Nasze sprawy
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Wadowicach
Komunikat nr 04/2002

1. W związku z wydłużającym się czasem oczekiwania zarejestrowanych osób na wiadomość o terminie podjęcia pracy za
granicą informujemy:
a) 22 czerwca br. grupa członków Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie
z Przewodniczącym Br. Józefem Promnym uda się do Kolonii i Essen, w celu
ustalenia przyczyn przesunięć spodziewanych terminów wyjazdu do pracy
oraz ewentualnych możliwości ich przyspieszenia. O wynikach rozmów poinformujemy.
b) W dniu 10 czerwca br. Przedstawiciele naszej Rodziny Kolpinga przekazali pozostałe Formularze zgłoszeniowe osób bezrobotnych wyrażających
akces na pracę za granicą.
2. informujemy, że w każdy wtorek w
godzinach od 16.00 do 18.00 w biurze
naszego Stowarzyszenia (Parafia Ofia-
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3. W miesiącu lipcu grupa dzieci sympatyków naszej Rodziny Kolpinga
uczestniczyć będzie w dwutygodniowym wakacyjnym kursie języka niemieckiego organizowanym przez nasz
ośrodek szkoleniowo-formacyjny w
Luborzycy koło Krakowa. Ośrodek
zapewni im nocleg, codzienne wyżywienie, zajęcia językowe z doświadczonymi lektorami, wycieczki do Krakowa,
Ojcowa i Pieskowej Skały, wyjazd na
basen, projekcje filmu w j. Niemieckim,
wizytę w Instytucie Gethe«go i Konsulacie Generalnym RFN, a także wieczór
niemiecki z udziałem wolontariuszy niemieckich.
Zarząd.

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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rowania N.M.P. – Dom Katolicki I piętro), nauczyciele poloniści udzielają
bezpłatnie korepetycji z języka polskiego dla dzieci i młodzieży z rodzin o
bardzo niskich dochodach.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

ROKA ZACHARIASZA:
Za 9, 9-10
Król pokoju.

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 8, 9. 11-13
Jeżeli będziecie uśmiercac popędy ciała,
będziecie żyli.

Wysławiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

EWANGELIA:
Mt 11, 25-30 Jezus łagodny i pokorny sercem

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce
objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie».
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Bóg kocha wszystkich ludzi, ale jak się
dowiadujemy z dzisiejszej Ewangelii,
szczególną łaską obdarza maluczkich.
Bogu szczególnie zależy na ludziach utrudzonych obowiązkami, pracą i życiem.
Każdy kto zaliczał się kiedykolwiek do wymienionych tutaj kategorii ludzi rozumie,
że ci ludzie przez swoje życie stają się bliscy Jezusowi, który przez cały czas był

ubogi i nieustannie się trudził dla Królestwa Bożego. Człowiek prosty to człowiek ufny i szczery. Pojmuje na swój sposób sprawy Boże kierując się przede
wszystkim miłością. To człowiek, który
daleko zostawił nieufność ludzkiej pychy
i kieruje się ku Bogu jak dziecko ku rodzicom. Wysławiajmy Boga, ze na ziemi są
jeszcze tacy ludzie.
Ks. Jan J.

Chrzest Św.:

Ogłoszenia parafialne

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.07.2002 r.
1. W niedziele wakacyjne odprawiamy Nieszpory o godz. 18.30.
2. Codziennie na mszach św. modlimy się o szczęśliwe przeżycie kolonii i
obozów, jak również i urlopów. Zechciejmy podczas dni wolnych od pracy tym
bardziej przybliżyć się do Boga i człowieka, a także do przyrody.
3. W środę, na Nowennie o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o błogosławione
owoce XVII Pieszej Pielgrzymki Wadowickiej na Jasną Górę, która w najbliższą
niedzielę rozpocznie się mszą św. o godz.
7.30.
4. Serdecznie zapraszamy młodzież z
Wadowic i okolic na III Międzynarodowe Forum Młodych. Odbędzie się ono w
dniach 27-28 lipca 2002 roku na Rynku

wadowickim. W Forum weźmie udział ok.
5000 młodych ludzi z całej Polski, a również z zagranicy: ze Słowacji, Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, a także z
Europy Zachodniej, zwłaszcza z Francji.
Będzie to tzw. Toronto w Wadowicach.
Liczymy na to, że nie zabraknie również
młodzieży z ziemi wadowickiej.
5. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie sw. Jana z Dukli, kapłana, w czwartek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, w piątek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w sobotę –
wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

Karolina Kazimiera MIKOŁAJCZYK, córka Stefana i Kazimiery
Filip JOPEK, syn Krzysztofa i Elżbiety
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Zbigniew WITEK, syn Józefa i Teresy z d. Wasyliszyn, zam. Wadowice, os. Piastowskie 6 i Mariola MATKOWSKA, córka Jerzego
i Jolanty z d. Habrzyk, zam. Frydrychowice 215
Paweł Piotr DĘBOWSKI, syn Eugeniusza i Aleksandry z d. Buśko, zam. Wadowice,
ul. Karmelicka 69/3 i Bogusława Ewa SZCZECHOWICZ, córka Władysława i Mieczysławy z d. Kula, zam. Barwałd Górny 28

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Już w najbliższą niedzielę (14 lipca) wyrusza do Częstochowskiej Pani
XVII Wadowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Hasło tegorocznej pielgrzymki „Bogaci miłosierdziem”.
Zapisy odbywają się do 12 lipca w Domu Katolickim przy
naszej parafii w godzinach od 18.00 do 19.00.
UWAGA: Osoby niepełnoletnie przed dokonaniem zapisu zobowiązane są do odbioru druku deklaracji wyrażającej
zgodę rodziców na udział dziecka w pielgrzymce. Zapis
osoby niepełnoletniej jest możliwy wyłącznie po okazaniu
wypełnionej przez rodziców deklaracji. Jednocześnie informujemy, że w trakcie pielgrzymki zapisy osób niepełnoletnich nie będą możliwe.
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Niech Bóg napełni ich miłością,
która wszystko przetrzyma.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15, pragniemy ogarnąć naszą modlitwą dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę
chrztu Roczek. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom,
ich rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W lipcu swój Roczek obchodzą:

Weronika BORYCKA
Kamil PORZYCKI
Carlota Paloma ŁABUZ
Patryk MAMCARCZYK
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
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Intencje mszalne:

Wspólnota
Czwartek 11 lipca Benedykta, Kaliny
6 00 Śp. Michał Andruszków
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Sp. Maria Ziaja
12 00 Śp. Tadeusz Łopata
18 00 Śp. Maria Kwaśniewska
Piątek 12 lipca Bonifacego, Brunona
6 00 Śp. Teresa Żeglińska
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Zofii i Tadeusza i ich rodziny
12 00 Śp. Franciszek Zieliński
18 00 Śp. Maria Kwaśniewska

Poniedziałek 8 lipca Edgara, Adrianny
6 00 Śp. Wiesława Stanek
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Adam Handzlik
12 00 Śp. Zuzanna Wróbel
18 00 Śp. Maria Kwaśniewska
Wtorek 9 lipca Lukrecji, Sylwii
6 00 Sp. Janina i Franciszek z dziećmi
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Adam Handzlik
12 00 Śp. Konstanty Byrski - 2 rocz. śm.
18 00 Śp. Maria Kwaśniewska

Sobota 13 lipca Kingi, Andrzeja
6 00 O łaskę powołania dla wnuka
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Adam Handzlik
12 00 Śp. Julian Frączek
Śp. Alojzy Tomula
18 00 Śp. Jan - 7 rocz. śm.

Środa 10 lipca Amelii, Olafa
6 00 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże dla Pawła i Ani
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Władysław, Cecylia, Bronisław,
Józef i Wiesław
12 00 Śp. Maria Kwaśniewska
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18 00 Intencje nowenny

Niedziela 14 lipca Stelli, Bonawentury
6 00 Śp. Maria Józefowska
7 30 Śp. Jan Kolasa
Śp. Ludwika i Jan
9 00 Śp. Eugeniusz Gwizdalski - 5 rocz. śm.
10 30 Śp. Maria Kwaśniewska
12 00 Śp. Aleksander Mlak
13 15 Roczek
19 00 Śp. Adam Handzlik

Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Edward BURZEJ, ur. 1946 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Magdalena MAREK, ur. 1936 r., zam. Wadowice, os. XX-lecia
Robert WĄDRZYK, ur. 1976 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Emilia KOTOWIECKA, ur. 1918 r., zam. Wadowice, os. Westerplatte
Marta KONIG, ur. 1914 r., zam. Wadowice, ul. Parkowa
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Ojciec Święty Jan Paweł II często używa określenia, że nadchodzi wiosna Kościoła. Patrząc na różne zjawiska dziejące się wokół nas, a także w Europie czy
świecie, dość trudno zauważyć nam wiosenne znaki. Wierzę jednak, że gdy Papież mówi o wiośnie Kościoła, to słów
tych na próżno nie wyraża i myślę wtedy,
że papieskie słowa odnoszą się powstających wspólnot i ruchów kościelnych.
Gdy mowa jest o parafii to w nauczaniu papieskim najczęściej jawi się ona nie
jako organizacja, lecz jak żywy organizm,
wspólnota. Jak tę wspólnotę ludzko-Bożą
tworzymy? Wiele jest sposobów i metod
na kształtowanie związków międzyludzkich oraz powiązań między ludźmi a Bogiem. Pomocną jest wspólna praca, wspólny odpoczynek, wspólny stół. To są bardzo proste środki, ale niezwykle użyteczne w materii tworzenia wspólnoty.
Z własnego doświadczenia wiem, jak
bardzo budowa kościoła pomaga w scalaniu parafii. Z opowiadań wielu ludzi przypominam sobie, jak budowa domu ugruntowała więzi małżeńskie i rodzinne.
Wspólna praca, czy to na roli, czy w innych zakładach przemysłowych lub biurowych, jest sprzyjającą bazą tworzeniu
więzi międzyludzkich. Wiem też z własnego doświadczenia, jak bardzo wspólny
wysiłek przy remontach, czy to kościoła
czy innego budynku pogłębia wspólnotowość. Ta praca rodzi się z omawiana tematu.
Drugim czynnikiem wspólnotowotwórczym jest odpoczynek, ale nie w pojedynkę, lecz razem. Małżonkowie razem wyjeżdżają. Rodzina razem spędza wolny

czas. Wspólnie przeżywamy kolonie czy
rekolekcje. Jedziemy na wycieczkę czy
pielgrzymkę. Odpoczynek, którego znakiem jest stół biesiadny, sala zabaw. Nigdy dość słów o ważności wspólnych posiłków przy wspólnym stole w tworzeniu
więzi rodzinnych i towarzyskich.
Wiem jak bardzo połączyły mnie z grupami mieszkańców Wadowic różne pielgrzymki. Bardzo bym pragnął podczas
tych wakacji łączyć dzieci poprzez wspólne wycieczki piesze, rowerowe czy autokarowe. Niechby dzieci, które spędzają
wolny czas w naszym mieście spotykały
się w Domu Katolickim we wtorki lub w
czwartki i stamtąd wyruszały na określoną wycieczkę.
Przedkładam tę bardzo ogólnikową wizję, prosząc Matkę Bożą Nieustającej
Pomocy, a także szlachetnych i mądrych
naszych parafian, by pomogli tę ogólnikową koncepcję ukształtować w życiową
formę. Będę się cieszył, jeślibyśmy jeszcze podczas tych wakacji zrealizowali
wspólnotowe zadanie. Zechciejcie się
podzielić swoimi myślami wyrażając je na
piśmie lub przedkładając je w rozmowie
ze mną.
ks. Proboszcz
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Będę wychwalał Boże Miłosierdzie
19 czerwca 2002r. pielgrzymowaliśmy
do klasztoru OO. Kamedułów na Bielany
do Krakowa.
Po drodze wstępujemy tradycyjnie do
Sanktuarium Kalwaryjskiego, by pokłonić
się Pani Kalwaryjskiej i podziękować za
dobroć i opiekę.
19 czerwca są imieniny św. Romualda.
Był on założycielem zakonu Kamedułów.
W tym dniu i jeszcze w ciągu 11 dni w
roku mogą wstępować na teren klasztoru
i kościoła niewiasty. Mężczyźni mogą
wejść w każdym dniu o określonej godzinie.
Klasztor OO. Kamedułów znajduje się
na Srebrnej Górze na Bielanach. Był budowany w latach 1604-1642. Droga prowadzi przez las wzdłuż muru. Mijamy
pierwszy dziedziniec, bramę, wchodzimy
na drugi dziedziniec i stajemy przed imponującym wielkości kościołem zbudowanym na planie krzyża. Dużo malowideł w
bocznych kaplicach. Pod kościołem chowani są kolejni zakonnicy. Napisy zawierają: imię, nazwisko, rok urodzenia, przejęcia sukni klasztornej i śmierci. Ojcowie
Kameduli są zakonem pustelniczym. Obecnie w Pustelni jest 7 zakonników. Każdy
mieszka w osobowym domku nazywanym
eremem – dlatego nazywa się ich również eremitami. Prowadzą surowy, wstrzemięźliwy i milczący tryb życia. Każdego
dnia wieczorem oddają chwałę Bogu recytując psalm „Z głębokości wołam do
Ciebie, Panie.” Wokół domków prowadzone są ogródki, w których prowadzone są
uprawy. Wszystko jest bardzo zadbane,
skoszone trawniki na dziedzińcach, ławki
dla pielgrzymów, dostęp do wody, toalety. -4-

Przed bramą można przeczytać historią
klasztoru. Przytoczę końcowe słowa, bo
są bardzo pouczające i prawdziwe.
-„Pustelnia nasza stanowiła zawsze
przystań dla tych, którzy zmęczeni bałaganem świata przychodzili tutaj, aby znaleźć się w obliczu Boga, aby rozważać
swoją udrękę i niedoskonałość, aby w ciszy naszej, naszego spokoju czerpać otuchę do walki z ziemskimi utrapieniami.
Abyś zyskał ją i ty zadumany przed historią – zabłąkany przechodniu”Niezwykłym momentem było to, że ks.
Prałatowi udało się uzyskać (po długich
rozmowach) pozwolenie na odprawienie
mszy św. Nie była to rzecz codzienna.
Ks. Jakub Gil odprawił mszę św. po drugiej stronie głównego ołtarza. Modliliśmy
się w różnych intencjach, we własnym
imieniu jak również w imieniu tych, którzy z różnych powodów nie czynią tego.
Dziękowaliśmy i polecaliśmy ich Boskiej
opiece. Przepełnieni niezwykłą cisza, spokojem tego miejsca i zaczerpniętą otuchą
do dalszego życia wracaliśmy do Krakowa.
Jedziemy do klasztoru SS Norbertanek
na Zwierzyńcu. Mijamy dziedziniec z
wyślizganymi „kocimi łbami”. Wchodzimy do przyklasztornego kościoła pw św.
Jana Chrzciciela. Kościół nieduży, bardzo piękny o bogatym wystroju. Zwracamy uwagę na relikwiarz bł. Bronisławy,
która była Norbertanką i żyła w XIII w.
Błogosławiona Bronisława miała wielu
czcicieli w dawnych czasach i dzisiaj również wyprasza liczne łaski ludziom mającym różne kłopoty i cierpienia, jeśli ją usilnie proszą. O św. Norbercie założycielu

zakonu, o życiu Sióstr Norbertanek, ich
regule, obowiązkach opowiedziała nam
s. Dorota.
Kolejnym etapem naszej pielgrzymki są
Łagiewniki. Tutaj znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Głównym
przesłaniem tegorocznej pielgrzymki
Ojca Świętego do naszej Ojczyzny będzie Miłosierdzie Boże, a centralnym momentem konsekracja bazyliki w Sanktuarium w Krakowie w Łagiewnikach,
skąd wyszło wielkie orędzie o Bożym
Miłosierdziu, które Chrystus przekazał za
pośrednictwem Siostry Faustyny. Odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia,
oddaliśmy część relikwiom Św. Faustyny. Potem słuchaliśmy słów o Siostrze
Faustynie. Opowiadała młoda siostra pochodząca ze Słowacji doskonale mówiąca po polsku. Kult Bożego Miłosierdzia
rozszerzył się już na cały świat.
I tutaj doznaliśmy czegoś niezwykłego. Spotkaliśmy Wielkiego Budowniczego świątyni Bożego Miłosierdzia Ks. Prałata Michała Rapacza. Dzięki niemu mogliśmy się dowiedzieć dużo więcej o hi-

storii i przebiegu prac. Pracuje się tutaj
dzień i noc. Weszliśmy na budowę do części górnej świątyni. Świątynia jest ogromna, nowoczesna o niespotykanych kształtach. Po wejściu do środka zaparło nam
dech, otworzyliśmy usta ze zdumienia. To
było niesamowite przeżycie. Byliśmy tu i
teraz w samym środku historii tej budowli
(wokół pracujący ludzie) Ksiądz Rapacz
opowiedział nam jak będzie wyglądać
główny ołtarz, co będzie się znajdowało w
oknach. Wieża zbudowana obok świątyni
ma 77m wysokości. Wciąż rozmawiamy
– padają pytania i odpowiedzi. Temat jest
niewyczerpany, a czas nieubłagany – pora
wracać. Serdecznie dziękujemy Ks. Prałatowi. Jeszcze raz spoglądamy na wszystkie obiekty.
W drodze powrotnej Ks. Prałat Jakub Gil
podsumowuje naszą pielgrzymkę. Jesteśmy
bardzo zadowoleni, że tak wielu doznaliśmy wrażeń i tak wiele zobaczyliśmy, śpiewamy pieśni. Do Wadowic docieramy
przed zachodem słońca.
uczestniczka Helena Jaglarz

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 * Mt 9, 18-26
Wtorek: Oz 8, 4-7. 11-13 * Mt 9, 32-37
Środa: Oz 10, 1-3. 7-8. 12 * Mt 10, 1-7
Czwartek: Prz 2, 1-9 albo Dz 4, 32-35 * Mt 19, 27-29
Piątek: Oz 14, 2-10 * Mt 10, 16-23
Sobota: Iz 6, 1-8 * Mt 10, 24-33
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