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AKT POŒWIÊCENIA RODZAJU LUDZKIEGO
NAJŒWIÊTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

9.  Niedzie la  Zwyk³a

 O Jezu najs³odszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, ko-
rz¹cych siê u stóp Twego o³tarza. Twoj¹ jesteœmy w³asnoœci¹ i do Ciebie
nale¿eæ chcemy. Oto dzisiaj ka¿dy z nas oddaje siê dobrowolnie Najœwiêt-
szemu Sercu Twemu, aby jeszcze œciœlej zjednoczyæ siê z Tob¹.Udziel
wszystkim narodom spokoju i ³adu. Spraw, ¿eby ze wszystkiej ziemi, od
koñca do koñca, jeden brzmia³ g³os: Chwa³a b¹dŸ Bo¿emu Sercu, przez
które sta³o siê nam zbawienie. Jemu czeœæ i chwa³a na wieki. Amen

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Nadszed³ czas powrotu. Jednak
najpiêkniejsze wra¿enia przyro-
da zostawi³a nam na koniec.
Kiedy nasz busik wspina³ siê
krêt¹ drog¹, po obu stronach
otworzy³a siê przestrzeñ pe³na
zieleni i strzelistych, dumnych
drzew. Jak¿e piêkna jest nasza

Ma³opolska.  Góry stanê³y
z boku têsknie patrz¹c, gdzie je-
dziemy. Ostre szczyty wo³a³y nas
do siebie. D³ugo patrzy³y jeszcze
za nami, nim skry³y je czupryny
drzew. Œpiewaj¹c dla Maryi po-
wróciliœmy do Wadowic. Dziê-
kujemy Ksiêdzu Infu³atowi za
ten piêkny wyjazd. Jolanta Brózda
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)9 Niedziela Zwyk³a 3 czerwca 2018
1. W oktawie Bo¿ego Cia³a

procesje eucharystyczne po
mszy œw. o godz. 18.00. Zapra-
szamy dzieci do sypania kwia-
tów oraz dzieci komunijne. Na
zakoñczenie oktawy, w czwar-
tek, b³ogos³awieñstwo dzieci.

2. W pi¹tek uroczystoœæ Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Z racji uroczystoœci nie obowi¹-
zuje wstrzemiêŸliwoœæ od po-
karmów miêsnych.

3. W sobotê wspomnienie Nie-
pokalanego Serca Najœwiêtszej
Maryi Panny.

4. W przysz³¹ niedzielê na
mszy œw. o godz. 10.30 b³ogo-
s³awieñstwo rocznych dzieci,
które mo¿na zg³aszaæ w kance-
larii lub zakrystii.

5. Spotkanie Rycerstwa Nie-
pokalanej 6 czerwca /œroda/ po
nowennie do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy.

6. W dniach od 27 lipca do 5

sierpnia w pielgrzymce przez

miasta Europy nawiedzimy: Ber-

lin, Hanower, Rotterdam, Brukse-

lê, Pary¿, Luksemburg, Norym-

bergê i Pragê. Koszt pielgrzymki

wynosi 3.195 z³ plus 100 euro.

We wrzeœniu od 6 do 14 chcemy

pielgrzymowaæ do W³och przez

Boloniê, Rawennê, Loreto, San

Giovanni Rotondo, Monte San

Angelo, Pietrelcinê, Monte Cas-

sino, Rzym, Casciê, Asy¿. Koszt

450 z³ plus 270 euro.

7. W ostatnim czasie z naszej

wspólnoty odesz³a do wieczno-

œci: œp. Ma³gorzata Œwietlik.

Wieczny odpoczynek racz jej daæ

Panie, a œwiat³oœæ wiekuista nie-

chaj jej œwieci.

Mam czas
Obecn¹ niedzielê prze¿ywamy

w tzw. Oktawie Bo¿ego Cia³a.
W domu rodzinnym s³ysza³em,
jak niejednokrotnie mama mó-
wi³a: Mamy teraz oktoby – ta-
kim s³owem upraszcza³a s³owo
³aciñskie oktawa – pójdziemy na

procesjê. Wtedy jeszcze w mojej
parafii Mszana Dolna, w której
spêdza³em dzieciñstwo i m³o-
doœæ, w oktawie Bo¿ego Cia³a
by³y procesje rano i wieczorem.
Pamiêtam, ¿e bra³o w nich udzia³
du¿o ludzi. Po latach dostrzegam,
jak bardzo zmieni³o siê ¿ycie.

wzbogacili. Uroczystoœci Œwiê-
ta Jab³oni odbywaj¹ siê na Ryn-
ku i na Je¿owej Górze w amfite-
atrze. A poprzedza je uroczysta
Msza œw. w pe³nej oprawie gó-
ralskiej. Udaliœmy siê na JeŸow¹
Górê, by odpocz¹æ w amfite-
atrze. Wymienialiœmy siê infor-
macjami na temat £¹cka i histo-
rii jego herbu. Koœció³ niestety
by³ zamkniêty. Z ka¿dej strony
dochodzi³y odg³osy przygoto-
wañ do œwiêta. Nawet dzieci
w szkole æwiczy³y uk³ady i role.

Z pewnym niedosytem poje-
chaliœmy do Starego S¹cza. Dro-
ga wi³a siê wzd³u¿ bystrej wody
Dunajca. Po obu stronach doli-
ny rozsiad³y siê zielone wyspy
Beskidów. S³oñce gra³o promy-
kami na liœciach wysokich
drzew. Niebo otuli³o dolinê
swym b³êkitem. Wiosna zauro-
czy³a nas znowu. W Starym S¹-
czu pospacerowaliœmy po kamie-
nistym Rynku, który zachowa³
swój œredniowieczny uk³ad. Ka-
mienie utrudniaj¹ce chodzenie,
to naturalne, granitowe otocza-
ki przyniesione przez Dunajec
z samych Tatr.  W koœciele

œw. Trójcy i œw. Klary wys³ucha-
liœmy opowieœci bardzo nietypo-
wego, starszego przewodnika.
Tu, w specjalnej skrzyneczce,
znajduj¹ siê relikwie œw. Kingi,
a nad nimi poz³acana figura
Œwiêtej z XV wieku. O³tarz ma
kszta³t namiotu tureckiego. Kin-
ga, po œmierci mê¿a Boles³awa
Wstydliwego zrezygnowa³a
z tronu i przyst¹pi³a do zakonu
klarysek. Za zas³ugi dla Koœcio-
³a i ludzi zosta³a B³ogos³awion¹,
a w dniu przyjazdu naszego Wiel-
kiego Wadowiczanina do Starego
S¹cza (a póŸniej do Wadowic) Jan
Pawe³ II og³osi³ J¹ Œwiêt¹. Udali-
œmy siê na to miejsce. O³tarz pa-
pieski stoi do dziœ. Przed nim uj-
rzeliœmy kilkuset motocyklistów
na swych rumakach. Tu w³aœnie,
na Mszy œw., rozpoczynali sezon.
Ka¿dy motor zosta³ poœwiêcony
i wszyscy kolejno wyje¿d¿ali.
Niesamowity ryk silników, za-
pach paliwa, czarne, skórzane
stroje robi³y ogromne wra¿enie.
W czarnym kasku i w czarnej skó-
rze z tylu motoru siedzia³ niedu-
¿y piesek! ¯yczymy im bezpiecz-
nej jazdy pod opiek¹ œw. Jana
Paw³a II.
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Poniedzia³ek 4 czerwca
6.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
6.45 Œp. Piotr Lech
7.30 Œp. Stanis³awa Rzepa
8.00 Œp. Ks. Pawe³ Potoczny-4. r. œm.
12.00 Œp. Emil Bigaj
18.00 Œp.  Józef Wiêckiewicz-1. r. œm.

Œp.  Józef

Wtorek 5 czerwca
6.00 Œp. Leopold Dudziak
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica
12.00 Œp. Alfred G³adki-2. r. œm.
18.00 Œp.  Emil Bigaj

Œp.  Stefan Bernacik- 26. r. œm.

Œroda 6 czerwca
6.00 Œp. Pawe³ Garlacz
6.45 Œp. Maria Widlarz
7.30 Œp.  Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Marian Cieœlik
12.00 Œp.  Emil Bigaj
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e w 60 r. œlubu
dla Jadwigi i Tadeusza Babik
Za ¿ywych i zmar³ych uczestników
majówek kapliczki na Podstawiu
O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej w 40 r.
urodzin dla Katarzyny
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Klaudii
Za zmar³ych:
Œp. Maria Maciêga
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Balbina Zalesieñ
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Janina Kilian
Œp. Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Józef Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. Ryszard Graca – 5 r.œm., Janina
Baraniec – 10 r.œm.
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka

Œp. Maria Kadela
Œp. Anna Baklarz
Œp. Józef Mika
Œp. Kazimiera Buda
Œp. Franciszek Maryniarczyk
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Pawe³ Pakulla – 23 r.œm.
Œp. Emilia Miarka

Czwartek 7 czerwca
6.00 Œp. Julia Krakowiak
6.45 Œp. Aleksandra Kozak
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii i jej rodziny
18.00 Œp. Ks. Pawe³ Potoczny- 4. r. œm.

Œp. Teresa Nogala-2. r. œm.

Pi¹tek 8 czerwca
6.00 Œp. Edward Flaga

Œp. Jolanta Miarka
6.45 Œp. Barbara Boda
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Maria Krupa
18.00 Œp. Joanna Mrowiec

Œp. Grzegorz Wêc

Sobota 9 czerwca
6.00 Œp. Mieczys³aw Sajdak
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Anna Baklarz
8.00 Œp. Aleksy Zaj¹c
12.00 Œp. Emil Bigaj
18.00 Œp. Mieczys³aw Dêbski, Józef

i Genowefa Lempart
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Wandy
20 r. œlubu Magdaleny i Piotra

Niedziela 10 czerwca
6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon
7.30 W intencji Ró¿añcowych i Ks. Opiekuna

Œp. Emil Bigaj
9.00 Œp. Eugeniusz Zaj¹c-r.œm.
9.00 Roków: Œp. Stefania El¿bieciak-

24. r.œm. i M¹¿ W³adys³aw
10.30 Roczki
12.00 Œp. Jan Miarka i syn Wojciech

Œp. Stanis³aw Bernaœ
13.30 Œp. Stanis³aw Kosikowski-3. r.œm.
19.00 Œp. Zygmunt Bizoñ-9. r. œm.

Teraz najczêœciej s¹ tylko pro-
cesje wieczorne. Nie ma na nich
zbyt wielu ludzi. Absentuj¹c siê
– t³umacz¹: „Nie mam czasu”.
Zastanawiam siê, czemu przypi-
saæ to wspó³czesne t³umaczenie
o „brakuj¹cym czasie”. Nie ma
go dla ludzi, a tym bardziej dla
Boga. I nawet dla samego siebie.
Czym wyt³umaczyæ ten kolosal-
ny ubytek?

Dawniej nie by³o takich udo-
godnieñ technicznych. Tak
w mieœcie, jak i na wsi brak by³o
maszyn, które pomaga³yby cz³o-
wiekowi, za niego pracowa³y. Na
wsiach bardzo praco- i energo-
ch³onne by³a wiosna, lato, je-
sieñ. Równie¿ w zak³adach rze-
mieœlniczych ró¿nego rodzaju
fachowcy rêcznie musieli wyko-
nywaæ wiele prac. Obecnie za-
siewy czy zbiory s¹ realizowa-
ne w ci¹gu kilku godzin. Ró¿ne-
go rodzaju maszyny rolnicze po-
magaj¹ wykonaæ prace w krót-
kim czasie, któr¹ dawniej reali-
zowano w wielu dniach. Du¿o
potu musia³ wylaæ rolnik, czy
rzemieœlnik. Niezwyk³y postêp
techniczny wypar³ ludzki
mozó³. Ta rewolucja techniczna
powinna zaowocowaæ nadmia-

rem wolnego czasu. Powinniœmy
mieæ bardzo du¿o czasu dla sie-
bie, dla rodziny, a tak¿e dla
Boga. Tak jednak nie jest. Wci¹¿
przy ró¿nych okazjach s³yszy-
my ten refren: „Niestety, ja nie
mam czasu.”

Myœlê o przyczynach takiego
stanu. Jest ich niew¹tpliwie wie-
le. W tamtych czasach, najczê-
œciej pañstwowa praca by³a do-
brze zorganizowana. Pracownik
wiedzia³, na jak¹ zmianê idzie
i ile godzin bêdzie pracowa³.
Dzisiaj s¹ coraz rzadsze zak³ady
pañstwowe. Sprywatyzowa³y siê.
Czêsto pracuje siê w nich na pe³-
ny zegar. Inn¹ z przyczyn to po-
wolne wyludnianie na wsi i w
mieœcie. Coraz mniej ludzi w na-
szych rodzinach. Niebagatelnym
powodem ogromnego zagonie-
nia jest pragnienie coraz wy¿sze-
go standardu naszego ¿ycia.
Daje siê zauwa¿yæ du¿¹ pogoñ
za dobrobytem. Ró¿nego rodza-
ju produkty mo¿na teraz bez
ograniczeñ kupowaæ. Czêsto je-
steœmy przekonani, ¿e one s¹
nam potrzebne. Dziêki nim nasze
¿ycie bêdzie ciekawsze. Czy¿
wiele czasu nie zabiera wspó³-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pielgrzymka do £¹cka i Starego S¹cza

12 maja, w blasku s³oneczne-

go poranka, wyruszyliœmy na
pielgrzymkê do £¹cka i Starego

S¹cza. Tym razem nasza grupa

zmieœci³a siê w wygodnym bu-

siku. Ksi¹dz Infu³at Jakub Gil

poprowadzi³ modlitwê. Marze-

niem Ksiêdza by³o, abyœmy do-
znali zauroczenia wiosn¹. Doœæ

szybko marzenie to zaczê³o siê

spe³niaæ. Wjechaliœmy w leœny

tunel. Dach z nasyconych ziele-

ni¹ liœci tworzy³ tajemniczy na-

strój. A¿ czuæ by³o zapach
i œwie¿oœæ zieleni.

czesnemu cz³owiekowi ró¿nego
rodzaju wypoczynek? Du¿o cza-
su poch³ania telewizja, kompu-
ter i internet. Te wspó³czesne
wynalazki niejednokrotnie uza-
le¿niaj¹ cz³owieka. Staje siê ich
niewolnikiem. On musi codzien-
nie poœwiêcaæ im du¿o czasu.
Czasami kilka godzin. Wiele
godzin ludzie wspó³czeœni spê-
dzaj¹ w galeriach handlowych.
Niejednokrotnie s¹ to wspó³cze-
sne „œwi¹tynie”.

Wa¿nym zadaniem ka¿dego

katolika jest umiejêtnoœæ w³aœci-

wego wyboru. Przed wiekami

œw. Augustyn uczy³, jeœli Bóg jest

na pierwszym miejscu, wszyst-

kie inne sprawy mo¿na ustawiæ

na w³aœciwej pozycji. Wtedy

cz³owiek ma czas do zrealizowa-

nia wa¿nych jego obowi¹zków.

W³aœnie w naszym ¿yciu o tak¹

m¹droœæ chodzi. Taki styl postê-

powania.

Tymczasem przed nami dolina
Raby. Nad górami Beskidu Wy-
spowego by³o widaæ ich oddech
- ciep³e wnêtrza parowa³y. Po-
szarpana mg³a stapia³a siê
z chmurami, by póŸniej odp³yn¹æ
i ods³oniæ jasny dzieñ. Ksi¹dz
Infu³at snu³ wspomnienia. Prze-
je¿d¿aliœmy przez Mszanê
Doln¹. To tu, jako dziecko, przy-
sz³y proboszcz uczêszcza³ do
mêskiej szko³y. Tu przyj¹³ komu-
niê œwiêt¹, a w prezencie dosta³
kakao i 2 bu³eczki. Nadal p³ynie
Mszanka, funkcjonuje poczta,
bank, ale drogi s¹ du¿o lepsze,
zaznaczy³. Wjechaliœmy do do-

liny Szczawy. Tu prze¿ywaliœmy
kolejne zauroczenie. To góry
przycupnê³y i kolejno wspina-
³y siê na palce, wygl¹daj¹c zza
ramion poprzedniczki. Odcina-
³y siê od siebie ciemn¹ zieleni¹
cienia. Drzewa ubra³y siê w ma-
jowe zielenie i mieni³y siê nie-
zliczon¹ iloœci¹ odcieni.

Zatrzymaliœmy siê pod ko-
œcio³em w Szczawie, na którym
przeczytaæ mo¿na du¿y napis
(pisownia oryginalna): Koœció-
³ek Partyzantcki pw Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego.
W ka¿d¹ niedzielê po 15 sierp-
nia odbywaj¹ siê tutaj coroczne
uroczystoœci odpustu party-
zanckiego. Odprawiana jest
Msza œw. za Ojczyznê oraz Msza
œw. za partyzantów 1 PSP AK po-
leg³ych i ¿ywych. Grupa Rekon-
strukcji Historycznych „Podha-
le w ogniu” oraz inne stowarzy-
szenia i grupy rekonstrukcyjne
przedstawiaj¹ inscenizacje, któ-
rych celem jest ukazanie trage-
dii wojny, koszmaru okupacji
i tworzenia siê nowej w³adzy.
Przy Pomniku Ofiar odbywa siê
apel poleg³ych. Œpiewane s¹
pieni patriotyczne. Jest to piêk-
na tradycja, niezwykle poucza-
j¹ca i wzruszaj¹ca.

Wzruszeñ tymczasem dostar-
czy³a nam wizyta w Muzeum
Pierwszego Pu³ku Strzelców Pod-
halañskich Armii Krajowej im.
pp³k Macieja Jana Cieœlaka - za-
³o¿yciela muzeum. W ma³ym,
bia³ym domku z czerwonym da-
chem, z tylu za koœcio³em
mieszcz¹ siê trzy ma³e salki pe³-
ne pami¹tek. S¹ tu mundury AK,
plecaki, spadochrony, broñ i na-
boje, radia, maszyna do pisania,
pieni¹dze, zdjêcia, a nawet bluz-
ka uszyta ze spadochronu. Jest
te¿ podwieszony pod sufitem ka-
rabin. Nieprawdopodobne to mu-
zeum, które skrywa tyle wspo-
mnieñ, tyle historii, tyle mi³oœci
zwyk³ych ludzi do ojczystej Pol-
ski, za któr¹ walczyli i ginêli. Ich
bohaterstwo wymaga pamiêci
i szacunku.

Pe³ni zamyœleñ dojechaliœmy
do £¹cka. Znamy ju¿ pocz¹tki
rozkwitu £¹cka. To ksi¹dz, wi-
dz¹c biedê mieszkañców i ulega-
j¹c namowom in¿. Marka zacz¹³
zadawaæ grzesznym mieszkañ-
com za pokutê zasadzenie jab³o-
ni. Z czasem nas³onecznione sto-
ki Beskidu zape³ni³y siê drzewa-
mi, a mieszkañcy znacznie siê


