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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
14. NIEDZIELA ZWYKŁA

Drogi Ojcze Święty,
Wielkość człowieka da się ocenić po tym co zasiewa i co pozostawia po

sobie. Siłę duchową pobudzającą innych do myślenia nowymi kategoriami.
Byłeś Ojcze Święty, Janie Pawle II niezrównany. Zostajesz dla nas wzorem do
naśladowania. Uczyłeś:

„Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża sie-
bie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny Bóg.”

Rodzina Fabrów i Czopków

Pielgrzymujemy
Wadowicką Pieszą Piel-

grzymkę odbędziemy
w dniach 14 do 19 lipca.
Zapisy w kaplicy domu pa-
rafialnego odbywają się
w dniach od 5 do 12 lipca,

w godzinach od 18.00 do 19.00.
Piesza pielgrzymka nazwana jest „reko-

lekcjami w drodze”. W tym roku tematem
rozważań będzie chrześcijańska nadzieja.
Często powtarzamy o beznadziejnym życiu,
beznadziejnych warunkach. Mówimy, że
ciężko jest żyć po chrześcijańsku we współ-

czesnym świecie. Naj-
smutniejsze są oczy,
w których zgasła na-
dzieja. Matkę, która jest w stanie błogosła-
wionym, określamy, jako kobietę przy na-
dziei. Każde życie ludzkie jest potrzebne
społeczeństwu i Bogu. Życie człowieka
może stać się nadzieją dla innych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, aby
zechcieli poświęcić kilka dni na przeżycie
niezwykłej bliskości z Bogiem i człowie-
kiem, który daje czas pielgrzymowania.

Organizatorzy wadowickiej pielgrzymki
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(ciąg dalszy ze str.5)Słowo na niedzielę
DRUGIE  CZYTANIE  Z  DRUGIEGO  LISTU  ŚWIĘ-
TEGO  PAWŁA   APOSTOŁA  DO  KORYNTIAN:

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA

2 Kor 12, 7-10

Oto słowo Pańskie

Powołanie proroka Paweł chełpi się ze swych słabości

Ewangelia: Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego

rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął na-
uczać w synagodze; a wielu, przysłuchując
się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to
ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba,
Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu

u nas także Jego siostry?” I powątpiewali
o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swo-
jej ojczyźnie, wśród swoich krewnych
i w swoim domu może być prorok tak lek-
ceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadne-
go cudu, jedynie na kilku chorych położył
ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich nie-
dowiarstwu. Potem obchodził okoliczne
wsie i nauczał.

Ez 2, 2-5

Skąd nasz ród
Jezus przyszedł do swego RODZINNE-

GO MIASTA. Miejsce obfitujące we wspo-
mnienia, ciepło rodzinne, cały bagaż prze-
różnych doświadczeń, i tych przyjemnych,
ale i bolesnych. W takie miejsce Jezus przy-
prowadził przyjaciół, by poznali Jego dom,
krewnych, środowisko. Nazaret było małą,
niewiele znaczącą mieściną, ale Mistrz nie
wstydził się swego pochodzenia, bo praw-
da prowadzi do wolności. Niczego nie trze-
ba kamuflować, udawać, „owijać w baweł-
nę”. Zabrać kogoś do rodzinnego miasta,

OSP z Choczni Dolnej pod dyrekcją
P. Strączka, asysta młodych gwardzistów
szwajcarskich, słoneczna, piękna po-
goda, wszystko to przyczyniło się do
właściwego przeżywania tych niezwy-
kłych rocznic.

Wielu przypomniało sobie słowa wy-
głoszone tu, na tym rynku, przez Ojca
Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1979

roku: „Z wielkim wzruszeniem przyby-
wam dzisiaj do tego miasta, w którym się
urodziłem – do parafii, w której zostałem
przyjęty do wspólnoty Kościoła Chrystu-
sowego, do środowiska, z którym zwią-
załem się przez osiemnaście lat mojego
życia, od urodzenia do matury.” 16 czerw-
ca 1999 roku: „Tu, w tym mieście,
w Wadowicach, wszystko się zaczęło.
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła.
I kapłaństwo się zaczęło.”    Maria Zadora

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

Mateusz Piotr Homel, syn Wiesława i Ewy
Karolina Kojder, córka Jakuba i Justyny
Lena Kojder, córka Jakuba i Justyny
Zofia Antonina Zyśk, córka Sławomira i Magdaleny
Wiktoria Zawiła, córka Artura i Anny
Klaudia Potoczny, córka Dariusza i Anny
Amelia Karolina Zawiła, córka Arkadiusza i Andżeliki
Zuzanna Suliga, córka Michała i Klaudii
Kacper Igor Grzywa, syn Pawła i Dominiki
Bernard Paweł Gajda, syn Pawła i Agaty
Paweł Spyrka, syn Piotra i Grażyny
Adrian Marek Kaletka, syn Wacława i Elżbiety
Oliwier Marcin Targosz, syn Karola i Gabrieli

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę lipca, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosławień-

stwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodzi-
ców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Maksymilian Madej
Oliwia Kręcioch
Dawid Baraniec
Paulina Kaczmarczyk
Jakub Kutkiewicz
Maciej Kutkiewicz

Maciej Marek
Paweł Koman
Julia Majcherska
Nikodem Kraska
Weronika Brańka

Jakub Kaźmierczak
Filip Komendera
Maria Bąk
Karol Koźbiał
Franciszek Dudoń
Wiktoria Hupert

to pozwolić mu poznać swój świat, ot-
worzyć się. Uczeń Chrystusa towarzyszy
Mu w drodze do Jego rodzinnego miasta.
Wielu wybiera się na pielgrzymkę do Zie-
mi Świętej, poznaje miejsca związane
z życiem i działalnością naszego Pana...,
ale tak naprawdę Jego rodzinne miasto to
NIEBIESKIE JERUZALEM. Tam warto
wybrać się w podróż, by poznać Ojca. Jak
tam trafić? Sam Jezus odpowiedział: „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko prze-
ze Mnie” (J 14, 6).  s. Franciszka Pandera csse

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej, dziewicy, w środę – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera, w czwartek – wspo-
mnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, w sobotę
– święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  06 lipca
   6.00 Śp. Stefania Gaudyn
   7.00 Śp. Franciszka i Jan Nowak

Śp. Janina i Marian
    8.00 Śp. Maria Mika
  12.00 Śp. Wanda Lichocka, Balbina Potoczna
  18.00 Śp. Antoni Ortman

Śp. Cecylia, Władysław Góra

Wtorek  07 lipca
   6.00 Śp. Stefania Gaudyn
   7.00 Śp. Władysława Kozieł
    8.00 Śp. Tadeusz Woźnica, Józef i Maria Węgrzyn
  12.00 Śp. Maria Mika
  18.00 Śp. Jerzy Gawęda

Śp. Stanisław Chrapla

Środa 08 lipca
    6.00 Śp. Władysława Kozieł
    7.00 Śp. Maria Mika
    8.00 Śp. Piotr Dziedzic - 3 r.śm.
  12.00 Śp. Władysław i Bronisława i zmarli z rodz. Pomietło
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Jan Widlarz
Śp. Jan Migdałek
Śp. Wojciech Strzeszyński
Śp. Józef Binkowski
Śp. Edmund Chowaniak
Śp. Jarosław Łojewski
Śp. Stanisława i Konstanty Byrscy
Śp. Lidia Jamrozik
Sp. Bogumiła Wiktor

Piątek 10 lipca
    6.00 Śp. Józef Zając
    7.00 Śp. Jacek Laskowski - 30 r.śm., żona Kazimiera
    8.00 Śp. Władysława Kozieł
  12.00 Sp. Maria Mika
  18.00 Śp. Maria, Antoni, Jadwiga Płonka

Sp. Bogumiła Wiktor

Sobota 11 lipca
    6.00 Śp. Maria Mika
    7.00 Śp. Władysława Kozieł
    8.00 Śp. Natalia Pacek
  12.00 Śp. Alojzy Tomula, Julian Frączek
  18.00 Dziękczynn-błagalna dla Natalii w 18 r.urodzin

W1 rocznicę ślubu Angeliki i Sławomira
podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o bł. Boże dla córki Juli

Niedziela 12 lipca
   6.00 Śp. Wiktoria Bernaś
   7.30 O zdrowie i Boże bł. dla róż różańco-

wych i ks. Proboszcza
Śp. Józef Lurka i Józef Sowa i zmarli z rodziny

   9.00 Dziękczynno-błagalna dla Małgorzaty
i Krzysztofa Ślagor w 20 r. ślubu
z prośbą o zdrowie i bł. Boże

  10.30 Śp. Eugeniusz Gwizdalski - 12 r.śm.
i zmarli z rodziny Kornaszewskich

  12.00 Śp. Czesław Knapik - 17 r.śm.
  13.15 Roczki
  19.00 Śp. Janina Banaś

Czwartek 09 lipca
    6.00 Śp. Zmarli z rodziny Szarków
    7.00 Dziękczynno-błagalna do Matki Bożej

w int. dzieci i wnuków
    8.00 Śp. Władysława Kozieł
  12.00

  18.00 Śp. Maria Mika
Śp. Bogumiła Wiktor

14. Niedziela Zwykła - 05 lipca 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. W czwartek 9 lipca organizujemy
dla dzieci wycieczkę na Szyndzielnię
i Klimczok. Wyjazd o godz. 8.00 z pl.
Kościuszki. Powrót o godz. 16.00. Koszt
wycieczki 5 zł. Zapisy w kancelarii pa-
rafialnej. Przy zapisie należy podać imię
i nazwisko, adres oraz PESEL. Wyciecz-
ka dla dzieci organizowana jest dzięki
dotacji Urzędu Miasta Wadowice. Pro-
simy o zabranie ubioru odpowiedniego
do wycieczek górskich.

2. XXIV Piesza Pielgrzymka z Wado-
wic na Jasną Górę wyruszy 14 lipca 2009
roku o godz. 7.00 od bazyliki Ofiarowa-
nia NMP w Wadowicach. Chętnych na
pieszą pielgrzymkę zapisujemy w domu
katolickim w godzinach 18.00 – 19.00.

3. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy
ten okres, by znalazło się właściwe miej-
sce na mszę św. niedzielną, codzienną mo-
dlitwę oraz pomoc człowiekowi.

Woda dudni w Jakubowej studni
W niedzielę 14 czerwca w sposób wy-

jątkowy przeżyliśmy 30 rocznicę I piel-
grzymki Jana Pawła II do Wadowic. Od-
była się ona 7 czerwca 1979 r. Od tamte-
go wydarzenia minęło 30 lat. Dla jednych
to długi okres czasu. Inni kwitują tę prze-
strzeń czasową machnięciem ręki – to tak
niedawno było. Faktem, że nowe poko-
lenie przez te 3 dekady wyrosło. Trzeba
też uświadomić sobie, że Polska 2009 r.
jest zupełnie inna niżeli ta z 1979 r. Cał-
kowicie niepodobna do tamtej. Inny
ustrój, który pociągnął za sobą niespoty-
kane zmiany gospodarcze, społeczne
i kulturowe, a także religijne. Współcze-
sny czas w Polsce to okres wolności. Znikł
strach i lęk. Już się nie boję, że mogą na
mnie donieść. Któżby w tamtym czasie
myślał, że znak krzyża może znajdować
się wszędzie tam, gdzie człowiek w Pol-
sce pracuje, odpoczywa, choruje, czy na-
wet odbywa karę więzienia. Czy przez
nasze głowy przed 30 laty mogłoby
przejść stwierdzenie tak łatwej komuni-
kacji między ludzkiej. Internet, komór-
ka. Nastąpił również niezwykły postęp
w komunikacji między krajami, konty-

nentami. Bez problemów można wy-
jeżdżać, byle mieć pieniądze. Tych nowych
uwarunkowań życia ludzkiego na począt-
ku XXI wieku jest o wiele więcej. Często
nie są one korzystne dla człowieka. Do-
świadczamy wielkiego zagrożenia podsta-
wowych wartości ludzkich. Zagrożenia
życia, wiary, niszczenia rodziny i małżeń-
stwa. Jestem przekonany, że o wiele trud-
niej dzisiaj uczyć, katechizować, kształ-
cić i wychowywać człowieka.

Zaledwie 30 lat minęło od tamtej pa-
miętnej pierwszej pielgrzymki do Wado-
wic, a tyle różnych zdarzeń w tym czasie
przeżyliśmy. Doświadczamy wielkiego
zagęszczenia historii. Politycznie nie bo-
imy się. Nikt nas nie zastrasza, a jednak
czujemy lęk o rodzinę, małżeństwo, wy-
chowanie, wiarę. Rozumiemy, że te pod-
stawowe wartości są bardzo zagrożone.
Niejednokrotnie atakowane, wyśmiane.
Wiemy, że w imię wierności Chrystusowi
- musimy je bronić.

Pogoda w czerwcu tego roku jest bar-
dzo kapryśna. Nieustannie pada i jest zim-
no. Dużym utrudnieniem jest przeżycie

(ciąg dalszy na str.4)

Pogrzeb Śp. Jarosław Łojewski, ur. 1960r., zam. ul. Sienkiewicza
Śp. Maria Góra, ur. 1933r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Antoni Padacz, ur. 1938r., zam. ul. Nadbrzeżna

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

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.
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(ciąg dalszy na str.7)

w deszczu polowej mszy św. Niepoko-
iłem się, czy w niedzielę 14 czerwca na
mszy św. o godz. 18.00 będą uczestnicy.
Również ogarniał mnie duży lęk o po-
godę tego popołudnia. Mam świadomość,
że to rocznicowe nabożeństwo to nie tyl-
ko sprawa nasza, ale to jest wielki pro-
blem naszego rodaka Jana Pawła II.
W modlitwach – wzdycham do Niego
prosząc: Sługo Boży, Janie Pawle II wsta-
wiaj się u Boga w tej intencji. W tą nie-
dzielę Bóg wyraźnie pobłogosławił. Cie-
pło i słonecznie. Duża rzesza wiernych
napełniła wadowicki rynek. Ks. Kardy-
nał Stanisław Dziwisz stanął przy polo-
wym ołtarzu wśród 20 kapłanów z wa-
dowickich dekanatów. Piękna oprawa
muzyczno-wokalna stworzona przez
choczniańską orkiestrę strażacką i wado-
wicki chór parafialny. Słowo naszego Pa-
sterza, wielkiego świadka życia Jana
Pawła II. On nas wciąż podnosi na du-
chu: Sursum corda – W górę serca. Uka-
zuje nauczanie papieskie tyczące war-
tości domu rodzinnego i chrzcielnicy,
które wciąż są aktualne. Prorocze na-
uczanie naszego wadowickiego Ojca
Świętego.

Na zakończenie mszy św. na rynku wa-
dowickim, wobec tysięcznych rzesz,
ks. Kardynał odznacza złotymi medala-
mi papieskimi trzy znane na naszej zie-
mi osoby: Panią Doktor Marię Gaczoł,
Siostrę Magdalenę Strzelecką – kustosza
Domu Papieskiego oraz Księdza Wice-
dziekana naszego dekanatu, proboszcza
z Choczni, ks. Andrzeja Leśnego. Wzru-
szające jest to odznaczenie podczas, któ-
rego orkiestra wraz z chórem wykonuje
potężny śpiew: „Sto lat niech żyją nam!”

Jeszcze jeden szczególnie znaczący

znak tej uroczystości. Po raz pierwszy Pani
burmistrz Ewa Filipiak nadaje odznacze-
nie Ks. Kardynałowi Carolus Vadoviaen-
sis wraz z piękną, dużą statuą papieską.

Uczestnikami tej niezwykłej mszy św.
w tym dniu byli bardzo liczni wierni
z rożnych parafii wadowickich, a zwłasz-
cza z samych Wadowic. Władze miasta
zaprosiły również samorządy z miast, któ-
re dostąpiły zaszczytu odwiedzin papie-
skich. Wysłano zaproszenia do 55 polskich
miast. Większość przybyła przywożąc ze
sobą specjalne granitowe płyty z napisem
swego miasta. W przyszłości z pamiątko-
wych kamieni będzie utworzona na rynku
wadowickim specjalna pielgrzymia droga
Jana Pawła II. Jest to przepiękna, wzru-
szająca myśl ubogacenia naszego miasta.

Wśród uczestników jubileuszowej
mszy św. byli także przedstawiciele sze-
ściu papieskich miast zagranicznych,
z którymi nasze miasto ma specjalne bra-
terskie związki.

Śpiewam Bogu uroczyste Magnificat,
poprzez przyczynę Maryi Matki Nieusta-
jącej Pomocy, za tę piękną uroczystość.

Na zakończenie tego dnia odbył się pięk-
ny koncert Moniki Brodki i Blue Cafe.
Tym razem było prawie tylu młodych co
na mszy – starszych. Zastanawiałem się
wieczorem, gdy przeżywałem ten piękny
dzień, czy na rynku wadowickim - sacrum
przeżywają starsi, a profanum – młodzież.
W ten niedzielny wieczór rozmyślając tę
dwutorowość wadowicką, polecałem
Bogu poprzez naszego Ojca Św., by
w przyszłości nie tworzyły się głębokie
przedziały pomiędzy jednym, a drugim
przeżyciem, by nie trzeba było stawiać
dwóch namiotów. Jeden dla starszych na
mszę, a drugi na koncert dla młodych.

30. i 10. rocznica pielgrzymek Jana Pawła II do Wadowic
30 lat temu – 7 czerwca 1979 roku pa-

pież Jan Paweł II po raz pierwszy odwie-
dził swoje rodzinne miasto. 10 lat temu –
16 czerwca 1999r. odbył sentymentalną
pielgrzymkę do Wadowic po raz trzeci,
ukoronował obraz Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy.

Z okazji uroczystości rocznicowych
pielgrzymek w naszym mieście odbyło się
szereg imprez. W piątek do Wadowic
przyjechali Włosi z Carpineto Romano,
miejsca urodzin papieża Leona XIII,
z którym Wadowice współpracują już od
15 lat, z Pietrelciny, gdzie urodził się
Ojciec Pio, z San Giovanni Rotundo,
miejsca związanego z o. Pio, z Canale
d’Agordo – miejsca urodzin papieża Jana
Pawła I. W sobotę przyjechała delegacja
z niemieckiego Marktl, gdzie urodził się
papież Benedykt XVI, oraz z Węgier.
Otwarto tam dom pomocy dla ludzi ubo-
gich im. dr Edmunda Wojtyły.

W piątek i w sobotę goście zwiedzili
Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę
i Wadowice. W sobotę po południu
odbył się „Dzień włoski”, na rynku ba-
wiono się w rytm melodii włoskich,
zajadano spaghetti przygotowane przez
Włochów. Imprezę prowadził Paulo
Cozza, znany z udziału w programie
„Europa da się lubić”.

Kulminacyjnym punktem obchodów
była niedziela 14 czerwca. Do zagranicz-
nych gości dołączyli zaproszeni przez
P. Burmistrz Ewę Filipiak prezydenci,
burmistrzowie, wójtowie z 50 miast z całej
Polski, które podczas ośmiu pielgrzymek
do Ojczyzny odwiedził Ojciec Święty.
Przywieźli oni kamienie – cokoliki z na-
zwami miast, herbami i datami pielgrzy-
mowania Jana Pawła II do ich miejsco-

wości. Z tych symbolicznych kamieni
w przyszłości powstanie Aleja Pielgrzy-
mek Papieskich. Goście przed południem
zwiedzili miasto, o godz. 16.00 w Urzę-
dzie Miasta spotkali się z ks. prałatem Sta-
nisławem Oderem, postulatorem procesu
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Słu-
gi Bożego Jana Pawła II, który opowia-
dał o drodze życiowej Karola Wojtyły,
a także o procesie beatyfikacyjnym.

O godz. 18.00 na rynku przy ołtarzu po-
lowym została odprawiona przez ks. Kar-
dynała Stanisława Dziwisz msza św.,
w której uczestniczyło ponad 3 tys. ludzi.
Podczas homilii Kardynał wspomniał oso-
bę Jana Pawła II, Jego milość do rodzin-
nego miasta. Po mszy św. Kardynał wrę-
czył honorowe odznaczenia – Krzyże Pa-
pieskie, trzem osobom. Otrzymali je sio-
stra Magdalena Strzelecka – opiekunka i
kustosz Domu Rodzinnego Jana Pawła II,
katechetka wielu pokoleń wadowickich,
która z grupką dzieci 7 czerwca 1979 roku
witała Ojca Świętego w Wadowicach,
P. dr Maria Gaczoł, jako wolontariusz pra-
cowała przy wszystkich pielgrzymkach
papieskich w Wadowicach, pomaga
w punkcie charytatywnym, ks. kanonik
Andrzej Leśny – proboszcz parafii Naro-
dzenia św. Józefa Chrzciciela w Choczni,
bardzo dobrze rozwinął w swojej parafii
współpracę ze świeckimi. Metropolita kra-
kowski, ks. kardynał Stanisław Dziwisz,
poświęcił symboliczne kamienie z pol-
skich miast, które zostaną wmurowane
w płytę wadowickiego rynku.

Staranne przygotowana oprawa uroczy-
stości, udział w koncelebrze wielu kapła-
nów, dekoracja, śpiew chóru z bazyliki
Ofiarowania NMP z Wadowic, orkiestra

(ciąg dalszy ze str.3)


