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Bronisz godności ludzkiej
XV Niedziela Zwykła

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Jeśli nie staniecie się
jako dzieci

Dziecko trze-
ba uczyć mó-
wić. Samo z sie-
bie nie potrafi
uks z ta ł tować
słów. Każdy z
nas ma obowią-
zek uczyć się
mówić do Boga,
czyli modlić się.
Nie można po-
wiedzieć, że to
już umiem.
Wciąż muszę się
uczyć rozma-
wiać z Ojcem
niebieskim.

Fot. St. Mżyk

Straciliśmy najlepszego, naj-
bardziej troskliwego Ojca.
Uczył nas kochać ludzi, nie
zgadzać sie na zło i wierzyć w
Boże Miłosierdzie. Zostawił
nam testament, abyśmy zacho-
wali to wielkie dziedzictwo,
któremu na imię Polska i aby-
śmy byli dla siebie braćmi.

Modlimy sie za Niego, tak
jak i On modlił sie za nas. Od-
mawiamy różaniec, aby przy-
bliżyć sobie prawdę, że Ojciec
Święty mocno zawierzył Mat-
ce Bożej i ufamy, że nasze proś-
by o szybką Jego beatyfikację
zostaną wysłuchane.

Jan Paweł II całym swoim
życiem udowodnił, że powinien
zostać Świętym.

Zofia i Marian Ślęzak,
syn Zbigniew z rodziną
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:
 Iz 55, 10-11

Oczekujemy chwałySkuteczność Słowa Bożego

Ziarnem jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus,
każdy kto Go znajdzie, będzie żył na wieki

EWANGELIA:

Mt 13, 1-9    Przypowieść o siewcy

Rz 8, 18-23

 Oto słowo Pańskie.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele
w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna]
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie
niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie,
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały,
jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy,
niechaj słucha!

Siewca Słowa Bożego
„Słuchaj uchem, a nie brzuchem” - takie

jest powiedzenie. Pragniemy w ten sposób
zwrócić komuś uwagę na to, aby nas słu-
chał uważnie. Zbyt często się dzieje tak, że
gdy do kogoś mówimy, to nasz rozmówca
wcale nas nie słucha, a potem nie wie, o
co chodzi. O, jakże często się zdarza, że
tak słuchamy słów Ewangelii - jednym
uchem wpadają nam słowa, a drugim wy-
padają.

Pewien ksiądz podczas kazania wziął do
ręki ziarenka pszenicy i „zasiał” je wśród
wiernych - dosłownie rozrzucił te ziarenka

po kościele. Jedne wpadły na włosy, inne
do książeczki, jeszcze inne do flakonu z
kwiatami, na posadzkę... „- Najważniejsze
jest to, aby ziarno słowa wpadło w twoje
serce, a wówczas wyda plon” - powiedział.
Ci, którzy nie byli na tej Mszy Świętej, opo-
wiadali, że ksiądz wysypał cały worek zbo-
ża w kościele, co oczywiście było nie-
prawdą. Ale kto tak przeinaczył kazanie, to
do dziś nie, wiadomo. Najważniejsze i tak
jest to, ile ziaren Bożego słowa zakorzeniło
się w sercach.

Pierwszy „radosny czwartek”

Pismo Święte wciąż nawiedza nasze rodziny

3 lipca 2008 rozpoczęliśmy wakacyjne
czwartki, które w tym roku przebiegają
pod hasłem: „Wędrujemy małopolskim
szlakiem Jana Pawła II”. Na realizację tego
zadania otrzymaliśmy z Urzędu Miasta
dotację w wysokości 8 tys. zł. Nasza
wędrówka zaczęła się od Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, którą nazywają Kalwarią „pa-
pieską”. Karol Wojtyła pielgrzymował tu
już jako mały chłopiec wraz ze swoim
ojcem. Pielgrzymował potem z Krakowa
na różne uroczystości, przybywał na
dróżki, samotną modlitwę i kontemplację.
Jako Papież był w Kalwarii w 1979 roku
i podczas ostatniej wizyty w Polsce w
2002 roku.

7 czerwca 1979 roku powiedział: „I pro-
szę abyście się za mnie modlili za życia
mojego i po mojej śmierci”. Wypełniając

Jego prośbę modliliśmy się przed cudow-
nym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Przeszliśmy również część dróżek kalwa-
ryjskich.

Z Kalwarii pojechaliśmy do uroczego mia-
steczka – Lanckorony. Zatrzymaliśmy się na
malowniczym, zabytkowym rynku, stamtąd
powędrowaliśmy na Górę Zamkową. Oglą-
daliśmy fragmenty baszt i murów obron-
nych, słuchali legend związanych z zamkiem.
Z punktu widokowego oglądali urzekający
widok na Kalwarię Zebrzydowską, klasztor,
dróżki, pasma górskie. Ostatnim celem wę-
drówki był ośrodek wczasowo- rekolekcyj-
ny im. Jana Pawła II w Zakrzowie położony
na zboczu góry Chełm. Tam na wyznaczo-
nym miejscu paliliśmy ognisko, piekli kieł-
baski, chleb i zajadali z apetytem. Po odpo-
czynku zwiedziliśmy ośrodek położony w
pięknej okolic, wśród lasów. Do Wadowic
wróciliśmy o godz. 16.00.         M.Zadora

Dzisiaj 13 lipca 2008 roku mija 70 dzień
od chwili rozpoczęcia peregrynacji Pisma
Świętego w rodzinach naszej parafii. W
tym okresie bardzo wiele rodzin otworzyło
drzwi swoich mieszkań na przyjęcie tego
niecodziennego Gościa. Zakładając, że w
każdej rodzinie były średnio 3 osoby, to
w tym czasie Słowa Bożego z Pisma Św.
wysłuchało 6300 naszych wiernych.

Peregrynacja Pisma Świętego w naszej
wspólnocie parafialnej jest bardzo waż-
nym i doniosłym wydarzeniem. Tę do-
niosłość podkreśla fakt, że Pismo Święte
w liczbie 30 egzemplarzy przed peregry-
nacją zostało poświęcone przez kard. Sta-
nisława Dziwisza znakiem krzyża świę-
tego uczynionego tą samą ręką, która
podtrzymała przed upadkiem zranionego
Ojca Świętego w pamiętnym dniu 13 maja

1981 r., i która w dniu pogrzebu białą chustą
zasłoniła Twarz naszego umiłowanego Ojca
Świętego Jana Pawła II jako znak, że czas
jego ziemskiej misji został zakończony.

Drugim ważnym wydarzeniem towarzy-
szącym poświęceniu Pisma Świętego było
uczestnictwo w tej uroczystości 135 mło-
dych parafian, którzy w tym dniu zostali
umocnieni Duchem Świętym w Sakramen-
cie Bierzmowania. Takie to okoliczności to-
warzyszyły poświęceniu 30-tu egzempla-
rzy Pisma Świętego, które obecnie nawie-
dza nasze domy.

Tym naszym zmaganiom przygląda się
zapewne z okna Domu Ojca nasz Ukocha-
ny Rodak i cieszy się, że w Jego rodzinnej
parafii jest w sposób zorganizowany pod-
jęta akcja czytania Pisma Świętego.

Stefan Mżyk

Księża Chrystusowcy

Święci tego tygodnia: w środę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry
Karmel /NMP Szkaplerznej/, w piątek – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  14 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    8.00 Śp. Jerzy Piątkowski
  12.00 Śp. Zofia Sadek
  18.00 Śp. Helena Mirga

Śp. Helena Smolec

Wtorek  15 lipca
    6.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Zofia Sadek
  12.00 Śp. Tadeusz Woźnica

Śp. Lubosz Jenej
Śp. Maria i Józef Węgrzyn

  18.00 Śp. Jerzy Piątkowski
Śp. Zbigniew Peszel

Środa 16 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Czesław Paleczny
    8.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  12.00 Śp. Jerzy Piątkowski
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 18 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Jerzy Piątkowski
    8.00 Śp. Czesław Paleczny
  12.00 Śp. Zofia Sadek
  18.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek

Śp. Sławomir Bosiński

Sobota 19 lipca
    6.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Jerzy Piątkowski
  12.00 Śp. Jan i Józef
  18.00 Śp. Krystyna Sroczyńska - 1 r. śm.

Śp. Henryk Gołąb

Niedziela 20 lipca
   6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
   7.30 Śp. Krystyna Wyrwicz

Sp. Henryk Gołąb
   9.00 O zdrowie i błog. Boże dla Kamila w 18 r. urodzin
  10.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  12.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Andrzej Woźniak, żona Elżbieta

Czwartek  17 lipca
   6.00 Śp. Zofia Sadek
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Jerzy Piątkowski
  12.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  18.00 Śp. Jan Woźniak, żona Karolina

Śp. Tadeusz Peszel

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XV Niedziela Zwykła - 13  lipca 2008 r.
1. Jutro wyruszy z naszego miasta

XXIII piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
O godz. 7.00 mszy św. na rozpoczęcie
pielgrzymki będzie przewodniczył ks. bp
Jan Szkodoń. W sobotę 19 lipca póź-
nym popołudniem, po przebytych tru-
dach pielgrzymich, powitamy ich w na-
szym mieście. W tym dniu o godz. 7.00
pojedziemy autokarami do Częstochowy,
aby być z nimi.

2. W ramach duchowej łączności z
pielgrzymami od poniedziałku 14 lipca
do piątku 18 lipca zapraszamy na spe-
cjalne modlitwy wieczorem od godz.
17.30 do 18.00.

3. W środę jest Matko Bożej Szka-
plerznej. Na Górce u OO Karmelitów
suma odpustowa będzie o godz. 18.00.
W tym dniu o godz. 16.00 wyjazd na
apel jasnogórski do Częstochowy. Koszt
30 zł.

4. Ks. bp Jan Zając zaprasza gorliwych
parafian na czuwanie nocne do sanktu-
arium łagiewnickiego z 16 na 17 lipca
od godz. 23.00 do 5.00 rano. Wyjazd o
godz. 21.30. Koszt przejazdu 15 zł.

5. W czwartek w ramach radosnego
czwartku zapraszamy dzieci na piel-
grzymkę do Zakopanego. Zapisujemy
dzieci w zakrystii lub w kancelarii. Wpła-
ta 5 zł. Przy zapisie należy podać nr
PESEL i adres, oraz czy dziecko posia-
da legitymację szkolną, którą należy za-
brać na wycieczkę.

6. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
odbędzie się w czwartek o godz. 17.00.

7. Odpowiedzialnych za peregrynację
Pisma Świętego zapraszamy w czwar-
tek na godz. 18.30.

8. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy
ten okres, by znalazło się właściwe miej-
sce na Mszę Św. niedzielną, codzienną
modlitwę oraz pomoc człowiekowi.

9. Patrona kierowców – św. Krzyszto-
fa jest 25 lipca – z tej okazji w przyszłą
niedzielę po każdej Mszy Św. - modląc
się o szczęśliwą jazdę – w kościele po-
święcimy kluczyki od samochodów, a na
zewnątrz chętnym święcić będziemy sa-
mochody. Ministranci przy kościele będą
kwestować na pomoc w zakupie samo-
chodu dla misjonarzy. Kultura na jezdni,
która wyraża się także w przestrzeganiu
znaków drogowych, jest obowiązkiem
moralnym każdego chrześcijanina. Grze-
szy ten, kto używając napojów alkoholo-
wych kieruje pojazdem oraz, kto świa-
domie łamie przepisy drogowe.

10. Czas letni to okres intensywnej pra-
cy rolników i działkowiczów. Pamiętaj-
my o ich mozolnej pracy. Na różny spo-
sób starajmy się im pomagać, a także
szanować ich pracę. Miejmy we czci
chleb, bo na niego trzeba ciężko praco-
wać. Naszą modlitwę na Nowennie do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę
o godz. 8.30 i 17.30 ofiarujemy w inten-
cji rolników.

11. W niedzielę 10 sierpnia pielgrzymu-
jemy do Nowego Targu, a stamtąd na no-
gach na Turbacz na mszę św. ludzi gór,
którą w przeszłości prowadził ks. Tisch-
ner. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 25 zł.

Wypowiedzi uczestników na temat „radosnego czwartku”:
„bardzo podobał nam się ten czwartek. Pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, zwie-

dziliśmy klasztor Bernardynów, zwiedziliśmy bazylikę Matki Bożej Anielskiej. Modliliśmy się
w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Byliśmy też w Lanckoronie, gdzie były ruiny zamku.
Na koniec pojechaliśmy do Zakrzowa”. Uczestnik

„Pierwszy z letnich wyjazdów był niezwykle udany. Pogoda dopisała. Przemiłe panie or-
ganizatorki ciekawie zorganizowały nam czas. Mamy nadzieję, że wszystkie czwartki będą
udane”. Uczestniczki
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ks. Proboszcz

Dudni woda, dudni, w Jakubowej studni
Środa 2 lipca. Na nowennie do Matki

Bożej Nieustającej Pomocy mówię o świę-
towaniu w dniu dzisiejszym Matki Bożej
Licheńskiej, Kodeńskiej i Tuchowskiej.
Każde z tych sanktuariów znajduje się w
innej części Polski. Ciągną do nich liczne
rzesze pielgrzymów, zwłaszcza z tamtych
rejonów. Mają przebogatą historię patrio-
tyczną i religijną.

Na spotkaniu miesięcznym przedstawi-
cieli Rady Duszpasterskiej omawiamy
potrzebę większego uduchowienia grup i
wspólnot działających przy parafii. Pro-
blem ten Jan Paweł II wyrażał w słowach:
„Wypłyń na głębię”. Jest to sprawa istot-
na każdej wspólnoty działającej w para-
fii. Nie może być tak, że chór parafialny
ma tylko dbać o poziom śpiewu, Zespół
Charytatywny tylko troszczyć się o po-
moc potrzebującym, Akcja Katolicka tyl-
ko brać udział w różnych akcjach. Bez
pogłębionego życia religijnego wspólno-
ty nasze staną się grobami pobielanymi.
Omawiana była również sprawa utwo-
rzenia z chłopców przy naszej tzw. gwar-
dii szwajcarskiej. Mamy stroje, lecz brak
nam tych, którzy by w nich w określone
uroczystości występowali.

Wieczór Jana Pawła II, w którym bie-
rze udział liczna grupa parafian, a także
pielgrzymów, uświadamia nam, iż jako
domownicy Jana Pawła II powinniśmy
ożywiać w sobie wielki szacunek i dba-
łość o tego, który dzieciństwo i młodość
spędził na naszej ziemi.

Czwartek 3 lipca. Po długich miesią-
cach oczekiwania została z Podhala, z
pracowni rzeźbiarskiej Tadeusza Frano-
sza, przywieziona duża rzeźba Jana Pawła
II. Ma ona nam przypominać niepowta-

rzalną pielgrzymkę sentymentalną, którą
odbył nasz Papież 16 czerwca 1999 r. do
swego rodzinnego miasta. Proszę Boga,
by Ojciec Święty, który wyrósł na wado-
wickiej ziemi, zachęcał każdego, który
przybywa do bazyliki, by się niczym nie
zrażał, ale wciąż zaczynał od nowa. Ko-
chać to znaczy powstawać. Oby ta rzeź-
ba stała się droga każdemu wstępujące-
mu do naszej bazyliki.

W tym dniu z P. Marią Zadora wyrusza
grupa przeszło 40 dzieci na wycieczkę po
bliskich, ale często nieznanych terenach:
Kalwarii, Lanckoronie, Zakrzowie. Oby
Bóg błogosławił tym radosnym czwart-
kom – jego Organizatorom i Uczestnikom.
Urzekają mnie również półkolonie organi-
zowane przez PUKS „Karol”. Już od
pierwszego lipca codziennie grupa ok. 50
dzieci wyrusza spod kościoła na kolejną
wyprawę. Chwała organizatorom i uczest-
nikom za uprzyjemnienie dzieciom dni
wakacyjnych.

Pierwszy piątek 4 lipca. Po wielu tygo-
dniach suszy obficie pada upragniony
deszcz. W naszej bazylice często modlili-
śmy się, aby Bóg nawodnił spieczoną zie-
mię. Zostaliśmy wysłuchani. Ten deszcz
to perły spadające z nieba na spragnioną
ziemię. Trzeba z ufnością modlić się o dary
naturalne, które ułatwiają ludziom życie.
Takim bogactwem natury jest woda.

W dniu tym w naszej bazylice jest bar-
dzo liczna spowiedź. Cieszę się, że kon-
fesjonały w ciągu dnia zostały obsłużone
przez czterech spowiedników. Do zdro-
wia wrócił ks. kanonik Eugeniusz Łudzik.
Jest on niezwykle gorliwym spowiedni-
kiem. Bóg łaskawie daje mu dalsze zdro-
wie. Ma teraz 83 lata. Nasz ksiądz prałat

Zdzisław Kałwa, dzięki Bogu jest w do-
skonałej formie. Służy wszystkim, któ-
rzy chcą się wyspowiadać. Ma 77 lat.
Były proboszcz z Andrychowa, ks. pra-
łat Franciszek Skupień, przyjeżdża na
dyżury do konfesjonału od czwartku do
soboty. Ma 72 lat. W ostatnich dniach
ks. Kardynał Dziwisz skierował na peni-
tencjarza w naszej parafii ks. kanonika
Romana Sasułę. Przez prawie 20 lat był
proboszczem parafii Szarów koło Niepo-
łomic. Tworzył tę parafię. Wytężona, ner-
wowa praca nadwątliła zdrowie 62-let-
niego kapłana. Konfesjonał w naszej ba-
zylice to bardzo ważne i odpowiedzialne
miejsce pracy kapłańskiej. Szafowanie
sakramentu pokuty służy cudownej Bo-
żej przemianie człowieka.

Pierwsza sobota 5 lipca. Dzień ten od
wielu już lat jest czasem odwiedzin cho-
rych. Z księdzem Markiem zanosimy eu-
charystię 22 niedomagającym naszym
parafianom. Ile razy odwiedzam chorych,
którzy najczęściej są już starszymi oso-
bami, doświadczam prawdy, którą czę-
sto podkreślał w listach św. Paweł: „Prze-
mija postać tego świata”.  Niejednokrot-
nie słyszę, jakby cichy żal płynący z ust
tych osób. „Gdy byłem młodszym, zaj-
mowałem takie, czy inne stanowisko.
Liczono się ze mną. Byłem potrzebny i
ważny. Teraz często odczuwam, że je-
stem ciężarem dla rodziny. Dawni znajo-
mi o mnie zapomnieli.” Przebija w tych
słowach pewien żal, że to twórcze życie
tak przeminęło. Teraz jest uzależniony od
pomocy innych. W świetle nauk Chry-
stusa chcę temu choremu ukazać war-
tość krzyża, starości i choroby. Dużym
przeżyciem w tym dniu jest spotkanie z

Jezusem w Piśmie św., który przybył
właśnie w tym czasie do nawiedzonego
przeze mnie mieszkania.

Wieczorem jadę ze wspólnotą neoka-
techumenalną na uroczystą Eucharystię
do Centrum neokatechumenalnego w
kościele nowohuckim w Mogile. Przy-
były tam wspólnoty z całej diecezji. Bę-
dzie nas ok. tysiąca. Mszy św. przewod-
niczy ks. bp Jan Szkodoń. W koncele-
brze jest 25 kapłanów. Uroczysta kon-
celebra trwa dwie godziny. Jest to nie-
samowite doświadczenie bogactwa li-
turgii w oprawie pięknych śpiewów,
odpowiednich komentarzy, a także tzw.
echa słowa. Z liturgii krakowskiej przy-
jeżdżamy prawie o północy. Cieszę się,
że wspólnota neokatechumenalna zmo-
bilizowała mnie do tego wyjazdu. Ubo-
gaciło mnie to spotkanie.

W niedzielę 6 lipca, przy bardzo pięk-
nej pogodzie, kazania wygłasza Rektor
sanktuarium Matki Bożej na Górce w
Szczyrku, ks. Marek Dąbek – salezja-
nin. Pełny ognia i miłości do Matki Bo-
żej, przekazuje historię objawień na Gór-
ce szczyrkowskiej i zaprasza do udziału
w koronacji obrazu w niedzielę 21 wrze-
śnia. Z pielgrzymką wadowicką już kil-
ka razy nawiedziłem tamtejszą świąty-
nię z obrazem Matki Bożej, która ma być
ukoronowana. Zawsze byłem pod wra-
żeniem serdeczności, którą nam okazy-
wał ks. Rektor Marek Dąbek. Dzięki mu
za tę postawę.

W poniedziałek i wtorek, 7 i 8 lipca
wraz z grupą 50 pielgrzymów nawie-
dziłem Górę św. Anny, oraz Kamień Ślą-
ski, a także Wrocław. Bardzo ubogaci-
łem się tym pielgrzymowaniem.


