Nasze sprawy
Radość z pomocy
Jako proboszcz parafii
papieskiej cieszy mnie gdy
księża wspołpracownicy
angarzują się w różne sprawy charytaywne, Mają bogatą wyobraźnię miłosierdzia. Raduje się moje proboszczowskie serce, że z naszej parafi księża wyjeżdzają z
dziećmi i młodzież na kolonie i obozy. Odzewem ich pracy w sercach rodziców jest
list matki z barwałdziek parafii do ks. Kard.
Macharskiego. Odpis tego listu wdzięczna
matka przesłała na moje ręce. Oto on:
Jego ekscelencja ks. Kardynał Franciszek
Macharski.
Serdeczne podziękowanie dla księdza Janusza Żmudy pracującego w parafii pod
wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach za możliwość
wyjazdu i wspaniałego wypoczynku w Sopocie w dniach 29.06. – 14.07.2003 r.
Dzięki księdzu Januszowi spełniły się
moje marzenia, które wydawały się być nierealne (mamy bardzo ciężką sytuację materialną, pięcioro dzieci, w tym siostrę Alicję z dziecięcym porażeniem mózgowym

i autyzmem). Opatrzność Boża postawiła na
mojej drodze księdza
Janusza i będę pamiętać
te wakacje bardzo długo (nadmieniam, iż
jestem z parafii św. Erazma w Barwałdzie).
Z wyrazami ogromnej wdzięczności
Aleksandra Studnicka lat 16 – kolonistka
Bardwałd Średni 117 oraz Rozalia i Andrzej
Studniccy – rodzice, Alicja – lat 14 – siostra, Grzegorz – lat 12, Łukasz – lat 10,
Jacek – lat 5 – bracia.
Dzieło nowego tysiąclecia
Powstało ono przed czterema laty jako
fundacja wspierająca ubogą młodzież
w kształceniu. W najbliższą niedzielę po 16
października we wszystkich kościołach
Polskich jest zbiórka a ten cel. Z zebranych
pieniędzy Fundacja przekazuje określone
sumy pieniędzy na stypendia dla zdolnej ale
ubogiej młodzieży. W tym roku grupa młodych składająca się z tysiąca stypendystów
przeżyje tygodniową formację w Krakowie.
W ramach tego kształcenia w środę 20
sierpnia nawiedzą Wadowice. Z ramienia
episkopatu ks. Biskup Tadeusz Pieronek
będzie z nimi w naszej bazylice.

Apel o trzeźwość w Roku Różańca
Mamy sierpień – miesiąc trzeźwości.
Trzeźwość jest tą cnotą, która stoi na straży dobrego używania rzeczy przemijających,
zwłaszcza w odniesieniu do alkoholu i wszelkich napojów odurzających. Ze smutkiem
musimy wyznać, patrząc na to, co nas otacza, że nie często spotykamy się z cnotą
trzeźwości. Skutkiem jej braku jest tragedia
wielu jednostek, nieszczęście dzieci i młodzieży, rozbicie rodzin, katastrofy
w zakładach pracy, ranni i zabici na drogach. Trudno byłoby wyliczyć wszystkie
nieszczęścia, do których prowadzi alkohol.
Ale czy możemy poprzestać jedynie na ich

przypomnieniu? Św. Paweł nas nawołuje:
“Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania...”. A Pan Bóg będzie o nas pamiętał, jak
nie zapomniał o ludziach współczesnych Elizeuszowi, jak Pan Jezus okazał zrozumienie
dla głodu tych, którzy Go słuchali i szli za
Nim! Mamy jednak żyć “w sposób godny
powołania”, gdyż zostaliśmy wezwani przez
Sakrament Chrztu św. do świętości. Pamiętajmy o tym. Dosyć bowiem jest zła i zepsucia! Przypominajmy o potrzebie życia
godnego powołania człowieka wszystkim,
zwłaszcza za pośrednictwem
(dokończenie na str. 5)
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S ierpniowa
abstynencja
W tych dniach, z różańcem
w ręku, młodzi i starsi, opuszczają swe domy i w trudzie pielgrzymim podążają na Jasną Górę, Kalwarię Zebrzydowską, Ludźmierz,
Licheń i wiele, wiele innych miejsc
świętych w Polsce.
Modlitwa różańcowa w historii
naszej była znakiem obrony przed
różnorakimi zniewoleniami.
Maryjo, Matko Różańcowa,
której czytelny znak jest w tylu
polskich dłoniach, bądź naszą
mocą w zmaganiu się ze zniewoleniem alkoholowym.

PIERWSZECZYTANIE

Słowo na niedzielę
DRUGIECZYTANIEZLISTUŚWIĘTEGO

Z KSIĘGI PRZYSŁÓW

PAWŁAAPOSTOŁADOEFEZJAN:

Prz 9, 1 - 6

Ef 5, 15 - 20

Chleb i wino na uczcie Mądrości

Napełniajcie się Duchem

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

EWANGELIA: J 6, 51 - 58
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Jezus powiedział do tłumów: «Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życia świata». Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam
dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywać ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie. Kto spożywa moje ciało

i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje
jest prawdziwym pokarmem, a krew moja
jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie,
a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec,
a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest
chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki
jak ten który jedli wasi przodkowie,
a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki».
Oto słowo Pańskie

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.
W Eucharystii mamy Jezusa, Jego
odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy
adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca.
Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy
mogli zaradzić naszej nędzy? (Jan Paweł II)
Życie człowieka jest „ pielgrzymką
nieustannych odkryć”. Pielgrzymując,
należy pamiętać o trzech zasadniczych
sprawach: po pierwsze - dobrze się „ubrać”,
po drugie – zabrać „prowiant”, po trzecie nie zbaczać z oznakowanych szlaków.
Podczas chrztu św. zostaliśmy zanurzeni
w tajemnice życia Jezusa, Otrzymaliśmy
„szatę” łaski Chrystusowej, która czyni nas
dziećmi Bożymi.
„Chlebem życia” na drogę do nieba stał
się dla nas Jezus, który powiedział: Jeżeli
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nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie
(J 6,.53.57).
Słowo Boże ma zdolność łączenia ludzi
z „głupoty grzechu” i prowadzenia po
drogach roztropności. Uczył nas o tym św.
Paweł w Liście do Efezjan: Nie bądźcie
przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,
co jest wolą Pana”
(Ef5, 17). Kto
odrzuca mądrość
płynącą z Ewangelii i moc Eucharystii, ten nie
osiągnie radości
życia wiecznego.
ks. Wacław Depo

Intencje mszalne:
Poniedziałek 18 sierpnia
6.00 Śp. Tadeusz Ryłko
7.00 Śp. Urszula Palarczyk
Śp. Helena Stanaszek
8.00 Śp. Stanisław Paleczny
12.00 Śp. Franciszek Piecek
18.00 Śp. Jadwiga i Izydor Żukowscy
Wtorek 19 sierpnia
6.00 Śp. Franciszek i Aniela Burzyńscy
7.00 Śp. Urszula Palarczyk
Śp. Za zmarłych naszych bliskich
i sąsiadów z ul. Widok i Łazówki
8.00 Śp. Stanisław Paleczny
12.00 Śp. Tedeusz Ryłko
18.00 Śp. Helena Stanaszek
Środa 20 sierpnia
6.00 Śp. Barbara
Śp. Antoni w 7 r. śm.
7.00 Śp. Tadeusz Ryłko
8.00 Śp. Stanisław Paleczny
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Dziękczynna z prośbą o opiekę dla Wioletty
i Jerzego Ochmanów w 15 r. ślubu i ich dzieci
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań
(dokończenie ze str. 6)

środków komunikacji społecznej. Stąd się
bierze gorący apel do wszystkich dziennikarzy: piszcie i mówcie o potrzebie trzeźwości. Stąd płynie także szczera prośba do
nauczycieli i rodziców: uczcie dzieci i młodzież trzeźwości i dawajcie dobry przykład.
Niech sierpniowa abstynencja od napojów alkoholowych będzie z naszej strony
przejawem dobrej woli, przekonywującym
świadectwem, że chcemy wybierać dobro,
że stać nas na odrzucenie zła. Wiemy bowiem, że tylko w Panu Bogu jest nasza -5-

Czwartek 21 sierpnia
6.00 Śp. Szczepan i Bronisława Bałys
7.00 O zdrowie i błog. Boże dla Zbigniewa
Śp. Urszula Palarczyk
8.00 Śp. Wiktoria, Henryk, Marian
12.00 Śp. Tadeusz Ryłko
18.00 Śp. Stanisław Paleczny
Piątek 22 sierpnia
6.00 Śp. Urszula Palarczyk
7.00 Śp. z rodzin Turałów i Romańczyków
8.00 Śp. Tadeusz Ryłko
12.00 Śp. Urszula Palarczyk
18.00 Śp. Stanisław Wojtas
Sobota 23 sierpnia
6.00 Śp. Tadeusz Ryłko
7.00 Śp. Irena Jarzynka w 5 r. śm.
Śp. Józef Szczur 4 r. śm.
8.00 Śp. Antoni Woźniak
12.00 Śp. Zdzisław Gromada
18.00 Śp. Franciszek Cholewai za zmarłych
z rodzin Cholewa i Knapik
Niedziela 24 sierpnia
6.00 Śp. Stanisław Guzdek i zm. rodzice
7.30 Śp. Ludwik i Ewa Witek s. Bolesław
9.00 Śp. Zdzisław Gromada
10.30 Śp. Stanisław Gielas
12.00 Śp. Michał Jakubik w 9 r. śm.
13.15 Śp. Helena Kajdas, zm. rodziców
i brata ks. Stefana
19.00 Śp. Ludwika Dębska
nadzieja, że tylko z Nim idąc przez życie,
możemy osiągnąć nasz cel najważniejszy.
Te nasze postanowienia i przyrzeczenia
zawierzamy Matce Najświętszej, która od
chwili Zwiastowania wciąż jest blisko każdej i każdego z nas, i zachęca, abyśmy podobnie jak Ona, potrafili i chcieli mówić
Panu Bogu – “Tak”, a w tym miesiącu chcemy to “Tak” wyrażać przede wszystkim
poprzez trzeźwość, całkowitą abstynencję
od napojów alkoholowych i odurzających,
czyli poprzez życie godne dziecka Bożego!
Niech modlitwa różańcowa umacnia nasze
postanowienia. Maryjo, dodawaj nam sił!
Amen.
ks. Artur Chrostek

Ogłoszenia parafialne
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 17 sierpnia 2003 r.
1. Dziś po Mszach Św. Panie z Zespołu
Charytatywnego kwestują przy kościele na
przybory szkolne dla biednych dzieci.
2. Starajmy się miesiąc sierpień przeżywać
w abstynencji od napojów alkoholowych.
3. We wtorek 19 sierpnia organizujemy,
zwłaszcza dla dzieci, pielgrzymkę na ziemię żywiecką. Trasa przejazdu: Porąbka,
góra Żar oraz Jezioro Żywieckie. Wyjazd
godz. 8.00, przyjazd koło godz. 15.00.
Koszt przejazdu 5 zł.
4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
dziękujemy Matce Bożej za troskę macierzyńską nad dziećmi i młodzieżą.
5. Spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej w czwartek, 21 sierpnia o godz.
17.00.

6. W piątek 22 sierpnia o godz. 14.00 jedziemy do Łagiewnik. Koszt przejazdu 10
zł. Natomiast 25 i 26 sierpnia w poniedziałek i wtorek, pielgrzymujemy do Lichenia
przez Poznań. Wyjazd o godz. 4.00. Koszt
przejazdu 80 zł.
7. Spotkanie Akcji Katolickiej będzie 22
sierpnia w piątek o godz. 19.00.
8. Serdecznie dziękujemy naszym parafianom, a także gościom, za składane ofiary
przeznaczone na pokrycie długów zaciągniętych na wykonanie polichromii kościoła.
9. Święci tego tygodnia: w środę - wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, w czwartek - wspomnienie Św. Piusa X, papieża, w piątek - wspomnienie
NMP Królowej,
/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

Jak Filip, jak Jan
Po raz kolejny przeżyłem łaskę spotkania
z Papieżem. Ileż ich było w moim życiu, a
każda zawsze jest wyjątkowa. W tym roku
moje 40 lat kapłaństwa łączyłem z Tym,
który przed laty, jako 43 letni biskup Karol
Wojtyła, udzielał mi w Katedrze wawelskiej
święceń kapłańskich. Ileż przez te cztery
dekady zmieniło się w życiu naszego wadowickiego Rodaka. Jak refren powtarza
się, że jest on naznaczony stygmatem wielkości, wyjątkowości. W domu urodzenia
przyszłego Papieża wyłożone jest między
innymi także świadectwo maturalne. Czytamy oceny: same celujące i niektóre bardzo dobre. Oglądamy tam świadectwo pracy doktorskiej. Ocena – summa cum laudae.
Był niezwykłym kapłanem. Wyjątkowym
biskupem. Jest wielkim Papieżem. Na Jego

drodze życiowej widnieją dwie rzucające
się w oczy namiętności. Namiętnie szukał
ludzi. Chętnie z nimi przebywał. Żarliwie
dążył do pogłębienia swej przyjaźni z Bogiem.
Droga życiowa obecnego Papieża przechodziła przez tysiące, a nawet miliony ludzkich serc. Wciąż był i jest tym który obdarowuje. Ludzie zawsze chętnie przyjmują.
Jako duszpasterz akademicki otoczony grupami studentów. Biskup krakowski przyjmujący tysiące interesantów. Jako Papież
pielgrzym nawiedzający ludzi w różnych
stronach świata.
Patrząc w sobotę 9 sierpnia w Castelgandolfo na Ojca Świętego - dumałem:
przecież to Zastępca Chrystusa. Przypominałem sobie jak Jezus podczas trzechletJe
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(dokończenie na str. 4)

Jezus mówił kiedyś do swego następcy
św. Piotra: „Gdy byłeś młodszy chodziłeś
gdzie chciałeś. Gdy się zestarzejesz, inni Cię
opaszą i poprowadzą tam, gdzie nie będziesz
chciał iść.” Żywiołowa, bogata, natura Karola Wojtyły była kilkakrotnie ujarzmiana
przez Boga. Poprzez święcenia kapłańskie,
konsekracje biskupią i kardynalskie konklawe. A teraz z roku na rok ten niezwykle
ruchliwy Najwyższy Kapłan z wielką pokorą poddaje się prawom natury. Nie ujarzmiony Jego umysł uświadamia mu jak sam
będąc bardzo posłuszny Bogu musi zmagać się dzień po dniu z nieposłuszeństwem
organów cielesnych. Nogi nie chcą Go
nosić. Dźwięczny niegdyś głos coraz bardziej wysiada. I ręce z coraz większym
wysiłkiem podnoszą się do błogosławieństwa. Prawa starości nie omijają Papieża.
Ma jednak odwagę zmagać się z nimi. Jest
przez różne dolegliwości coraz bardziej
przybijany do krzyża.
Biskup Stanisław Dziwisz przez całe lata
pełniący rolę ewangelicznego Filipa przekształca się w mistycznego Jana - czuwającego pod krzyżem Namiestnika Chrystusowego.
Przepiękne w swoim bogactwie było moje
spotkanie z Mistrzem Janem Pawłem II
i Jego umiłowanym uczniem, Biskupem
Stanisławem Dziwiszem.
Maryi Wniebowziętej składam wdzięczność za łaskę tego wyjątkowego spotkania.

(dokończenie ze str. 3)

niej, publicznej działalności fascynował życiem i nauką rzesze Palestyńczyków. Szli
za Nim. Wciąż w otoczeniu ludzi. Patrzyli
na Jego cuda z uwielbieniem. Słuchali Jego
nauki z podziwem. Wielu nie mogło się dostać do Zbawiciela, dlatego prosili apostoła
Filipa: „Chcemy zobaczyć Jezusa. Ułatwij
nam drogę do Niego.”
Patrzyłem na osobistego sekretarza Ojca
Świętego ks. Biskupa Stanisława Dziwisza.
Ten 64 letni Strażnik Widzialnej Głowy Kościoła nieustannie słyszy prośbę: „Chcemy
spotkać się z Papieżem.” Ileż pomysłowości musiał wykazać ks. biskup Dziwisz,
żeby te niezliczone mniejsze, czy większe
grupy połączyć z Papieżem, aby Go mogli
z bliska ujrzeć, usłyszeć i dotknąć.
Ile razy byłem w Rzymie zawsze przecierał drogę do Ojca Świętego. Za tę przysługę mam ogromną wdzięczność do Momsiniora Stanisława. Tak było przez prawie
25 lat.
Ojciec Święty, zastępca Chrystusa na ziemi. Był jak nasz Mistrz z Nazaretu – wciąż
w drodze. Wylicza się, że w pielgrzymkach
przeżył przeszło dwa lata poza Rzymem.
Przez całe lata Ojciec Święty był bardzo
ruchliwy. Poruszał się chętnie. Najczęściej
korzystając ze swoich nóg. Wiemy jednak,
jak umiał doskonale posługiwać się, nartami, rowerem, czy kajakami. Ileż kilometrów przejechał samochodami? Przeleciał
w samolocie?

Ks. Proboszcz

Pismo Święte na codzień:
Poni edz ia ł ek: S dz 2, 11 -19 Mt 1 9,1 6- 22
W t or ek: Sdz 6,11- 24a M t 1 9,2 3- 30
Śr oda : Sdz 9 ,6- 15 Mt 2 o,1 -1 6a
Cz wa rte k: Sdz 11, 29- 39 a M t 22, 1- 14
Pi ą t ek: R t 1,1 .3 -6. 14 b-1 6. 22 Mt 2 2,3 4- 40
Sobota : R t 2,1 -3 .8- 11 ;4, 13 -17 M t 23, 1- 12
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