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CZŁOWIEKA
Błogosławieni ludzie, którzy rozumieją, że moje nogi teraz
wolniej chodz ą i moje
ręce drżą.

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
15. NIEDZIELA ZWYKŁA

Niech będą błogosławieni, którzy o tym
myślą, że moje uszy
już niedobrze słyszą
i że nie wszystko zaraz rozumiem.
Niech będą błogosławieni,

którzy

wiedzą, że moje oczy
już źle widzą.
Błogosławieni niech
będą, którzy mi nie nawymyślają, gdy coś mi z rąk
wypadnie i którzy mi pomogą odnaleźć swoje rzeczy.
Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta, we wtorek – wspomnienie św. Kamila de Lelli, prezbitera, w
środę – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel /NMP Szkaplerznej/, w sobotę – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
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Boży pielgrzym
Dziś zobaczyć można jaśniejący blask kiedy świeżym rankiem słońce budzi
nas. Przybywa z błogosławieństwem wyjątkowy pielgrzym. Ma tylko jedno
pragnienie, by wzbogacać dobroć każdego z nas. Co dzień wyrusza na niekończącą się pielgrzymkę – własną modlitwę. Przemierza miliony smutnych
i radosnych miast, by zjednoczyć nas. A jutro zobaczyć będzie można jak
Ojciec Święty porusza cały świat.
Adam Szczur

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PROROKA AMOSA
Am 7, 12-15
Misja proroka

PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN
Ef 1, 3-14 Bóg wybrał nas w Chrystusie

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie
nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli,
czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA: Mk 6, 7-13

Rozesłanie Apostołów

Jezus przywołał do siebie Dwunastu
i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby,
ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyj-

Nasze powołanie
„Przywołał do siebie dwunastu”. Być blisko. Słuchać słodkich słów. Iść głosić
Ewangelię. Iść bez zbędnego bagażu, bez
obciążenia - wolni. Poszli i wzywali do
nawrócenia. Ciekawe, co mówili? Wystarczy poczytać listy apostolskie, jak chociażby fragment z dzisiejszej Liturgii Słowa:
Bóg chce „abyśmy byli święci i nieskalani

dziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”.
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów
oraz wielu chorych namaszczali olejem
i uzdrawiali.
Oto słowo Pańskie

przed Jego obliczem. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w
Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew - odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski” (Ef 1,4- 7).
s. Franciszka Pandera csse

15. Niedziela Zwykła - 12 lipca 2009r.
1. Dziś przy kościele, na prośbę ks. kard.
Stanisława Dziwisza, odbywa się zbiórka do
puszek na rzecz poszkodowanych przez
żywioły w ostatnich dniach czerwca. To wyraz naszej solidarności z tymi wszystkimi,
którzy utracili swój dobytek w wyniku powodzi, burz i nawałnic. Niech naszym ofiarom towarzyszy modlitwa w intencji poszkodowanych i ludzi niosących im pomoc.
2. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za -2-

ofiary złożone w ostatnią niedzielę, na tacę
i w kopertach, na nowe organy w naszej
bazylice. Zebrano kwotę 22.174,84 zł.
Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy podali
swoje dane, jak i bezimiennym.
3. We wtorek wyruszy z naszego miasta
XXIV piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
O godz. 7.00 mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki będzie przewodniczył ks. bp Józef Guzdek. W niedzielę 19 lipca popołu-

Wieczór literacko muzyczny” Misterium Chleba”
dedykowany Janowi Pawłowi II
2-go czerwca /wtorek/ w Bazylice wrocławscy artyści recytowali i śpiewali teksty o chlebie.
Przed ołtarzem stół nakryty białym obrusem ,na nim ułożony chleb przystrojony bukietami polnych kwiatów.
Całość tworzy piękny obraz symbolizując szacunek do ciężkiej- pracy/rolników ,młynarzy i piekarzy/ związanej z
wytworzeniem chleba, nie zawsze właściwie docenianej.
Misterium chleba jest niezwykłą historią o znaczeniu chleba w życiu człowieka, rodziny i narodu, pisaną przez wszystkie pokolenia poetów. Chleb w świadomości naszych przodków zawsze był
rzeczą świętą. Dzielenie się chlebem pozostaje do dziś znakiem braterstwa, przyjaźni.
Zadziwiające jest ,jak wiele myśli zawartych w polskiej poezji i pieśni jest
ciągle trafnych i prawdziwych.

(ciąg dalszy ze str. 5)

ra i było przekazywane słuchaczom
z wielkim zrozumieniem. Po czym złożyli oni przyrzeczenie lektorskie obiecując święte czynności Lektora pełnić pobożnie gorliwie i radośnie oraz troszczyć
się o Łaskę Bożą w duszy i żyć wg. głoszonego Słowa Bożego. Następnie
ks. Proboszcz poprosił, aby ucałowali oni
otrzymane Pisma Święte „jako znak miłości do Chrystusa, który swoje słowo
utrwalił w tej Księdze” i powiedział „Niech ta księga będzie Waszym wielkim
zakochaniem”
-7-

Występ zakończony symbolicznym poczęstunkiem chleba z przekazaniem myśli Adama Chmielowskiego „bądź dobry/
a/ jak chleb”. Z tym mottem uczestniczymy w Eucharystii modląc się o rychłą
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego
Jana Pawła II.
Po mszy świętej ks. Zdzisław Książek,
misjonarz pracujący w Paragwaju, opowiadał o przeżyciach swoich i Paragwajczyków podczas pielgrzymki Jana Pawła
II do Paragwaju.
Serdecznie dziękuję za pomoc finansową w zorganizowaniu wieczoru ks. Proboszczowi Jakubowi Gilowi, Pani burmistrz Ewie Filipiak, Firmie Nowatech
–Panu Mieczysławowi Nowakowi; podziękowania również składam piekarniom za podarowanie chleba; Państwu
Fickom, Państwu Lempartom, Państwu
Zgudom i Państwu Zemankom.
Maria Wolczko

Z radością dziękując Bogu za właściwe odczytanie powołania przez nasze
dzieci składamy serdeczne Bóg zapłać
Księdzu Infułatowi Jakubowi Gilowi,
Księdzu Pawłowi Gałuszce oraz wszystkim Księżom i Katechetce, prowadzącym
kurs lektorski za dar wykształcenia do pełnienia posługi lektorskiej oraz pociągnięcie naszych pociech do większej miłości
Boga i właściwego ukierunkowania ich
powołania. Ufamy, że za sprawą Trójjedynego i pod opieką Matki Najświętszej
będą oni wytrwałymi apostołami Jezusa
Chrystusa godnie pełniąc misję którą im
zlecił Zmartwychwstały.
Imieniem rodziców lektorów Dorota Bąk

Poniedziałek 13 lipca
6.00 Śp. Ludwika Nóżka
7.00 Śp. Józef Zając
8.00 Śp. Maria Mika
12.00 Śp. Cecylia i Władysław Dyduch,
za ich zmarłe dzieci - córkę i synów
i za zmarłych z rodziny
18.00 Śp. Władysława Kozieł
Śp. Bogumiła Wiktor
Wtorek 14 lipca
6.00 Śp. Maria Mika
7.00 Śp. Ludwika Nóżka
8.00 Śp. Józef Zając
12.00 Śp. Józefa Szewczyk i rodzice
18.00 Śp. Władysława Kozieł
Śp. Bogumiła Wiktor
Środa 15 lipca
6.00
7.00
8.00 Śp. Ludwika Nóżka
12.00 Śp. Maria Mika
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
W 40 r. ślubu Anny i Jana
w podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Jan Widlarz
Śp. Jan Migdałek
Śp. Maria Góra
Śp. Władysława Kozieł
Śp. Lidia Jamrozik
Śp. Julia Wojtas
Śp. Zmarli z rodziny Drabczyków
Śp. Józef Binkowski
Śp. Edward Knapik - 10 r.śm.
Śp. Edmund Chowaniak
Śp. Jarosław Łojewski
Śp. Antoni Padacz
Śp. Tadeusz Szczur

Intencje mszalne:
Czwartek 16 lipca
6.00 Śp. Lidia Jamrozik
7.00 Śp. Stanisław Chrapla
8.00 Śp. Władysława Kozieł
12.00 Śp. Ludwika Nóżka
18.00 Śp. Maria Mika
Śp. Bogumiła Wiktor
Piątek 17 lipca
6.00 Śp. Władysława Kozieł
7.00 Śp. Maria Mika
8.00 Śp. Władysława i Tadeusz Śmieszek
12.00 Śp. Józef Zając
18.00 Śp. Ludwika Nóżka
Śp. Anna Gabor i rodzice
Śp. Antoni Zygmuntowski

Sobota 18 lipca
6.00 Śp. Ludwika Nóżka
7.00 Śp. Józef Zając
8.00 Śp. Maria Mika
12.00 Śp. Zmarliz rodzin Głodzińskich iOpidowiczów
18.00 Sp. Krystyna Sroczyńska - 2 r.śm.
Śp. Jan i Aniela Piórek, oraz Stanisław Cieślik
Niedziela 19 lipca
6.00 Śp. Ludwika Nóżka
7.30 Dziękczynno-błagalna w 25 r.ślubu dla
Elżbiety i Bogusława Malec
Śp. Czesław, Marianna, Tadeusz Ślusarczyk
9.00 Śp. Piotr Byrski - 7 r.śm.
10.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek - 8 r.śm.
12.00 O Boże bł. dla Adriana i opiekę św. Rodziny
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Władysława i Jerzy Brańka
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dniu, po przebytych trudach pielgrzymich,
powitamy ich w naszym mieście. W tym
dniu o godz. 7.00 pojedziemy autokarami
do Częstochowy, aby być z nimi.
4. W ramach duchowej łączności z pielgrzymami od wtorku 14 lipca do soboty
18 lipca zapraszamy na specjalne modlitwy wieczorem od godz. 17.30 do 18.00.
5. Liderów poszczególnych rejonów zapraszamy na spotkanie w środę na godz. 18.30.
6. W czwartek jest Matki Bożej Szkaplerznej. 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.
7. W czwartek zapraszamy dzieci na pielgrzymkę do Skoczowa, Ustronia, Wisły,
Szczyrku. Zapisujemy dzieci w zakrystii
lub w kancelarii. Wpłata 5 zł. Przy zapisie
należy podać nr PESEL i adres, oraz czy
dziecko posiada legitymację szkolną, którą
należy zabrać na wycieczkę.
8. W przyszłą niedzielę mszę św. o godz.
12.00 odprawi były nasz wikariusz
ks. Andrzej Walczak, który w tym roku
przeżywa złoty jubileusz kapłaństwa.
9. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy
ten okres, by znalazło się właściwe miejsce na Mszę Św. niedzielną, codzienną
modlitwę oraz pomoc człowiekowi.
10. Patrona kierowców – św. Krzysztofa
jest 25 lipca – z tej okazji w niedzielę 26

lipca po każdej Mszy Św. - modląc się
o szczęśliwą jazdę – w kościele poświęcimy kluczyki od samochodów, a na zewnątrz
chętnym święcić będziemy samochody. Na
ołtarzach znajdują się koszyczki, do których można złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy. Kultura na
jezdni, która wyraża się także w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowiązkiem moralnym każdego chrześcijanina.
Grzeszy ten, kto używając napojów alkoholowych kieruje pojazdem oraz, kto świadomie łamie przepisy drogowe.
11. Czas letni to okres intensywnej pracy
rolników i działkowiczów. Pamiętajmy
o ich mozolnej pracy. Na różny sposób starajmy się im pomagać, a także szanować
ich pracę. Miejmy we czci chleb, bo na niego trzeba ciężko pracować. Naszą modlitwę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 17.30
ofiarujemy w intencji rolników.
12. Zapraszamy na pielgrzymki: do Lichenia 29-30.07 o godz. 5.00 – koszt 100zł,
do Dębowca, Miejsca Piastowego, Komańczy, oraz Kalwarii Pacławskiej
10-11.08 o godz. 5.00 – koszt 120 zł.
13. W niedzielę 9 sierpnia pielgrzymujemy do Nowego Targu, a stamtąd na nogach na Turbacz na mszę św. ludzi gór, którą
w przeszłości prowadził ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 25 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Minęło 10 lat od koronacji
16 czerwca tego roku minęło 10 lat od
najpiękniejszej pielgrzymki Papieża do
Wadowic, podczas której ukoronował ulubiony przez nas obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z tej sentymentalnej pielgrzymki środki społecznego przekazu nagłośniły zdanie o kremówkach, które mło-

dy abiturient wraz z kolegami pałaszował
w cukierni. Zyskał rozgłos ten smakołyk
i dlatego każdy przyjeżdżający do Wadowic chce nabyć papieskie kremówki.
W analizie tekstu wygłoszonego przez
Papieża podczas historycznej III pielgrzymki do Wadowic zupełnie pominię-3-

(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

to bardzo ważne zdania, które Ojciec
Św. wypowiedział na rynku: „Miasto
mego dzieciństwa, przez wzgląd na dom
– na rodzinny dom i na Dom Pana będę
się modlił o dobro dla ciebie! Jak nie
wypowiedzieć tego zapewnienia, gdy
Opatrzność pozwoliła mi dziś stanąć
jakby na pomoście łączącym te dwa
domy: dom rodzinny i Dom Boży. Jest
to niezwykłe, a zarazem najbardziej naturalne połączenie miejsc, które – jak
żadne inne – pozostawiają głęboki ślad
w sercu człowieka.”
Z perspektywy minionej dekady dostrzegamy wielkie niebezpieczeństwo oddzielenia domu od Kościoła. Silnie podkreśla się, że rodzina i małżeństwo powinna rządzić się swoimi prawami, niezależnymi od tego czego uczy Kościół.
Nauka Chrystusa nie nadąża za przemianami, które współczesność narzuca rodzinie i małżeństwu. Nauczanie Kościoła
odnośnie wartości życia rodzinnego i małżeńskiego jest opóźnione i nie na czasie.
Kościół (księża) nie ma prawa wtrącać się
w sprawy związku dwojga ludzi oraz
wspólnoty, które tworzą. Ma być pełna
niezależność. Według tej świeckiej filozofii niech się Kościół zajmuje sprawami
liturgii, sakramentów, modlitwy – natomiast problemy pozakościelne niech sobie podaruje. Na nich się nie zna. Jest
w tym współczesnym, świeckim myśleniu wielka tendencja, żeby Kościół zamknąć w zakrystii. Odgrodzić go od spraw
rodzinnych, społecznych, politycznych.
Od spraw ludzkich.
Trzeba też zaznaczyć, iż w myśleniu niektórych ludzi Kościoła jest silna tendencja, by zająć się tylko tym, co się nazywa
„sacrum” – czyli święte, a zupełnie po- -4-

minąć to, co się nazywa „profanum” –
czyli świeckie. Jest to kierunek bardzo
kuszący. Niejeden ksiądz uznaje, że jego
praca jest doskonała, wtedy kiedy udziela sakramentów, odprawia mszę św., modli się, wygłasza kazania i katechizuje.
To w pełni wyczerpuje jego obowiązki.
Ojciec Św. w pielgrzymce Wadowickiej ukazał potrzebę łączenia domu rodzinnego z domem Bożym. Przez to połączenie wzbogacają się te dwie instytucje: rodzina i Kościół.
Doświadczamy jak współcześnie bardzo zagrożone jest małżeństwo i rodzina.
Trzeba wielkiego wysiłku różnych czynników: ludzkich i boskich, by pomagać
rozwijać się małżeństwu i rodzinie. Czym
bardziej w rodzinie szanuje się Pański
Ołtarz, tym bardziej może na co dzień
przeżywać prawdę o więzi, którą wspaniale wyśpiewał św. Paweł w Hymnie
o miłości w I liście do Koryntian w rozdziale XIII. Hymn ten zaczyna się słowami: „Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako cymbał brzmiący.”
Każdy z duszpasterzy doświadcza, że
kiedy nie oprze pracy duszpasterskiej
o rodzinę – jest to budowla bez fundamentów, gmach stawiany na piasku. Praca duszpasterska z dziećmi, młodzieżą
musi mieć powiązanie z rodzicami. Kościół bez rodzin to martwota. Muzeum.
Krótkie zdanie wypowiedziane przez
Ojca Św. 16 czerwca 1999 r., a tyczące
pomostu łączącego dom rodzinny z Domem Bożym jest brzemienne we współczesne treści. Wciąż nas inspiruje do kształtowania więzi kościelno-rodzinnych. Oby
te więzi w naszej parafii nieustannie się
rozwijały, a także pogłębiały.
Ks. Infułat

Nasza Lednica

nastąpiło Misterium o św. Franciszku,
a następnie Adoracja z Najświętszym Sakramentem, która trwać miała aż do północy. O godz. 24 miało rozpocząć się uroczyste przejście przez Bramę III Tysiąclecia. Niestety deszcz rozproszył większość młodzieży, która jak jeden mąż
wracać zaczęła do autokarów. My także
postanowiliśmy zakończyć nasze czuwanie i udać się do autobusu.
Powrotna podróż mijała spokojnie i już
o 10 rano w niedzielę byliśmy w Wadowicach. Ta niezwykła pielgrzymka na
spotkanie młodzieży, które zainicjował
Jan Paweł II, pozwoliła nam poczuć wewnętrzna więź między młodymi, których
Ojciec Święty tak umiłował, a między
Nim – Wielkim Rodakiem. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się pojechać
także na inne zjazdy młodzieży, które
umożliwią nam jeszcze doskonalsze naśladownictwo Jana Pawła II i wydadzą
obfite owoce.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym
ten wyjazd był możliwy: ks. Infułatowi,
ks. Maciejowi oraz Panu kierowcy Jerzemu Węgrzynowi.
Kasia i Jola

Dnia 6 czerwca o godz. 1 w nocy,
ok. 55 osobowa grupa młodzieży z Wadowic wraz z ks. Maciejem Ściborem,
wyruszyła w autokarową podróż do Lednicy. Celem wyprawy było uczestnictwo
w XIII zjeździe młodzieży na polach
lednickich oraz modlitewne zjednoczenie się młodych.
Po kilkugodzinnej jeździe dotarliśmy
na miejsce, gdzie mieliśmy spędzić najbliższych 12 godzin. Pogoda nam dopisywała, toteż niektórzy na swoich buziach
maja czerwone rumieńce. O godz. 15 rozpoczął się program tegorocznego spotkania, którego temat brzmiał: „Rozpoznaj
czas”. Przy wejściu na pola, każdy młody uczestnik otrzymywał brewiarz oraz
krzyż św. Dominika. Przez kolejne 5 godzin, trwaliśmy w modlitwie poprzez koronkę, śpiew i Mszę Świętą. Kolejnym
punktem spotkania był Europejski wybór Chrystusa. Przedstawiciele kilku krajów Europy, zawierzali siebie w opiekę
Jezusa Zbawiciela. Był to akt, który wywierał na młodych ogromne emocje duchowe. Po oddaniu się w ręce Chrystusa

z Oazy Młodzieżowej

Ministrant Słowa

w kazaniu skierowanym do obecnych
mówił aby święty Antoni był dla nowych
lektorów szczególnym patronem aby nie
pogubili się w wierze na krętych drogach
życia oraz pełnienia posługi lektorskiej.
By godnie z wiarą, odwagą, poświęceniem wypełniali swoje obowiązki i realizowali swoje powołanie dając czytelne
świadectwo bycia chrześcijaninem.
Po kazaniu Ks. Infułat wręczył kandydatom na lektorów Pismo Święte prosząc
Boga, by słowo Boże kształtowało lekto-

W sobotę 13 czerwca 2009 o godz.9.00
w naszej Bazylice miała miejsce uroczystość przyjęcia 24 chłopców w grono lektorów z Dekanatu Wadowice - Północ.
Została ona poprzedzona rocznym kursem ,który odbywał się w Domu Katolickim naszej Parafii i został zakończony
egzaminami.
Wybrany dzień w którym złożyli oni
swoje przyrzeczenie był dniem świętego
Antoniego. Ksiądz Infułat Jakub Gil
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