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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
18. NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziękuję Panu za to, że dał światu i nam Człowieka Wielkiego Jana

Pawła II, który jak drzewo zasadzone u źródła dało obfite owoce na-

szej wiary. Ojcze Święty, Ty nauczyłeś nas pokory, miłości i przeba-

czenia, wskazałeś drogę do Matki Bożej.

Złączeni w modlitwie o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II
Anna Mrzygłód z dziećmi
Basią, Gabrysią i Jasiem

Zala ło
W wyniku ulewnych deszczów w ostatnich tygodniach

doszło do powodzi i podstopień kilku miejscowości w po-
łudniowej Polce. Woda zabierała zbiory, niszczyła domy
i drogi. Tysiące gospodarstw doznało wielkiego uszczerbku materialnego.
Zniszczone zostały samochody i ciągniki. Utonęła część zwierząt gospodar-

czych. Nasza parafia wspomogła ofiarami powodzian.
Z bólem również myślę o duchowym zatapianiu różnych wartości. Na naszych oczach

zalewana jest wartość wiary, małżeństwa, rodziny. Potrzeba życia według Bożych przyka-
zań. Te wartości współczesne prądy podtapiają i zalewają.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, pre-
zbitera, w czwartek – Święto Przemienienia Pańskiego, w piątek – wspomnienie świętych
męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy, w sobotę - wspomnienie św. Dominika,
prezbitera.
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAW-
ŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
WYJŚCIA

EWANGELIA:  J 6, 24-35

Ef 4,17.20-24 Przyoblec człowieka nowego

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych.

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na
brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do
Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go
odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli
do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego,
że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się
nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki, a który da wam Syn
Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do
Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wy-
konywali dzieła Boże?” Jezus odpowiada-
jąc rzekł do nich: „Na tym polega dzieło

zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli
w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Nie-
go: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy
go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdzia-
łasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni,
jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb
z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zapraw-
dę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Al-
bowiem chlebem Bożym jest Ten, który
z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rze-
kli więc do Niego: „Panie, dawaj nam za-
wsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus:
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przy-
chodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Bierzcie i jedzcie
Człowiek do  życia potrzebuje pokarmu

duchowego. Syn Boga daje nowe życie, a
więc i nowy rodzaj pokarmu. Warunkiem
jego poży-wania jest wiara. Niewierzący
nie znają smaku, ani nie doświadczają siły
Boskiego życia, jakim Chrystus darzy czło-
wieka. Bez karmienia się pokarmem du-
chowym nie można twórczo przeżyć ani

jednego dnia. Wiemy, co to jest głód ciała.
Czy równie jasno odczuwamy głód ducha?
Czy nie żyjemy tylko samym chlebem? Kto
nie posiada głodu pokarmu duchowego:
Słowa Bożego, Eucharystii, ciszy, mądro-
ści, ten nie potrafi chodzić po ziemi z pod-
niesionym czołem i niewiele się różni od
roboczego wołu.

ks. Edward Staniek

Organy
W ostatnim czasie nagłaśniamy spra-

wę budowy organów w naszej parafii.
Apelujemy o pomoc finansową po-
trzebną do pokrycia kosztów 27-głoso-
wych organów. Spotykamy się z właści-
wym odzewem Parafian.

Podczas spotkań z grupami parafialny-
mi padały propozycje, ażeby wydać spe-
cjalne cegiełki o określonym nominałach.
Gorliwi Parafianie zaoferowali, że pójdą
z tymi cegiełkami do sąsiednich parafii
i tam będą prosić księży Proboszczów, by
je rozprowadzali wśród swoich podopiecz-
nych. Bardzo dziękuję za te nowatorskie
podpowiedzi, lecz wnioskodawców tych
spotyka zawód. Po innych parafiach
z dwóch powodów prosić nie będziemy.
Pierwszy jest taki, że ks. Kardynał daje
pozwolenie na zbiórkę w określonych de-
kanatach tym parafiom, które budują ko-

ścioły, lub je rozbudowują. Nie daje takim
parafiom, które swoje kościoły lub pleba-
nie wyposażają. Organy należą do wystro-
ju kościoła. Drugi powód jest jeszcze waż-
niejszy, mianowicie: inne parafie wyśmia-
łyby się z wadowickiej wspólnoty, gdyby
u nich żebrano o pieniądz. Przecież więk-
szość uważa, że Wadowice to pod każdym
względem eldorado. Któż też z naszych
parafian nie sądzi, że Proboszczowi wado-
wickiemu pod każdym względem w naszej
parafii jest jak najlepiej. Opływa w wszel-
kie dobra materialne i duchowe.

Pomysł z cegiełkami jest dobry, ale będą
ograniczone one do naszych parafian, a także
pielgrzymów, którzy nawiedzają naszą
świątynię.

Muszę stwierdzić, że z pewnością przy
pomocy Bożej, a także Parafian damy radę
wybudować organy i pokryjemy jej koszty.

Ks. Proboszcz

Dzień Papieski
Dobiega końca w naszej parafii akcja

duszpasterska pt. „Dzień Papieski w rodzi-
nie”. Chodzi nam o to, by w papieskiej
parafii każda wierząca rodzina coraz bar-
dziej zapoznawała się z nauczaniem papie-
skim, a tym bardziej, by robiła wysiłki,
aby układać swoje życie według tego na-
uczania. Symbol świecy papieskiej roz-
świetlający mieszkanie rodzinne ma uzmy-
sławiać pragnienie Jana Pawła II, by ro-

dzina żyła na co dzień Ewangelią. Niech ta
świeca pali się w poszczególnych rodzinach
jak najdłużej. Cieszę się, gdy z poszczegól-
nych rejonów przyniesiecie tylko podstawę
z wypalonej świecy papieskiej. Jestem
wdzięczny odpowiedzialnym za poszczegól-
ne rejony za trud włożony w organizowa-
nie, a tym bardziej uświadamianie rodzi-
nom, na czym miał polegać Dzień Papie-
ski. Rodzinom, które włączyły się w krwio-
obieg parafialnego Dnia Papieskiego wy-
rażam wielkie uznanie. Ks. Proboszcz

Bóg zapłać
Członkom Żywego Różańca wyrażam

serdeczne Bóg zapłać za złożoną na orga-
ny ofiarę 450,-zł. Uczestnikom XXIV pie-
szej pielgrzymki z Wadowic na Jasną Górę
dziękuję za ofiarę 500,- zł. Pieniądze te
złożono mi przy okazji składanych życzeń.

MIWA
Na zakup pojazdu mechanicznego dla

misjonarzy w zeszłą niedzielę zebraliśmy
2.260,-zł. Jest to nasza odpowiedź na pro-
pozycję misjonarzy wyrażoną w haśle: „Je-
den grosz, za jeden szczęśliwie przejecha-
ny kilometr”.
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Intencje mszalne: 18. Niedziela Zwykła - 02 sierpnia 2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  3 sierpnia
   6.00 Śp. Janina Kajdas
   7.00 Śp. Stanisław Chrapla
   8.00 Śp. Lidia Jamrozik
  12.00 Śp. Zofia Gurdek - 2 r. śm.
  18.00 Śp. Werner Weiland

Śp. Zygmunt Bizoń
Wtorek  4 sierpnia
   6.00 Śp. Janina Kajdas
   7.00 Śp. Stanisław Chrapla
    8.00 Śp. Lidia Jamrozik
  12.00 Śp. Helena Miejska
  18.00 Śp. Werner Weiland

Śp. Tadeusz Żarów - 22 r. śm.

Środa 5 sierpnia
    6.00 Śp. Janina Kajdas
    7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
    8.00 Śp. Werner Weiland
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
O trzeźwość i nawrócenie do Boga Syna
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Stanisław Janik
Śp. Jarosław Łojewski
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Jan Migdałek
Śp. Helena Miejska
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Józefa Meus
Śp. Alfred Paś

Piątek 7 sierpnia
    6.00 Śp. Stanisław Janik
    7.00 Śp. Werner Weiland
    8.00 Wynagradzająca za brak życia ewange

lią w naszych rodzinach
  12.00 Śp. Maria Ziaja

Sp. Marek Ziaja
Dusze w czyśćcu cierpiące

  18.00 Śp. Zofia Talaga - 18 r. śm.
Śp. Janina Kajdas

Sobota 8 sierpnia
    6.00 Śp. Janina Kajdas
    7.00 Śp. Maria Bandoła - r . śm.
    8.00 Śp. Bronisława Kwarciak - 30 r. śm.
  12.00 Śp. Werner Weiland
  18.00 Śp. Stanisław Janik

Śp.  Marian i Maria
Niedziela 9 sierpnia
   6.00 Śp. Janina Kajdas
   7.30 O błog. Boże dla Róż Różańcowych oraz ks. Proboszcza

O błog. Boże dla Kamili Gawron
   9.00 Śp. Włodzimierz Konik - 7 r. śm.
  10.30 Śp. Werner Weiland
  12.00

  13.15 Roczki
  19.00 Sp. Stanisław Janik

Czwartek 6 sierpnia
    6.00 Śp. Janina Kajdas
    7.00 Śp. Zygmunt Bizoń
    8.00 Śp. Lidia Jamrozik
  12.00 Śp. Stanisław Janik
  18.00 Śp. Werner Weiland

Śp. Wacław Becker - 9 r. śm.

(ciąg dalszy na str.4)

1. W dzisiejszą niedzielę 2 sierpnia ob-
chodzimy święto Matki Bożej Anielskiej.
Można uzyskać odpust zupełny. Mija dzi-
siaj kolejny miesiąc od odejścia do Domu
Ojca naszego największego Rodaka – Jana
Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na mszę
św. o godz. 20.00, którą poprowadzą Księ-
ża Pallotyni z Kopca. Składka z dzisiejszej
niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosz-
tów związanych z budową nowych organów
w naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary.

2. Starajmy się przeżywać miesiąc sier-
pień w abstynencji od napojów alkoholo-
wych. W zakrystii wystawiona jest księga
abstynencka. Można się do niej wpisywać
na ściśle określony czas.

3. Chętnych do asysty kalwaryjskiej,
chłopców i dziewczyny, zapraszamy na spo-
tkanie do domu katolickiego we wtorek na
godz. 18.30.

4. W środę na Nowennie do Matki Bożej
modlimy się za pielgrzymów, którzy przy-
bywają do naszej bazyliki.

5. 6 sierpnia, w ramach „radosnego czwart-
ku” jedziemy do Starego Sącza. Koszt 5 zł.
Wyjazd o godz. 8.00 z Pl. Kościuszki.

6. W Roku Kapłańskim, który obecnie
przeżywamy zapraszamy w pierwszy
czwartek na Godzinę Świętą o godz. 17.00

a w pierwszy piątek postaramy się przyjąć
komunię św. wynagradzającą. W tym dniu
spowiadamy przez cały dzień.

7. W niedzielę 9 sierpnia pielgrzymuje-
my do Nowego Targu, a stamtąd na no-
gach na Turbacz na mszę św. ludzi gór, którą
w przeszłości prowadził ks. Józef Tischner.
Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 30 zł. Nato-
miast we wtorek 18 sierpnia pojedziemy do
sławnego maryjnego sanktuarium w Lewo-
czy na Słowacji. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt
przejazdu 80 zł.

8. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
w piątek 14 sierpnia wyjazd do Harmęż na
uroczystość związaną z  68. rocznicą mę-
czeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Wy-
jazd o godz. 6.30. Koszt wyjazdu 15 zł.
Młodzieży proponujemy czuwanie w Har-
mężach 13 sierpnia (szczegóły na plakacie
w gablocie Rycerstwa).

9. W piątek 14 sierpnia pojedziemy na
uroczystości tak zwanego „pogrzebu Matki
Bożej” w Kalwarii. Wyjazd o godz. 14.00.
Przejazd 8 zł.

10. W niedzielę 16 sierpnia jedziemy na
apel jasnogórski do Częstochowy. Wyjazd
o godz. 16.00. Przejazd 30 zł.

Jak dudni woda w Jakubowej studni
Po raz kolejny, przy okazji przeżywania

imienin, oplotła mnie serdeczna pamięć,
tak Parafian, jak i tych, z którymi przed
laty byłem blisko. Słuchając ciepłych
i mądrych słów wypowiadanych przez skła-
dających życzenia, myślę, jak bardzo każ-
dy człowiek potrzebuje ludzkiej życzliwo-
ści. W jej promieniach rośnie i rozwija się.
Ona dodaje mu otuchy i mobilizuje go do
dalszej pracy.

W ciągu 46 lat kapłaństwa na parafiach,
w których duszpasterzowałem, zawsze spo-
tykałem wielu serdecznie oddanych mi lu-
dzi. Wciąż miałem świadomość, że choć sa-
motny, bez własnej rodziny, to jednak
w wielu rodzinach byłem podejmowany
jako swój. Kiedy patrzę wstecz na minione
przeszło cztery dekady życia kapłańskiego,
z wielką wdzięcznością myślę nie tylko

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę sierpnia, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-
wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Kamila Stanclik
Lena Pływacz
Dominik Paryła
Arkadiusz Sutor

Wiktor Cieśla
Martyna Gawlińska
Zofia Urbaś
Przemysław Mazur

Nikola Walczak
Martyna Koźbiał
Oliwia Pławny
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str.3)

Radosny czwartek w Skoczowie i Wiśle
16 lipca 2009r. 50-osobowa grupa dzieci

z opiekunami pojechała do Skoczowa, któ-
rego patronem jest św. Jan Sarkander.
Wędrowaliśmy Szlakiem Sarkandrow-
skim. Najpierw odwiedziliśmy dom uro-
dzenia Świętego przy Rynku. W kaplicy
narodzenia Jana Sarkandra poznaliśmy
historię życia katolickiego duchownego,
który zginął śmiercią męczeńska w Oło-
muńcu na Morawach. Na wieży ratusza
oglądaliśmy wizerunek Świętego. Potem
udaliśmy się na Wzgórze Kaplicówka,
gdzie znajduje się kaplica św. Sarkandra.

Od 1985r. przed kaplicą stoi krzyż papie-
ski z Katowic – Muchowca. 22 maja 1995r,.
w sąsiedztwie kaplicy i krzyża, Jan Paweł
II odprawił mszę św. dziękczynną za ka-
nonizację Jana Sarkandra. Ze wzgórza po-
dziwialiśmy piękne widoki.

Droga ze Skoczowa przez Ustroń prowa-
dziła do Wisły położonej w środku Beskidu
Śląskiego na poziomie 431 m npm w doli-
nie rzeki Wisły. Zwiedziliśmy Muzeum Be-
skidzkie, które mieści się w dawnej karcz-
mie. Wysłuchaliśmy ciekawego opowiada-
nia Pani Przewodnik, która gwarą opowia-

dała nam o pasterstwie, tkactwie, obróbce
drewna, narzędziach rolniczych. Zobaczy-
liśmy też kobiecy i męski strój górali ślą-
skich, wnętrze chaty.

W holu Domu Zdrojowego oglądaliśmy
figurę Adama Małysza z białej czekolady.
Wykonana została w 2001 roku z bloku
białej czekolady o wadze 330 kg. Wymiar

figury: 2,5m wysokości, waga 180 kg. Nie
mogliśmy jej polizać, bo była za szkłem.
Za to w pizzerii „Niby nic” zajadaliśmy
ogromną pizzę, niektórzy nie mogli jej zjeść
i w specjalnych opakowaniach zabrali do
domu. Był jeszcze czas na zakup tradycyj-
nych pamiątek. O godz. 17.00 wróciliśmy
do Wadowic. Maria Zadora

Rekolekcje  Rycerstwa Niepokalanej
w Centrum św. Maksymiliana  w Harmężach 02.07do 05.07 2009
Rekolekcje prowadził o. Piotr Cuber asy-

stent Rycerstwa Niepokalanej krakowskiej
prowincji Franciszkanów. Z naszej wspól-
noty  w rekolekcjach wzięły udział 4 oso-
by. Temat rekolekcji: Potrzeba formacji
we wspólnotach Rycerstwa Niepokalanej.

Rekolekcje obejmowały trzydniowy cykl
konferencji  o potrzebie głębszego zrozumie-
nia i zróżnicowania, rozdzielania duchowo-
ści od pobożności Maryjnej. Maryjna du-
chowość nie sprowadza się do Czci, ale
wpatrywania się w Maryję jako wzór. Aby
móc naśladować Maryję trzeba Ją poznać.
Dzisiejszy Kościół potrzebuje dużej aktyw-
ności świeckich, zaangażowania w życie
parafialne; współpracy z duchownymi. Dzi-
siejszy świat  nie potrzebuje nauczycieli,
potrzebuje świadków. Chrześcijanie są
w świecie tym czym dusza jest dla ciała.

Nie wystarczy pokazywać się na zewnątrz,
ważna jest formacja duchowa - życie we-
wnętrzne. Trzeba formować siebie ducho-
wo. Naszym programem  jest ewangeliza-
cja. Żyć dla Jezusa z Nim w Nim i dla Nie-

go. Być chrześcijaninem to iść za Chrystu-
sem. Najlepiej czyniła to Maryja. Wzor-
cem, Źródłem  nauki Kościoła jest Pismo
Święte, dokumenty Kościoła, dokumenty
Jana Pawła II. Podstawą do formacji jest
modlitwa. Rycerz musi być uformowany,
aby miał serce, które widzi; powinien mieć
cechy dobrego pasterza.

 Wielkim przeżyciem była podczas reko-
lekcji adoracja Ikony Matki Bożej. Adora-
cja w ciszy przerywanej cichym śpiewem
przy akompaniamencie gitary.

 Rekolekcje to czas duchowej uczty (Har-
męże są szczególnym miejscem-tu czuje się
ducha św. Maksymiliana i Jego oddanie się
Niepokalanej). Każde moje rekolekcje są
pogłębieniem wiary i miłości do Maryi. Te-
goroczne rekolekcje były szkołą pojmowa-
nia duchowości i pobożności Maryjnej.
W konferencjach o. Piotr ukazał nam hie-
rarchię wartości naszej wiary, duchowości
i pobożności  i ich prawidłowe wykorzysta-
nie  w naszym życiu pracy i ewangelizacji.

Maria Wolczko

o tych, którzy mi publicznie wyrażali sło-
wa życzliwości, ale także o bardzo wielu
bezimiennych, którzy mnie otaczali swoja
modlitwą, a także przyjmowali w mojej
intencji komunię św. Tak było dawniej na
parafiach gdzie przebywałem i tak jest
w wadowickiej parafii. Doświadczam na
każdym kroku, że bez zwyczajnej ludzkiej
życzliwości nie mógłbym zrobić tego, cze-
go dokonałem. Zdaję sobie również spra-
wę z tego, że tak dawniej jak i dziś, mam
ludzi, którzy się za mną modlą. Wyrażam
wszystkim, a zwłaszcza bezimiennym, ano-
nimowym, bezinteresownie życzliwie dla
mnie – wielką wdzięczność. Choć nie je-
stem skory do wyznawania moich uczuć,
to jednak muszę stwierdzić, że wasze mo-
dlitwy mnie mobilizują do jeszcze żarliw-
szej modlitwy w waszej intencji.

W Roku Kapłańskim, który wraz z ca-
łym Kościołem przeżywam, muszę w skry-
tości ducha wyznać, że z pewnością nie
utrzymałbym się przez te lata w wierności
Chrystusowi, Wiecznemu Kapłanowi, gdy-

by nie płynęła w mojej intencji modlitwa
mojej rodziny i wielu parafian. Z wielka
miłością myślę na tym miejscu o rozmo-
dlonej mojej Mamie. Zmarła ona piętna-
ście lat temu. Tatusia pochowałem, gdy
byłem na II roku seminarium.

Bardzo bym prosił Parafian, aby w tym
szczególnym roku, ożywiliśmy w naszej
wspólnocie w pierwsze czwartki miesiąca
tzw. Godzinę Świętą. Od wielu już lat pro-
wadzi ją co miesiąc Honorowa Straż Serca
Bożego. Jestem jej za to bardzo wdzięczny.
Marzę o tym, żeby w tej Godzinie uczest-
niczyło wielu Parafian, którym sprawa po-
wołań kapłańskich i zakonnych bardzo leży
na sercu. Wiele razy powtarzałem i mówię
to jeszcze dziś, że tylko wtedy parafia jest
młoda i żywa, gdy rodzi powołania. Gdy
już ich nie ma – to znak, że dana wspólnota
przeżywa uwiąd starczy. Bardzo bym
pragnął, żeby żywotność naszej parafii ob-
jawiała się również w tym, iż wychodzą
z niej nowi kapłani, a także zakonnicy i za-
konnice. Niech św. Jan Vianney – patron
tego roku, wyprasza u Boga tę łaskę.

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

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

Śp. Józefa Meus, ur. 1921 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Alfred Paś, ur. 1931 r., zam. ul. Łazówka


