Doceniaj
ka¿d¹ chwilê ¿ycia
Nie czekaj na to, a¿
ukoñczysz jedn¹ szko³ê by zacz¹æ inn¹, utraciæ dziesiêæ ksi¹¿ek by
zdobyæ dziesiêæ innych, by zacz¹æ
pracowaæ, by siê o¿eniæ, by doczekaæ
pi¹tkowego wieczoru, by by³ niedzielny ranek, by mieæ nowy samochód,

aby Twoja hipoteka by³a
ju¿ sp³acona, aby by³a
ju¿ wiosna, lato, jesieñ, zima, aby byæ
pierwszym lub co najmniej piêtnastym, aby Twoja piosenka zosta³a
nadana przez radio, aby umrzeæ, aby
siê odrodziæ … zanim zdecydujesz
siê aby byæ szczêœliwym.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
14. Niedziela Zwyk³a
Zostawi³eœ nam Ojcze, Janie
Pawle II, œlad swojej obecnoœci
w naszych sercach. Ufamy,
¿e siê nie zatrze, ¿e bêdzie
trwaæ. Zostawi³eœ nam cz¹stkê Ducha Œwiêtego i cz¹stkê
siebie w Twoim Pos³ugiwaniu.
Dziêkujemy za to, coœmy
otrzymali. Dziêkujemy za Twój
Pontyfikat.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Aleksandra i Grzegorz Foremniak

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊPIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA ZACHARIASZA:
Za 9, 9-10
Król pokoju.

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 8, 9. 11-13
Je¿eli bêdziecie uœmiercac popêdy cia³a,
bêdziecie ¿yli.

Wys³awiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
¿e tajemnice królestwa objawi³eœ prostaczkom.

EWANGELIA:

Mt 11, 25-30 Jezus ³agodny i pokorny sercem

W owym czasie Jezus przemówi³ tymi s³owami: «Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy¿ takie by³o Twoje upodobanie. Wszystko
przekaza³ Mi Ojciec mój. Nikt te¿ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawiæ. PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem ³agodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest s³odkie,
a moje brzemiê lekkie».

„Nikt te¿ nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn”
Czy znamy swoje dzieci? Czy znamy naszych ojców? Kiedy ostatni raz
rozmawia³em z nim o sporcie, o szkole, o randce, o jego postêpach w nauce? Dzieci, czy wiecie, ile ojciec
pracuje s dlaczego tak póŸno wraca
do domu? Po co on to wszystko robi?
Chce ci wszystko zapewniæ, a mo¿e

nie mo¿e znieœæ „tego domowego piek³a do którego „kot³a dok³adasz”?
Wiesz du¿o o dzieciach, bo przeczyta³eœ du¿o ksi¹¿ek psychologicznych.
Proszê ciê jednak, abyœ okaza³ im trochê mi³oœci. A ty m³odzieñcze powiedz ojcu, ¿e Go kochasz. Dziœ.
Ks. St. Gorgol

14. Niedziela Zwyk³a - 03 lipca 2011
1. Od pierwszego pi¹tku 1 lipca
parafi¹ nasz¹ kieruje ks. kanonik Stanis³aw Jaœkowiec. Dzisiaj na mszy
œw. o godz. 12.00 jest kanoniczne
objêcie parafii przez nowego Proboszcza. Modlimy siê o b³ogos³awione owoce jego pracy duszpasterskiej.

2. Wyra¿amy serdeczne podziêkowanie wszystkim tym, którzy przyczynili siê do religijnego prze¿ycia procesji Bo¿ego Cia³a, a tak¿e oktawy.
Szczególne Bóg zap³aæ sk³adamy ekipie nag³aœniaj¹cej, nios¹cym feretrony
i chor¹gwie, przygotowuj¹cym o³tarz
-2- procesyjny przy koœciele i Siostrach

Koñcz¹cy siê dzieñ i nasz¹ pielgrzymkê ¿egnamy œpiewem „Wszystkie nasze dzienne sprawy” oraz „Panience
na dobranoc”. Przed pó³noc¹ docieramy do Wadowic. Bardzo nam w tym
wyjeŸdzie brakowa³o g³êbokich i piêknych rozwa¿añ naszego Ksiêdza Infu³ata Jakuba Gila, który tym razem
nie móg³ pojechaæ z nami, wykonuj¹c inne obowi¹zki powierzone Mu
przez Ksiêdza Kardyna³a. Do zobaczenia 16-tego lipca. Mo¿na siê ju¿
zapisywaæ.
Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Polecamy wszystkich naszych dobrodziejów, którzy uwielbiaj¹ Boga
poprzez dobroæ i mi³oœæ, którzy okazali nam tê dobroæ. Modlimy siê za
chorych, którzy prosili nas o modlitwê. Polecamy rodziny przebywaj¹ce za granic¹ oraz prosimy za uzale¿nionymi o uwolnienie z na³ogów.
Odmawiaj¹c „Pod Twoj¹ obronê”,
zawierzamy tych wszystkich, którzy
kiedykolwiek prosili nas o modlitwê.

Pomoc charytatywna z Banku ¯ywnoœci
d. zaœwiadczenie o zarejestrowaniu
w Urzêdzie Pracy w przypadku bezrobocia.
Kryteria dochodowe ustalone przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej z 14.01.2009 to 526,50 z³ na cz³onka w rodzinie i 715,50 z³ dla osoby
samotnej. Osoby czy rodziny potrzebuj¹ce takiej pomocy mog¹ zg³aszaæ
siê w Punkcie w œrody od 10.00 do
12.00 celem z³o¿enia wniosku i skompletowania wymaganych dokumentów. W chwili obecnej dysponujemy
jeszcze niewielk¹ iloœci¹ ¿ywnoœci.
Nastêpna dostawa przewidywana na
miesi¹c wrzesieñ.
St. Bando³a

Nasz Zespó³ Charytatywny przewa¿nie 3 razy w roku uzyskuje po
oko³o 2 tony ró¿nej ¿ywnoœci z Banku ¯ywnoœci w Krakowie w ramach
unijnej pomocy ¿ywnoœciowej osobom i rodzinom potrzebuj¹cym,
któr¹ nastêpnie przekazujemy nieodp³atnie. Aby uzyskaæ pomoc nale¿y:
a. z³o¿yæ wniosek o tak¹ pomoc,
b. przed³o¿yæ w Punkcie dowód
osobisty,
c. odcinek emerytury, renty, tak¿e
zaœwiadczenie o wysokoœci zarobków wszystkich pracuj¹cych cz³onków rodziny,

W

PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN

W II niedzielê lipca, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych
Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ Msz¹ œw.

Nadia Kozio³
Krzysztof Kachel
Damian Pieczonka
Damian Zawi³a

Karol Bernat
Wiktoria Latocha
Oliwia Widlarz
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Zuzanna Zychowicz
Maja Bucka
Liliana WoŸniak
Filip Kordos

Poniedzia³ek 04 lipca
6.00 Œp. Felicja Stohandel
7.00 Œp. Maria Michna
8.00 Œp. Krzysztof Jucha
12.00 Za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a
II o odnowê moraln¹ Polaków
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. W³adys³awa i Jerzy Brañka

Intencje mszalne:
Czwartek 07 lipca
6.00 Œp. Felicja Stohandel
7.00 Zmarli z rodziny Sikorów
8.00 Œp. Maria Michna
12.00 Za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
i b³. Jana Paw³a II o ³aski potrzebne
Annie ¯mijewskiej
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. Krzysztof Jucha

Wtorek 05 lipca
6.00 Œp. W³adys³aw, Maria, Stanis³aw,
Anna, Kazimierz
7.00 Œp. Tomasz, Aniela, Kazimierz Batko Pi¹tek 08 lipca
8.00 Za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
6.00 Œp. Krzysztof Jucha
i b³. Jana Paw³a II o ³aski potrzebne
7.00 Œp. Teresa Mirocha
Halinie Ulas
8.00 Œp. Piotr Dziedzic - 5 r. œm.
12.00 Œp. Krzysztof Jucha
12.00 Œp. Bronis³awa i W³adys³aw Pomiet³o
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
i zmarli z rodziny Pomiet³o
Sp. Antoni Ortman
00
18. Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. W³adys³aw z synem i Stanis³awa z rodzicami
Œroda 06 lipca
6.00
7.00
8.00
12.00
18.00

Œp. Felicja Stohandel
Œp. El¿bieta Mozga³a
Œp. Maria Ziaja,Emilia i Jan Ziaja
W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Wojciech Stanek
Œp. Marian Oboza
Œp. Stanis³awa Przeciszowska
Œp. Krzysztof Jucha
Œp. Jan Kossowski
Œp. Maria Lasek
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Teresa Mirocha
Sp. Józef Zamys³owski
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Maria Maryniarczyk

Sobota 09 lipca
6.00 Œp. Jan Kossowski
7.00 Œp. Krzysztof Jucha
8.00 Sp. Zygmunt Krêcioch - 11 r. œm.
12.00 Œp. Felicja Stohandel
18.00 Œp. Marian Oboza
Œp. El¿bieta Mozga³a

Niedziela 10 lipca
6.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp.JacentyLaskowski-32r.œm.i¿onaKazimiera
00
9. Œp. Eugeniusz Gwizdalski - 14 r. œm. i
zmarli z rodziny Kornaszewskich
10.00 Roków: O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Igorka w 1 r. urodzin
10.30 Œp. Franciszek i Karolina Góralczyk
Œwiêci tego tygodnia: w œrodê 12.00 Ozdrowieib³og.Bo¿edlaAmeliiMajerczykw1r.urodzin
– wspomnienie b³. Marii Teresy Ledó- 13.15 Roczki
chowskiej, dziewicy, w pi¹tek – wspo- 19.00 Œp. Wojciech Stanek

mnienie œw. Jana z Dukli, prezbitera.
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Nazaretankach, jak równie¿ sypi¹cym
kwiaty i s³u¿bie liturgicznej.
3. W czwartek 7 lipca organizujemy dla dzieci wycieczkê do Lipnicy
Murowanej oraz Nowego Wiœnicza.
Wyjazd o godz. 8.00 z placu ko³o
Rejonowego Urzêdu Pracy przy
ul. Mickiewicza. Powrót o godz.
16.00. Koszt wycieczki 5 z³. Zapisy
w kancelarii parafialnej. Przy zapisie
nale¿y podaæ imiê i nazwisko, adres
oraz PESEL. Wycieczka dla dzieci organizowana jest dziêki dotacji Urzêdu Miasta Wadowice.
4. XXVI Piesza Pielgrzymka z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy 14 lipca 2011 roku o godz. 7.00 od bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach.
Chêtnych na piesz¹ pielgrzymkê zapisujemy w domu katolickim od 5 –
12 lipca w godzinach 18.00 – 19.00.

5. W okresie wakacyjnym organizujemy nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a) 16 lipca /sobota/ na Apel Jasnogórski – wyjazd godz. 15.45, koszt 30 z³,
b) 26 i 27 lipca /wtorek i œroda/ do
Lichenia i Torunia – wyjazd godz.
6.00, koszt przejazdu 150 z³,
c) 29 lipca /pi¹tek/ do £agiewnik
oraz koœcio³a Mariackiego – wyjazd
godz. 10.00, koszt przejazdu 20 z³,
d) 2 sierpnia /wtorek/ œladami ks.
Tischnera do £opusznej oraz Czorsztyna
– wyjazd godz. 7.00, koszt przejazdu 30z³.
6. Prze¿ywamy czas wakacyjny –
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³aœciwe miejsce na mszê œw. niedzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz
pomoc cz³owiekowi.
/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uczymy siê
Przyszed³ do naszej parafii nowy
ksi¹dz Proboszcz – ks. Stanis³aw Jaœkowiec. W swojej historii kap³añskiej
przeszed³ ju¿ drogê proboszczowania w Libertowie k/Krakowa. Tam
zostawi³ piêkny œlad w kszta³cie wybudowanego koœcio³a œw. Brata Alberta. Stamt¹d powo³a³ go ks. kardyna³ Dziwisz na czteroletnie proboszczowanie do Su³kowic k/Myœlenic.
Równie¿ i w tym miasteczku w bardzo krótkim czasie odremontowa³
koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszego Serca Bo¿ego. Nasz Metropolita
oceniaj¹c jego dynamikê duszpastersk¹ powierzy³ mu od 1 lipca parafiê wadowick¹. Wiadoma sprawa,
¿e ka¿da spo³ecznoœæ parafialna jest -3-

inna. Jednoczeœnie jest do siebie podobna. Z pewnoœci¹ bêdzie siê uczy³
nasz nowy Proboszcz specyfiki parafii papieskiej. Poniewa¿ ma du¿e doœwiadczenie – szybko siê jej nauczy.
Dawny proboszcz ks. infu³at Jakub
Gil przeszed³ na emeryturê. Mozolnie
bêdê siê uczy³ tego nowego stanu
¿yciowego. Przecie¿ nie mam pojêcia
jak prze¿ywaæ nowy okres ¿yciowy.
Przed wiekami Chrystus zwróci³ siê
do swego Aposto³a œw. Piotra nastêpuj¹cymi s³owami: „Gdy by³eœ m³odszy opasywa³eœ siê sam i chodzi³eœ,
gdzie chcia³eœ. Gdy siê zestarzejesz,
wyci¹gniesz rêce swoje, a inny ciê
opasze i poprowadzi, dok¹d nie
chcesz. A wypowiedziawszy to rzek³
do niego: PójdŸ za Mn¹”.
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Wyczuwam, ¿e s³owa Jezusa wypowiedziane do swego zastêpcy
okreœlaj¹ i równie¿ moj¹ drogê
¿yciow¹. Inni ci wyznacz¹ twoje zadania. Bêdziesz siê stara³ je wykonaæ, choæ nie zawsze bêdziesz na nie
mia³ ochotê. To równie¿ odnosi siê

do dolegliwoœci zwi¹zanych ze starszym wiekiem.
Mocno ufam, ¿e b³ogos³awiony Jan
Pawe³ II wyprosi u Boga œwiat³o
w dobrym prowadzeniu parafii przez
nowego Proboszcza, a dla mnie bêdzie wyprasza³ ³askê radoœci z tego,
co mam.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do Sandomierza
19 maja 2011 roku 50-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. Infu³atem
Jakubem Gilem wyrusza na pielgrzymkê do Sandomierza. Pielgrzymowanie rozpoczynamy wspóln¹
modlitw¹. Przed nami daleka droga,
ale pogoda pozwala na podziwianie
piêkna wiosennej przyrody. Po czterech godzinach jazdy docieramy do
celu naszej pielgrzymki – Sandomierza, miasta o tysi¹cletniej historii,
malowniczo po³o¿onego na nadwiœlañskiej skarpie. Usytuowany nad
Wis³a, podobnie jak Kraków czy
Warszawa, le¿y dok³adnie miêdzy
nimi. Z przewodnikiem wyruszamy
na zwiedzanie. Idziemy przez W¹wóz Królowej Jadwigi – malowniczy
i uwa¿any za najpiêkniejszy w¹wóz
na ziemi sandomierskiej. Nasza trasa wiod³a prawie 0,5 km pod baldachimem utworzonym z ga³êzi –
g³ównie grabów, klonów i dêbów.
Z w¹wozu wychodzimy obok koœcio³a pw. Œw. Piotra Aposto³a. Stamt¹d zeszliœmy od koœcio³a pw. Œw. Jakuba Aposto³a licz¹cego prawie 800
lat, najstarszego koœcio³a w Sandomierzu, zaliczanego zarazem do naj- -4-

cenniejszych romañskich obiektów
w Polsce. We wnêtrzu trójnawowej
bazyliki znajduje siê kaplica Mêczenników Sandomierskich.
Po krótkim odpoczynku na Wzgórzu Zamkowym udajemy siê do Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia
NMP. Sandomierska œwi¹tynia powsta³a na planie trójnawowej bazyliki, z szerok¹ naw¹ g³ówn¹, oraz dwiema wê¿szymi bocznymi. Œciany boczne i sklepienie nad o³tarzem ozdobione s¹ polichromi¹ bizantyjsko-rusk¹,
jedn¹ z czterech zachowanych tego
typu w Polsce. Treœci¹ malowide³ s¹
sceny z ¿ycia Jezusa i Matki Bo¿ej.
Dolne partie œcian obwodowych œwi¹tyni przykrywa barokowa boazeria,
w której umieszczono 16 du¿ych obrazów. Na obrazach przedstawiony
zosta³ jedyny w Polsce ilustrowany
kalendarz. Cztery obrazy zwi¹zane s¹
z wydarzeniami rozgrywaj¹cymi siê
w Sandomierzu.
Dom D³ugosza, w którym obecnie
mieœci siê muzeum Diecezjalne Sztuki Koœcielnej to kolejne miejsce zwiedzania. Ogl¹damy cenne zbiory archeologiczne, numizmatyczne, malarstwa, broni, tkanin i szat liturgicznych.

Wêdrówkê koñczymy na Rynku –
centrum starego miasta otoczonego
malowniczymi kamieniczkami. Najokazalsz¹ czêœci¹ zabudowy jest centralnie po³o¿ony XIV-wieczny Ratusz. Niektórzy id¹ jeszcze pod
Bram¹ Opatowsk¹, która w przesz³oœci pe³ni³a funkcjê obronn¹, dziœ stanowi doskona³y punkt obserwacyjny, sk¹d rozpoœciera siê wspania³y
widok na miasto i okolice. Po odpoczynku wracamy do autokaru, przechodzimy przez plac Jana Paw³a II,
gdzie stoi pomnik Ojca Œwiêtego.
12 czerwca 1999r. pozostanie dla
sandomierzan dat¹ wyj¹tkow¹. Tego
dnia na ziemi sandomierskiej stan¹³

papie¿ Jan Pawe³ II. Na placu zebra³o siê prawie pó³ miliona ludzi, w tym
20 tys. ¿o³nierzy, 5 tys. leœników.
Wizyta Ojca Œwiêtego na trwa³e zapisa³a siê w historii miasta.
Opuszczamy Sandomierz – miasto
na siedmiu wzgórzach rozpostarte.
Prastare, cudne, senne nieco, pachn¹ce dzikim kwiatem i zielskiem,
opieczêtowane niezliczonymi koœcio³ami. Zadowoleni, pe³ni wra¿eñ wracamy do Wadowic. Œpiewamy Litaniê Loretañsk¹, pieœni Maryjne. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi za zorganizowanie pielgrzymki do tego królewskiego miasta pe³nego zabytków.
Maria Zadora

Czerwcowy Apel Jasnogórski
16-tego czerwca tym razem wypada w czwartek. Wyruszamy pe³nym
sk³adem dziêkowaæ Maryi za Jana
Paw³a II, za Jego beatyfikacjê. W drodze na Jasn¹ Górê ró¿aniec prowadzi s.Miriam z Domu Papie¿a. Odmawiamy te¿ wspólnie litaniê do Serca Pana Jezusa. Jak co miesi¹c
o godz.20tej, gromadzimy siê w Kaplicy Cudownego Obrazu na mszy
œw. dziêkczynnej. S³owo Bo¿e kieruje do nas ks. Andrzej Œwieboda.
Mówi: jak¿e szczêœliwe to miasto
z którego wyszed³ Jan Pawe³ II,
szczêœliwa parafia, szczêœliwi ludzie.
To Maryja przyci¹ga nas tu jak magnes. Nigdy za wiele byæ tutaj, nigdy za wiele wpatrywaæ siê w Jej
oblicze. Tyle mamy Jej do powiedzenia, tyle do uproszenia. Ona zna nasz
ból. Przez Ni¹ zwracamy siê do Jej -5-

Syna. Prosimy – wstawiaj siê za nami
u Niego. Tu przyk³adamy serce do
Serca Maryi. Mo¿emy spojrzeæ w Jej
Oblicze. Napotkaæ Jej wzrok. Maryja przychodzi nam z pomoc¹. Na Jej
p³aszczu, na prawym ramieniu, z³otymi literami wyszyty jest elektrokardiogram bij¹cego serca ludzkiego.
Symbol bij¹cego serca narodu, przepe³nionego mi³oœci¹ do Maryi-Królowej Polski. St¹d wychodzimy inni. Zabieramy J¹ w naszych sercach ze sob¹.
W Kaplicy pozostajemy na Apelu
Jasnogórskim, który gromadzi t³umy
ludzi, nie tylko z Polski. Po b³ogos³awieñstwie apelowym udajemy siê
w drogê powrotn¹. W „ró¿añcu pielgrzyma” modlimy siê o uzdrowienie
z choroby nowotworowej Ani i Józi.
(ci¹g dalszy na str. 7)

