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Słuchaj
Młodość jest czasem, w którym pytasz się, co robić ze swym istnieniem.

Jak przyczynić się do tego, aby świat był lepszy.
Jak wspierać sprawiedliwość i budować pokój.

Niech Cię nie męczy ćwiczenie się w trudnej nauce słuchania.
Słuchaj głosu Pana, który mówi do Ciebie:

przez wydarzenia codziennego życia, przez radości i cierpienia jakie Ci towarzyszą,
przez osoby, które stoją obok Ciebie,

przez głos sumienia spragnionego prawdy, szczęścia, dobroci, piękna.

Znaczący hołd
W sobotę 26 czerwca

w naszej bazylice odbył się
niezwykły ślub młodej pary,
Małgorzaty Glinka z War-
szawy z Roberto Mogentale
z miasteczka włoskiego
k. Padwy. Narzeczona zna-

na jest jako najlepsza siatkarka w Europie.
Rodzina młodego Pana przez tydzień miesz-
kała w Domu Noclegowym Klasztoru kal-
waryjskiego.

Na moje tłumaczenie, iż normalnym miej-
scem przyjęcia sakramentalnego małżeń-

stwa jest parafia młodej
Pani. Może też być pa-
rafia młodego pana.
Dlaczego wybierają
zupełnie sobie obcą
naszą parafię? Tłu-
maczyłem dalej,
że jeśli rodzina
młodego Pana
m i e s z k a
w hotelu

Klasztoru Kalwaryjskiego – to czymś nor-
malnym było by też tam w tym znanym
polskim Sanktuarium przyjąć sakrament
małżeństwa.

Młoda Pani, znana w świecie sportowym
siatkarka odpowiedziała w sposób bardzo
uroczy na te moje pytania. „Gdyśmy z na-
rzeczonym planowali ślub – chcieliśmy by
on się odbył w Polsce. Dla Papieża w Wa-
dowicach wszystko się zaczęło. I to za-
częło się bardzo dobrze, fantastycznie.
Wybraliśmy na miejsce ślubu naszego ko-
ściół wadowicki, aby przez to uczcić pol-
skiego Papieża i prosić Boga by nasze mał-

żeństwo w tym miejscu
rozpoczęte mogło się
w przyszłości jak najle-
piej rozwijać.

 Mnóstwo kwiatów,
w które został ubrany
kościół wadowicki jest upiększeniem miej-
sca naszego ślubu, jak również hołdem zło-
żonym Janowi Pawłowi II.”

Dużo szczęścia miała również następna
para, która w tej niezwykłej scenerii bar-
dzo bogatej kwiecistej dekoracji przyjmo-
wała sakramentalne małżeństwo.

Nasz parafialny odpust ku czci Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, który odbywał
się w następnym dniu tonął w przepięk-
nych bukietach kwiatów – zwłaszcza kró-
lewskich lilii.

Bogu niech będą dzięki, a Maryi Matce
Naszej nasza wielka wdzięczność.

Nabożeństwa zakończeniowe
Na zakończenie roku szkolnego w na-

szej parafii odprawiliśmy dwa nabożeństwa
dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze szko-
ły podstawowej. Jedno nabożeństwo dla
młodzieży z gimnazjum. Trzy nabożeństwa
dla młodzieży szkół średnich. Czym młod-
sze były, tym ich więcej było w kościele.
Czym więcej lat mieli, tym w tym dniu
trudniej było im podziękować Bogu. Du-
żym problemem jest wychowanie młode-
go pokolenia do wdzięczności. Niebezpie-
czeństwem jest kształcenie roszczenio-
wych postaw. Im się wszystko należy.
Pięknym znakiem osobistej kultury, a tak-
że chrześcijańskiej postawy jest umiejęt-
ność proszenia, ale także wyrażenie podzię-
kowania, jak również troska o wypowie-
dzenie przeproszenia.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO GALATÓW:

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w nas przebywa

z całym swoim bogactwem.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:
Iz 66, 10-14c

EWANGELIA:  Łk 10, 1-12. 17-20

Ga 6, 14-18

Oto słowo Pańskie

Jezus wyznaczył jeszcze innych,
siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego mia-
sta i miejscowości, dokąd sam przyjść za-
mierzał. Powiedział też do nich:

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało; proście więc Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo. Idź-
cie, oto was posyłam jak owce między
wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby,
ani sandałów; i nikogo w drodze nie po-
zdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, naj-
pierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Je-
śli tam mieszka człowiek godny pokoju,
wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, po-
wróci do was. W tym samym domu zo-
stańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasłu-
guje robotnik na swoją zapłatę. Nie prze-
chodźcie z domu do domu. Jeśli do jakie-
go miasta wejdziecie i przyjmą was, jedz-
cie, co wam podadzą; uzdrawiajcie cho-

rych, którzy tam są, i mówcie im: „Przy-
bliżyło się do was królestwo Boże”.

„Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie,
a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice
i powiedzcie: „Nawet proch, który z wa-
szego miasta przylgnął nam do nóg, strzą-
samy wam. Wszakże to wiedzcie, że bli-
skie jest królestwo Boże”. Powiadam wam:
Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu
miastu”.

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z rado-
ścią, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na
Twoje imię nawet złe duchy nam się pod-
dają”.

Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto da-
łem wam władzę stąpania po wężach
i skorpionach, i po całej potędze przeciwni-
ka, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie
z tego się cieszcie, że duchy się wam pod-
dają, lecz cieszcie się, że wasze imiona za-
pisane są w niebie”.

Należna wdzięczność
Parafialny Zespół Charytatywny za pomocą tego biuletynu pragnie serdecznie podzięko-

wać PP. Barbarze i Ryszardowi Klaczak z ul. Sienkiewicza za wielorazowe wspieranie Ze-
społu Charytatywnego jednorazowymi tackami, serwetkami, obrusami, kubkami, reklamów-
kami itp. Dzięki tym darom można robić różne przyjęcia – tak dla chorych jak i innych grup.

Parafialny, uczniowski klub sportowy
W sobotę 12 czerwca na Mszy Św. o

godz. 9.00 zostali uroczyście przyjęci
członkowie do Parafialnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Karol”.  54 dzieci
wysłuchało słowa księdza Proboszcza, któ-
ry życzył im, aby przez sport dążyły do
lepszego poznania Boga, a następnie na jego
ręce złożyły ślubowanie.

Po Mszy św. i wspólnych okolicznościo-
wych  zdjęciach nadszedł czas sportowej
rywalizacji w ramach Pierwszej Edycji Pa-
rafiady.  Ze względu na niesprzyjającą aurę

Tekst ślubowania:
W obecności Boga w Trójcy Jedynego

Przysięgam lojalność Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„Karol” Wadowice oraz wszystkim jego członkom.

Żyjąc w zgodzie z wiarą chrześcijańską i prawami Kościoła
pragnę ćwiczyć swój umysł, serce i ciało.

Świadom że dar sportu jest darem życia jak dar krwi;
chcę przez wspólny wysiłek sportowy od najmłodszych lat

wzrastać pod względem duchowym i fizycznym,
pomagać bliźniemu, przynosić chlubę swojemu klubowi,

przestrzegając jego regulaminu i zasad czystej sportowej rywalizacji
gdy go reprezentuję i w życiu codziennym.

Tak mi dopomóż Bóg. Janusz Gawron

odbyły się tylko zawody w siatkówkę w
Zespole Szkół Publicznych nr 1 oraz w dys-
cyplinach pływackich na basenie. Rozgryw-
ki piłkarskie zostały przeniesione na 19
czerwca.

PUKS „Karol” działa przy Bazylice Ofia-
rowania NMP od listopada 2003 roku, pro-
wadzi sekcje piłki nożnej, siatkówki, tańca
i pływania. Zrzesza dzieci w wieku od 8 do
13 lat. Naszym parafialnym opiekunem jest
ks. Janusz Żmuda.

Pan Jezus wysyła 72 uczniów do miast i miejscowości,
gdzie sam zamierzał przyjść, głosząc nadejście Królestwa Bożego

i apelując o robotników na Boże żniwo.
Czyż nie jest to prorocki obraz dnia Pięćdziesiątnicy,

w którym Kościół otwiera się na cały świat?

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN W lipcu swój Roczek obchodzą:
Kamila Kłaput
Nela Ryłko
Jakub Górowski
Aleksandra Hajnosz
Karol Koman
Łucja Wągiel
Weronika Wągiel

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóź-
niej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Jakub Kołodziejczyk
Sebastian Gryga
Paweł Wójcicki
Dominik Wawro
Wiktoria Wawro
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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.07.2004

Intencje mszalne

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

 Poniedziałek   5 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Tomasz Botko
  8.00 Śp. Leon Sikora
 12.00

 18.00 Śp. Franciszek Nogala - 10 r.śm.

Wtorek  6 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Ludwik Wiktor
  8.00 Śp. Leon Sikora
 12.00 O bł. Boże dla Lidii w 18 r. urodzin
 18.00 Śp. Konstanty Byrski - 4 r.śm.

Środa   7 lipca
   6.00 W 25-lecie ślubu Joanny i Bogusława
   7.00 Śp. Leon Sikora
  8.00 Śp. Maria Ziaja
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Stefan Ramenda - 22 r.śm.
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  8 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Janina Stypuła
  8.00 Śp. Ludwik Wiktor
 12.00

 18.00 Śp. Leon Sikora

Piątek  9 lipca
    6.00

    7.00 O bł. Boże, opiekę i szczęśliwe rozwiązania
    8.00 Śp. Anna Graca
 12.00

 18.00 Śp. Janina Stypuła

Sobota  10 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Maria i Antoni Płonka
Śp. Tadeusz

  8.00 Śp. Tadeusz Ryłko - 1 r.śm.
 12.00

 18.00 Śp.Janina Stypuła

Niedziela 11 lipca
 6.00 Śp. Artur Brońka
 7.30 O Boże błog. dla Sióstr i Braci

Różańcowych oraz ks. Prałata
O Boże błog. dla Bożeny i Andrzeja
w 18 r. ślubu i syna Bartłomiej

  9.00 Śp. Eugeniusz Gwizdalski - 7 r.śm.
10.30 Śp. Antoni Woźniak
12.00 Śp. Alojzy Tomula

Śp. Julian Frączek
13.15 Roczki
19.00 Śp. Wiesław, Jan Gurdek

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 przy-
bliżyć się do Boga i człowieka, a także do
przyrody.

3. Zapraszamy na XIX Pieszą Pielgrzym-
kę z Wadowic na Jasną Górę. Wyruszamy
14 lipca 2004 roku o godz. 7.00 od Bazyli-
ki NMP w Wadowicach. Zapisujemy
w Domu Katolickim od 5 – 12 lipca w go-

dzinach 18.00 – 19.00.
4. W środę, na Nowennie o godz. 8.30

i 17.30, modlimy się o błogosławione owo-
ce XIX Pieszej Pielgrzymki Wadowickiej.

5. W poniedziałek 12 lipca pielgrzymuje-
my na Podhale, tzw. szlakiem ks. Tischne-
ra. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 15 zł.

6. Ojcowie Karmelici zapraszają do No-
wenny przed Uroczystością NMP z góry
Karmel. Nowenna trwać będzie od 7-15 lip-
ca codziennie o godzinie 18.00.Uroczysty
odpust będzie 16 lipca. Suma odpustowa o
godz. 10.30

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, kapła-
na, we wtorek wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, w czwartek – wspo-
mnienie św. Jana z Dukli, kapłana, w piątek – wspomnienie św. Augustyna Zhao Rong,
kapłana, i Towarzyszy, męczenników.

LIST
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Ks. Proboszcz

Otworzyły się
Kolejne dni wizytacji były radosnym do-

świadczeniem zrealizowanego pragnienia
Ojca Świętego, który w dzień inauguracji
swojego pontyfikatu 22.10.1978 roku na
placu Świętego Piotra mocnym głosem
wołał: „Proszę Was – niech dla Chrystusa
otworzy się kultura, polityka. Granice
państw i systemów. Niech się otworzą, bo
Chrystus chce służyć”.

Wiadomo było, że system komunistycz-
ny, w którym żyliśmy po II wojnie świato-
wej był ateistyczny. W tym czasie urzędy,
szkoły, zakłady pracy były głuche na głos
Kościoła. Pamiętamy jak boleśnie przeżył
kardynał Wojtyła zamknięcie przed nim gim-
nazjum wadowickiego, które obchodziło
100–lecie swego istnienia. Kardynałowi
Krakowskiemu który przez 8 lat uczęszczał
do gimnazjum im. Marcina Wadowity i bar-
dzo sobie cenił tą szkołę – nie pozwolono
jej nawiedzić jako biskupowi. Lata sześć-
dziesiąte były w naszym kraju wielką wal-
ką z Kościołem.

W czerwcu tego roku gimnazjum Gosz-
czyńskiego w Nowym Targu, do którego
uczęszczał osobisty sekretarz Jan Pawła II
arcybiskup Stanisław Dziwisz, obchodziło
100-lecie swego istnienia. Gdy w prasie
czytamy opisy uroczystości podhalańskiej
i porównujemy ją z tą, którą obchodzono
w Wadowicach – zauważamy jak bardzo
czasy się zmieniły. Uczeń ma prawo do
miłości swojej Alma Mater, niezależnie jaki
obierze kierunek studiów oraz zawód. Daw-
niej tak nie było. Obecnie już do tego przy-
zwyczailiśmy się, i do wielu innych spraw,
że uważamy, że tak zawsze było.

Dziele się tymi refleksjami, bo przy wi-
zytacji wszystkie szkoły, szpital, więzienie
oraz domy opieki społecznej stały otworem
przed Biskupem. Byłem niezwykle wzruszo-

ny gdy słuchałem słów Pana Dyrektora
Zespołu Szkół przy ulicy Sienkiewicza.
Mówił: Ostatnio złożył wizytę w szkole
w roku 1937 Książe arcybiskup Adam Sa-
pieha. 76 lat szkoła czekała na spotkanie
z Biskupem. Jakże nie mamy Cię przyjąć
z wielką czcią. W tym największym wa-
dowickim zespole szkół podstawowej wraz
z gimnazjum, który liczy przeszło tysiąc
młodzieży – uczy powyżej stu nauczycieli.
Jest to potężna uczelnia posiadająca swoją
bogatą historię. Patronami jej są Maria Ko-
nopnicka – poetka, oraz Maria Curie Skło-
dowska – fizyk.

Pobyt w tym Zespole Szkół oraz rozmo-
wy przeprowadzone były dla ks. Biskupa
wielką radością.

Podobna w swej treści była w tym dniu
wizyta w drugim największym Zespole
Szkół Średnich im. Ks. Józefa Tischnera.
Prawie 1500 uczniów i około 90 profeso-
rów, obrazuje wielkość tej szkoły, w któ-
rej uczniowie zdobywają różnokierunko-
wą wiedzę. Wzruszająca była scena po-
święcenia sali Księdza Tischnera – Patro-
na tej szkoły, a później akademia, Jemu
poświęcona, w wykonaniu młodzieży.

Znałem osobiście księdza Tischnera.
Odwiedzałem go w czasie jego choroby.
Czytałem dość dużo jego artykułów, a tak-
że jego książki. Myślę, że ta szkoła, która
przyjęła takiego Patrona tak dla grona pe-
dagogicznego jak i uczących się stawia
radosne wymagania. W tym duchu prze-
mówił ksiądz Biskup do grona profesor-
skiego.

W tym dniu były także spotkania z Ojca-
mi Karmelitami na Górce oraz siostrami
Albertynkami i Nazaretankami. Po raz ko-
lejny wizytacja biskupia domów zakonnych
ukazała bogactwo charyzmatu. Potwierdzi-
ła jak bardzo Ojcowie Karmelici – Stróże
Sanktuarium Świętego Józefa – a także sio-

stry Albertynki – troskliwie opiekujące się
Kuchnią Świętego brata Alberta oraz Do-
mem Samotnej Matki i pielęgnacją star-
szych osób, a także siostry Nazaretanki –
troszczące się o dzieci niepełnosprawne,
dzieci z ubogich rodzin, jak również o dom,
w którym mieszkał Ojciec Święty – jak te
trzy zakony są wielkim ubogaceniem nie

tylko życia religijnego naszej parafii lecz są
bogactwem całych Wadowic.

„I tak przeżyliśmy poranek, południe i wie-
czór dnia trzeciego wizytacji. I widział Bóg
oczami księdza Biskupa wiele wspaniałych
spraw oraz pięknych ludzi na ziemi wado-
wickiej”.

Działalność Zespołu Charytatywnego przy parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach

Zespół Charytatywny liczy 14 członków
i 3 wolontariuszy. Dyżury w Zespole peł-
nione są 2 razy w tygodniu, w środę
i czwartek, a zebrania odbywają się w dru-
gi czwartek każdego miesiąca. W zebra-
niach uczestniczy Ks. Proboszcz.

W celu ułatwienia pracy Zespołu, Para-
fię podzielono na rejony. Każdy członek
Zespołu ma swój rejon i opiekuje się oso-
bami chorymi, samotnymi, niepełnospraw-
nymi i starszymi nie opuszczającymi
mieszkań. Ciągle też penetrują swój rejon.

Zadaniem Zespołu jest niesienie, w mia-
rę możliwości, różnorakiej pomocy po-
trzebującym. Pomoc ta polega między in-
nymi na:
1. Zaopatrywaniu w bony żywnościowe
2. Wykupywaniu lekarstw i mierzeniu ci-
śnienia chorym
3. Prowadzeniu magazynu z odzieżą
i wydawaniu jej potrzebującym
4. Służeniu radą w różnorakich sytu-
acjach, z którymi borykają się potrzebu-
jący.
5. Bezpośrednia pomoc w różnych sytu-
acjach życiowych jak:
-pogrzeby, chrzty, śluby, I Komunia Św.,
zakup opału,
-pokrywanie kosztów przewozu chorych
dzieci do lekarzy specjalistów,
-zakup i wydawanie przyborów szkolnych
Zespół bierze udział w uroczystościach

związanych z:
- Dniem Chorego – 11 lutego – Msza Św.
i odwiedziny wszystkich chorych,
- 27 czerwca – uroczysta Msza Św. i spo-
tkanie z chorymi i starszymi przy herbacie.
Wykonujemy również inne prace jak:
- opiekujemy się kuchnią parafialną,
- utrzymujemy stały kontakt z grupą osób
niepełnosprawnych,
- współpracujemy z Apostolstwem Świec-
kich,
- służymy też Parafii w różnych potrzebach.
W nasze pracy udało nam się doprowadzić
do powrotu na łono Kościoła, kilku osób,
które od lat nie przyjmowały sakramentów
świętych.
Środki finansowe czerpiemy z:
- kasa parafialna,
- kwesty – 4 razy w roku,
- puszka św. Antoniego,
- ofiary prywatne,
- „Dar ołtarza”,
- święcone w Wielką Sobotę.

Raz w roku członkowie Zespołu biorą
udział w organizowanej przez Caritas Kra-
ków Drodze Krzyżowej i uroczystej Mszy
Św. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dokumentacja i szczegółowe rozliczenia
z naszej pracy znajdują się w kancelarii pa-
rafialnej.

W imieniu Zespołu
przew. Teresa Nogala


