Nasze sprawy
Oaza Dzieci Bożych
W ostatni poniedziałek
29 lipca 50 osobowa grupa
Dzieci Bożych wyjechała z
ks. Mieszkiem Pabisiem do
Muszyny. Na rekolekcjach oazowych będą
przebywać przez piętnaście dni.

Płacić nie płacić.
Spotkałem się z krytycznym zdaniem:
Dlaczego młodzież miała płacić za wstęp
na koncert na Rynku Wadowickim po 10
zł.? Odpowiadałem: Skąd organizatorzy
mieli wziąć 35 tyś. zł. na pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem tego
koncertu. Zastanawiam się nad sprawą,
że nikt nie zgłasza pretensji, gdy młodzież

płaci idąc do kina czy
też na dyskotekę. Niewłaściwa jest postawa
roszczeniowa do darmowych koncertów
religijnych organizowanych na Rynku.

Niezwykły pielgrzym
W ostatnich dniach na plebani nocowaliśmy ks. Janusza Przygockiego z Gdyni
– Karwiny z małą grupą. Pielgrzymi ci na
rowerach z Mediugorie do Polski przebyli
już 1700 km. Opowiadali, że jest to już
piąta pielgrzymka rowerowa. Poprzednio
odwiedzili Fatimę. Zrobili wtedy 4200 km.
W zeszłym roku Wielką Brytanię. Przejeździli 3200 km. Myślałem sobie, ależ Bóg
ma przedziwnych lokatorów.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKI
<> 5 i 6 sierpnia - poniedziałek, wtorek, godz. 4.00 – Góry Stołowe, Wambierzy
ce. Koszt 80zł.
<> 13 sierpnia - wtorek, godz. 14.00 Kalwaria – Pogrzeb Matki Bożej. Koszt 5zł.
<> 18 sierpnia - niedziela, godz. 4.00 Kraków – Błonia. Pielgrzymka Ojca Św.
Koszt 10zł.
<> 19 sierpnia - poniedziałek, godz. 7.00 Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymka
Ojca Świętego. Koszt 5zł.
<> 24 i 25 sierpnia - sobota i niedziela godz. 4.00 – Lednica i Licheń. Koszt 80zł.
<> 26 sierpnia - poniedziałek godz. 7.00 – Podhale, śladami śp. ks. Tischnera.
Koszt 15zł.
Zapisy w kancelarii i w zakrystii
Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIECZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTE-

PROROKA IZAJASZA:
Iz 55, 1-3a
Pokarm dla biednych

GO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 8, 35. 37-39
Żadne stworzenie nie odłączy nas od
miłości Boga

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA:
Mt 14, 13-21

Cudowne rozmnożenie chleba

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy
wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic
prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść
na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumowi. Jedli wszyscy do
sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy
jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Oto słowo Pańskie.
I znowu się zdarzyło. Uczniowie widzą
wokół siebie ludzi w potrzebie, głodnych i
utrudzonych, i zwracają się do Jezusa. Ale
nie mają ochoty sami czegokolwiek zrobić.
Liczą, że Jezus odeśle ludzi do domów. Jezus jednak rzuca im wyzwanie: „Dajcie im
jeść”. Uczniowie wskazują na swoją bezradność, na swoje własne potrzeby i na brak
możliwości zaradzenia potrzebom innych.
Jezus bierze pod uwagę także ich potrzeby

i nie oczekuje od nich niczego nadludzkiego. Żąda jedynie, by dali wszystko co mają.
I to wystarcza. Głód zostaje zaspokojony.
Podobnie jest z nami. Niekiedy życzymy
sobie, żeby nie dotykały nas potrzeby innych. A później Jezus uświadamia nam naszą odpowiedzialność. I gdy oddajemy
wszystko, co mamy, przekonujemy się, że
cuda jednak są możliwe.
Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4.08.2002 r.
1. Dzisiaj na godz. 17.00 zapraszamy
do naszej bazyliki na koncert chóru „Wadowice” pod dyrekcją Pana Pawła Jarosza..
2. Jutro na godzinę 9.00 zapraszamy
dzieci na przepiękną wycieczkę z Góry
Kalwaryjskiej, poprzez tamtejsze pustelnie do Barwałdu. Powrót około godziny
14.00.
3. We wtorek, w święto Przemienienia Pańskiego wyrusza z Wawelu na Jasną Górę XXII piesza pielgrzymka krakowska.
4. Prosimy wiernych, aby w tym miesiącu całkowicie powstrzymali się od używania napojów alkoholowych. Niech to
nasze wyrzeczenie będzie ofiarowane
Bogu w intencji Ojca Świętego, który za
dwa tygodnie będzie odbywał IX pielgrzymkę w naszej ojczyźnie.
W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy chcemy omadlać
owocność IX pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski
5. W czwartek o godz. 7.00 pielgrzymujemy do Królowej Tatr na Rusinową
Polanę. Koszt przejazdu 20 zł. Natomiast
13 sierpnia we wtorek chcemy uczestniczyć w uroczystościach w tzw. „Pogrzebie Matki Bożej”. Wyjazd o godz. 14.00.
Koszt przejazdu 5 zł.
6. Wspólnota Emmanuel, która organizował tzw. Toronto w Wadowicach
dziękuje naszym parafianinom za współpracę w organizowaniu tego spotkania.
Wyraża serdeczne Bóg zapłać, którzy wyrazili ochotę na przyjęcie do swych domów młodzieży, a także tym, którzy umęczyli się z powodu nadmiernego hałasu z -2-

nagłośnienia koncertu w nocy z soboty na
niedzielę.
7. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o
godz. 7.30 będzie Zmianka Żywego Różańca w Kaplicy parafialnej.
8. W przyszłą niedzielę Panie z Zespołu Charytatywnego będą zbierały ofiary
przy kościele na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin biednych.
9. W drugie niedziele każdego miesiąca, na Mszy św. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą roczek.
10.Są do odebrania karty wstępu na
spotkania z Ojcem Św. w Krakowie oraz
w Kalwarii.
11. Serdecznie prosimy naszych parafian, aby w dniach obecności Ojca Świętego w naszej ojczyźnie – od piątku 16
sierpnia do poniedziałku 19 sierpnia- zechcieli przy zapalonej świecy o godz.
21.00 odmówić wspólnie Apel Jasnogórski oraz dziesiątek różańca. Natomiast w
poniedziałek 19 sierpnia, każdy, kto kocha
Papieża przyjdzie na rynek wadowicki na
godz. 16.30, aby wspólną modlitwą domu
rodzinnego pożegnać naszego najwspanialszego rodaka.
12.Święci tego tygodnia: we wtorek
wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża i Towarzyszy, w środę –
wspomnienie św. Dominika, kapłana, w
czwartek Święto św. Teresy Benedykty
od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, w piątek –
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w sobotę – wspomnienie św. Klary,
dziewicy.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Zapowiedzi:

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

Marceli JAGÓDKA, syn Ryszarda i Barbary z d. Maj, zam. Tomice
379 i Agnieszka Anna RYGULA, córka Józefa i Hildegardy z d.
Bańczyk, zam. Kobiór, ul. Błękitna 20
Piotr Szymon CZAPLA, syn Kazimierza i Urszuli z d. Król, zam.
Nowa Wieś, ul. Zawadzkiego 35 i Alicja Joanna GRACA, córka Bogdana i Krystyny z d. Dziewińska, zam. Wadowice, ul. Krakowska 21
Adam Piotr KOWALSKI, syn Stanisława i Haliny z d. Obruśnik, zam. Jawornik 212
i Tatiana Maria ZYCHOWICZ, córka Piotra i Janiny z d. Grabowska, zam. Wadowice,
ul. Nikliborca 30
Tomasz RADZEWICZ, zam. Żytkiejmy, ul. M. Konopnickiej 1/4 i Monika Agnieszka
KALIŃSKA, zam. Wadowice, oś Westerplatte 13/7
Artur Paweł ŻUREK, syn Andrzeja i Zofii z d. Pękala, zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza
14/20 i Katarzyna Teresa JASKIERNIA, córka Edwarda i Janiny z d. Kłaput, zam.
Wadowice, ul. Lwowska 38/40
Wojciech WĘGRZYN, syn Mariana i Marii z d. Warchał, zam. Wadowice, oś. XX-lecia
9/6 i Monika Olga KAMIŃSKA, córka Władysława i Bogumiły z d. Tekiela, zam.
Kuniowice 4/5
Grzegorz Ryszard SOKOŁOWSKI, syn Stanisława i Anny z d. Matlak, zam. Wadowice,
ul. Mickiewicza 44 i Beata Danuta BARAN, córka Mieczysława i Danuty z d. Kanownik,
zam. Chełmek, ul. Powstańców Śl. 2/49
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Jr 28, 1-17 * Mt 14, 13-21
Wtorek: Dn 7, 9-10.13-14; 2 P 1, 16-19 * Mt 17, 1-9
Środa: Jr 31, 1-7 * Mt 15, 21-28
Czwartek: Jr 31, 31-34 * Mt 16, 13-23
Piątek: Ga 6, 14-16 * J 4, 19-24
Sobota: 2 Kor 9, 6-10 * J 12, 24-26

„Jednym zdaniem”
Tajemnica cudownego rozmnożenia
chleba kryje się w wierze, że dzielenie
pomnaża, a nie pomniejsza.
-7-

Intencje mszalne:

Czwartek 8 sierpień Cypriana, Emiliana
6.00 Dziękczynno-błagalna w intencji
Marii Kwarciak
7.00 O uzdrowienie Bogusławy
8.00 Śp. Jan Matusik
12.00 Śp. Edward Burzej
18.00 Śp. Maria Jabłońska
Piątek 9 sierpień Edyty, Romana
6.00 Śp. Edward Burzej
7.00 Śp. Maria Jabłońska
8.00 Śp. Maria Bandoła w 10 r. śm.
12. 00 Śp. Franciszek Piecek w r. śm.
18. 00 Śp. Teresa Żeglińska

Poniedziałek 5 sierpień Marii, Mariana
6.00 Śp. Stanisława Hyzińska
7.00 O uzdrowienie Bogusławy
8.00 Śp. Henryk Rozmanit
12. 00 Śp. Jan Matusik
18. 00 Śp. Maria Jabłońska

Sobota 10 sierpień Bogdana, Borysa
6.00 Śp. Zofia Pęczek
7.00 Śp. Magdalena Marek
8.00 Śp. Jan Matusik
12. 00 Śp. Edward Burzej
18. 00 Śp. Teresa Żeglińska

Wtorek 6 sierpień Sławy, Jakuba
6.00 Śp. Magdalena Marek
7.00 O uzdrowienie Bogusławy
8.00 Śp. Jan Matusik
12.00 Za Ojczyznę
18.00 Dziękczynno-błagalna w intencji
Doroty i Andrzeja w 25 r. ślubu

Niedziela 11 sierpień Klary, Lidii
6.00 Śp. Zuzanna, Jan, Mieczysław i
Stanisław Samborowski
7.30 Śp. Jan i Ludwika Tatar
9.00 Dziękczynno-błagalna w intencji
syna Rafała w 18 rocz. urodzin
10. 30 O uzdrowienie Bogusławy
12. 00 Śp. Jan i Maria Rzyccy
13.15 Roczek
18. 00 Śp. Jan Matusik

Środa 7 sierpień Doroty, Klaudii
6.00 Dziękczynno-błagalna w intencji
Jadwigi i Bogdana w 10 r. ślubu
7.00 O uzdrowienie Bogusławy
8.00 Śp. Jan Matusik
12.00 Śp. Zofia, Jan, Tadeusz
i zmarli z rodziny
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników
Nowenny oraz w intencjach
składanych próśb i podziękowań

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

Grażyna TARGOSZ, ur. 1970 r., zam. Wadowice, ul. Matejki
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
-6-

Toronto w Wadowicach
w tych piosenkach. Ogromne natężenie

To określenie było zadaniem, do którego przygotowała przez tydzień się młodzież ze wspólnoty Emmanuel. To zdanie
podkreślało wyjątkowy sposób spotkania
z Papieżem nie na ziemi Kanadyjskiej, lecz Polskiej. Tu
było taniej. Nie trzeba było
starać się o wizy.
Starałem się w ograniczony sposób uczestniczyć
w III Forum w Wadowicach.
Zrodziły mi się wtedy myśli
– może nie do końca uczesane – z którymi się dzielę z parafianami.
Najpierw zastanawiałem się, dlaczego w Forum brało udział kilkaset młodzieży z zagranicy, a także z trzy setki z
Polski, a z Wadowic i z okolicy nie wiem,
czy można było doliczyć się dziesięciu.
Następnie dostrzegłem, że w sobotę wieczór brało udział przeszło pięć tysięcy
młodych, którzy przybyli z różnych stron
Polski i Europy, a z Wadowic nie wszyscy młodzi utożsamiali się z tym, co dzieje
się na rynku. I wtedy dostrzegałem jak
błogosławione są inne formy pogłębienia
religijności – swoiste dla danego rejonu
np.: pielgrzymka wadowicka, dostrzegłem
również wartość tego, co się nazywa zaangażowanie. Trzeba się wyłączyć z zajęć, aby mieć czas na nowe zajęcia. Wciąż
nie potrafimy zmobilizować młodzież naszą do włączenia się w określony ruchy
katolickie. Nie umiemy ich zafascynować
określoną drogą.
Biorąc udział w sobotnim koncercie, w którym występowały zespoły wyśpiewujące Ewangelię – myślałem jak
trudno jest usłyszeć treści ewangeliczne -3-

decybeli. Nowy sposób wyśpiewywania
Ewangelii w piosence nie jest łatwo przyjmowany przez starszych. Nie wiem, czy
młodzież jest pobudzona do
religijnej refleksji przez tego
rodzaju granie i śpiewanie.
Wiem tylko, że wciąż nowe
czasy wyrażają ewangelię
na nowy sposób. Trzeba
ducha niespokojnego i odkrywczego, by Ewangelicznie tworzyć. Myślałem o
artystach, którzy w nowy
sposób wyśpiewują Ewangeliczne prawdy i bardzo ich polecam
Bogu. Oby sztuka pomagała odkrywać
piękno Boga.
Toronto w Wadowicach to nowy sposób odkrywania Papieża w Wadowicach.
W tych ostatnich dniach przez nasze miasto przeszedł duch Toronto. Ta nazwa
miasta Kanadyjskiego w mojej głowie
sprzęgła się z innym słowem: tornado.
Wiemy z różnych obrazów filmowych,
czym jest potężny wicher, który nazywa
się tornado. Ma niezwykłe moce - bardziej niszczycielskie. Z potęgą wieje. Po
świecie potężnie powiało Torontem. Także i w Wadowicach. XVII światowy dzień
młodzieży. Święto młodych jest głośnym
wołaniem Ojca Świętego by młodzi święcie przeżywali swą młodość. Wołanie to
również dało się słyszeć w naszym mieści. Duch mocą swą powiał.
Toronto w Wadowicach to liczne wywiady z organizatorami – kierownictwem
wspólnoty Emmanuel. Telewizja, radio i
gazety przedkładają nam wypowiedzi kie(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

rowników. W dniu świętej Marty z wielką
czcią myślę o różnych wielkich,
którzy kierują, mają dużo do
powiedzenia. Oni są często
ukazywani w telewizji. Jak
rzadko w naszych środkach
społecznego przekazu pojawiają się te zwykłe, często szare osoby, które pełnią najzwyczajniejsze prace. Sprzątają, piorą, gotują, robią zakupy, bawią
swe dzieci. Mało te osoby pokazują się w telewizji, bo cóż mają do powiedzenia. Są jak powietrze:
niezauważalne, niedoceniane. Ale tragedią jest, gdy powietrza zabraknie, albo jest zatrute. Człowiek ginie.
Po uroczystej Mszy Św. przyszli na plebanię: ks. Kardynał, prawosławny Władyka, Świeszczenniki, rosyjscy i polscy
kapłani – zasiedli do obiadu i dzielą się
swoimi spostrzeżeniami. Z kuchni donoszą jedzenie, a także zimne napoje. Gorą-

co daje się we znaki. Celebrujący Mszę
przez gorąco są bardzo zmęczeni. Im wyraża się ogromną wdzięczność.
Panie pracujące w kuchni w
jeszcze większej gorączce
przygotowywały posiłki. W
dzień Św. Marty schylam się
z bardzo niskim ukłonem
tym wszystkim, przeważnie
paniom, które gotują, gotują, gotują. Piorą, piorą, piorą. Sprzątają, sprzątają,
sprzątają. Kupują, kupują,
kupują. Nieustanny kołowrót zajęć, Jakże Św. Marta, u której Jezus zawsze
znajdował posiłek, niemal się
wstawia za swoimi podopiecznymi.
Toronto w Wadowicach – to odkrywanie ducha Papieża w Wadowicach. Tego
Ducha, który zamieszkując rozsypujące
się ciało – wciąż jest młody. Duch Papieski nieustannie nas mobilizuje. Bylebyśmy się nie opierali.

Wkrótce po lewej stronie, w miejscu
zwanym „Księżą Barcią” spostrzegamy
samotną mogiłe z krzyżem. Czytamy napis na tablicy, z którego dowiadujemy się,
że w lesie znajdują się mogiły pomordowanych przez hitlerowców. Zapalmy znicz
i modlimy się za tych, którzy zginęli.
Ruszamy dalej. Ponieważ wszystkie
dzieci idą po raz pierwszy, dlatego mają
za zadanie szukać znaków szlaku, który
zaprowadzi nas do celu. Po drodze podziwiamy piękne widoki, odgadujemy nazwy -4-

-

„Fajnie mi się szło na Łysą Górę” – Grzegorz, 9 lat.
„Jestem Basia, mam 7 lat, bardzo podobało mi się szukanie znaków i kapliczek”.
„Jestem zadowolona z wycieczki i bardzo mi się podobało” – Monika, 9 lat.
„Mam 8 lat, bardzo podobały mi się widoki”.
„Bardzo podobała mi się cała trasa wycieczki” – Angelika, 12 lat.
„Ta wycieczka podobała mi się, ponieważ była miła i sympatyczna” – Marta 9
lat.
„Było bardzo fajnie, najpierw wchodziliśmy na Łysą Górę, a potem schodziliśmy
do Ponikwi” – Justyna, 9 lat.
„Dobrze nam się szło na Łysą Górę, było fajnie i dobrze” – Paweł 8 lat

Zapraszamy na kolejną wycieczkę: jutro na godzinę 9.00 – Góry Kalwaryjskiej, poprzez tamtejsze pustelnie do Barwałdu. Powrót około godziny 14.00.
Maria Zadora

Ks. Proboszcz

W

Wakacyjna wędrówka (cz.II)
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)

i w kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Aleksego we wspólnej modlitwie
dziękujemy za naszą wędrówkę.
Czas na odpoczynek. Biwakujemy nad
Ponikiewką, posilamy się, a potem bawimy, budując małe tamy na potoku, próbujemy rozpalić małe ognisko.
O godz. 13.00 busem wracamy do
Wadowic. Czy wędrówka podobała się
dzieciom? Oto ich krótkie wypowiedzi
pisane nad Ponikiewką:

drzew, stajemy przy przydrożnych kapliczkach. Dzieci przyspieszają kroku,
chcą już być na szczycie. Wchodzimy w
las i przez kilkanaście minut trawersujemy północny stok Łysej Góry. Po chwili
jesteśmy na szczycie (548 m. npm.), co
za radość. Krótki odpoczynek i ruszamy
dalej. Nasz niebieski szlak prowadzi w dół
do Ponikwi.
Przed nami rozciąga się niezwykle malownicza Dolina Ponikiewki, widać grzbiety Królewizny, Jawo5rzyny, Jaroszowskiej
Góry. Schodzimy do centrum Ponikwi

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 sierpniu swój Roczek obchodzą:
Aleksandra Anna Wieczorek
Karol Franciszek Tatara
Bartosz Piotr Półtorak
Mikołaj Pacek
Damian Zdzisław Grochowski

Rodziców prosimy o zgłoszenie
dzieci najpóźniej do Mszy św. w
zakrystii lub kancelarii.
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