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Bronisz godności ludzkiej
XIII Niedziela Zwykła - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następ-
ców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła
II i Benedykta XVI. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Dziś
warto też głębiej zastanowić się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w jeden święty, po-
wszechny i apostolski Kościół...”? Pamiętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Bisku-
pem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu.

Uroczystość
Świętych Apostołów

Piotra i Pawła

Ojcze Święty, Janie Pawle II,

odszedłeś od nas, ale na zawsze

pozostałeś nam w pamięci i na-

szych sercach.

W wieczornej modlitwie gorą-

co proszę Boga i Matkę Naj-

świętszą o rychłą beatyfikację

Jana Pawła II i wyniesienie Go

na Ołtarze Świętych.

Proszę także o zdrowie i bło-

gosławieństwo dla obecnego

Ojca Świętego - Benedykta XVI.

Lucyna Woźny
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 12, 1-11 2 Tm 4, 6-9.17-18
Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

 Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA:  Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei
Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni
odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków”. Jezus zapy-
tał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus
mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymo-

nie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty je-
steś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego:
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią-
zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie”.

Filary Kościoła
Kiedy stajemy na placu przed Bazy-

liką Watykańską, od razu rzucają się
w oczy dwa posągi na schodach do
świątyni. To Piotr i Paweł, znak przy-
pominający, że katolicka prawda Kościo-
ła jest prawdą tej jedności. Trzeba pa-
miętać, że kiedy Paweł w swoich listach
wspomina o sporach z Piotrem, zawsze
mówi o nim „Kefas”. Nie chodzi mu
o jednego z Apostołów, ale o tego, któ-
rego Chrystus nazwał Skałą.

Księża Chrystusowcy

Byli tak odmienni - biedny i bogaty, pro-
sty i wykształcony, spokojny i porywczy,
lękliwy i zuchwały - że pewnie nigdy by się
nie spotkali, gdyby nie wezwał ich Chry-
stus. Są filarami Kościoła, tego Kościoła,
pod którego dachem mieszczą się bardzo
różni ludzie. Ugryź się więc w język, zanim
stwierdzisz, że dla kogoś nie ma miejsca
w Kościele, bo jest... taki... Może właśnie
jego Chrystus wybrał na Apostoła i od nie-
go masz się czegoś nauczyć?

Drukujemy list, który w ostatnim czasie znalazł się na grobie Jana Pawła II

Mam tylko Ciebie
Mam na imię L. Prosiłam Cię o pomoc

dla mnie i moich dzieci. Mam tyle pro-
blemów, przechodzę trudny okres w życiu.
Tak naprawdę to cierpię przez całe życie,
nigdy nie zaznałam szczęścia. Moje życie
to jedna wielka pomyłka. Proszę Cię
o wybaczenie... W momencie złości po-
targałam Twoje zdjęcie, straciłam wiarę
w Boga. Jestem prostytutką, jednak wie-
rzę, że jest jakiś Bóg, który mi przebaczy.

Drogi Ojcze, dużo zła zaznałam w życiu.
Niewielu znam szczerych ludzi, większość
mnie wykorzystuje. Jest jedna osoba, która
jest mi dłużna pieniądze, gdyby mi one
zostały zwrócone, nie musiałabym stać na
ulicy...

Nie potrafię modlić się, próbuję rozma-
wiać z Bogiem, dlaczego on mi nie po-
może? Ciebie, Ojcze, który jesteś tak do-
bry, Ciebie, którego chcą zrobić świętym,
pomóż mi i moim dzieciom. Ty, który po-
trafisz czytać w moim sercu, zobaczysz

w nim opuszczoną kobietę, nigdy nie ko-
chaną, także przez własną matkę. Ty, któ-
ry mnie teraz widzisz, przymknij oko na
zachowanie moich dzieci, które często żar-
tują ze mnie. Pomóż im w codziennej wę-
drówce, w wzrastaniu, bądź przy nich
blisko , bądź blisko i mnie. Nie opusz-
czaj mnie, często mówię do Ciebie. Pro-
siłam Cię, abyś dał mi mężczyznę u mo-
jego boku, który by mnie pokochał. Oj-
cze, ja nie chodzę do Kościoła, nie po-
trafię się modlić, ale nigdy nie zrobiłam
nic złego, poświęcam się tylko dla moich
dzieci. Wierz mi, że nie jest przyjemnie
być prostytutką. Ojciec moich dzieci jest
chory, ale niczego nie poroszę dla niego.
Nie mogę mu wybaczyć piekła, które
z nim przeszłam. Proszę Cię, Ojcze, bądź
przy mnie blisko. Nie mam nikogo dla
Ciebie, Drogi Ojcze. Spraw, aby wróciła
mi wiara, nie przestanę rozmawiać z Tobą.
Kocham Cię.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,

życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

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

Marcin Rataj, syn Adama i Katarzyny
Oliwia Pilszak, córka Eugeniusza i Iwony
Magdalena Witek, córka Jacka i Anny
Dorian Biel, syn Włodzimierza i Grety
Malwina Gierlasińska, córka Krzysztofa i Ewy
Nikodem Śliwa, syn Macieja i Ewy
Julia Pływacz, córka Michała i Moniki
Kacper Maryon, syn Marcina i Agaty
Kamila Bryndza, córka Grzegorza i Moniki
Karolina Wiktor, cóka Andrzeja i Anny
Nataniel Gryga, syn Jarosława i Magdaleny
Alicja Józefiak, córka Bogusława i Beaty

Módlmy się za te dzieci,
aby wzrastały w wierze dla

chwały Boga i Kościoła
powszechnego.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  30 czerwca
    6.00 Śp. Władysława Szczepanik
    7.00 Śp. Antoni i Barbara Nowak
    8.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Janina Stawowy
  18.00 Śp. Jerzy Piątkowski

Śp. Mieczysław Młynarczyk

Wtorek  1 lipca
    6.00 Śp. Janina Stawowy
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  18.00 Śp. Piotr Rataj

Śp. Mieczysław Młynarczyk

Środa 2 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Władysława Szczepanik
    8.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 4 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    8.00 Wynagradzająca Sercu Bożemu za grzechy świata
  12.00 Śp. Jan i Bronisława Dworzańscy
  18.00 Śp. Zofia Sadek

Śp. Michał Urbański

Sobota 5 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    8.00 Wynagradzająca za grzechy świata, o bł. Boże dla

członków Rycerstwa Niepokalanej i opiekuna
ks. Proboszcza

  12.00 Za Kościół, Ojca Świętego Benedykta XVI,
o beatyfikację Jana Pawła II, Duchowieństwo, Ojczyznę,
Radio Maryja, TV Trwam

  18.00 Śp. Zofia Sadek
Śp. Janusz Orlicki

Niedziela 6 lipca
   6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
   7.30 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
   9.00 Śp. Janina Gonet
  10.30 Śp. Eugeniusz Gwizdalski - 11 r. śm.

oraz zmarli z rodziny Kornaszewskich
  12.00 Dziękczynno błagalna dla Kazimiery

i Stanisława Potoczny w 50 r. ślubu
  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Maria i Władysław Nicieja

Czwartek  3 lipca
   6.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże

dla Marii i Tadeusza w r. ślubu
    7.00 Śp. Janina Stawowy
    8.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
  12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  18.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek

Śp. Zofia Sadek

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XIII Niedziela Zwykła - 29.06.2008
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1. Dzisiaj w dzień Św. Piotra i Pawła

można w naszej bazylice uzyskać odpust
zupełny.

2. Dnia 3 lipca w czwartek organizuje-
my dla dzieci wycieczkę do Kalwarii Zeb.
Lanckorony i Zakrzowa. Wyjazd o godz.
9.00 z placu Kościuszki, powrót godz.
16.00. Symboliczny koszt wycieczki 5zł.
Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy za-
pisie należy podać imię i nazwisko, ad-
res oraz PESEL

3. W środę, na Nowennie o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o błogosławione
owoce XXIII Pieszej Pielgrzymki Wado-
wickiej. W tym dniu mija kolejny mie-
siąc od śmierci Największego Wadowi-
czanina Jana Pawła II. Zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 20.00.

4. W tym tygodniu jest pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W pierwszy piątek
przyjmiemy Komunię Św. wynagradza-
jącą. Spowiadamy rano od 6.00-8.30 oraz
16.00-18.30. W pierwszą sobotę na mszy
św. o godz. 8.00 modlimy się za rodzi-
ny, które spodziewają się potomstwa. Na
tę mszę św. zapraszamy zwłaszcza tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzie-
ci, jak również Wspólnotę Rycerstwa

Niepokalanej. W tym dniu nawiedzamy
chorych z świętymi sakramentami.

5. Kazania na mszach św. w przyszłą
niedzielę będzie wygłaszał ks. kustosz
sanktuarium Matki Bożej na Górce
w Szczyrku.

6. W przyszłą niedzielę składka na bu-
dowę organów. Bóg zapłać za złożone
ofiary.

7. W niedziele wakacyjne odprawia-
my Nieszpory o godz. 18.30.

8. W dniach 7 i 8 lipca pielgrzymuje-
my do Wrocławia. Koszt przejazdu, oraz
biletu na Panoramę wraz  z noclegiem
i śniadaniem wynosi 120 zł. Wyjazd
o godz. 6.00 rano.

9. Codziennie na mszach św. modli-
my się o szczęśliwe przeżycie kolonii
i obozów, jak również i urlopów. Ze-
chciejmy podczas dni wolnych od pra-
cy tym bardziej przybliżyć się do Boga
i człowieka, a także do przyrody.

10. XXIII Piesza Pielgrzymka z Wa-
dowic na Jasną Górę wyruszy 14 lipca
2008 roku o godz. 7.00 od bazyliki Ofia-
rowania NMP w Wadowicach. Zapisu-
jemy w Domu Katolickim od 5 – 12 lip-
ca w godzinach 18.00 – 19.00.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie Świętych Pierwszych
Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, we wtorek – wspomnienie św. Ottona,
biskupa, w czwartek– święto św. Tomasza Apostoła, w sobotę – wspomnienie św.
Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera.
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ks. Proboszcz

Słowa Chrystusa wypowiedziane do
Piotra po jego świadectwie wiary. Na
Twojej żywej wierze, mówił Jezus do
Piotra, buduję mój Kościół.

Myślałem o powyższym oświadczeniu
Chrystusa, podczas ostatniej pielgrzym-
ki do Włoch, w której brało udział ok.
100 ludzi. Zwłaszcza, gdyśmy odprawiali
mszę św. w podziemiach Bazyliki Św.
Piotra przy grobie Jana Pawła II. Z pew-
nością jest to współcześnie najbardziej
odwiedzany grób. Nie znam dokładnie
statystyk, ile osób codziennie podąża do
podziemi Piotrowej Bazyliki, aby uklęk-
nąć choćby na chwilę przy grobie ostat-
niego papieża i tam się pomodlić. Myślę,
że liczba ok. jednego miliona rocznie,
nawiedzających ten grób nie będzie wy-
górowana. Wszyscy, którzy tam przy-
chodzą chcą Bogu podziękować za Nie-
zwykłego Papieża. Za jego pośrednic-
twem przedstawiają Chrystusowi różno-
rakie swoje prośby. Wszyscy nawiedza-
jący to miejsce są przekonani, że tak jak
za życia Jan Paweł II był blisko drugiego
człowieka, interesował się nim – tak te-
raz po śmierci tym bardziej los tych, od
których odszedł nie może Mu być obo-
jętny. Tajemnica świętych obcowania
sprawdza się w tym spotkaniu najdokład-
niej. My zanosimy do Boga modlitwy
poprzez Jego pośrednictwo, a On prosi
Chrystusa w naszych intencjach.

Po raz kolejny klęcząc przy grobie Ojca
Św. z radosnym wyrzutem mówię do
Niego: Ojcze Święty ileś Ty nam przy-
sporzył pracy w Wadowicach. To dzięki
Tobie nasze miasto stało się miejscem tak
licznych pielgrzymek z kraju i ze świata.
Jest ich rocznie ok. 400 tysięcy. Oni przy-

Na Tobie zbuduję Kościół mój
bywają do miejsca Twego urodzenia, aby
zaczerpnąć Twojej mocy. Trzeba te ty-
sięczne rzesze pielgrzymów obsłużyć.
Służą im na inny sposób Kościoły, ina-
czej cukiernie, czy też różnego rodzaju
jadłodajnie, a także sklepy z dewocjona-
liami. Dzięki Tobie Ojcze Św. wielu Wa-
dowiczan znalazło sposób na życie. Da-
jesz im okazję większego lub mniejszego
zarobku. Jakże Ci za ten wymiar Twojej
Wielkości nie dziękować. Przybywają
pielgrzymi do Wadowic, żeby po raz ko-
lejny zachwycić się Twoją miłością do
Boga i człowieka. Nieraz zastanawiam się,
czy my mieszkańcy Wadowic, a zwłasz-
cza duszpasterze pomagamy przybywa-
jącym tak licznie do miejsca urodzenia
Papieża? Spuszczam ze smutkiem głowę
i myślę, że z pewnością można by lepiej
i głębiej opowiedzieć ludziom prawdę
o Tobie.

Przysporzyłeś nam Ojcze Św. dużo
pracy w Wadowicach. Wiele trudu mu-
simy wkładać w organizowanie godnego
przeżycia rocznicy Twojej śmierci
2 kwietnia, jak również rocznicy Twych
urodzin 18 maja, a także wspaniałego dnia
wyboru na Papieża 16 października. Te
uroczystości bardzo wiele nas kosztują,
bo chcielibyśmy przez nie ukazać świa-
tu, że my w Wadowicach Ciebie bardzo
kochamy i pragniemy żyć według Twe-
go nauczania. Często po tych uroczysto-
ściach towarzyszy nam duży niedosyt.
Jednocześnie umiłowany Ojcze Św. ta
praca, którą w Wadowicach dla Ciebie
realizujemy bardzo nas ubogaca. Bez tych
uroczystości nie mielibyśmy okazji tylu
pięknych rzeczy usłyszeć i zobaczyć –
choćby to co się działo w niedzielę 18

maja na rynku wadowickim. Jakiż to był
wspaniały udział dzieci ze szkół, które noszą
Twoje Imię. Jak również orkiestr i chórów
tak wspaniale realizujących swój program.

Nieraz słyszę jak ludzie mówią do mnie, że
być proboszczem w Wadowicach to wielkie
wyróżnienie. To prawda. Doświadczam jed-
nak niejednokrotnie, że bycie proboszczem
w Wadowicach to ogromny trud. Wysiłek
związany z organizowaniem różnorakich pa-
pieskich uroczystości. Ten trud jest o wiele

lżejszy, bo dzielę go wraz z księżmi współ-
pracownikami, a także z wieloma zaan-
gażowanymi wadowiczanami – na czele
z Urzędem Miasta, a zwłaszcza doświad-
czam jak bardzo Ty Ojcze Św. pomagasz
nam w organizowaniu Twoich uroczy-
stości w Wadowicach.

Niech za te dzieła będzie Bóg uwielbio-
ny przez pośrednictwo Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy.

Ku pamięci
1. Choć czerwiec - miesiąc poświęcony

Najświętszemu Sercu Jezusowemu dobiega
końca, nie przestawajmy modlić się słowami
Litanii do Serca Pana Jezusa czy Koronki do
Miłosierdzia Bożego albo Aktu poświęcenia
rodzaju ludzkiego, nie przestawajmy Go pro-
sić: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń
serca nasze według Serca Twego...”. Jeśli
leży nam na sercu odkupienie, to musimy
wpatrywać się w przebite włócznią Serce
Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do
Niego podobni.

2. Dziś czcimy Apostołów Piotra i Pawła,
dwa wielkie filary, na których wznosi się
Kościół: święty Piotr jest gwarantem, że Ko-
ścioła nie zwyciężą żadne, nawet piekielne
moce, oraz święty Paweł, który poniósł Ko-
ściół między pogan.

3. W dzisiejszą uroczystość wierni, którzy
posiadają dewocjonalia pobłogosławione
przez papieża lub biskupa, mogą otrzymać

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
po złożeniu Wyznania wiary.

4. W czwartek, 3 lipca, obchodzimy
święto Tomasza Apostoła, który pokonał
niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja,
zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie
zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucha-
rystii będziemy modlić się o wzrost Ko-
ścioła na całej ziemi. Będzie to nasza odpo-
wiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody...” - także,
a może przede wszystkim w wakacje.
Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowie-
dzialni za Kościół!

5. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy,
letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy
udanego, radosnego wypoczynku, ale też
przypominamy, że nie ma czasu wolnego
od Pana Boga. Nie bójmy się manifesto-
wać naszej przynależności do Chrystusa
i Kościoła.

Pogrzeb
Śp. Zbigniew Gurdek, ur. 1945 r., zam. ul. Zygmunta Starego
Śp. Jacek Przybylski, ur. 1952 r., zam. Pl. Kościuszki
Śp. Stanisław Tatka, ur. 1950 r., zam. ul. Gimnazjalna
Śp. Teodora Klaczak, ur. 1936 r., zam. Os. XX-lecia

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

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


