Nasze sprawy
Nasza pomoc
Nasza parafia serdecznie
odpowiedziała na apel Caritas Polski, aby kupić od
naszych rolników zboże
i przesłać je dla głodujących. W niedzielę
30.06 zebraliśmy na ten cel 3.170 zł. Sumę
tę przekazaliśmy do centrali naszej krakowskiej Caritas. Ofiarodawcom w imieniu tej pięknej akcji składam serdeczne
Bóg zapłać.

Wciąż malujemy
Praca nad polichromią
w kaplicy Ukrzyżowania
trwa już dwa miesiące. Ta żmudna praca
dobiega końca. Tematyką malowidła tej
kaplicy jest osiem adhortacji Ojca Świętego. Adhortacje są to papieskie dokumenty
dotyczące prawd wiary i moralności nie
mające rangi encykliki. W niedzielę 7.07
złożyliście na ten cel ofiarę 10.665zł. Sedeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom,
którzy potrafią się dzielić.

Pielgrzymujemy
1. 30 lipca - wtorek, godz. 7.00 – Zakopane, Bachledówka. Koszt 15zł.
2. 5 i 6 sierpnia – poniedziałek, wtorek, godz. 4.00 – Góry Stołowe, Wambierzyce.
Koszt 80zł.
3.13 sierpnia – wtorek, godz. 14.00 Kalwaria – Pogrzeb Matki Bożej. Koszt 5zł.
4. 18 sierpnia – niedziela, godz. 4.00 Kraków – Błonia. Pielgrzymka Ojca Św.
Koszt 10zł.
5. 19 sierpnia – poniedziałek, godz. 7.00 Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymka
Ojca Świętego. Koszt 5zł.
6. 24 i 25 sierpień – sobota i niedziela godz. 4.00 – Lednica i Licheń. Koszt 80zł.
7. 27 sierpień – poniedziałek, godz. 7.00 – Podhale, śladami śp. ks. Tischnera.
Koszt 15zł.
Dnia 16-go każdego miesiąca o godz. 21.00 stajemy do Apelu Maryjnego.
Poprzez Maryję zawierzamy Bogu sprawy Ojca Świętego i nasze.
Częstochowa - wyjazd godz. 15.30,
przyjazd ok. 24.00, koszt 25,- zł
Wadowice - Bazylika godz. 20.30
W naszych domach - modlitwa rodzinna o godz. 21.00
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

PROROKA IZAJASZA:
Iz 55, 10-11
Skuteczność Słowa Bożego..

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 8, 18-23
Oczekujemy chwały..

Ziarnem jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus,
każdy kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

EWANGELIA:
Mt 13, 1-9

Przypowieść o siewcy.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet
zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł,
a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi
słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna]
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły,
bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA
Ziarnem jest Słowo Boże. Ziarno siane
przez Chrystusa nie ma żadnych defektów. Problem dotyczy gleby. To ona jest
albo nieprzygotowana, albo za płytka albo
zajęta już przez kogoś innego. Ziarno jest
dynamiczne, chce wzrastać niezależnie od
rodzaju odbiorcy. W nas jednak tkwi sła-

bość. Na Słowo Boże czytane każdej niedzieli musimy być przygotowani. Ważne
jest więc nie to do jakiego kościoła chodzimy i na czyją Mszę ale z czym przychodzimy i czy jesteśmy nastawieni na
rozwój. Bądźmy taką glebą dzisiaj by
w nas spełniły się dobre słowa dzisiejszej
liturgii.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.07.2002 r.
1. Dzisiaj wyruszyła z naszego miasta
XVII piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Bierze w niej udział około 700 pątników.
W piątek wieczorem, po przebytych trudach pielgrzymich, będziemy ich witali
w naszym mieście. W tym dniu o godz.
6.30 pojedziemy autokarami do Częstochowy, aby ich tam przywitać.
2. We wtorek jest Uroczystość MB
Szkaplerznej. Na Górce u oo. Karmelitów
msza św. o godz. 10.30. Natomiast w naszej Bazylice, z okazji dnia papieskiego odprawimy mszę św. o Matce Bożej z Góry
Karmel o godz. 18.00, na którą zwłaszcza
zapraszamy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Natomiast na apel do bazyliki
w tym dniu zapraszamy na godz. 20.30.
3. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy ten
okres, by znalazło się właściwe miejsce na
Mszę Św. niedzielną, codzienną modlitwę
oraz pomoc człowiekowi.
4. Wielu ludzi przygląda się wciąż zasłoniętej kaplicy Ukrzyżowania. W najbliższym czasie po dokończeniu nałożenia polichromii – ta kaplica jeszcze lepiej będzie

mogła służyć wiernym.
5. 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. Będzie to tak zwane Toronto
w Wadowicach. Prosimy wiernych, zwłaszcza mieszkających na rynku o wielką cierpliwość i ofiarność w noc z soboty na niedzielę 27-28 lipca. W Forum weźmie udział
ok. 2000 młodych ludzi z całej Polski, a również z zagranicy: ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, a także z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Francji. Liczymy na to, że nie zabraknie również młodzieży z ziemi wadowickiej.
6. W najbliższą sobotę i niedzielę pragniemy pielgrzymować do Gietrzwałdu
i św. Lipki. Koszt przejazdu wynosi 100zł.
7. Zachęcamy naszych parafian, aby
wzięli udział w mszy św. odprawianej Ojca
Świętego na Błoniach krakowskich w niedzielę 18 sierpnia, lub w pobliskiej Kalwarii
w poniedziałek 19 sierpnia. Trzeba się zapisać w zakrystii lub w kancelarii do końca
lipca, żeby otrzymać bilety wstępu.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

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

Jacek Paweł KRĘCIOCH, syn Władysława i Władysławy z d. Targosz,
zam. Wadowice ul. Sadowa 6 i Magdalena Anna LENIK, córka Stanisława i Barbary z d. Klaczak, zam. Andrychów, ul. Lenartowicza 18/58
Grzegorz Jarosław WINIARSKI syn Henryka i Haliny z d. Filek zam.
Wadowice Os. Pod Skarpą 5/39 Lidia ROSPOND córka Andrzeja i Marii
z d. Porzycka zam. Wadowice, ul. Zaskawie 1
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Niech Bóg napełni ich miłością,
która wszystko przetrzyma.
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Intencje mszalne:

Czwartek 18 lipca Kamila, Szymona
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

6 00
7 00
8 00
12 00
18 00

Śp. Edward Burzej
Śp. Maria Józefowska
Sp. Maria i Antoni Płonka
Śp. Karol i Tadeusz
Śp. Aleksander Mlak

Piątek 19 lipca Marcina, Wincentego
Wspomnienie św. brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika

6 00
7 00
8 00
12 00
18 00

Poniedziałek 15 lipca Dawida, Henryka
Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana

6 00
7 00
8 00
12 00
18 00

Śp. Kazimierz i Bronisława Sękowscy
Śp. Maria Józefowska
Śp. Adam Handzlik
Śp. Jan Bryndza i Genowefa córka
Śp. Aleksander Mlak

Sobota 20 lipca Małgorzaty, Czesława
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta

6 00
7 00
8 00
12 00
18 00

Wtorek 16 lipca Marii, Eustachego
6 00 Sp. Tadeusz Łopata
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Julia, Franciszek, Magdalena
12 00 Śp. Karol i Filomena
18 00 Śp. Aleksander Mlak

Śp. Tadeusz Łopata
Śp. Maria Józefowska
Śp. Józef Seremet - 15 r. śm.
Śp. Czesław Byrski
Śp. Zofia Bandoła - 1 r. śm.

Niedziela 21 lipca Dalidy, Wawrzyńca
6 00 Śp. Teresa Żeglińska
7 30 Śp. Maria Józefowska
9 00 Śp. Aleksy Bojęć
Śp. Jadwiga Zając
10 30 Śp. Maria Kwaśniewska
12 00 Śp. Adam Handzlik
13 15 Chrzty
19 00 Śp. Tadeusz Łopata

Środa 17 lipca Jadwigi, Bogdana
6 00 Śp. Edward Burzej
7 00 Śp. Maria Józefowska
8 00 Śp. Adam Handzlik
12 00 Śp. Szymon i Maria
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18 00 Intencje nowenny

Pożegnaliśmy:

Śp. Maria i Anna
Śp. Maria Józefowska
Śp. Teresa Żeglińska
Śp. Jan Matusik
Śp. Aleksander Mlak

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

Helena HANDZLIK, ur. 1909 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Stanisława HYZIŃSKA, ur. 1924 r., zam. Wadowice, Pl. Obr. Westerplatte
Tadeusz PAWLIK, ur. 1920 r., zam. Wadowice, ul. Karmelicka
Zofia PĘCZEK, ur. 1920 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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W oczekiwaniu na Najlepszego Ojca
e) 18 maja w dniu urodzin zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II. Takich szkół w Polsce jest już przeszło 200. Do Wadowic w tym
dniu przybyło przeszło 500 przedstawicieli
sześćdziesięciu szkół z różnych stron Polski, których patronem jest obecny Papież.
Przywieźli ze sobą piękne emblematy. Z ich
części sporządziliśmy wystawę znajdującą
się obecnie w kaplicy Świętej Rodziny. Dzięki
życzliwości i współpracy wielu urządziliśmy
dla nich piękne spotkanie nie tylko w kościele, ale również w domu kultury jak i w hotelu
wojskowym przy smacznym stole.
Wspomnieć należy również, że ten dzień
stał się okazją do zainicjowania pomocy stypendialnej dla uczącej się młodzieży. Z okazji Pierwszej Komunii Świętej rodzice tych
dzieci złożyli na cel pomocy stypendialnej
2000 zł.
Trzeba również podkreślić, iż pontyfikat
Naszego Rodaka jest natchnieniem do wielu dzieł charytatywnych w naszym mieście.
Należy w tym miejscu skłonić czoła w wielkim hołdzie dla pracy charytatywnej różnym instytucjom samorządowym, państwowym jak i różnym fundacjom i towarzystwom niosącym potrzebującym pomoc.
Działalność charytatywna naszej parafii,
a także zakonów męskich i żeńskich znajdujących się w obrębie naszej parafii jest
wielka.
Niesiona pomoc ludziom biednym poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej
i inne stowarzyszenia – jest w naszym mieście bardzo pozytywnie dostrzegana
i z wielką wdzięcznością przyjmowana. Zespół Charytatywny naszej parafii co miesiąc

Za pięć tygodni - jak Bóg da - spotkamy
się na ojczystej ziemi z naszym rodakiem
Janem Pawłem II. Będzie to już IX pielgrzymka Ojca Świętego do własnej ojczyzny. Tym razem, z powodów dla nas zrozumiałych, Ojciec Święty spotka się z Polską w jej dawnej stolicy Krakowie. Przez
siedemdziesiąt cztery godziny będzie przebywał w swej ojczyźnie. Od piątku wieczorem 16 sierpnia do poniedziałku 19 sierpnia. Łagiewniki, Błonia krakowskie i Kalwaria. Z krakowskich Błoń Ojciec Św. pragnie skierować orędzie o Miłosierdziu Bożym Urbi et Orbi – miastu i światu. Polsce
i wszystkim kontynentom. Bóg jest bogaty
w miłosierdzie. Ono przewyższa wszelkie
zło. Miłosierdzie jest ponad złem.
Nasza obecność przy Papieżu na Jego
pielgrzymim szlaku będzie świadectwem
uwielbienia Boga i hołdu złożonemu Największemu Synowi ziemi polskiej.
W Wadowicach wykorzystujemy różne
momenty z historii naszego Papieża. Rocznice Jego urodzin, chrzcin, matury, święceń kapłańskich, konsekracji biskupich,
wyboru na stolice apostolską – stają się dla
nas motywem do różnorakich duszpasterskich działań.
Wspomnijmy, że z okazji 82 rocznicy
urodzin Ojca Św. zrealizowaliśmy następujący program:
a) w sobotę 11 maja była piesza pielgrzymka z Wadowic do Kalwarii,
b) w tym czasie odbyliśmy 12 dniową
pielgrzymkę dwoma autokarami do Rzymu,
c) 16 maja na Jasnej Górze odbyło się
nasze apelowe czuwanie,
d) w Bazylice w tym dniu również bardzo wielu parafian uczestniczyło w Apelu
Jasnogórskim,
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(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

dać w ręce wędkę. Przekazać mądry sposób
na życie.
Gdy czytam i słucham, że w papieskich
Wadowicach za mało Papież jest natchnieniem do dobra – zastanawiam się ile ten, który to pisze albo mówi zrealizował wokół siebie piękna, którego natchnieniem jest Papież. Myślę również, że w naszych Wadowicach każdy człowiek i każda instytucja powinna, na swój właściwy sposób odczytać
orędzie Ojca Św. W sposób właściwy sobie
powinny odczytać różne zakłady pracy,
szkoły, szpital, sąd, samorząd
miejski i starostwo, parafie.
Niech wszyscy realizują piękno,
którego natchnieniem jest Papież według własnej powinności
i tożsamości.
Dobrze jest, gdy Papież Jan
Paweł II jest bodźcem do pogłębionej modlitwy. Również wspaniale jest, gdy tenże Papież jest
natchnieniem do tworzenia dzieł
kultury, wyrażonych na różny sposób: napisanych, wyrzeźbionych,
przedstawionych, wyśpiewanych.
Trzeba o naszym Papieżu mówić do Boga
w skrytości serca, lecz także głosić piękno
tego pontyfikatu i na dachach – publicznie
– przez telewizję, radio, gazetę, książkę.
Wszystkie środki komunikacji społecznej.
Bałbym się określenia jedynego sposobu
uczczenia naszego Papieża, a poprzez Niego Boga Najwyższego. Bogactwo sposobów
i różnych dróg realizacji hołdu Papieżowi
staje się wielką potrzebą naszych dni.
Bogu uwielbienie a ludziom chwała,
a zwłaszcza ludziom z Wadowic za realizowanie licznych możliwości uczczenia
Papieża.

wspiera potrzebujących sumą około 2.500 zł.
Korzystają z niej biedne rodziny
z Wadowic. Ileż ubrania, butów, i innego przyodziewku przechodzi poprzez ręce pań z Zespołu Charytatywnego w ręce potrzebujących. Trzeba z wdzięcznością wspomnieć o
kuchni św. Brata Alberta, Domu Samotnej
Matki, Domu Starości prowadzonych przez
siostry Albertynki, a także Domu dla Niepełnosprawnych kierowanego przez siostry Nazaretanki.
Jestem świadomy, że nie wymienię ani dzieł prowadzonych przez
parafię św. Piotra, bo to nie jest
zakres mojej pracy, ani też różnych dzieł prowadzonych przez
inne grupy ludzi. Wiem, że to
dobro charytatywne realizowane w Wadowicach jest ogromne. Jest się czym pochwalić. Nie
po to, żeby wpaść w ograniczającą pychę, lecz aby jeszcze bardziej pobudzać się do dobrego.
A jednak pomimo tego, jeśli
ktoś narzeka, że w Wadowicach mało
się pomaga ludziom potrzebującym, to ma rację, gdyż różnorakiej biedy jest coraz więcej. Jednocześnie trzeba takiemu malkontentowi powiedzieć, że nie wystarczy narzekać.
Trzeba tworzyć kręgi ludzi, które będą wyzwalały dobro. Na pewno wielkim mankamentem naszej pracy charytatywnej jest fakt,
że jest to leczenie objawowe a nie przyczynowe. Widzimy skutki biedy i im staramy się
pomóc. Natomiast bezsilni jesteśmy wobec
dramatycznego wyzwania – jak zaradzić przyczynom różnych bied ludzkich, takich jak:
bezrobocie, alkoholizm, rozwiązłość itp.
Przecież w pracy charytatywnej chodzi o realizowanie zasady, żeby nie dawać rybki, ale

Ks. Proboszcz
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Śladami Wielkiego Filozofa (cz. 1)
grzymkę do Ojczyzny.
Matce Bożej Makowskiej polecamy rodziny naszej parafii i wszystkie trudne sprawy naszych rodzin, prosząc Ją o pomoc i
opiekę.
W drodze do Nowego Targu zatrzymujemy się na Obidowej- „ Piątkowa Góra”
i nawiedzamy drewniany kościółek pw.
Św. Krzyża odbudowany po pożarze i konsekrowany przez ks. kard. F.Macharskiego 9 czerwca 2002r. Wkrótce jesteśmy na
miejscu.
Kroki nasze kierujemy do jednego z najstarszych kościołów na Podhalu – do kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Wnętrze tego kościoła jest pięknie odnowione i bogate w różne zabytki. Ks. Proboszcz tej parafii z pasją i znawstwem historii sztuki sakralnej opowiada o dziejach
tej świątyni i cennych obrazach znajdujących się tam. Jego również prosimy, aby
przybliżył nam osobę nieżyjącego już ks.
prof. Józefa Tischnera. Opowiada jak bliskie i serdeczne były związki ks. Tischnera z góralami, a także o podejściu Jego do
każdego człowieka.

W piękny, słoneczny poranek pierwszej soboty lipca wyruszamy na pielgrzymkę śladami śp.ks. prof. Józefa Tischnera – a więc na Podhale.
Rozpoczynamy pielgrzymkę modlitwą
o szczęśliwą podróż dla pielgrzymów, dla
dzieci powracających z kolonii, a także
miłosierdziu Bożemu polecamy ofiary
ostatnich katastrof drogowych.
Trasa wiedzie przez Maków Podhalański, jak więc nie wstąpić do Matki Bożej
Makowskiej – Patronki Rodzin. Cudowny obraz Matki Bożej w tym Sanktuarium cieszy się wielkim kultem od końca XV wieku. Szczególne nabożeństwo
do Matki Bożej Makowskiej miał również metropolita krakowski kard. Karol
Wojtyła. Przed tym obrazem prosił Matkę
Bożą o pomoc w załatwieniu b. trudnej
sprawy (aby z procesją Eucharystyczną
ówczesne władze pozwoliły wyjść
z Wawelu na Rynek krakowski). Prośba
ta została wysłuchana. Jemu to po kilku
latach przypadł zaszczyt koronowania
Cudownego Wizerunku Matki Bożej na
Błoniach krakowskich, gdy jako Następca św. Piotra odbywał pierwszą piel-

ciąg dalszy w następnym numerze

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:
Jagoda Julia SZEWCZYK, córka Piotra i Agnieszki
Nikodem Dawid BŁACHOWSKI, syn Gerarda i Patrycji
Karolina Agnieszka WACŁAWSKA, córka Łukasza i Magdaleny
Kamil Mateusz WICHER, syn Sławomira i Sylwii
Natalia Wiktoria KOZŁOWSKA, córka Macieja i Małgorzaty
Kamil Kuba ZIĘCINA, syn Janusza i Magdaleny
Gabriela Barbara HUBER, córka Jana i Renaty
Paulina Magdalena SMAGŁO, córka Leszka i Eweliny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Chrzest Św.:
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