Eucharystia bowiem jest
drog¹, która prowadzi do
jednoœci z Chrystusem.
On sam powiedzia³ w mowie eucharystycznej: „Kto
spo¿ywa moje Cia³a

i Krew moj¹ pije, trwa we
mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec,
a Ja ¿yjê przez Ojca, tak
i ten, kto mnie spo¿ywa,
bêdzie ¿y³ przeze Mnie” /J 6, 56/.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
13. Niedziela Zwyk³a
Uroczystoœæ Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy –
odpust parafialny
Dziêkujemy Ci, panie Bo¿e Przenajœwiêtszy, za miloœæ i za wiarê
jak¹ tchn¹³ w nas Twój Umi³owany S³uga Jan Pawe³ II. Ka¿fot. St. M¿yk
(ci¹g dalszy ze str. 7)

Pani Tereso, by³aœ cz³owiekiem
wra¿liwym i bardzo subtelnym na los
ka¿dego cz³owieka. Ma³ego czy du¿ego. Dziecka czy doros³ego. Wyra¿am Ci wielk¹ wdziêcznoœæ za Twoj¹
postawê. Umia³aœ z wyczuciem nieœæ
pomoc, a gdy dosz³aœ do przekonania, ¿e ju¿ Ci brakuje zdrowia, potra-
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fi³aœ z wielk¹ kultur¹ wycofaæ siê
z przewodniczenia Zespo³u. Dalej
jednak ¿y³aœ jego problemami. Zaprasza³aœ Panie pracuj¹ce w Zespole
do siebie i wypytywa³aœ o losy biednych mieszkañców Wadowic. Niech
Chrystus bogaty w mi³osierdzie nagrodzi Twoje wielkie mi³osierdzie.
ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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dego dnia z ca³ego serca otaczamy go pamiêci¹ i modlitw¹.
Choæ odszed³ do Ciebie Bo¿e, jesteœmy pe³ni Jego troski i mi³oœci
jak¹ nam przekazywa³. Oddani
wiecznej modlitwie za beatyfikacjê
naszego Ukochanego Jana Paw³a II
Maria Fia³kowska, Tomasz, Karol,
Piotr, Konrad, Erwin Bratek

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ:
2 Krl 4, 8-12.14-16a

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 6, 3-4.8-11
Nowe ¿ycie ochrzczonych

Szunemitka przyjmuje proroka

Kto przyjmuje aposto³a, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca,
który Go pos³a³.

EWANGELIA:

Mt 10, 37-42 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Jezus powiedzia³ do swoich aposto³ów: «Kto kocha ojca lub matkê
bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkê
bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleŸæ swe ¿ycie,
straci je, a kto straci swe ¿ycie
z mego powodu, znajdzie je. Kto
was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a

„

kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego,
który Mnie pos³a³. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodê proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jak sprawiedliwego, nagrodê
sprawiedliwego otrzyma. Kto poda
kubek œwie¿ej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ¿e
jest uczniem, zaprawdê powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody».
Oto s³owo Pañskie

Kto nie bierze swego krzy¿a, a idzie za Mn¹,
nie jest Mnie godzien”
krzy¿ zas³ugi. Krzy¿ na naszej szyi
mówi innym, ¿eœmy chrzeœcijanie.
Krzy¿ na grobie, a pod nim cia³o czekaj¹ce na zmartwychwstanie.
Tak, jesteœ przeznaczony na zmartwychwstanie. Tylko musisz d¿wigaæ
swój codzienny krzy¿, aby byæ godzien zmartwychwstania.

Krzy¿ na Golgocie. Chrystusa na
nim umar³. „Wiejski krzy¿” postawiony na skraju wioski. Wokó³ niego
zbieraj¹ siê wierni na „majowe”, na
„czerwcowe”. Krzy¿ na zboczu drogi postawiony w miejscu wypadku,
w którym ktoœ zgin¹³ informuje nas
o œmierci. Krzy¿ na naszej piersi, to

Ks. St. Gorgol

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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By³a wra¿liwa
W œrodê 8 czerwca pochowaliœmy
na cmentarzu komunalnym w Wadowicach œp. Teresê Nogala. ¯y³a 84
lata. Jej dzieciñstwo i m³odoœæ kszta³towa³y siê w bardzo religijnej rodzinie. Mia³a wujka, oraz brata ksiêdza.
Obydwaj kap³ani mieli natury spo³ecznikowskie. Gdy w 1964 roku
przyby³em jako wikariusz do Zebrzydowic – spotyka³em siê czêsto
z pytaniem, czy zna³em ks. Józefa
Hojo³a. By³ on wikariuszem w Zebrzydowicach podczas II wojny
œwiatowej. Odznacza³ siê niezwyk³¹
wra¿liwoœci¹ na los biednych, a tak¿e na historiê okupowanej Ojczyzny.
Szed³ z ró¿norak¹ pomoc¹ ludziom
potrzebuj¹cym – podczas wojny bardzo du¿o by³o biedy. W³¹czy³ siê
równie¿ w duchow¹ i materialn¹ pomoc partyzantom. KSM-owska m³odzie¿, a po wojnie duszpasterstwo
harcerzy by³ jego ukochanym œwiatem. To by³a jego pasja. Czu³ siê
wœród m³odzie¿y bardzo dobrze. Jestem przekonany, ¿e ta bogata osobowoœæ wywar³a wielki wp³yw na
Pani¹ Teresê. Szko³a z m³odzie¿¹,
a póŸniej charytatywna pomoc potrzebuj¹cym to by³y dwie wielkie mi³oœci. Uczy³a w szkole geografii i biologii. Prawie 43 lata. Ogromnie sobie ceni³a powo³anie nauczycielskie.
W³aœnie powo³anie, a mniej zawód.
Czêsto s³ysza³em z jej ust powtarzane s³owa, ¿e przez wiele lat by³a nauczycielk¹. Zapali³a do pracy szkolnej dwie córki.
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Chcia³bym z ogromna wdziêcznoœci¹ napisaæ s³owa o jej zaanga¿owaniu w niesienie pomocy ludziom potrzebuj¹cym. Przed dwudziestu laty
wraz z ks. infu³atem Suderem zorganizowa³a przy naszej parafii Zespó³
Charytatywny. Z biegiem lat ludzie
potrzebuj¹cy mówili, ¿e id¹ po pomoc
nie do Zespo³u Charytatywnego, lecz
do Nogalowej. Ona by³a czytelnym
wizerunkiem zaanga¿owania w niesienie pomocy. Szuka³a u ludzi mi³osiernych ró¿norakiej pomocy dla potrzebuj¹cych. Anga¿owa³a w tê pracê równie¿ swoj¹ rodzinê. Z wielk¹ satysfakcj¹ i radoœci¹ udziela³a pomocy
tym, którzy jej potrzebowali. Przy rozdawnictwie darów by³a niezwykle taktowna na godnoœæ cz³owieka. Czasami j¹ oskar¿ano i poni¿ano, lecz „Szefowa Charytatywu” wielkodusznie i z
godnoœci¹ wychodzi³a z takich opresji. Pamiêtaj¹cych o jej wielkim sercu
przyby³o wielu na pogrzeb. Zamówiono za wieczn¹ radoœæ jej œwietlanej
duszy a¿ 68 mszy œw.
Ks. kard. Franciszek Macharski doceni³ jej wielkie oddanie potrzebuj¹cym i dlatego wystara³ siê w Stolicy Apostolskiej o specjalny medal:
„Pro Ecclesia et Pontifice”. Jej pragnieniem by³o, aby ten medal po
œmierci zawisn¹³ jako wotum przy
wadowickim obrazie Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 27 czerwca
6.00 Œp.Wincenty,HelenaMalinowska,zmar³edzieci
7.00 Œp. Antoni - 25 r. œm.
8.00 Œp. Maria Michna
Pi¹tek 1 lipca
12.00 Œp. Krzysztof Jucha
6.00 Œp. Felicja Stohandel
18.00 Œp. Janina Drapa
O opiekê Matki Bo¿ej dla Tomasza, 7.00 Œp. Krzysztof Jucha
Eleonory i ich mamy
8.00 Wynagrzadzaj¹ca Sercu Bo¿emu za grzechy œwiata
12.00 O rych³¹ kanonizacjê Jana Paw³a II
Wtorek 28 czerwca
18.00 Œp. Maria, Jakub Rybscy
6.00 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
Œp. Piotr Zychowicz
7.00 Œp. Felicja Stohandel
8.00 Œp. Krzysztof Jucha
Sobota 2 lipca
12.00 Œp. Maria Michna
00
6.00 Œp. Krzysztof Jucha
18. Œp. Rozalia Stanek
7.00 Œp. Maria Michna
Œp.W³adys³awa,Teodora,FeliksKlaczak
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Œroda 29 czerwca
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz b³og. Bo¿e
6.00 Œp. Michalina i Czes³awa
dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
7.00 Œp. Maria Michna
00
12.
Za
Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
8.00 Ozdrowieib³og.Bo¿edlaks.Paw³awdniuimienin
podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
10.00 Œp. Antoni WoŸniak - 8 r. œm.
00
Jana Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
12. Dziêkczynna,ob³og.Bo¿edlaks.Romanaw40r.
Radio Maryja i TV Trwam
œwiêceñiks.Piotraw15r.œwiêceñ
18.00 Œp. Józef Krupa - r. œm.
16.00 Œp. Teresa Skowronek Jamka
18.00 W intencjach nowennowych
Œp. Jan
Za zmar³ych
Œp. Wojciech Stanek
Niedziela 3 lipca
Œp. Marian Oboza
6.00 Œp. Wojciech Stanek
Œp. Krzysztof Jucha
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Jan Kossowski
Œp. Stanis³aw Sikora z rodzicami
Œp. Tadeusz WoŸnika
Œp. Jan Madej z rodzicami
Œp. Józef i Maria Wêgrzyn
Œp. Jan Ciep³y
9.00 Œp. Janina Gonet - 6 r. œm.
Œp. Zbigniew Karelus
10.00 Roków:
Sp. Teresa Mirocha
10.30 Ob³og.Bo¿edlaLucynyiStanis³awaw30r.œlubuz
Czwartek 30 czerwca
podziêkowaniemiproœb¹odalsz¹opiekêœw.Rodziny
6.00 Œp. Maria Michna
12.00 Œp. Henryk Wycisk
7.00 Œp. Anna, Edward, Irena Burzej
Œp. Aleksander Mlak
8.00 Œp. Jan Kossowski
13.15 Chrzty
12.00 Œp. Felicja Stohandel
19.00 Œp. Franciszek Nogala
18.00 Œp. Krzysztof Jucha
Œp. Stanis³aw Krupnik - 18 r. œm.
Œp.KrystynaSkoczylasGawe³-6r.œm.

Intencje mszalne:

-6-

13. Niedziela Zwyk³a - 26 czerwca 2011
Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy –
odpust parafialny
1. Dziœ prze¿ywamy uroczystoœci
odpustowe zwi¹zane z Matk¹ Bo¿¹
Nieustaj¹cej Pomocy. Jubileuszow¹
mszê œw. o godz. 12.00 odprawi
ks. kanonik Bogus³aw Zaj¹c.

przyjêcia komunii œw. wynagradzaj¹cej. Wiêksza iloœæ kap³anów spowiada rano od 6.00-8.30 oraz 16.0018.30. W tym dniu Msza œw. jest tak¿e o godz. 16.30.

2. Dla ubogacenia tegorocznej
oktawy Bo¿ego Cia³a zapraszamy na
procesjê wieczorem o godz. 18.30:
w poniedzia³ek – czcicieli Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, we wtorek
– dzia³kowiczów, w œrodê – czêstych
pielgrzymów, w czwartek – rodziców
z ma³ymi dzieæmi w wózkach.

7. W pierwsz¹ sobotê jest wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny. Na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ Wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu
nawiedzamy chorych z œwiêtymi sakramentami. Wieczorem o godz.
18.00 odprawiamy uroczyst¹ mszê
œw. dziêkczynn¹ za beatyfikowanie
naszego Najwiêkszego Rodaka.

3. Jutro jest Œwiêto Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Starszych
i chorych zapraszamy na mszê œw.
o godz. 12.00.
4. W œrodê w dzieñ Œw. Piotra
i Paw³a odprawiamy Mszê Œw.
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 18.00. W naszej bazylice mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
5. 30 czerwca 2011 r. w pierwszy
„Radosny czwartek” jedziemy do
Krakowa. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu nad Choczenk¹. Koszt wycieczki 5 z³. Przy zapisie nale¿y podaæ nazwisko i imiê, adres, PESEL.
Wycieczka tylko dla dzieci z Wadowic i Gminy Wadowice.
6. W pierwszy pi¹tek, w Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, nie ma postu. Zachêcamy do -3-

8. W ostatnich tygodniach ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, ze wzglêdu
na wiek, odwo³a³ obecnego proboszcza ks. Jakuba Gila z proboszcza tej
parafii. Na to stanowisko z dniem
1 lipca powo³a³ ks. kanonika Stanis³awa Jaœkowca. W sposób kanoniczny
obejmie parafiê w przysz³¹ niedzielê.
9. W przysz³¹ niedzielê sk³adka
przeznaczona jest na pokrycie kosztów zwi¹zanych z odnowieniem stacji Drogi Krzy¿owej. Bóg zap³aæ za
z³o¿one ofiary.
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

10. W dni powszednie podczas
wakacji odprawiamy msze œw.
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00,
18.00. Nie ma mszy œw. o godz. 7.30.
W niedziele wakacyjne odprawiamy
Nieszpory o godz. 18.30.
11. Codziennie na mszach œw. modlimy siê o szczêœliwe prze¿ycie kolonii i obozów, jak równie¿ i urlopów. Zechciejmy podczas dni wolnych od pracy tym bardziej przybli¿yæ siê do Boga i cz³owieka, a tak¿e
do przyrody. Przypominamy dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym o obowi¹zku uczestnictwa w niedzielnej
mszy œw., o codziennej modlitwie,

o æwiczeniu siê w pobo¿noœci. Uczulamy dzieci i m³odzie¿ na niebezpieczeñstwa gro¿¹ce ich zdrowiu
i ¿yciu. Przypominamy o unikaniu
niebezpiecznych kontaktów. Dzia³aj¹ ró¿ne z³e grupy, które mog¹
zniszczyæ morale m³odego cz³owieka, albo jego wiarê.
12. XXVI Piesza Pielgrzymka z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy 14 lipca 2011 roku o godz. 7.00 od Bazyliki NMP w Wadowicach. Zapisujemy
w Domu Katolickim od 5 – 12 lipca
w godzinach 18.00 – 19.00.
13. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie sw. Ireneusza, biskupa i mêczennika.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Burzy siê woda w Jakubowej studni
Zgodnie z decyzj¹ ks. Kardyna³a
stanowisko Proboszcza w parafii Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny
obejmuje z dniem
01 lipca ks. kanonik
Stanis³aw Jaœkowiec.
Nowomianowany
Proboszcz jest mi bardzo znany, gdy¿ przez
7 lat by³ wikariuszem
w koœciele Mi³osierdzia
Bo¿ego w Hucie, gdzie w tym czasie by³em proboszczem. Wydatnie
pomaga³ tak¿e przy budowie tamtejszego koscio³a. Bóg da³ mu ³askê,
aby wraz z parafianami wybudowa³
piêkny koœció³ œw. Brata Alberta -4-

w Libertowie ko³o Krakowa. Obok
wielu pozytywnych przymiotów
odznacza siê wielk¹ kultur¹
ducha, która wyra¿a siê
w wyj¹tkowej grzecznoœci. Niech Bóg wspiera
jego pracê w naszej parafii, a Matka Bo¿a wyprasza mu obfite b³ogos³awieñstwo. Przyjmujemy go
z ca³a otwartoœci¹ serca i z
ca³¹ ¿yczliwoœci¹. Pragniemy
obj¹æ jego duszpastersk¹ pracê
w parafii wadowickiej nasz¹ modlitw¹, a tak¿e chêci¹ wspó³pracy.
A oto dekret ks. Kardyna³a Dziwisza
powo³uj¹cy ks. Stanis³aw Jaœkowca
na proboszcza w Wadowicach.

Przewielebny Ksi¹dz Proboszcz
Ks. Kanonik mgr Stanis³aw Jaœkowiec
w Su³kowicach
Maj¹c na uwadze potrzeby duszpasterskie Archidiecezji Krakowskiej,
z dniem 1 lipca 2011 roku zwalniam Ksiêdza z urzêdu proboszcza parafii
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Su³kowicach oraz z funkcji wicedziekana dekanatu Su³kowice i mianujê proboszczem parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, zgodnie z przepisami prawa /kan. 538 § 1
i kan. 523 KPK/.
Zgodnie z kan. 527 KPK polecam Ksiêdzu dokonaæ kanonicznego objêcia ww. Parafii wed³ug zatwierdzonego obrzêdu. Do przeprowadzenia tego
aktu prawnego, a zarazem odebrania wyznania wiary i przysiêgi wiernoœci, delegujê Ks. Kanonika Józefa Wróbla, wicedziekana dekanatu Wadowice Pó³noc. Podpisane wyznanie wiary i przysiêgê nale¿y przekazaæ do
Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Przekazania maj¹tku koœcielnego parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Su³kowicach polecam dokonaæ przy wspó³udziale Ks. Kanonika
Wies³awa Cygana, dziekana dekanatu Kalwaria i Ks. Kanonika Andrzeja
Kuligi, dziekana dekanatu Su³kowice.
Przejêcia maj¹tku koœcielnego parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach polecam dokonaæ przy wspó³udziale Ks. Pra³ata Tadeusza Kasperka, dziekana dekanatu Wadowice Po³udnie i Ks. Kanonika Józefa
Wróbla, wicedziekana dekanatu Wadowice Pó³noc.
Z przekazania obu parafii nale¿y sporz¹dziæ protoko³y i ich kopie przekazaæ do Urzêdu Ekonoma Archidiecezji Krakowskiej.
Udzielam Ksiêdzu Kanonikowi pasterskiego b³ogos³awieñstwa na pracê w nowej parafii i powierzam opiece Pana Jezusa Dobrego Pasterza
oraz wstawiennictwu b³. Jana. Paw³a II.
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Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
Ks. kanclerz Piotr Majer

