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24 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Podczas niezwyk³ej,
gorczañskiej liturgii,
w górski las, który ota-
cza polanê pod Turba-
czem, rozchodzi³ siê
œpiew góralskich gaŸ-
dzin z zespo³u „Mali
Œwarni”. Przygrywa³a
tak¿e kapela góralska,
oraz liczna orkiestra
dêta OSP z Mszany Gór-
nej. Wszyscy byli ubra-
ni w stroje góralskie.
Zaœ w procesji z darami
najm³odsi górale i Pod-
halanie przynieœli m.in.
swojsk¹ kie³basê,
oscypka, miód, owoce.

O porz¹dek i bezpie-
czeñstwo na szlakach dochodz¹cych pod Turbacz zadbali tradycyjnie
goprowcy i stra¿acy z OSP z Nowego Targu – Kowañca i innych miej-
scowoœci, a tak¿e policjanci, stra¿ leœna. Byli i tacy, co w Gorce wy-
brali siê konno. Po zakoñczonej Mszy œw. wiele osób zostawa³o na
modlitwê w Kaplicy Papieskiej, w której znajduj¹ siê Relikwie Krwi
œw. Jana Paw³a II.

Matka Bo¿a, Królowa Gorców, u stóp Turbacza, po¿egna³a nas s³oñ-
cem, zachêcaj¹c do przysz³orocznej pielgrzymki. Czy „przydom zaœ”?
( Jak mówi³ Œw. Jan Pawe³ II.) Tadeusz WoŸniak

«Ile razy mam
przebaczyæ,

jeœli mój brat
wykroczy przeciwko

mnie?»
Jak t³umaczy³ Œwiê-

ty Tomasz z Akwinu,
cz³owiek jest d³u¿ni-
kiem Boga za otrzy-
mane dobrodziej-
stwa, i za pope³nione
grzechy. Za to pierw-
sze powinien odda-
waæ Mu czeœæ
i dziêkczynienie;
a za drugie, zadoœæ-
uczynienie. Cz³o-
wiek z dzisiejszej
przypowieœci nie
chcia³ uczyniæ tego
drugiego, dlatego
œci¹gn¹³ na siebie
niemo¿liwoœæ otrzy-
mania przebaczenia.

Rev. P. Anastasio URQUIZA
Fernández MCIU

(Monterrey, Meksyk)
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Podwy¿szenie Krzy¿a

W naszej bazylice, tak parafia-
nie jak i pielgrzymi, chêtnie za-
trzymuj¹ siê w Kaplicy Papie-
skiej. Widzê ich tam, jak ¿arli-
wie siê modl¹ do Boga poprzez

przyczynê œw. Jana Paw³a II.
W tej kaplicy s¹ Jego relikwie,
papieski portret, który wadowi-
czanie ufundowali swemu Wiel-
kiemu Rodakowi podczas pierw- (ci¹g dalszy na str. 8)

wyjœæ na szczyt, ale przede
wszystkim umacniamy i zarazem
powiêkszamy nasz¹ wiarê.
Idziemy za Chrystusem po jego
œladach, czêsto jak¿e trudnych,
czy bolesnych. Ale tutaj, w ser-
cu Gorc ³atwiej nam to wszystko
ogarn¹æ – mówi³ ks. Kowalik.
Zakoñczy³ po góralsku: „Boze
nas, Boze nas, nie opuscoj nos,
bo jak nos opuœcis to juz bedzie
po nos.”

Ch³ód i padaj¹cy deszcz nie
rozpieszcza³ pielgrzymów. Na
zakoñczenie ks. Kazimierz Da-
dej, sercanin, kustosz tego
miejsca, podziêkowa³ wszyst-
kim za obecnoœæ i przygotowa-
nie uroczystoœci. Podziêkowa-
nie z³o¿y³ równie¿ Józef Knap,

nowy prezes nowotarskiego

oddzia³u Zwi¹zku Podhalan. To

cz³onkowie tej organizacji

przygotowuj¹ co roku Mszê œw.

pod Turbaczem.
Wœród pielgrzymów, którzy

dotarli w Gorce, byli m.in. ksiê-
¿a sercanie, kap³ani z okolicz-
nych parafii, a nawet misjonarz
pracuj¹cy w Polskiej Misji Kato-
lickiej w Argentynie. Z kolei
ks. Zbigniew P³achta, proboszcz
nowotarskiej parafii œw. Katarzy-
ny Mszê œw. pod Turbaczem od-
prawi³ w intencji zmar³ego kilka
tygodni temu Maksia Batkiewi-
cza, m³odego hokeisty, który

przegra³ walkê z chorob¹. W mo-

dlitwie uczestniczy³a najbli¿sza

rodzina ch³opca.

1. Zaprasza-
my na czwart-
kow¹ mszê
œw. wieczorn¹
i nowennê ku
czci œw. Jana

Paw³a II. W czasie nabo¿eñstwa
modlimy siê szczególnie za
dzieci.

2. W pi¹tek o 18.00 zaprasza-
my dzieci i m³odzie¿ z Oazy,
ministrantów i lektorów oraz
ich rodziców na mszê œw. inau-
guruj¹c¹ nowy rok formacyjny.
Równie¿ w pi¹tek na godz.
18.00 zapraszamy na mszê œw.
uczniów klasy 3 gimnazjum
przygotowuj¹cych siê do sakra-
mentu bierzmowania. Obecnoœæ
obowi¹zkowa.

3. Zapraszamy na pielgrzym-
kê do Wilna i Kowna przez Ko-
deñ i Sokólkê w dniach od 30
wrzeœnia do 4 paŸdziernika.

4. Œwiêci tygodnia: jutro –
œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, za-
konnika, w czwartek – œwiêto œw.
Mateusza, aposto³a i ewangelisty,
w pi¹tek – wspomnienie b³. Ber-
nardyny Marii Jab³oñskiej, dzie-
wicy, w sobotê – wspomnienie
œw. Pio z Pietrelciny, zakonnika.

5. Na rozpoczynaj¹cy siê ty-
dzieñ, parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo-
¿ego. Niech Matka Bo¿a ma
w opiece wszystkich solenizan-
tów i jubilatów nadchodz¹cych
dni. Szczególnej opiece polecamy
ks. Proboszcza Stanis³awa, który
jutro obchodzi swoje imieniny.

6. W ostatnim czasie odszed³ do
wiecznoœci œp. Stanis³aw Bernaœ.
Wieczny odpoczynek racz mu
daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj mu œwieci.

Sobota  23 wrzeœnia

6.00 Œp. Zofia Zem³a

 6.45 Œp. Boles³aw Ko³osieñ

7.30 Œp. Józef Zawi³a

50 r.œlubu Stanis³awa i Haliny

Oczkowskich - dziêkczynna z proœb¹

o zdrowie, ³aski i b³og. dla rodziny

8.00 Œp. Czes³aw Szeloch - 30 r.œm.

12.00 Œp. Bernard Kojzar

18.00 Œp. Janina Dêbska - 18 r.œm.

Œp. Kazimierz i Helena Kramarczyk

Niedziela 24 wrzeœnia
6.00 Œp. Wies³aw Ficek
7.30 Œp. Anna Leñ

Œp. Grzegorz Sporek
9.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla

ks. Proboszcza Stanis³awa Jaœkowca
z okazji imienin

 9.00

10.30 Z okazji 2 r. urodzin o b³. Bo¿e dla
Aleksandra Grabiec

12.00 Œp. Józef Zawi³a
13.30 Œp. Piotr Jucha

18.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski - 3 r.œm.
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Poniedzia³ek 18 wrzeœnia
 6.00 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

6.45 Œp. Józef Zawi³a

7.30 Œp. W³adys³aw WoŸniak

8.00 Œp. Jan Kojzar

12.00 Œp. ks. bp Stanis³aw Smoleñski

18.00 Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³aw Filek

Wtorek 19 wrzeœnia
6.00 Œp. Zbigniew Lorkowski

6.45 Œp. El¿bieta Biernat

7.30 Œp. Józef Zawi³a

8.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

12.00 Œp. Wac³aw Becker - 17 r.œm.

18.00 Œp. Jan Mamcarczyk

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Œroda  20 wrzeœnia
6.00 Œp. Krzysztof Czapik

6.45 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

7.30 Œp. Józef Zawi³a

8.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski

12.00 Œp. Micha³ Maœlana

18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych:

Œp. Anna Gêbala
Œp. Helena Bernat
Œp. Adam Barcik
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Pawe³ Erelis
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. Pawe³ Garlacz
Œp. Marian Cieœlik
Œp. W³adys³awa P³awna
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wincenty Ksi¹¿ek - 10 r. œm.
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Maria Stanek
Œp. Helena Czermiñska - 13 r.œm.
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Stefania Kowalczyk, m¹¿ Jan
Œp. Aniela Kosek, m¹¿ Szymon
Czwartek 21 wrzeœnia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary

6.45 Œp. W³adys³aw WoŸniak

7.30 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

8.00 Œp. Józef Zawi³a

12.00 Œp. Józef Zamys³owski

18.00 Œp. Stanis³aw Maœlanka

Dziêkczynno-b³agalna w 25 r.œlubu

Jolanty i Witolda

Pi¹tek 22 wrzeœnia

6.00 O wszelkie ³aski i b³ogos³awieñstwo

dla sióstr: Katarzyny, Marty, Janiny

i dla Matki Prze³o¿onej

O pomyœln¹ operacjê dla Cecylii

6.45 Œp. Stanis³aw ̄ abiñski, córka Bo¿ena

7.30 Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

8.00 Œp. Józef Zawi³a

12.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak

18.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek - 15 r.œm.

Œp. Karol Pustelnik - 7 r.œm.

szej pielgrzymki 7 czerwca 1979
roku. Wchodz¹cych tutaj bardzo
przyci¹ga drewniana rzeŸba,
któr¹ wykona³ artysta z Guba-
³ówki Tadeusz Franosz. Dostrze-
gam, i¿ rêka papieska jest wyœli-
zgana, bo czêsto j¹ g³adz¹ obec-
ni pielgrzymi. Ten dotyk jest pra-
gnieniem z³o¿enia swych spraw
w papieskie, ojcowskie rêce.
Przy ozdobnej kracie, umiesz-
czonej u wejœcia jest puszka, do
której przychodz¹cy mog¹ sk³a-
daæ wotywne kartki. S¹ na nich
wypisane ró¿norakie proœby,
podziêkowania. Czytamy je
z wielk¹ uwag¹ przed mszami
œwiêtymi. Oto jedna z nich:
„Œwiêty nasz Patronie, proszê
Ciê jako alkoholik i m¹¿, a zara-
zem ojciec trójki dzieci o wszel-
kie potrzebne ³aski do przemia-
ny mego dotychczasowego
¿ycia. Orêduj u Jezusa o po-
trzebne si³y – S³aby.”

Od czasu do czasu zdarzaj¹ siê
równie¿ napisane niezwyk³e po-
lecenia do œw. Jana Paw³a II. Oto
jedna z nich: „Wyproœ mi, bym
celnie postawi³ okreœlon¹ liczbê
i wygra³ w totolotka. Bardzo po-
trzebna mi jest fura pieniêdzy –
Przewiduj¹cy.”

Gdy czytam tego rodzaju kart-
ki ogarnia mnie wielkie zdzi-
wienie. Wiem, ¿e u Boga wszyst-
ko jest mo¿liwe. Pamiêtam te¿,
¿e œw. Jan Pawe³ II, gdy jeszcze
¿y³ i przebywa³ wœród ludzi
i rozmawia³ z nimi, to równie¿
s³ucha³ ich ró¿nych próœb. Je-
stem jednak przekonany, ¿e orê-
downictwo Œwiêtego, który po-
chodzi³ z Wadowic nie polega
na zdobywaniu wygranego
szczêœcia w loterii. Ciê¿k¹ prac¹
zdobywa siê sukcesy.

Ojciec Œwiêty w homilii w cza-
sie mszy œw. odprawianej przed
opactwem ojców Cystersów
w Mogile 9 czerwca 1979 roku
mówi³: „W pracê cz³owieka jest
g³êboko wpisana tajemnica
krzy¿a, jest wpisane prawo krzy-
¿a. Czy¿ nie na pracy ludzkiej
spe³niaj¹ siê te s³owa Stworzy-

Intencje
mszalne:
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ciela wypowiedziane po upadku
cz³owieka: „W pocie czo³a bê-
dziesz spo¿ywa³ swój chleb.

Ka¿da praca dokonuje siê w po-

cie czo³a. Jest wpisane w pra-

cê ludzk¹ prawo krzy¿a.

W pocie czo³a pracowa³ rol-

nik, równie¿ i w pocie czo³a

pracuje hutnik. Tak¿e ka¿dy

inny zawód wymaga utrudze-

nia ludzkiego. Nie mo¿na od-

dzieliæ  krzy¿a od ludzkiej

pracy.  Nie mo¿na oddzieliæ

Chrystusa od ludzkiej pracy.”
W ostatnich naszych parafial-

nych biuletynach Bazyliki pisa-

³em o roli szko³y i rodziny. Hi-

storia potwierdza, ze te dwie

wspólnoty tak bardzo potrzeb-

ne narodowi i koœcio³owi rosn¹

i rozwijaj¹ siê poprzez ciê¿k¹

pracê tych, którzy t¹ wspólnotê

tworz¹. Wysi³ek nauczycieli

i uczniów daje efekty edukacyj-

ne. Tak¿e rodzinê kszta³tuje

du¿y wysi³ek – tak rodziców,

jak i dzieci. Ojciec Œwiêty
uczy³, ¿e w pracê ludzk¹ wpi-

sany jest krzy¿. Jest on synoni-

mem trudu i wyrzeczeñ. Krzy¿

jest równie¿ znakiem b³ogos³a-

wieñstwa. W salkach szkolnych

i pokojach rodzinnych s¹ po-

wieszone krzy¿e. Maj¹ one za-

chêcaæ do wytrwa³oœci – nie

zniechêcaæ siê, nie ustawaæ

„Kto chce iœæ za Mn¹ niech we-

Ÿmie swój krzy¿ na ka¿dy dzieñ

i niech Mnie naœladuje.”

Krzy¿, do którego przybity jest

Jezus Chrystus, wci¹¿ nam przy-

pomina radosne zwiastowanie,

które us³ysza³ cesarz Konstantyn

Wielki, gdy zmaga³ siê ze swym

przeciwnikiem na moœcie mul-

wijskim: „W tym znaku zwyciê-

¿ysz.” Wyniki szko³y i domu

znaczone s¹ ciê¿k¹ prac¹, wysi³-

kiem i cierpieniem. W pocie czo-

³a bêdziesz pracowa³. Te s³owa

Boga wypowiedziane w raju

wci¹¿ s¹ aktualne.

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkol-

ny. Zaowocuje on, gdy w naszych

szko³ach i domach zapanuje

duch œw. Jana Paw³a II, gdy bê-

dziemy siê starali realizowaæ

Jego wskazówki wyg³oszone

podczas tak wielu pielgrzymek

do naszej Ojczyzny.

Bóg mówi w ciszy

Tradycyjnie, w drug¹ niedzie-
lê sierpnia, pielgrzymowaliœmy
do Matki Bo¿ej Królowej Gor-
ców. I chocia¿ prognozy nie
by³y zbyt zachêcaj¹ce, znalaz³a
siê 40-to osobowa grupa œmia³-
ków z naszej parafii, chc¹ca spo-
tkaæ siê z Maryj¹ w tym szcze-
gólnie urokliwym miejscu. Tam,
na Polanie Rusnakowej w latach
osiemdziesi¹tych i dziewiêæ-
dziesi¹tych XX wieku, ka¿dego
lata na Mszê œw. odprawian¹
w drug¹ niedzielê sierpnia
przez ks. prof. Józefa Tischne-
ra, przybywa³o coraz wiêcej lu-
dzi. Pierwsze nabo¿eñstwo
zgromadzi³o blisko 2 tys. wier-
nych, g³ównie z £opusznej
i Nowego Targu. Dla górali
Msze œw. pod Turbaczem by³y,
zw³aszcza w czasach komuni-
stycznych, umocnieniem wiary.
St¹d ks. Tischner nazwa³ te spo-
tkania „poszerzaniem serc.”

Na pocz¹tku ks. Jan Gacek,
wikariusz z bliskich nam  Rzyk,
Kapelan Zwi¹zku Podhalan,
który przewodniczy³ liturgii,
zaœpiewa³ po góralsku: „Utonie,
utonie piórecko na wodzie, ale
nie przeminie nutka o Œlebo-

dzie.” Œleboda – wolnoœæ, to wiel-
ka wartoœæ dla cz³owieka - dopo-
wiedzia³. - To walka o wolnoœæ
by³a dla Ks. prof. Tisznera inspi-
racj¹  do zapocz¹tkowania Mszy
œw. „Pod Turbaczem”. Tutaj
(w górach) cz³owiek pokornieje.
Wychodzimy na szczyt, czekamy
na Bo¿e s³owo. Ale Bóg czêsto
po prostu prosi nas o chwilê ci-
szy, o milczenie. Jest to niezwy-
k³e! – zakoñczy³.

Homiliê  wyg³osi³  ks. dr S³awo-
mir Kowalik, proboszcz parafii
w Ochotnicy Górnej, który na po-
cz¹tku wspomnia³ zwi¹zek
œw. Jana Paw³a z tym miejscem.
„Hej wirchy pikne, Ojca Œw. ulu-
bione, chodzi³ se po nich Jan
Pawe³ Polak.”  Chcemy trwaæ tu
na modlitwie, jak poucza³ w tym
miejscu Kardyna³ Karol Wojty³a
„Co z³e zostawmy na dole, przy-
bywamy tu, aby siê zas³uchaæ
w ciszê”.  Kaznodzieja kontynu-
owa³ - Bóg mówi w ciszy. Mimo
i¿ jest nas du¿o to da siê us³yszeæ
Bosk¹ Ciszê. Tu w ciszy uczymy
siê piêkna, mi³oœci, radoœci i by-
cia razem. Tutaj w górach pielê-
gnujemy tradycjê wspólnych


