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Bronisz godności ludzkiej
XII Niedziela Zwykła

Zwracał na to uwagę Jan
Paweł II pisząc: „Wakacje
to również dni, kiedy moż-
na poświęcić więcej cza-
su modlitwie, lekturze i
rozważaniom nad głębo-

kim sensem życia, w pogodnej atmosfe-
rze, jaką stwarza życie rodzinne i przeby-
wanie z najbliższymi. Czas wakacji to tak-
że wyjątkowa okazja, by kontemplować
sugestywne piękno przyrody, wspaniałą
«księgę» dostępną dla wszystkich, dużych

i małych. W kontakcie z
przyrodą człowiek widzi
siebie we właściwych
proporcjach, odkrywa, że
jest stworzeniem małym, a zarazem wyjątko-
wym, «zdolnym odkryć Boga», ponieważ
jego duch otwarty jest na Nieskończoność.
Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje
ludzkie serce, dostrzega on w otaczającym
go świecie ślad dobra, piękna i Bożej Opatrz-
ności, i niemal spontanicznie otwiera się na
uwielbienie i modlitwę”.

Wakacje

fot. St. Mżyk
Mimo, że odszedłeś Ojcze Święty, w nas wciąż żyjesz. W naszych sercach już na

zawsze zamieszkał Jezus. Dziękujemy Ci za to, że nam o Nim opowiedziałeś, że
opowiedziałeś o Nim całemu światu. Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam żyć w
Twoich czasach, Kochany Ojcze Święty. Papieżu Tysiącleci, największy z Pola-
ków - Ty zawsze będziesz Ojcem dla swoich rodaków.

Rodzina Bukowskich z synem
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA JEREMIASZA:
Jr 20, 10-13

Adam jest typem ChrystusaPan uratował życie ubogiego z ręki złoczyń-
ców Świadectwo o Mnie da Duch prawdy

i wy także świadczyć będziecie. W dobroci Twojej
wysłuchaj mnie, Panie.

EWANGELIA:

Mt 10, 26-33 Nie bójcie się ludzi

Rz 5, 12-15

 Oto słowo Pańskie.

Jezus powiedział do swoich apostołów: <Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic zakryte-
go, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie
na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się
raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet
włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie>.

Kształtować wnętrze
Gdy człowiek jest oddany Bogu, wtedy

jego serce pełne jest miłości, dobroci, szla-
chetności, oddania. Jeśli zaś szatan zawład-
nie ludzkim sercem, to wtedy takiego czło-
wieka trzeba się bać. W jego sercu są złe
myśli, pragnienia, nienawiść do wszystkie-
go, co Boże. Wielu takich ludzi, opanowa-

nych przez złego ducha, potrafi tylko nisz-
czyć! Chrystus przestrzega przed szatanem.
Dlatego nie wolno poddawać się złemu du-
chowi. Siłą w walce przeciwko diabłu jest
modlitwa, częsta Komunia Święta, uczynki
płynące z głębi wiary. Do ludzi, którzy
z nich często korzystają, diabeł nie ma przy-
stępu.            Księża Chrystusowcy

Drodzy Ofiarodawcy
Miło nam przekazać najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności w imieniu parafii Świętej Ro-

dziny w Balicach dziękując za przekazaną na konto naszej parafii ofiarę w wysokości 6150 zł.
Za wszystkich darczyńców modlimy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w czasie Wie-

czorów Papieskich.
W minionym roku, i czasie, dzięki Bożej Opatrzności zrealizowaliśmy prace, których

w najśmielszych nawet oczekiwaniach, biorąc pod uwagę nasze skromne możliwości, nie
planowaliśmy. Otrzymane wsparcie pozwoliło zakończyć prace związane z wykończeniem
przyziemia domu parafialnego. Bez tego bezpiecznego, wielofunkcyjnego zaplecza dla naszej
Wspólnoty byłoby trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie budowy naszej świątyni.

Sami będąc wspierani materialnie dzielimy się z innymi będącymi w potrzebie odwzajemnia-
jąc w ten sposób miłość dalej.

Pragniemy życzyć wszystkim duchowym i materialnym ofiarodawcom, i o to się modlimy,
by Zmartwychwstały Chrystus obfitym swym błogosławieństwem wynagradzał Wam wszel-
kie gesty życzliwości i solidarności w wierze, nadziei i miłości, wobec ubogich i potrzebują-
cych. Ks. Jerzy Zuber, Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Balicach

Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:Chrzest Św.

Olivier Leń, syn Tomasza i Edyty
Nikola Moskwik, córka Artura i Karoliny
Daria Skrzypek, córka Tomasza i Urszuli
Miłosz Warchoł, syn Jacka i Doroty
Marek Boda, syn Pawła i Renaty
Zuzanna Matusik, córka Mirosława i Barbary
Mikołaj Bieniek, syn Szymona i Małgorzaty
Igor Cholewa, syn Piotra i Anny
Emilia Graca, córka Mirosława i Lidii

Módlmy się za te dzieci,
aby wzrastały w wierze dla

chwały Boga i Kościoła
powszechnego.

W niedzielę, 1 czerwca 2008 r., na za-
proszenie Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie oraz parafii z Zagórnika,
chór parafialny bazyliki Ofiarowania NMP
w Wadowicach, uczestniczył w organizo-
wanym już po raz drugi „Święcie Pieśni”
(„Gaude Cantem 2008”).

Tego dnia, w kościele parafialnym w Za-
górniku spotkało się sześć chórów ziemi
wadowickiej. Przed mszą św. wspólnie
wykonana została pieśń „Gaude Mater
Polonia”. Uroczystą Liturgię euchary-
styczną sprawował ks. Stanisław Wilko-
łak – proboszcz parafii w Zagórniku. Pod-
czas mszy św. śpiewał zagórnicki chór pa-
rafialny „Misericordias Domini” pod dy-
rekcją p. Tadeusza Prystackiego.

Repertuar i umiejętności przybyłych na
„Święto Pieśni” chórów prezentowane
były wykonaniem pięciu utworów religij-
nych. Każdy z uczestników uhonorowany
został wręczeniem pamiątkowego dyplo-
mu. Nasz chór parafialny  tym razem pro-

wadziła, w zastępstwie za Pana Dyrygenta
Krzysztofa Jopka, Pani Dyrygent Elwira Za-
jąc.

Zakończeniem pierwszej części „Gaude
Cantem 2008” był wspólny posiłek w Domu
Kultury w Zagórniku. Druga część spotka-
nia odbyła się w Andrychowie. Na scho-
dach przed kościołem św. Macieja wszyst-
kie chóry wspólnie wykonały pieśni: „Gau-
de Mater Polonia”, „Laudate Dominum”
i „Oto jest dzień...”. Następnie każdy z sze-
ściu chórów zaprezentował swoją ulubioną
pieśń. Nasz chór zaśpiewał „Modlitwę ka-
płana” z opery „Nabucco” G. Verdiego.

Na zakończenie tego krótkiego koncertu
muzyki chóralnej w Andrychowie wspól-
nie wykonana została pieśń „Serce Jezusa
z nami”, jako przypomnienie o miesiącu po-
święconym czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Gromkimi brawami publiczność
poprosiła o bis. Pieśnią finałową „Gaude
Cantem 2008” był zaśpiewany przez
wszystkich uczestników Psalm 117 „Lau-
date Dominum”.

Święto pieśni

Wiesława Kozub
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:

Poniedziałek  23 czerwca
    6.00 Śp. Tadeusz Gębala
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00 Śp. Stefania, Jan i Czesław Byrscy
  12.00 Śp. Władysława Szczepanik
  18.00 Śp. Leopold Baran

Sp. Janina Stawowy

Wtorek  24 czerwca
    6.00 Śp. Jan Bojęś
    7.00 Śp. Janina Stawowy
    8.00 Śp. Tadeusz Gębala
  12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  18.00 Śp. Władysława Szczepanik

Śp. Mieczysław Młynarczyk

Środa 25 czerwca
    6.00 Śp. Władysława Szczepanik
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00 Śp. Józefa Gurdek
  12.00 Śp. Tadeusz Gębala
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 27 czerwca
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy

    6.00 Śp. Władysław Warzecki
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00 O błog. Boże dla syna Pawła
  10.00

  12.00 Śp. Wiesław Pławny
  16.00

  18.00 Śp. Janina Stawowy
Śp. Mieczysław Młynarczyk

Sobota 28 czerwca
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 W intencji rodziny Zięba Piotr i Danuta z podz. za

łaski z prośbą o błogosł. i bł. na pielgrzymce
i wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze

    8.00 Śp. Władysława Pawlik i Izydor
  12.00 Śp. Janina Stawowy
  18.00 Śp. Stanisław Rodziński - 9 r. śm.

Śp. Mieczysław Młynarczyk

Niedziela 29 czerwca
   6.00 Śp. Rozalia Petronela
   7.30 Śp. Mieczysław Dębski

Śp. Genowefa, Józef, Stanisław Lempart - r. śm.
Śp. Mieczysław Młynarczyk

   9.00

  10.30

  12.00 Śp. Władysław, Stefania Dobisz
Sp. Jan, Paulina Komendera

  13.15 Śp. Teresa Skowronek - Jamka
  19.00 Śp. Jerzy Piątkowski

Czwartek  26 czerwca
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 Śp. Janina Stawowy
    8.00 Śp. Józef Gracjasz
  12.00 Śp. Władysława Szczepanik
  18.00 Śp. Władysław, Helena i Marek

Śp. Mieczysław Młynarczyk

(ciąg dalszy na str. 4)

XII Niedziela Zwykła 22 czerwca 2008 r.
1. W środę na nowennie do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za tych, którzy odpoczywają na
wakacjach i urlopach, a także za ciężko pra-
cujących w różnych zakładach pracy, jak
i na roli.

2. W ciągu wakacji w zwykłe dni odpra-
wiamy msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
12.00 i 18.00.

3. W piątek 27 czerwca jest Uroczystość
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msze św.
w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00, 7.00,

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Na
mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy cho-
rych.

4. W dniach 7 i 8 lipca pielgrzymujemy
do Wrocławia. Koszt przejazdu, oraz bi-
letu na Panoramę wraz  z noclegiem wy-
nosi 100 zł. Wyjazd o godz. 5.00 rano.

5. Przypominamy o zapisach od 5 do
12 lipca na XXIII Pieszą Pielgrzymkę
z Wadowic na Jasną Górę, która rozpocz-
nie się 14 lipca.

W pierwszej encyklice Jana Pawła II zaty-
tułowanej „Redemptor hominis” – Odkupi-
ciel człowieka, Papież silnie zaakcentował, że
drogą Kościoła jest każdy człowiek. Powo-
łaniem Chrystusa było odkupienie człowie-
ka. Bóg-Człowiek chodził po drogach Pale-
styńskich, po których spotykał się z różny-
mi ludźmi. Rozmawiał z nimi, wyjaśniał im
problemy religijne, często spełniał ich proś-
by dotyczące zwłaszcza uzdrowienia z cho-
rób. Założony przez Chrystusa Kościół pra-
gnie realizować misje Mistrza z Nazaretu.
Nieustannie podąża drogami ludzkimi. Wciąż
jest w drodze do Ojca Niebieskiego. Ludziom
przypomina, że życie jest mostem łączącym
dwa lądy: ziemski i niebieski, doczesny
i wieczny. Celem mostu jest łączenie. Trzeba
przez niego przejść. Nie można na nim bu-
dować stałych pomieszczeń. Kościół jest
drogą, prawdą i życiem tak jak Jezus Chry-
stus.

Kapłani powołani przez Chrystusa realizują
swoje powołanie w Kościele. Są na służbie
Kościoła. Tak jak sam Kościół jest w drodze
tak i oni powinni kroczyć drogami człowie-
ka. Niektórzy realizują to powołanie z nie-
zwykła gorliwością.

W drodze Żegnamy w naszej parafii Ks. Janusza
Żmudę. Przez 10 lat sprawował funkcję
tutejszego wikariusza. Katechizował mło-
dzież z Zespołu Szkół Średnich imieniem
Ks. Józefa Tischnera. On specjalnie umi-
łował Kościół jak drogę. Wciąż w dro-
dze. To dzięki niemu bardzo wielu para-
fian i nie tylko – mogło pielgrzymować
do wielu krajów Europy Zachodniej,
a zwłaszcza do Włoch, Francji i Hiszpa-
nii oraz Portugalii. Był też inicjatorem kil-
ku pielgrzymek do Ziemi Świętej oraz śla-
dami Św. Pawła. Ukochał pielgrzymowa-
nie. Wielu chętnie z nim jeździło, bo za-
pewniał im komfort i bezpieczeństwo.
Każda z pielgrzymek miała swoją
ogromną historię, ale najczęściej wypi-
sywana przez zespół tych samych
uczestników. Nieraz sobie myślałem, że
wielu ludzi narzeka na brak pieniędzy, ale
są też tacy, którzy oszczędzając na
swych emeryturach, czy też pensjach –
mogą sobie pozwolić na dość drogie piel-
grzymowanie.

Jego też zasługą w naszej parafii było,
że co roku wyjeżdżał z dziećmi na kolo-
nie nad morze. Najczęściej w szkole

Święci tego tygodnia: we wtorek – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
w piątek – wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę
– wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

w Sopocie organizował dwa turnusy po
150 dzieci. Nabył w tej pracy wielkiej
wprawy. Miał wychowawców i opieku-
nów. Robił to zgodnie z przepisami orga-
nizatorów kolonii.

Ks. Janusz Żmuda kochając jazdę – brał
w drogę ludzi i odkrywał przed nimi inne
nowe światy, czy to na pielgrzymkach,
czy na koloniach. Ukazywał pielgrzymom
różne wspaniałe europejskie sanktuaria:
wieczny Rzym, cudowne Lourdes, pełną
pokuty Fatimę, starożytną Compostellę,
czy też trudno dostępne La Salet. Ocza-

rowywał w Azji Mniejszej miejscami bliskimi
Jezusowi Chrystusowi, a także Św. Pawło-
wi. Odkrywał przed dziećmi wadowickimi,
które na co dzień oglądają Leskowiec, czy
inne pobliskie górki – piękno Morza Bałtyc-
kiego. Wielu dzieciom niedomagającym na
gardło pomagał obficie wdychany morski jod.

Ks. Janusz został mianowany przez nasze-
go Kardynała proboszczem w pobliskiej
Świnnej Porębie. Tam ma organizować pa-
rafię. Za pracę w naszej parafii wyrażamy
Mu wdzięczność, a na nowej posadzie życzy-
my pełnego wykorzystania swych talentów.
Niech Mu Bóg błogosławi!

Ku pamięci
1. Kończy się czerwiec - miesiąc na-

szej szczególnej modlitwy do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Przez udział
w nabożeństwach czerwcowych wyna-
gradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze
i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wie-
rze, dziękujemy za Boże miłosierdzie
i prosimy o wytchnienie oraz pociechę
w codziennych troskach. Pamiętajmy, że
Serce Jezusowe jest jedynym źródłem
zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość
Boga i bliźniego.

2. Jutro, w poniedziałek, 23 czerwca,
obchodzimy Dzień Ojca. Podczas Eucha-
rystii będziemy modlić się za ojców
z naszej wspólnoty parafialnej. Zaprasza-
my szczególnie ojców i dzieci. Modlitwa-
mi obejmiemy wszystkich r ojców, by
godnie i z miłością wypełniali swoje obo-
wiązki w codziennych „staraniach o wła-
sne rodziny.

3. We wtorek, 24 czerwca, przypada
uroczystość Narodzenia świętego Jana
Chrzciciela, który przygotował drogę
Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich

Świętych jest wymieniany na pierwszym
miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczy-
ciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był
gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami
świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić
się nad swoim życiem, nad zgodnością na-
szych czynów, słów i postaw z wyznawaną
przez nas wiarą i poboźnością.

4. W piątek, 27 czerwca, czcimy Matkę
Bożą Nieustającej Pomocy. Zwłaszcza
w każdą środę zwracamy się do Niej jako
naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając
Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste
i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nie-
ustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięk-
nej postawy - pomagania innym!

5. U progu czasu wakacyjnego pamiętaj-
my, że od Boga i Jego przykazań nie ma wa-
kacji, a na urlop warto zabrać ze sobą róża-
niec, modlitewnik lub Pismo Swięte. Nie za-
pominajmy też, że każda niedziela jest drogo-
wskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego
drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie
odpoczywa, w wakacje żniwuje.

6. W przyszłą niedzielę, 29 czerwca, przy-
pada uroczystość Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, która rozpocznie się Mszą Świętą
wigilijną już w sobotę.

Rok pamięci
W ostatnich dniach uczestniczyłem w pa-

rafii rodzinnej we mszy św., która rozpoczę-
ła rok pamięci tamtejszego Proboszcza, ks.
Infułata Teofila Skalskiego, który zmarł przed
50 laty. Bardzo mi się spodobały konkretne
propozycje opracowane przez przedstawicieli
gminy i parafii przeżycia tego roku. W za-
myśle tych podmiotów ma on być ubogace-
niem patriotyczno-religijnej społeczności
mszańskiej. Włączają się w nie wątki religij-

ne: nabożeństwa, kazania, ale także i se-
sje naukowe, jak również i pielgrzymko-
we. Dużo również ma do powiedzenia
wyobraźnia miłosierdzia.

Myślałem sobie, jak w naszej parafii
przyszły rok 2009, po 10 latach od wy-
jątkowej pielgrzymki Jana Pawła II do
Wadowic, miałby być rokiem Karola
Wojtyły. Należy przygotować rzetelny
plan gminy i parafii. Obchody takiego
roku powinny być radosnym ubogace-
niem społeczności wadowickiej.

Ks. Proboszcz

Oczekiwanie na beatyfikację Jana Pawia II
to narodowe rekolekcje

Rozmowa z ks. Sławomirem Oderem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

Jako Polacy szczególnie niecierpliwie cze-
kamy na beatyfikację Jana Pawła II. Chcieli-
byśmy też, by Benedykt XVI ogłosił papieża
Polaka od razu świętym.

- Nie chciałbym być uważanym za prze-
ciwnika szybkiego zakończenia właściwego
procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Wielokrotnie mówiłem, że beatyfikacja papie-
ża Polaka nie powinna ograniczyć się do wiel-
kiego wydarzenia o charakterze duchowym
albo, co gorsze, medialnym. Nie chodzi tu
też o postawienie w całej Polsce pomników,
które i tak rosną, jak grzyby po deszczu.
Istotą tego procesu jest budowanie żywego
pomnika, składającego się z życia narodu,
którego Jan Paweł II czuł się członkiem, któ-
ry starał się uformować - mocą swojej wia-
ry i modlitwy - ku Chrystusowi. Warto też
mieć świadomość, że obecny czas toczenia
się procesu to chwila jedyna, niepowtarzal-
na, której nie będzie można już w przyszło-
ści powtórzyć, czy przeżyć jeszcze raz.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby Jego
świętość przekładała się na nasze nawróce-
nie i nasze uświęcenie

Do czego nas wezwała kolejna roczni-
ca śmierci Jana Pawła II? Niektórzy uwa-
żają, że to tylko świętowanie?

- Jest to rzeczywiście święto, święto
o charakterze rodzinnym. Należy prze-
żywać go w duchu wdzięczności za dar
osoby Jana Pawła i z ogromnym poczu-
ciem jego obecności i bliskości. Na pew-
no chodzi o bliskość i życzliwość w ra-
mach wspólnoty świętych w wymiarze
duchowym. Chodzi też o bliskość i obec-
ność, która jest zawarta w jego myśli,
którą powinniśmy pogłębić, nad którą
powinniśmy się zastanowić. Dokonać
refleksji i po prostu nią żyć. Myślę, że to
jest najlepszy sposób tego świętowania.

- Dlatego nie powinniśmy zagubić ca-
łego bogactwa, którym nas obdarzył Jan
Paweł II?

Okres oczekiwania na zakończenie pro-
cesu beatyfikacyjnego to jakby czas wiel-
kich narodowych rekolekcji, kiedy wsłu-
chujemy się w Jego głos, w dokumenty,
które nam pozostawił.
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