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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
21. NIEDZIELA ZWYKŁA

Pamięć
Uczyłeś nas chodzić górskimi ścieżkami.
Patrzeć na paproć z leśnej gęstwiny.
Zjeżdżać na nartach ze zbocza Leskowca.
Słuchać szumu strumienia – pędzącego w leśnej gęstwinie.
Dziś śladami naszego Papieża chodzimy
i pamiętać o nim w życiu – pragniemy.

Magdalena Białończyk z dziećmi

Duchu miłości, otwórz nasze oczy na
uśmiech i wdzięczność dziecka,

Zaufanie młodego człowieka i potrzeby człowieka starego.
Spraw, aby nikt z nas nie czuł się obcy i niepotrzebny

Na ojczystej ziemi.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych

I rozpal w nich ogień Twojej Miłości.
Prowadź nas drogą ewangelicznej prawdy.

Amen.
Jan Paweł II

Modlitwa do
Ducha Świętego

fot. St. Mżyk
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 Oto słowo Pańskie

Pogrzeb
Śp. Zuzanna Broś, ur. 1915r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Jan Targosz, ur. 1928 r., zam. Os. XX-lecia

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

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

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

Oliwia Nowosad, cóka Mirosława i Roksany
Natalia Foryś, córka Tomasza i Małgorzaty
Małgorzata Przystał, córka Damiana i Agnieszki
Kacper Komendera, syn Wojciecha i Sylwii

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

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFE-
ZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
JOZUEGO

EWANGELIA:  J 6, 54.60-69

Ef  5, 21-32

Przypomnienie powołania narodu Miłość małżeńska naśladowaniem miłości
Chrystusa i Kościoła

Słowa życia wiecznego

Joz 24, 1-2a.15-17.18b

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Je-
zus powiedział: «Kto spożywa moje cia-
ło i pije moją krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
A spośród Jego uczniów, którzy to usły-
szeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta
mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jed-
nak świadom tego, że uczniowie Jego na
to szemrali, rzekł do nich: «To was gor-
szy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego,
jak będzie wstępował tam, gdzie był
przedtem? Duch daje życie; ciało na nic
się nie przyda. Słowa, które Ja wam po-
wiedziałem, są duchem i życiem. Lecz

Przykazanie,  które chroni życie, jest
piątym z kolei w Dekalogu. Znajduje się
ono bezpośrednio po przykazaniach mó-
wiących o miłości do Boga (przykazanie
I - III) oraz o miłości do człowieka, po-
cząwszy od osób z najbliższej rodziny
(IV przykazanie). Z tego faktu płyną dwa
wnioski. Po pierwsze, że miłość jest fun-
damentem ludzkiego życia i - po drugie,

Papieska asysta
W maryjnych  uroczystościach kalwaryj-

skich po raz kolejny wzięła udział gwar-
dyjska asysta z naszej bazyliki. Bardzo dzię-
kuję Pani Marcie i Pani Ewie, a także ks.
Wojciechowi i Rodzicom, za zorganizowa-

Nieraz słyszy się utyskiwanie, że „sta-
rość się Bogu nie udała”. Odpowiedź na te
skargi daje Ojciec Święty Jan Paweł II
w znanym nam „Liście do osób w pode-
szłym wieku”: „Sam posunięty w latach od-
czuwam potrzebę nawiązania dialogu
z Wami. Czynię to, dziękując najpierw
Bogu za dary i dobrodziejstwa, jakich
udzielał mi obficie aż do tej chwili... Mimo
ograniczeń mego wieku bardzo wysoko

Czego oczekują ludzie w podeszłym wieku
cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć.
Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż
do końca sprawie Królestwa Bożego. Za-
razem jednak głębokim pokojem napełnia
mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie
mnie do siebie z życia do życia. Maryjo!
Matko ludzkości pielgrzymującej, módl się
za nami teraz i w godzinie śmierci naszej.
Spraw, byśmy byli zawsze blisko Jezusa,
Twojego umiłowanego Syna, a naszego
Brata, Pana życia i chwały! Amen!”

ny udział w tych uroczystościach naszej
grupy młodzieżowej. Biorącym udział
w asyście: dziewczętom i chłopcom, jestem
wdzięczny za ukazanie modlącym pielgrzy-
mom kalwaryjskim, że wadowicka papie-
ska parafia też czynnie włącza się w pa-
miętne dni sierpniowe.          Ks. Proboszcz

Chorzy pragną odwiedzin, pomocy, ale nie chcą abyśmy ich zadręczali stresującymi wia-
domościami. Pragną odwiedzin, ale nie za długich i męczących. Dobrze byłoby też na końcu
odwiedzin choć trochę się pomodlić o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

Czego oczekują chorzy od rodziny?

Czyż i wy chcecie odejść?
że życie człowieka jest obok miłości naj-
większą wartością. Wszystkie inne war-
tości, takie jak wykształcenie, pozycja
społeczna czy dobrobyt materialny, mają
sens, o ile życie każdego człowieka - od
poczęcia do naturalnej śmierci traktowa-
ne jest jako wartość absolutna nad którą
człowiek nie ma władzy.

Ks. Marek Dziewięcki

pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem na początku wiedział, któ-
rzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go
wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam
powiedziałem: Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez
Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się wy-
cofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł
więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy
chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szy-
mon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego. A my-
śmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś
Świętym Boga».
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Intencje mszalne:
21. Niedziela Zwykła - 23 sierpnia 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  24 sierpnia
   6.00 Dziękczynno błagalna dla Barbary

i Lucjana Kmita w 49 r. ślubu
   7.00 Śp. Irena Jarzynka z rodzicami
   8.00 Śp. Werner Weiland
  12.00 Śp. Jarosław Łojewski
  18.00 Śp. Marian Boda - 3 r. śm.

Śp. Janina Kajdas

Wtorek  25 sierpnia
   6.00 Śp. Janina Kajdas
   7.00 Śp. Werner Weiland
    8.00 Śp. Ludwik i Ewa Witek, syn Bolesław
  12.00 Dziękczynno błagalna dla Władysławy i Tadeusza

Mrowiec w 30 r. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny
  18.00 Śp. Kazimierz Kozieł - 1 r. śm.

Śp. Józefa Olszowy

Środa 26 sierpnia
    6.00 Śp. Roman Harmata
    7.00 Śp. Werner Weiland
    8.00 Dziękczynno błagalna o zdrowie i błog. Boże dla

Stanisława Nowickiego w 50 r. urodzin
  12.00 Śp. Janina Kajdas
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Stanisław Janik
Śp. Jarosław Łojewski
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Jan Migdałek
Śp. Alfred Paś
Sp. Józefa Olszowy
Śp. Józefa Meus
Śp. Andrzej Żak
Śp. Stanisław Zając
Śp. Krystyna Opalińska
Śp. Franciszek Cholewa - 13. r.śm,
rodzice i zmarli z rodziny

Piątek 28 sierpnia
    6.00 Śp. Kunegunda Filek - 26 r.śm.
    7.00 Śp. Janina Kajdas
    8.00 Śp. Jarosław Łojewski
  12.00 Śp. Werner Weiland
  18.00 Śp. Krystyna Wójtowicz - 2 r. śm.

Śp. Wiesława Forystek

Sobota 29 sierpnia
    6.00 Śp. Janina Kajdas
    7.00 Śp. Anna, Zbigniew
    8.00 Śp. Maria Kowalczyk
  12.00 Śp. Jarosław Łojewski
  18.00 Śp. Werner Weiland

Podziękowanie za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną

Niedziela 30 sierpnia
   6.00 Śp. Janina Kajdas
   7.30 Śp. Ludwik Walas

Śp. Zygmunt Bizoń
   9.00 Dziękczynna za uczestników majówek

przy Kaplicy na Podstawiu
  10.30 O błog.  Boże dla Anny i Dawida by za przyczyną sługi

Bożego Jana Pawła II otrzymały łaskę powodzenia w nauce
  12.00 Śp. Marek Mrowiec - 3 r. śm.
  13.15

  19.00 Sp. Werner Weiland

Czwartek 27 sierpnia
    6.00 Śp. Janina Kajdas
    7.00 Śp. Jarosław Łojewski
    8.00 O błog. Boże dla Marii i Grzegorza

w 21 r. ślubu oraz zdrowie dla dzieci
  12.00 Śp. Maria Kowalczyk
  18.00 Śp. Werner Weiland

Śp. Zygmunt Bizoń

(ciąg dalszy na str.4)

1. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
dziękujemy za tegoroczne zbiory.

2. W ramach „Radosnych Czwartków” dla
dzieci – jedziemy szlakiem Orlich Gniazd.
Wyjazd o godz. 8.00. Koszt 5 zł.

3. Spotkanie Honorowej Straży Serca Bożego
odbędzie się w czwartek o godz. 16.30.

4. Dzień Papieski w rodzinach naszej pa-
rafii dobiega końca. Składamy serdeczne Bóg
zapłać rodzinom, które włączyły się
w piękną akcję duszpasterską naszej parafii.
Szczególne podziękowanie wyrażamy lide-
rom poszczególnych rejonów, dzięki którym
Dzień Papieski w rodzinach odbywał się
w należytym porządku.

5. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za ofia-
rę 4.448,99 zł, w tym u Ojców Karmelitów
1.228,31 zł, a u Sióstr Nazaretanek 139,50zł,
którą złożyliście w zeszłym tygodniu na przy-
bory szkolne dla biednych dzieci.

6. W sobotę zapraszamy uczestników Służ-
by Liturgicznej, Ruchu Światło – Życie,
oraz Domowego Kościoła, na XXXVI piel-
grzymkę do Kalwarii Z.

7. W niedzielę 30 sierpnia w domu Ca-
ritas w Zakrzowie odprawimy dzień sku-
pienia dla Członków Rady Duszpaster-
skiej, Akcji Katolickiej, a także Liderów
odpowiedzialnych za pomoc w przepro-
wadzeniu Dnia Papieskiego w określonym
parafialnym rejonie. Wyjazd o godz. 9.30
od Szewca Dratewki. Chętnych do prze-
życia tego dnia skupienia prosimy o zapi-
sywanie się w zakrystii.

8. Od niedzieli 6 września msze św. wie-
czorne w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabożeństwa
o godz. 17.30. Tak będzie aż do maja przy-
szłego roku.

9. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – święto św. Bartłomieja, apostoła,
we wtorek – wspomnienie św. Ludwika,
króla, w środę – Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej,
w czwartek – wspomnienie św. Moniki,
w piątek – wspomnienie św. Augustyna,
biskupa i doktora Kościoła, w sobotę –
wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela.

W Jakubowej studni – dudni
Nasza bazylika, poprzez niezwykły

związek z Ojcem Świętym Janem Paw-
łem II, ściąga rzesze pielgrzymów i tu-
rystów. Również w naszej parafii orga-
nizujemy wiele pielgrzymek. Tak zagra-
nicznych jak i krajowych. W ostatnich
dniach odbyliśmy piękną dwudniową
pielgrzymkę, której celem było nawie-
dzenie saletyńskiego Dębowca, bernar-
dyńskiej Dukli, prymasowskiej Komań-
czy, a także franciszkańskiej Kalwarii

Pacławskiej i michaelickiego Miejsca Pia-
stowego. Bardzo długa podróż od Wa-
dowic do granicy ukraińskiej. Podczas
tego pielgrzymowania obserwując z okien
autokaru mijające auta oraz autobusy
myślałem – jak bardzo aktualne jest okre-
ślenie współczesnego człowieka jako
homo viator – człowiek w drodze. Śpie-
szący się. Załatwiający wiele interesów.
Odwiedzający, zwiedzający. Tłoczne są
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ks. Infułat

(ciąg dalszy ze str.3)

drogi. Bardzo duże korki, bo trwają na-
prawy naszych dróg. Już od dawna ta-
kich nie było. Przybyło w ostatnich la-
tach wiele samochodów i autokarów,
a nowych dróg mało się buduje. Brak au-
tostrad. Komunikacja drogowa jest
w złym stanie. Jesteśmy daleko w tyle za
zachodem. Ileż to trzeba czasu, żeby za-
ległości te nadrobić. Wielka nerwowość
na drogach. Zwłaszcza młodzi. Straszne
śmiertelne żniwo polskich dróg. Homo
viator ginący na drogach.

Czas wakacji to okres bardzo licznych
wyjazdów. Ponieważ poprzez utrudnienia
na drogach ciężko zaplanować określone
zajęcia, dlatego też często i z tego powo-
du nie uczestniczymy w niedzielnych
mszach świętych. Zajeżdżamy samocho-
dy, ale i samych siebie niszczymy.

Obserwuję podczas wakacji, jak bar-
dzo zatłoczona jest nasza bazylika.
I wszyscy się bardzo śpieszą. Słyszę czę-
sto, że trzeba wpaść do kościoła, do domu
papieskiego i do cukierni. Trzeba kupić
jakąś pamiątkę. W ostatnich dwóch la-
tach niezwykle w pobliżu domu Ojca
Świętego rozwinęły się sklepiki z dewo-
cjonaliami i pamiątkami. Wciąż powstają
nowe. To znaczy, że jest wielki popyt.
Pielgrzymi z Wadowic chcą mieć pamiąt-
kę i kremówkę.

Patrząc na zabieganych pielgrzymów
myślę jak ich wnętrza napełnić warto-
ściami papieskimi, ewangelicznymi.
Cieszę się z pięknej wystawy zorgani-
zowanej przez Urząd Miasta. Przed czte-
roma miesiącami na rynku, a obecnie
na pasażu pomiędzy domem Ojca Świę-
tego, a kościołem. Mam wielką

wdzięczność dla jej twórców. Jest to
piękny przyczynek do poznania dzie-
jów Wielkiego Papieża. Wspaniała rów-
nież była wystawa, którą przez wiele
miesięcy można było oglądać w Mu-
zeum Miejskim. To jest bardzo ważna
oferta dla przybyszów do Wadowic
z różnych stron Polski, a nawet świata.

Ilekroć jadę z pielgrzymami zawsze
uważam, że moim najważniejszym zada-
niem jest nie tyle stwarzać dobrą atmos-
ferę, ale w pierwszym rzędzie napełniać
treściami religijnymi tę podróż. To jest
moja powinność kapłańska. Na długiej
trasie między Wadowicami, a granicą
ukraińską mogłem wiele religijnych tre-
ści przekazać podróżującym. Pomaga mi
w tym świetna przewodnik Pani Maria
Zadora, a także niektórzy z uczestników.

W Franciszkańskim Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnym leżącym na rubieżach
naszej współczesnej Polski spotyka nas
niebywała łaska. W tych dniach, gdy ty-
sięczne tłumy pielgrzymów, zwłaszcza
młodych odwiedzają to miejsce święte –
został tam przywieziony Papieski Krzyż.
To ten sam, który Papież tulił w pamięt-
ny Wielki Piątek 2005 roku. Delikatność
fotografów sprawiła, że na zdjęciach nie
pokazana jest cierpiąca twarz Ojca Świę-
tego, tylko od tyłu ukazana postać przy-
garniająca do siebie Krzyż Chrystusa. Ten
pamiętny krzyż przytulam w świątyni
Pacławskiej. Napełniają mnie wspomnie-
nia. Myślę o Papieżu, który w ostatnich
dniach swojego ziemskiego pielgrzymo-
wania już z ludźmi nie kontaktował. Nie
mógł mówić, a tak bardzo chciał. Choro-
ba oddzieliła go od ludzi. A tym bardziej
złączyła go z cierpiącym Chrystusem. Tak

jest z każdym chorującym i starszym czło-
wiekiem. Coraz bardziej odchodzi od lu-
dzi. Przeżywa samotność. Szczęśliwy jest
człowiek, który w życiu swoim pogłę-
bia więź z Chrystusem. Oby w tym cza-
sie mógł swymi trudnymi problemami
dzielić się z Chrystusem. Szczęśliwy jest
ten człowiek, który nauczył się tego
w swoim życiu.

Przytulając Papieski Krzyż, polecam
w tym granicznym sanktuarium tych pa-

rafian, którzy przeżywają różne granicz-
ne sytuacje. Czują się opuszczeni, osamot-
nieni, dotyka ich świadomość, że o nich
nikt nie dba i nie pamięta. Moi kochani
opuszczeni i osamotnieni parafianie. Pa-
rafianie, którzy chorujecie i doznajecie
różnorakich bied. Z największą miłością
przytulam wasze bezsilne ramiona do
mocnych ramion Krzyża Chrystusowego.
Oby Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwych-
wstały był wsparciem dla każdego z nas.

Radosny czwartek w Chabówce, Ludźmierzu i Rabce

13 sierpnia wybraliśmy się autokarem
na kolejną wycieczkę. Najpierw poje-
chaliśmy do Chabówki, gdzie zwiedza-
liśmy Skansen Taboru Kolejowego.
Oglądaliśmy stare pociągi, wagony, pa-
rowozy, wchodziliśmy do niektórych
lokomotyw. Potem byliśmy w Ludź-
mierzu w Sanktuarium Matki Bożej
Gaździny Podhala. Chodziliśmy po
Ogrodzie Różańcowym, gdzie był też
pomnik Ojca Świętego. W Ludźmierzu
zjedliśmy pyszny obiad – zupę pomi-

Radosny czwartek w Starym Sączu
6 sierpnia pojechaliśmy do Starego

Sącza. Tam zwiedziliśmy kościół, gdzie
razem z ministrantami z Opola uczest-
niczyliśmy we mszy św. Potem zoba-
czyliśmy dom, w którym mieszkała
św. Kinga. W rynku Pani kupiła nam
po 2 gałki pysznych lodów. Z rynku po-
jechaliśmy pod papieski ołtarz polowy,
gdzie 16 czerwca 1999 r. Ojciec  Świę-

dorową, frytki, soczki. Najbardziej
spodobało nam się w Rabce w Rabko-
landzie. Zwiedziliśmy Muzeum Orderu
Uśmiechu, Muzeum Rekordów, a potem
jeździliśmy na różnych karuzelach, nie-
którzy byli w Pałacu Wampirów, Domu
Śmiechów. Wszyscy wesoło się bawili.
Z Rabkolandu poszliśmy na krótki spa-
cer w stronę dworca kolejowego, gdzie
stał pomnik św. Mikołaja, przed którym
robiliśmy sobie zdjęcia. Wycieczka była
bardzo interesująca.       Monika i Ania

ty Jan Paweł II dokonał kanonizacji
św. Kingi. Pod ołtarzem zwiedziliśmy
wystawę, gdzie było wiele pamiątek
związanych z Ojcem Świętym. Później
rozpaliliśmy ognisko, smażyli kiełbaski,
piekli chleb i zajadali z apetytem. Po-
mimo tego, że pogoda była w kratkę
wycieczka się udała.

Dominik Warchał


