjaæ tak mi³emu spêdzeniu
czasu, jak i edukacji biblijnej.
W drodze powrotnej odwiedziliœmy szczególne miejsce, Papieski O³tarz w Starym S¹czu,
16 czerwca 1999 roku Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II dokona³ kanonizacji ksiê¿nej Kingi. Od kilku lat powstaje tu Diecezjalne
Centrum Pielgrzymowania, które stale siê rozbudowuje. W wyznaczonym miejscu mogliœmy
grilowaæ, œpiewaæ, odpoczywaæ.
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 4 wrzeœnia
6.00 Œp. Anna Ludwikowska - 3 r.œm.,
m¹¿ Marian
6.45 Œp. Danuta Forystek
7.30 Œp. W³adys³awa Tentszert-Dyrcz
8.00 Œp. Sebastian i Rozalia Potoczny
12.00 Œp. Józef Zawi³a
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Antoni Caputa - 1 r.œm.
Œp. Krystyna Klauzner - 10 r.œm.
Wtorek 5 wrzeœnia
6.00 Œp. Piotr Jucha
6.45 Œp. Zbigniew Lorkowski
7.30 Œp. Anna Pêkala
8.00 Œp. Wies³aw Ficek
12.00 Œp. Irena Korzeniowska
18.00 Œp. Józef Zawi³a
Œp. Jadwiga Kubarska
Œroda 6 wrzeœnia
6.00 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
6.45 Œp. Anna Pêkala
7.30 Œp. El¿bieta Biernat
8.00 Œp. Józef Zawi³a
12.00 Œp. Kazimierz Ryœ - 1 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- O szczêœliw¹ operacjê i opiekê Matki
Bo¿ej, œw. Jana Paw³a II, œw. Józefa,
o.Pio dla Mariana
- O opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II w 20 r. œlubu Magdaleny i
Romana i o b³. Bo¿e w nowym roku
szkolnym dla ich synów Konrada i
Rafa³a
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Józef Kowalski - 25 r.œm.
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis

Œp. Ma³gorzata Markiewicz
Œp. Tadeusz Zembaty - 10 r.œm.
Œp. Stanis³aw i Julia Zaorscy
Œp. Mieczys³aw Hodur
Œp. Kazimierz Przysta³
Œp. Józefa Gieruszczak
Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Halina DroŸdziewicz
Œp. Eugeniusz Wcis³o
Œp. Irena Korus
Œp. Romana Brandys
Œp. Krzysztof Pietras
Œp. Teresa Szmatlok - 1 r.œm. oraz
z rodz. Opara, Mryka i £acko
Œp. Rozalia Ogieg³o, m¹¿ Jan, syn Fryderyk
Œp. Jacek Gajewski
Œp. Janina Piskorz
Œp. Józef Piskorz
Czwartek 7 wrzeœnia
6.00 Œp. Dziadek Medowicz
6.45 Œp. Anna Pêkala
7.30 Œp. Józef Zawi³a
8.00 Œp. Regina Berek
12.00 Œp. Jadwiga Kubarska
18.00 Œp. Janusz Gêbala
Œp. Irena i Jan So³tys
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Na pracê w szkole - Szczêœæ Bo¿e!
sta³ uchwalony przez sejm jako
narodowe œwiêto 27 lipca 2005r.
Nawi¹zuje on do podpisania
w Gdañsku porozumienia pomiêdzy Rz¹dem PRL, a strajkuj¹cymi stoczniowcami.
Myœl¹c o tegorocznym pocz¹tku roku szkolnego uœwiadamiam sobie, jak bardzo edukacja
dzieci i m³odzie¿y wype³niona
jest nieustann¹ walk¹ o rz¹d
dusz. Jakim ziarnem obsiewaæ
wiosenne ³any m³odych ludzi?
Co jest wa¿ne? Z czego mo¿na
zrezygnowaæ? Co konieczne jest
w nauczaniu? Czego nale¿y
uparcie w szkole broniæ? Te pytania by³y dynamitem rozsadzaj¹cym umys³y Polaków przez
ostatnie miesi¹ce. Bior¹cy udzia³
w dyskusji uwa¿ali, ¿e argumentuj¹ w sposób najw³aœciwszy.
Co dla szko³y jest istotne? Zaproponowana nowa reforma
szkolna bardzo wielu Polaków
przekonuje. Podoba mi siê idea,
¿e szko³a powinna uczyæ patriotyzmu. W naszych czasach to s³owo bardzo siê rozmy³o. Ojczyzna
to rodzinny dom. ¯eby ten dom
siê osta³, wszyscy którzy do niego nale¿¹ musz¹ o niego dbaæ.

Nietypowo w tym roku rozpoczyna siê praca w szkole. Przez
ca³e lata dzieñ 1 wrzeœnia oznajmia³, ¿e skoñczy³y siê wakacje,
a rozpoczyna siê nowy rok pracy w szkole. W tym roku szko³a
rozpoczyna pracê w poniedzia³ek 4 wrzeœnia.
Przez 78 lat nasza historyczna
pamiêæ wci¹¿ nam przypomina,
¿e pierwszy powakacyjny szkolny dzwonek jest z³¹czony ze
straszn¹ data rozpoczynaj¹c¹
II wojnê œwiatow¹. Bolesna pamiêæ o okropnoœciach wojennych przes³ania³a radosny pocz¹tek wejœcia w mury szkolne.
Taka to ju¿ jest nasza nabrzmia³a historia. Do tych prze¿yæ trzeba koniecznie do³¹czyæ jeszcze
inn¹ kartê naszych narodowych
dziejów. Wspominamy j¹
31 sierpnia jako dzieñ solidarnoœci i wolnoœci. Ten dzieñ zo-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

Szko³a winna nieustannie budowaæ ludzk¹, spo³eczn¹ solidarnoœæ. Przecie¿ opiera siê ona na
solidarnoœci: rodziców, nauczycieli i uczniów.
W naszych czasach toczy siê
ciê¿ki bój o szko³ê. Jakim ziarnem obsiewa siê m³ode umys³y.
W mury szkolne natarczywie
wdziera siê chora ideologia
o cz³owieku, ma³¿eñstwie, rodzinie i o spo³eczeñstwie. Wielk¹
m¹droœci¹ musz¹ odznaczaæ siê
nauczyciele, by w swojej pracy
umieæ rozró¿niæ plewy od ziarna. Chwasty od zbo¿a. Tylko
zdrowe ziarno zdolne jest
ukszta³towaæ szlachetnego cz³owieka.
Dobra szko³a zawsze kojarzy
siê nam z domem rodzinnym,
w której widoczna jest troska
o ka¿dego ucznia, ale i dba³oœæ
o ka¿dego nauczyciela. Jeden
drugiego brzemiona noœcie.
B¹dŸcie radoœci¹ jeden dla drugiego. Nauczyciel dla ucznia,
a uczeñ dla nauczyciela.
¯arliwie modlê siê by rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny, który
zapocz¹tkowuje now¹ reform¹
szkoln¹, sprawdzi³ siê w historii
naszej Ojczyny.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niejednokrotnie spotyka³em siê
ze zdaniem, ¿e tam jest Ojczyzna, gdzie jest chleb. Jestem
przekonany, ¿e mi³oœæ rodzinna
jest trosk¹ o chleb, ale nie tylko.
Równie¿ niebezpieczne jest powiedzenie, ¿e jestem obywatelem Unii Europejskiej. Polska
nale¿¹c do Unii czerpie z niej
du¿e zyski, ale by siê osta³a koniecznie musi zachowaæ sw¹ to¿samoœæ.
Podoba mi siê równie¿ argumentacja, ¿e szko³a powinna
przygotowaæ ludzi do ¿ycia spo³ecznego i zawodowego. Trzeba
staraæ siê byæ po¿ytecznym
cz³onkiem spo³eczeñstwa. Wykorzystuj¹c swoje talenty trzeba wnosiæ w naród okreœlone
dobro. W spo³eczeñstwie, jak
w ludzkim organizmie wszystkie
cz³onki s¹ potrzebne. S³u¿¹ sobie nawzajem. Organizm ludzki
cierpi, gdy któryœ z jego organów jest zdefektowany. W spo³eczeñstwie lekarz ma s³u¿yæ
elektrykowi, a ten in¿ynierowi,
a on rolnikowi. Wszyscy s¹ sobie bardzo potrzebni. I to jest
ca³a prawda o solidarnoœci. Jeden drugiego ciê¿ary noœcie.
B¹dŸcie sobie pomocni.
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ks. Infu³at

Pielgrzymka chóru parafialnego
Co roku w okresie wakacji
chór z parafii Ofiarowania NMP
z Wadowic jedzie na pielgrzymkê. 4 lipca 2017 roku o godz.
6.00 wyjechaliœmy z Wadowic
do Muszyñskich Ogrodów Biblijnych.
Pierwszym miejscem postoju
by³a Szczawa, niewielka wieœ
po³o¿ona w dolinie potoku Kamienicy Gorczañskiej, na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców. Mieliœmy szczêœcie, zbli¿a³a siê godz. 8.00, a my chcieliœmy uczestniczyæ we mszy œw.,
a w³aœnie w wzniesionym
w 2002 roku nowym, murowanym koœciele o godz. 8.00 by³a
msza œw. koncelebrowana przez
3 ksiê¿y. Nasz œpiew podczas
mszy wzbudzi³ zainteresowanie,
na zakoñczenie zaœpiewaliœmy
„Barkê”. Po mszy przyszed³ do
nas ks. Proboszcz i podziêkowa³
za ubogacenia œpiewem mszy
œw. Zwiedziliœmy zabytkowy,
drewniany koœció³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Wiêkszoœæ jego wyposa¿enia wykonali miejscowi twórcy ludowi.
Wyruszyliœmy w dalsz¹ podró¿.
Do Muszyny.

Muszyñskie Ogrody Biblijne s¹
miejscem szczególnego spotkania Boga z cz³owiekiem i cz³owieka z Bogiem w Jego s³owie,
obrazach biblijnych i biblijnej
roœlinnoœci. Ogrody biblijne w
Muszynie s¹ czwartym tego typu
obiektem w Polsce.
Wczeœniej zosta³y za³o¿one
ogrody w Proszowicach, Myczkowcach i Chorzowie. Ich celem
jest ukazywanie treœci biblijnych
w plenerze. Jak ka¿dy polski
ogród biblijny tak i ten w Muszynie posiada aran¿acje zieleni,
miniaturowe krajobrazy, ma³¹ architekturê i rzeŸby, którym towarzysz¹ liczne fragmenty Pisma
Œwiêtego. Kompozycje zawieraj¹
wymienione w Biblii gatunki roœlin wraz z innymi elementami
ilustruj¹ poszczególne tematy biblijne.
(ci¹g dalszy na str. 7)
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