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Homilia Jana
Pawła II
Po raz kolejny, w czasie mojej posługi Kościołowi powszechnemu
na Stolicy św. Piotra, przybywam do moich
rodzinnych
Wadowic.
Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem
mych pierwszych kroków,
pierwszych słów i tych - jak
mówi Norwid - pierwszych
ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”. Miasto mojego dzieciństwa, dom
rodzinny, kościół mojego
chrztu świętego... Pragnę
wejść w te gościnne progi,
na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom,
i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników
po powrocie z dalekiej drogi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
(...)A dom był tutaj za
moimi plecami przy Kościelnej. A kiedy patrzyłem przez
okno widziałem na murze
kościelnym zegar słoneczny
i napis: Czas ucieka, wieczność czeka.
Wyjątek z homilii
III pielgrzymki Jana Pawła II
do Wadowic, 16.06.1999r.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
11. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Szukałem was, a wy przyszliście do Mnie”
Drogi Ojcze Święty, dziękujemy Ci, ża zawsze byłeś z nami. Wspierałeś nas swoim cierpieniem i modlitwą. Uczyłeś nas, co to wiara, nadzieja i miłość. To Ty pokazałeś nam, jak ma wyglądać życie, które dał nam Pan. Dałeś nam moc, którą
wlałeś w nasze serca, abyśmy dalszą drogę naszego życia przemierzali śladami
Chrystusa, który prowadzi nas do Domu Ojca.
Pragniemy gorąco modlić się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
Renata i Paweł Cach

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LIPROROKA EZECHIELA:

STU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN: 2 Kor 5, 6-10

Ez 17, 22-24

Bóg podwyższa drzewo niskie

Staramy sie podobać Bogu

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

EWANGELIA: Mk 4, 26-34

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, w nocy czy za dnia, ów siew kiełkuje i rośnie, on sam
nie wie jak. Samoczynnie ziemia wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne
ziarno w kłosie. A kiedy owoc się skłoni, zaraz z sierpem posyła, bo żniwo już gotowe”.
Mówił dalej: „Z czym porównamy królestwo Boże albo z czym je zestawimy? Z ziarnkiem
gorczycy, które, gdy się je posieje w ziemi - jest ono mniejsze od wszystkich nasion na ziemi
- otóż gdy się je posieje, ono pnie się do góry i staje się wyższe od wszystkich jarzyn,
wypuszcza długie gałęzie, tak że w jego cieniu może ptactwo z nieba zakładać gniazda”.
W wielu takich przypowieściach głosił im słowo według ich zdolności słuchania. A bez
przypowieści nie mówił do nich. Na osobności natomiast wyjaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto słowo Pańskie

Wiara jest łaską
tylko Bóg, nie troszczą się wcale o głoszenie Ewangelii. Tym ludziom trzeba
przypomnieć, że wiara, to taka mała
roślinka, która wymaga troski, aby mogła
się dobrze rozwinąć. Musimy więc opierać się dwóm pokusom: podszytej pychą
chęci narzucenia wiary całemu światu
i podszytej lenistwem chęci złożenia całej
troski o wiarę w ręce Pana Boga. Pozostaje nam natomiast pokorna służba małej,
bezbronnej Bożej roślince - zwanej wiarą.
o. Kazimierz
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Zwłaszcza korzystamy z ich ofiarności
podczas jesiennego Tygodnia Miłosierdzia, gdy wysyłamy do nich konkretne
propozycje, by złożyli ofiary na biedne
rodziny wadowickie. Za tę postawę wyrażam wdzięczność.

wy zryw cukierników – na przeszkodzie
stoi duża konkurencja, która jest źródłem
wzajemnych niechęci i animozji – to jednak na uznanie zasługuje fakt, że niektórzy właściciele naszych cukierni włączają się w różne dzieła charytatywne.

Ks. Proboszcz

Odpusty na Rok Kapłański

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Dzisiejsza ewangelia zawiera dwa pozornie sprzeczne wezwania. Jedno do
tych, którzy chcieliby Kościół przemienić w perfekcyjną organizację, która wykorzystując wszelkie osiągnięcia techniki
i psychologii w ciągu określonego czasu
sprawi, że wszyscy będą wierzyć w Boga.
Tym ludziom dzisiejsza ewangelia przypomina, że dawcą wiary jest sam Bóg, że
człowiek nawet najlepszymi metodami nie
skrzesi iskry wiary. Są jednak również
i tacy, którzy wiedząc, że wiarę może dać

(ciąg dalszy ze str. 5)

Przed zbliżającym się Rokiem Kapłańskim Penitencjaria Apostolska ogłosiła
dekret o odpustach. Można je będzie uzyskać od 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r., czyli w czasie trwania Roku
Kapłańskiego. Odpusty dotyczą przede
wszystkim kapłanów. Ci, którzy odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie
Najświętszym Sakramentem i sprawować będą sakramenty oraz spełnią zwykłe warunki uzyskania odpustu (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego), uzyskają odpust
zupełny, który będą mogli ofiarować także za zmarłych kapłanów. Za odmówienie modlitwo uświęcenie życia i kapłańskiej pracy uzyskają odpust cząstkowy.
Odpusty będzie mógł uzyskać także
każdy wierny, jeśli weźmie udział we

Mszy św. i ofiaruje tego dnia modlitwy
i dobre uczynki w intencji kapłanów oraz
spełni pozostałe warunki uzyskania odpustu. Taki odpust można będzie uzyskać
19 czerwca 2009 r. i 19 czerwca 2010 r.,
w 150. rocznicy śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.) oraz w pierwszy
czwartek każdego miesiąca. Osoby w podeszłym wieku i chore uzyskają odpust
zupełny, jeśli w te dni odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują
w tej intencji, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, swoje cierpienia. Odpust cząstkowy można uzyskać,
odmawiając 5 razy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” bądź inną
uznaną modlitwę do Serca Pana Jezusa
w intencji uświęcenia kapłanów.

Smutna wiadomość

29 lat. Takie dane zebrała KE w raporcie
o emigracji w Europie. Specjaliści nazywają to zjawiskiem drenażu mózgów.
Młodzi, wykształceni ludzie najczęściej
pracują w najniżej płatnych zawodach.

„Gość Niedzielny” nr 21/2009

Co czwarty Polak, który wyemigrował
z kraju po wstąpieniu do UE, ma wyższe wykształcenie. Połowa ma mniej niż

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy,
w środę – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, w piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Poniedziałek 15 czerwca
6.00 Sp. Piotr
7.00 Śp. Melania Drwal
7.30 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
8.00 Śp. Marek Wądolny - 6 r. śm.
12.00 Śp. Janina Chowaniec
18.00 Śp. Jan Migdałek
Śp. Maria Jabłońska - 7 r. śm.
Wtorek 16 czerwca
6.00 Śp. Melania Drwal
7.00 Śp. Piotr
7.30 Śp. Jan Migdałek
8.00 Śp. Stanisław Karelus
12.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
18.00 Śp. Antonina i Andrzej, Józef Żurek
Śp. Helena Kaczur
Środa 17 czerwca
6.00 Śp. Maria Mika
7.00 Sp. Marek Korzeniowski
7.30 Śp. Piotr
8.00 Śp. Melania Drwal
12.00 Śp. Stanisław Tatka - 1 r. śm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Gliwa
Śp. Jan Migdałek
Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Śp. Władysława Kozieł
Śp. Maria Mika
Czwartek 18 czerwca
6.00 Śp. Jan Migdałek
7.00 Śp. Maria Mika
7.30 Śp. Melania Drwal
8.00 Śp. Piotr
12.00 Śp. Stanisław Karelus
Śp. Stanisław Tatka
18.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Śp. Maria Gliwa

11. Niedziela Zwykła - 14 czerwca 2009r.

Intencje mszalne:
Piątek 19 czerwca
6.00 Śp. Jan Migdałek
7.00 Śp. Maria Gliwa
7.30 Śp. Jan Wacławski
8.00 WintencjiczłonkówStrażyHonorowejNajświetszegoSerca
PanaJezusa,ozdrowieibłog.Bożedlanichorazdlaichrodzin
12.00 Sp. Piotr
18.00 Śp. Melania Drwal
Śp. Stanisław Rodziński - 10 r. śm.
Sobota 20 czerwca
6.00 Śp. Melania Drwal
7.00 Śp. Maria Gliwa
8.00 Sp. Mieczysław Piwowarczyk
12.00 W 55 r. ślubu Cecylii i Stanisława Dziwak
z prośbą o dalsze błog. Boże
18.00 Śp. Piotr
Sp. Jan
Niedziela 21 czerwca
6.00 Śp. Piotr
7.30 Śp. Kazimiera Laskowska -16 r. śm.
Śp. Jacek Laskowski
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla
Klaudii w 18 r. urodzin
9.00 Śp. Jan, Janina Bąk
10.30 Śp. Czesława Bobrek
Dziękczynna z prośbą o dalsze błog.
Boże dla Marii i Jana
12.00 Śp. Jan Matusik
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Melania Drwal

Pielgrzymujemy
W poniedziałek 29 czerwca pielgrzymujemy do Szczyrku przez Klimczok i Szyndzielnię. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt przejazdu 30 zł.
Do Lichenia przez Gniezno. Wyjazd w środę 29 lipca o godz. 5.00. Powrót w czwartek 30 lipca wieczorem. Koszt przejazdu i noclegu wynosi 100 zł.
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1. Dzisiaj uroczyście przeżywamy 30.
rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Wadowic, oraz 10. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy podczas trzeciej pielgrzymki.
Kazania na mszach św. wygłasza ks. prałat Stanisław Oder. Wszystkich parafian
zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00,
którą będzie sprawował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Mszy św. o godz. 19.00
nie będzie.
2. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
na zakończenie roku szkolnego przystąpiły do spowiedzi i komunii św. Spowiedź będzie w czwartek od godz. 17.00
do 18.30. Pracownikom wadowickiego
szkolnictwa, oraz rodzicom, dzieciom i
młodzieży życzymy zasłużonego wypoczynku wakacyjnego.
3. W środę na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za nauczycieli
i dzieci kończących rok szkolny.
4. W czwartek na godz. 17.00 zapraszamy Rycerstwo Niepokalanej, a w
piątek na godz. 16.30 członków Akcji
Katolickiej.

5. W piątek kończymy rok szkolny.
Niech to będzie dzień dziękczynienia za
tegoroczne kształcenie. Najlepiej wyrazimy tę postawę przez uczestnictwo we Mszy
Św. na zakończenie roku szkolnego. Nauczycielom, dzieciom i młodzieży po ciężkiej, edukacyjnej pracy życzymy zasłużonego wypoczynku.
6. Podczas wakacji będziemy w naszej Bazylice w dni powszechne odprawiać msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
12.00 i 18.00. Nie będzie mszy św.
o godz. 7.30.
7. W ciągu wakacji organizujemy dzieciom w każdy czwartek w godzinach od
10.00 do 14.00 tzw. „wspólne wędrowanie”. Pierwsze wędrowanie przeżyjemy
w czwartek 25 czerwca do Łagiewnik
i Wieliczki. Prosimy o zainteresowanie.
Plan czwartkowych spotkań wywieszony
jest w gablotach.
8. W sobotę 27 czerwca jest Uroczystość
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym
roku uroczystości odpustowe będą w niedzielę 28 czerwca.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Nadchodzą wakacje
Jest to czas sprzyjający do zanurzenia.
Można w wolnym czasie zanurzyć się
w książki lub wycieczki. Filmy czy też
gazety. Będą też tacy, którzy rozsmakują się w kąpielach słonecznych, a także wodnych. Zanurzą się w słońce lub
w wodę. Wakacje dają możliwości ubogacenie swego wnętrza, ale też i odarcia
go z różnych wartości. „Z jakim przestajesz, takim się stajesz” – to hasło każdego z nas wypisane na drogowskazie
wakacyjnym. Powiedz mi z kim przeży- -3-

wasz radość, a powiem ci kim jesteś.
U początku tegorocznych wakacji przeżywamy w naszej parafii niezwykłą uroczystość dziękczynną. Uwielbiamy Boga,
że z Jego niezbadanych wyroków, z naszej ziemi wadowickiej, wyszedł Wielki
Jan Paweł II. Tutaj się urodził i spędził
dzieciństwo i młodość. Olśnieni jesteśmy
Jego niepospolitością. Posiadał różnorakie
uzdolnienia i był zainteresowany wielo(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

ma dziedzinami życia ludzkiego. Wciąż
się rozwijał i nieustannie się uczył.
Jakże wielką czuję wdzięczność do Boga
za to, że w niezwykłą historię Największego Polaka wplótł również i historię
mojego życia. Iluż z nas może powiedzieć,
iż błogosławione nasze oczy, że oglądały
te niezwykłe czasy, oraz błogosławione
uszy nasze, że słyszały, co w tamtym czasie mówił Papież, jak społeczeństwa na
słowa Jego reagowały. Bóg chciał, żeby
przez całe lata jako ksiądz i biskup, był
blisko naszej ziemi. Później, jako Papież,

miał szeroko otwarte podwoje pałacu watykańskiego przed nami.
Jakże dziś nie dziękować Bogu, że naszym metropolitą jest niezwykły świadek
tego pontyfikatu, ks. kard. Stanisław Dziwisz. Żadna diecezja w świecie nie przeżyła i nie przeżywa takiej bliskości z Janem Pawłem II.
Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie
wysławiamy, że dajesz nam żyć na polskiej ziemi w tak niezwykłym czasie.
Bądź pochwalony i uwielbiony. Tobie,
Boża Matko i nasza, składamy hołd naszej wdzięczności.
Ks. Infułat

Byłem świadkiem Nadziei
W maju, na cmentarzu komunalnym,
uczestniczyłem w pogrzebie ośmioletniego chłopca, Maksymiliana, cierpiącego na
porażenie mózgowe. To bolesne wydarzenie miało kilka bardzo wzruszających momentów. Można rzec, że to normalne,
gdyż ta smutna ceremonia dotyczyła
dziecka i w takiej sytuacji wzruszenie
dotyka każdego, ale te chwile, na tym
pogrzebie, przekraczały tę „normalność”.
Pierwszy to chwila wejścia do kaplicy,
gdzie wystawione było ciało Maksia.
Wzruszająca była jego twarz; bardzo pogodna, z oznakami uśmiechu i wewnętrznego pokoju, jakby świadoma spotkania
z Ojcem Niebieskim.
Drugi to homilia ks. celebransa, który
wychodząc od postaci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, patrona zmarłego, obdarowanego przez Matkę Bożą
dwoma koronami; białą – czystości i czerwoną – cierpienia, podkreślił, że mały
Maksymilian tez został obdarowany takimi samymi koronami, białą – czystości,
bo w tym swoim ośmioletnim życiu i jego
cierpieniu nie mógł zgrzeszyć i czerwoną -4-

– cierpienia, bo bardzo cierpiał od początku swego życia. Maksiu ( bo tak mówili najbliżsi) jest już Święty – powiedział Kapłan. To tłumaczyłoby jego pogodną twarz.
Kolejny i najbardziej wzruszający to
wypowiedź ojca Maksia. Ks. Celebrans
po zakończeniu Mszy Świętej podszedł
do rodziców i zapytał, czy chcieliby się
podzielić swoimi przeżyciami z dzieciństwa Maksia. Przytuleni do siebie rodzice przyjęli propozycję i dali piękne świadectwo życia. „Gdy począł się Maksiu
byliśmy bardzo szczęśliwi, z ogromną
radością oczekiwaliśmy jego narodzin” –
mówił ojciec. Potem narodziny, radość
jeszcze większa. Na drugi dzień lekarze
przekazali hiobową wieść o chorobie
Maksia – dziecięce porażenie mózgowe.
„Ogromny ból i żal – dlaczego to spotkało akurat nas, dlaczego Boże nas, dlaczego?- kontynuował”
Pierwsze lata to stała walka o poprawę
kondycji psychofizycznej dziecka, szpitale, lekarze, szpitale. Z Maksymilianem
nie było kontaktu. Czasem na jego twa-

rzy pojawiał się uśmiech, czasem grymas bólu, pojękiwanie. Rodzice z zatroskaniem oczekiwali na chwilę, w której
nawiążą z nim komunikację. Po Maksymilianie narodziły się kolejne dzieci –
były z białymi różami na pogrzebie brata. Dzieci wychowane z cierpiącym, były
nad wyraz pogodne. „Potem zrozumieliśmy, że Maksymilian był dla nas ogromnym darem Boga, darem dla naszego
małżeństwa, darem dla naszych dzieci,
dla naszych najbliższych. To Maksiu
uczył nas czym jest pokora – bo był bardzo pokorny, czym jest cierpliwość – bo
był bardzo cierpliwy i czym jest miłość
– uczył nas miłości, służebności wobec
drugiego człowieka”. Świadectwo krótkie, a jakże wymowne.
Cierpienie jest szkołą miłości. Ile miłości mieli w sobie rodzice, że nie oddali
go do zakładu specjalistycznego, ale
dzień po dniu, żyli dla niego. Niedospane noce, stałe ćwiczenia, aby poprawiać
kondycję fizyczną, aby nie doszło do całkowitego zaniku mięśni – stale żyli nadzieją. Tej miłości nauczyły się dzieci,

każde na ile potrafiło, niosło pomoc bratu. „Dwuletnia Lenka, gdy Maksiu się
krztusił, biegła z odsysaczem – to było
niesamowite, ale i piękne zarazem” –
mówił ojciec. To, co wydawało się na
początku być ciężarem nie do udźwignięcia, okazało się darem. Bo miłość domaga się ofiary, poświęcenia, oddania.
Czytamy w Ewangelii wg. Św. Jana:
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Oddanie i poświęcanie się
rodziców dla chorego dziecka jest właśnie
takim oddawaniem życia za przyjaciół,
a to jest miłość.
Wiele łez polało się podczas ceremonii,
ale w kontekście tych wydarzeń, uczestniczący w kondukcie na cmentarz „zarazili” się pogodą ducha. Kto to sprawił?
Jestem pod ogromnym wrażenie świadectwa życia tych młodych małżonków.
Oby ich postawa była zaraźliwa, a ich
świadectwo stało się świadectwem nadziei.
Bo gdyby w rodzinach była taka miłość
to nie mówilibyśmy o kryzysie rodziny.

Rzeszów

Uzupełnienie

89-metrową kremówkę papieską na
rocznicę urodzin Jana Pawła II - przygotowali rzeszowscy mistrzowie cukiernictwa Julian Orłowski, Kazimierz i Radosław Rak. Była o metr dłuższa od zeszłorocznej. 17 maja podzielono ją na
8 tysięcy porcji.
- Mogli jej spróbować wszyscy, którym bliski jest Jana Paweł II i propagowana przez niego idea jedności
powiedział ks. Władysław Jagustyn,
duszpasterz rzemieślników.

U nas nie ma takiej pokazowej imprezy
– choć to miasto kremówek. Ojciec Święty
Jan Paweł II w III pielgrzymce z 16 czerwca 1999r. wypromował ten smakołyk.
Powstało w naszym mieście wiele cukierni, które mają ogromne powodzenie, bo
duża fala pielgrzymów z różnych stron
Polski, a także świata napływa w miesiącach wiosennych, a zwłaszcza w letnich
i jesiennych.
Choć w Wadowicach nie jest możliwy
podobny do rzeszowskiego solidarnościo-

Tadeusz Woźniak
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(ciąg dalszy na str.7)

