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Nasze sprawy
<>   XVII pielgrzymka
Od zeszłej niedzieli 14 lip-

ca do ostatniego piątku, sze-
ściu kapłanów przewodni-
czyło w pieszej pielgrzymce

z domu Ojca Świętego do Domu Matki Ja-
snogórskiej. W piątek 19 lipca z wielką ser-
decznością witaliśmy przeszło siedmiuset
pielgrzymów w mieście papieskim.

<>   Św. Krzysztof
Dzisiaj, po mszach św. ministranci kwe-

stują na rzecz pomocy w zakupie samocho-
dów dla misjonarzy. Misjonarze dzięki
otrzymanym pojazdom mogą dużo lepiej
wypełniać swoje zadania: „Misjonarz i do-
bry samochód, to jakby 3 misjonarzy wię-
cej” – w ten sposób również w naszym
imieniu dzielą się wiarą, głoszą Chrystusa,
pomagają biednym, chorym, rozwijają
szkolnictwo i szpitale.

Proszę o zachęcenie innych kierowców
do przyłączenia się do Akcji św. Krzyszto-
fa – ofiara 1 grosza 1 km jazdy.

Projekt, ażeby uczynić zmarłego tragicz-
nie w Polsce w wypadku samochodowym
ks. abp Alan de Lastic z Indii – „pojazdem
medycznym”, który nosiłby jego imię, jest
piękny i szlachetny. O. Marian Żelazek, mi-
sjonarz w Indiach, pracujący wśród trędo-
watych, potrzebuje nowego pojazdu, coś w
rodzaj ambulansu. Na nowym mogliby
umieścić napis, upamiętniający Arcybisku-
pa  i że jest to dar polskich kierowców.

<>   Remont ołtarza św. Józefa
We wtorek 16 lipca pracownia konser-

watorska P. Kozieła w Krakowie rozpoczęła
pracę nad odnowieniem ołtarza św. Józe-
fa. Żmudna, konserwatorska  praca potrwa
do końca września. Na jego miejscu ułoży-
liśmy znaki Papieża: Jego portret, oraz fo-
tel, na którym siedział Ojciec Św. podczas
pielgrzymki do Wadowic w 1999r.

<>   Błonia krakowskie, Kalwaria
W naszej parafii wyjątkowo przedłużyli-

śmy do końca lipca zapisy na spotkanie
z Ojcem Świętym na Błoniach krakowskich
oraz w Kalwarii. Dotychczas do Krakowa
zapisało się 250 osób, natomiast do Kal-
warii 40 osób. Papież nie może do Wado-
wic przybyć – Wadowiczanie są tam gdzie
ich Rodak.

<>   Forum młodych
Wielka wdzięczność należy się Wspólno-

cie Emmanuel za zorganizowanie w najbliż-
szy piątek i niedzielę spotkania młodych na
rynku wadowickim. Tegoroczne hasło
światowego dnia młodzieży: „Jesteście
światłością świata. Jesteście solą ziemi.” –
jest skierowane do każdego młodego miesz-
kańca ziemi wadowickiej.

 Projekt ten prowadzi
i realizuje MIVA Polska.

Zebrane dziś pienią-
dze prześlemy na adres MIVA Polska –
środki transportu dla misjonarzy.

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
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Udajemy się w dalszą drogę – do Dębna.
Jest to niewielka wieś położona w pobliżu
Zalewu Czorsztyńskiego. Dębno znane jest
dzięki stojącemu tam drewnianemu
kościółkowi z końca XV wieku.

Kościół nosi imię św. Michała
Archanioła. Jak większość zabytkowych
kościołów na Podhalu ten również jest
zamknięty dla zwiedzających, jednak po
chwili wypoczynku w cieniu starych dr-
zew rosnących w otoczeniu kościoła, kor-
zystamy z możliwości wejścia do niego,
gdyż odbędzie się tam ślub. Po krótkiej
modlitwie rozglądamy się w niewielkim
wnętrzu i zachwycamy się zabytkową
polichromią, pokrywającą stropy, ściany
i część sprzętów, urzeka ona bogactwem
kolorów i motywów ornamentyki.
W ołtarzu głównym jest tryptyk: pośrodku
Matka Boża z Dzieciątkiem, po bokach św.
Michał z mieczem i wagą oraz św. Katar-
zyna Aleksandryjska, w przedsionku
kościoła znajdują się stare chorągwie i fe-
retrony.

Udajemy się w dalszą drogę – do Mani-
ów. Wieś ta, domy mieszkalne i zabudo-
wania gospodarcze, została przeniesiono
z terenu, który został przeznaczony pod za-

porę Czorsztyńską i zalany, są w dość zwar-
tej zabudowie, a nad nimi góruje duży
kościół. Z historii kościoła dowiadujemy się,
że został on ufundowany przez Polonię
amerykańską, kanadyjską i australijską
wywodzącą się z Podhala.

Kościół pw. św.Mikołaja i Matki Bożej
Królowej Kościoła posiada pięknie
wykończoną i wyposażoną część górną
i dolną. Obrazy i ołtarze przeniesione ze sta-
rego kościoła zostały wkomponowane
w nowe wnętrza. Przy kościele tym jest pro-
wadzony całoroczny Ośrodek Rekolekcyjny

Ostatnim miejscem naszej wędrówki po
Podhalu są Kluszkowce.Tam na wzniesie-
niu znajduje się kościół, którego gospodar-
zami są Ojcowie Karmelici. Kościół pw.
Matki  Bożej Częstochowskiej i św. Rafała
Kalinowskiego, których obrazy znajdują się
w głównym ołtarzu, rozdzielone Chrystu-
sem Ukrzyżowanym. W postaci
Ukrzyżowanego Jezusa wyróżniają się nie
proporcjonalnej wielkości dłonie i stopy.
Zastanawiamy się nad symboliką tych stóp
i dłoni. Modlimy się, rozważając tajemnice
chwalebne różańca, dziękując za wszelakie
dobro jakie było nam dane w dniu dzisie-
jszym. Anna i Władysław Brańkowie

(ciąg dalszy ze str. 5)

Klaus Metzger-Beck

SŁOWEM:
Zamiast gniewać się na nieprzyjaznego

człowieka, który posiał złe nasienie mię-
dzy dobre, możemy się uczyć od niego.
Możemy tam, gdzie inni posiali złe nasie-
nie, posiać dobre. Również „nieprzyjazny
człowiek” nie od razu to zauważy i podob-
nie jak wzejdzie ziarno nienawiści i prze-
mocy, wzejdzie też i urośnie ziarno miłości

i życzliwości. Nie powinniśmy pozwolić, by
bez przeszkód pleniły się w nas chwasty.
Powinniśmy na roli naszego życia, na któ-
rej wschodzą różne chwasty, siać dobre
ziarno. Wybór dobrego ziarna jest wielki.
Nie narzekajmy zatem z powodu chwastów,
lecz dbajmy o dobre rośliny, które czynią
życie bogatszym. A możemy być pewni, że
zbierzemy dobry plon.

Zapowiedzi:

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI MĄ-
DROŚCI:
Mdr 12, 13.16-19

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej
słabości

Dobroć Boga dla ludzi

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

EWANGELIA:

Mt 13, 24-43    Przypowieść o chwaście wśród zboża

Rz 8, 26-27

 Oto słowo Pańskie.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie po-
dobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.

Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwa-
stu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypu-
ściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza

przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego na-
sienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?

Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.
Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i ze-
brali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast

nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść
aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-

pierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego
spichlerza.

Rafał Marcin CIĘŻAREK syn  An-
drzeja i Elżbiety z d. Jaskulska zam.
Gdów 368 Aneta Katarzyna WOJ-
TYŁKO córka Zdzisława i Zofii z d.
Wajdzik zam. Wadowice, Os. Pia-
stowskie 59

Andrzej SUWAJ syn  Antoniego
i Weroniki z d. Adamek zam. Jaworz-

no, ul. Szczakowska 4/317 Dorota Jó-
zefa KUPIEC córka Jana i Heleny
z d. Adamek zam. Wadowice, ul. Iwań-
skiego 58
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Intencje mszalne:

Poniedziałek 22 lipca  Magdaleny, Marii
Wspomnienie św. Marii Magdaleny

 6 00 Śp. Jan Matusik
 7 00 Śp. Maria Józefowska
 8 00 Z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała

dla Anieli, Juliana i Stanisława
 12 00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
 18 00 Śp. Maria Kwaśniewska

Wtorek  23 lipca   Bogny, Brygidy
Święto  św. Brygidy,

zakonnicy, patronki Europy
  6 00 Śp. Tadeusz Łopata
  7 00 Śp. Maria Józefowska
  8 00 O bł. Boże dla Pawła w 18 r.urodzin
 12 00 Śp. Antoni i Maria Cholewka
 18 00 Śp. Wiesława Staniek

Środa  24 lipca    Kingi, Krystyny
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

  6 00 O zdrowie i bł. Boże dla Krystyny i jej rodziny
  7 00 Śp. Maria Józefowska
  8 00 O zdrowie i bł. Boże ks. Proboszcza

od Honorowej Straży Serca Jezusowego
12 00 Śp. Wiesława Staniek

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

 18 00 Intencje nowenny

Czwartek 25 lipca    Jakuba, Krzysztofa
Święto św. Jakuba Apostoła

oraz św. Krzysztofa
  6 00 Śp. Wiesława Staniek
  7 00 Śp. Maria Józefowska
  8 00 Sp. Adam Handzlik
 12 00 Śp. Edward Knapik - 2 r.śm.
 18 00 Dziękczynna za 10 lat małżeństwa

Anny i Krzysztofa Foszman

Piątek 26 lipca    Anny, Joachima
Wspomnienie świętych Joachima i Anny,

Rodziców NMP
  6 00 Śp. Edward Burzej
  7 00 Śp. Maria Józefowska
  8 00 Śp. Franciszek Nogala - 9 r.śm.
12 00 Śp. Anna Kuźma
18 00 Śp. Edward Góral - 1 r.śm.

Sobota 27 lipca   Julii, Natalii
  6 00 Śp. Edward Burzej
  7 00 Śp. Maria Józefowska
  8 00 Śp. Tadeusz Łopata
12 00 Śp. Czesław Byrski
18  00 Śp. Karol Romek

Niedziela 28 lipca    Innocentego, Wiktora
  6 00 Śp. Julian Woźniak - 11 r.śm.
  7 30 Śp. Anna Burzej
  9 00 Śp. Władysław Nogala i Anna
10 30 Śp. Maria Józefowska
12 00 Śp. Wanda Suska - 4 r.śm.
13 00 O zdrowie i bł. Boże dla Piotra w 18 r.urodzin
19 00 Śp. Wiesława Staniek

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.07.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

1. Patrona kierowców – św. Krzyszto-
fa jest w czwartek, ale już dzisiaj po każdej
mszy świętej - modląc się o szczęśliwą jaz-
dę - poświęcamy samochody. Ministranci
kwestują na rzecz pomocy w zakupie sa-
mochodów dla misjonarzy. Kultura na jezd-
ni, która wyraża się także w przestrzeganiu
znaków drogowych, jest obowiązkiem
moralnym każdego chrześcijanina. Grzeszy
ten, kto używając napojów alkoholowych
kieruje pojazdem, oraz kto świadomie ła-
mie przepisy drogowe.

2. Czas letni to okres intensywnej pra-
cy rolników przy żniwach. Pamiętajmy
o ich mozolnej pracy. Na różny sposób sta-
rajmy się im pomagać, a także szanować
ich pracę. Miejmy we czci chleb, bo na nie-
go trzeba ciężko pracować. Naszą modli-
twę na Nowennie do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 17.30
ofiarujemy w intencji rolników.

3. We wtorek 23.07 zapraszamy na pie-
szą wędrówkę dzieci. Trasa: Wadowice -
Księży Las - Łysa Góra - Ponikiew. Zbiór-
ka w kaplicy domu parafialnego o godz.
8.30. Zakończenie około godz. 14.00.

4. W czwartek w dzień św. Jakuba
i Krzysztofa mszę św. o godz. 12.00 będzie
odprawiało więcej kapłanów w intencji
Światowego Dnia Młodzieży, który odbę-
dzie się w najbliższą sobotę i niedzielę
w Toronto. W naszej bazylice oraz na ryn-
ku w te dni będzie tzw. „Toronto w Wado-
wicach”. Młodzież wadowicką zapraszamy
do udziału w spotkaniach. W przyszłą nie-
dzielę porządek mszy św. będzie taki jak
w każdą niedzielę z wyjątkiem mszy o godz.
13.15, którą będzie sprawował ks. kard.
Franciszek Macharski o godz. 13.00.

5. Spotkanie Straży Honorowej Serca
Bożego odbędzie się w czwartek o godz.
16.30.

6. W piątek jest wspomnienie Św. Jo-
achima i Anny – rodziców Najświętszej
Maryi Panny i dziadków naszego Zbawi-
ciela. Wyrazem naszej chrześcijańskiej kul-
tury jest cześć i szacunek oraz pomoc lu-
dziom starszym.

7. 30 lipca we wtorek o godz. 7.00 piel-
grzymujemy do Zakopanego. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 15 zł. Można
się zapisywać.

Pożegnaliśmy:
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Jan BUCKI, ur. 1919 r., zam.Wadowice, ul. Mickiewicza

<> 30.07 - wtorek, godz. 7.00 – Zakopane, Bachledówka. Koszt 15zł.
<> 5 i 6.08 - poniedziałek, wtorek, godz. 4.00 – Góry Stołowe, Wambierzyce.
      Koszt 80zł.
<> 13.08 - wtorek, godz. 14.00 Kalwaria – Pogrzeb Matki Bożej. Koszt  5zł.
<> 18.08 - niedziela, godz. 4.00 Kraków – Błonia. Pielgrzymka Ojca Św.
      Koszt 10zł.
<> 19.08 - poniedziałek, godz. 7.00 Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymka Ojca Św.
      Koszt 5zł.
<> 24 i 25.08 - sobota i niedziela godz. 4.00 – Lednica i Licheń. Koszt 80zł.
<> 26.08  - poniedziałek godz. 7.00 – Podhale, śladami śp. ks. Tischnera. Koszt 15zł.

Zapraszamy na pielgrzymki
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Śladami Wielkiego Filozofa (cz.I1)
W prezbiterium obok głównego ołtarza

z obrazem św. Katarzyny, znajduje się na-
jstarszy w Polsce obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z gruszką. W kaplicy bo-
cznej jest kopia obrazu św. Anny z Wielką
Rodziną ( oryginał znajduje się w starym
kościółku na cmentarzu parafialnym),
w nastawie bocznego ołtarza jest wprawi-
ony kurdyban, ofiarowany przez króla Jana
III Sobieskiego powracającego po wy-
prawie wiedeńskiej. W kościele tym pod-
ziwiamy chór ozdobiony namalowanymi
obrazami i zabytkowe organy. W krótkiej
modlitwie prosimy o potrzebne łaski ,za
przyczyną św. Katarzyny.

Udajemy się do ogrodu na tyłach
kościoła, tam w grocie z figurą Matki Bożej
jest źródełko z wodą o leczniczych
właściwościach – korzystamy z tej wody.
Obdarowani przez ks. Proboszcza obraz-
kami ze św. Katarzyną wyruszamy do
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, wstępując jednak na słynne nowotarskie
lody „ w sieni”.

Jest to monumentalny kościół. Budowę
rozpoczęto jeszcze przed II wojną
światową, a ukończono w latach 70-tych.
W ołtarzu głównym na całej szerokości
nawy znajduje się rzeźba w kamieniu
przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę oraz
wypisane słowa Pana Jezusa  „Bierzcie
i jedzcie z tego wszyscy”, zachęcające do
czerpania sił z Najświętszej Eucharystii.

Dalej na naszym pielgrzymkowym szlaku
znajdują się kościółki – perły drewnianej arc-
hitektury gotyckiej na Podhalu.

Łopuszna – niewielka wieś, z którą od
dzieciństwa był związany ks. J. Tischner.

Zatrzymujemy się przy małym drew-
nianym kościółku pw.Trójcy Przenajświęts-
zej – niestety kościół jest zamknięty.
Z tablicy odczytujemy historię kościoła,
dawną i najnowszą. Dowiadujemy się, że
podczas powodzi w 1997r. kościół został za-
lany i zniszczony.

Ks. Prałat mówi nam o ks. Profesorze,
Jego filozofii i twórczości. Ks. Tischner
współpracował z wieloma środowiskami,
z uczonymi, artystami, robotnikami. Szcze-
gólne miejsce w Jego filozofii zajmował
człowiek.

W rozmowę o ks. Profesorze włączają się
uczestnicy pielgrzymki, wspominając na-
jbardziej znaną, napisaną stylizowaną gwarą
podhalańską książkę „Historia filozofii po
góralsku”.

W ostatnich latach życia ciężko chory, po-
zbawiony możliwości mówienia, wciąż pisał.
Z tego okresu pochodzą, jak mówił ks. Pro-
boszcz, przejmujące teksty o Bożym
Miłosierdziu. Zmarł 28 czerwca 2000roku.

Za duszę śp. ks. Tischnera modlimy się
przy Jego grobie na pobliskim cmentarzu.
Liczne kwiaty i znicze świadczą o wciąż
żywej pamięci o Nim.

(ciąg dalszy na str. 7)

W naszej Ojczyźnie trwają przygotowa-
nia na przyjazd Ojca Świętego. Będzie to już
IX pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Już za 4 tygodnie, w piątek 16 sierpnia, znów
rozpoczniemy przeżywać spotkania z na-
szym Rodakiem. Ta pielgrzymka ma stać
się okazją dla wszystkich Polaków do wy-
rażenia uwielbienia Boga i przekazania hoł-
du Papieżowi. Kończą się już przygotowa-
nia miejsc, w których będzie przebywał
Papież: w Krakowie i w Kalwarii.

A w papieskich Wadowicach co zrobimy
na przyjazd naszego największego Rodaka?

Wśród wielu inicjatyw, chciałbym zapro-
ponować jedną, ogromnie ważną. Chodzi mi
o ułatwienie uczestnictwa wiernych we
mszach św. niedzielnych i świątecznych.

Wśród utrudnień jedna jest bardzo wiel-
ka: ruch samochodów podczas mszy św.
w niedzielę i święta przed bazyliką.

 Nasz kościół wadowicki jest czytelnym
znakiem miasta, w którym dla Papieża
wszystko się zaczęło. Kościół ten został pod-
niesiony przez Papieża do rangi Bazyliki.
Pięknym gestem radnych miasta było na-
zwanie rynku Placem Jana Pawła II. Po-
mnik radzieckich żołnierzy został z wielkim
szacunkiem przeniesiony na cmentarz woj-
skowy w Wadowicach. Rynek noszący imię
najwybitniejszego Wadowiczanina z każdym
rokiem staje się piękniejszy. Myślę, że pro-
porcjonalnie Bazylika przybiera coraz oka-
zalszy wygląd. Pragniemy przez zadbanie o
nią okazać cześć dla Papieża, który nieustan-
nie mówi o swoim związku z tą świątynią.

Pielgrzymi przybywający do Wadowic
z różnych miejscowości Polski, a także za-
granicy uważają za punkt honoru nawiedzić
bazylikę. Wiele razy spotkałem się z słowa-

mi aprobaty za trud wkładany w upiększe-
nie kościoła papieskiego. Wyrażam
wdzięczność parafianom i innym ludziom
za niesioną pomoc, dzięki której remonty
mogą posuwać się dalej.

Wiele razy spotykam się z pytaniem piel-
grzymów: Dlaczego ulicą przed kościołem
tak szybko przemieszczają się pojazdy me-
chaniczne? Czy nie ma możliwości, aby tę
ulicę wyłączyć z ruchu? To, że dotychczas
tam nie było wypadku, to zakrawa na cud.
Czemu czekać na ludzkienieszczęście
w tym celu, aby znaleźć właściwe rozwią-
zanie dla ruchu samochodowego na placu
Jana Pawła II.

Wiem również jak bardzo uczestnikom
mszy św. niedzielnej i świątecznej, stoją-
cym przed kościołem utrudniają skupienie
przejeżdżające samochody. Jakże można
być zjednoczonym z tajemnicą euchary-
stycznej ofiary, gdy wciąż słychać pracę
silnika lub pisk hamulców? Oczywiście,
trzeba mieć żal do niedzielnych obserwa-
torów, którzy stojąc na ulicy podczas mszy
św. – samowolnie narażają się na wiele prze-
szkód. Mam do nich żal, że nie robią wy-
siłku, aby wybrać takie miejsce, które uła-
twiłoby im skupienie na mszy św.

Mam jednak duży niepokój, że za mało
robię, aby znaleźć pomoc w rozwiązaniu
trudnego problemu, w jaki sposób wokół
bazyliki utworzyć strefę ciszy?

Z tą ważną sprawą kieruję się w stronę
tych, którzy mogliby pomóc w rozwiąza-
niu tego trudnego dylematu: właściwego
dojazdu, jak również bezpiecznego dojścia
do bazyliki i spokojnego uczestnictwa we
mszy św.

Kto nam pomoże?

Ks. Proboszcz

Ogromnie cieszyłbym się, gdyby w ra-
mach przygotowania naszego miasta na
przyjazd Ojca Świętego odpowiednie
czynniki próbowałyby rozwiązać pro-

blem ruchliwej drogi przed naszą bazyliką.
Tę ważną sprawę zawierzam trosce Mat-

ki Bożej Nieustającej Pomocy, a także wiel-
koduszności Rządzących naszym miastem.


