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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
15. Niedziela Zwyk³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Prosimy Ciê Ojcze �wiêty

o wstawiennictwo u Boga za

wszystkie rodziny i nasz¹ Ojczy-

znê. Szczególnie za wszystkich

chorych, cierpi¹cych, samotnych

i opuszczonych. ProsimyCiê Pa-

nie Jezu, przez wstawiennictwo

Ojca �wiêtegowskazuj namdro-

gi ¿ycia, umacniaj nas, aby�my

umieli z pokor¹ i odwag¹ prze-

kazywaæ wiarê, nadziejê i mi³o�æ.

Nie�æ rado�æ wszystkim ludziom.

Józef i Maria Radwan z rodzin¹

W d r o g ê z n a m i
w y r u s z P a n i e

W drogê z nami wy-
rusz Panie, nam nie
wolno w miejscu staæ.
Gdy zb³¹dzimy, podaj

rêkê, gdy upadniemy, pomó¿ wstaæ.

Zabierz smutek, przy-
wróæ rado�æ,
Os³abionym dodaj si³,
By�my innym nie�æ pomogli
Ciê¿ar krzy¿a przez ten �wiat.

I do Serca Swego prowad�, prowad� nas.

fot. M.Zadora
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Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZLISTU�WIÊ-
GOPAW£AAPOSTO£ADORZYMIAN:

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
PROROKAIZAJASZA:
Iz 55, 10-11

Oczekujemy chwa³ySkuteczno�æ S³owa Bo¿ego

Ziarnem jest S³owo Bo¿e a siewc¹ jest Chrystus,
ka¿dy kto Go znajdzie, bêdzie ¿y³ na wieki.

EWANGELIA:
Mt 13, 1-9 Przypowie�æ o siewcy

Rz 8, 18-23

Owego dnia Jezus wyszed³ z domu i usiad³ nad jeziorem. Wnet zebra³y siê
ko³o Niego t³umy tak wielkie, ¿e wszed³ do ³odzi i usiad³, a ca³y lud sta³ na
brzegu. I mówi³ im wiele w przypowie�ciach tymi s³owami: Oto siewca wy-
szed³ siaæ. A gdy sia³ niektóre [ziarna] pad³y na drogê, nadlecia³y ptaki i wy-
dzioba³y je. Inne pad³y na miejsca skaliste, gdzie niewiele mia³y ziemi; i wnet
powschodzi³y, bo gleba nie by³a g³êboka. Lecz gdy s³oñce wzesz³o, przypali³y
siê i usch³y, bo nie mia³y korzenia. Inne znowu pad³y miêdzy ciernie, a ciernie
wybuja³y i zag³uszy³y je. Inne w koñcu pad³y na ziemiê ¿yzn¹ i plon wyda³y,
jedno stokrotny, drugie sze�ædziesiêciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto
ma uszy, niechaj s³ucha!

�A gdy sia³, niektóre ziarna pad³y na drogê...
inne na miejsce skaliste�

Siejemy, oj, siejemy. Tylko, co?
Tylko gdzie? S³owem, czynem, za-
niedbaniem? Ziemia i ziarno, ziarno
i ziemia. My�lê, ¿e problem nie jest
w ziarnie tylko w �ziemi�. Ziarno
dostali�my wszyscy od BOGA dobre-
go siewcy. Jest bardzo wa¿ne, co ro-
bimy z tym ziarnem. Jak wiesz ka¿-
da latoro�l ma korzeñ i niezwykle

wa¿ne jest, gdzie zosta³ od zakorze-
niony: w dobru, czy w grzechu?
Wszystko rodzi siê z korzenia. Zapu�æ
swoje korzenie w radach ewangelicz-
nych. Czerp ze �róde³ Sakramentów
�wiêtych, aby� móg³ wydaæ dobre
owoce. ON daje ka¿demu dobre ziar-
no. Ty masz wydaæ plon.

przetrwaæ, co daje im si³ê ¿eby to
znosiæ? Odpowied� jest oczywista
Tak¹ si³ê daje duch wiary, ufno�æ
Bogu, wierno�æ i oddanie za
wszelk¹ cenê � nawet za cenê ¿ycia.
Cz³owiek szukaj¹cy Boga dochodzi
do takiego momentu, ¿e chce ofia-
rowaæ Bogu wszystko, samego sie-
bie, a to oznacza równie¿ przyj¹æ
wszystko, co go spotka � cierpie-
nie, prze�ladowania, wystawianie
na po�miewisko, upokorzenie.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e Pan Bóg go
opu�ci³, on jednak nie traci wiary
i ufno�ci Bogu. Pozostaje wierny.
Czasem doznaje spokoju, ale na
krótko bo Bóg nie pozwala mu sku-
piæ siê na sobie.
Dopóki ¿yjemy tu na ziemi za-
wsze bêdzie nas co� uwiera³o � jak
kamieñ w bucie. Im bardziej zwra-
camy na to uwagê to nas jeszcze
bardziej uwiera. A jak nie zwraca-
my to idziemy naprzód mimo
wszystko. Je¿eli czujemy taki du-
chowy i psychiczny dyskomfort to
tak ma byæ, bo nie ma takiej sytu-
acji ¿eby cz³owiek od strony ducho-
wej by³ nieustannie w b³ogostanie.
To by³oby podejrzane, to by³by
znak, ¿e co� nie jest w porz¹dku.
Pan Bóg daje takie chwile � ale na
krótko. Musimy byæ czujni bo sza-
tan robi wszystko, ¿eby nas zwie�æ.
Sprawia, ¿e otoczenie, rodzina wy-
�miewa siê z nas i gnêbi. Musimy
byæ na to przygotowani bo otocze-
nie chce wszystkich zrównaæ do jed-
nego poziomu, ¿eby nikt siê nie
wychyla³. Wybacz¹ temu kto robi

zgorszenie, ale nie wybacz¹ temu kto
jest pobo¿ny i bêd¹ go têpiæ. Takie jest
nasze ¿ycie i chodzi o to ¿eby�my siê
tym nie przera¿ali, nie zniechêcali, bo
Bóg jest wszechmocny i do niego na-
le¿y ostatnie s³owo. Bóg wystawia
nasz¹ mi³o�æ na próby, ale nie pozwoli
zgin¹æ temu kto siê mu odda³. Ta mi-
³o�æ sprawia, ¿e cz³owiek niszczony
i prze�ladowany mimo wszystko pra-
gnie Bogu s³u¿yæ.
Tak w³a�nie jest w przypadku b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II, który zna³
zasady ¿ycia duchowego i du¿o czasu
po�wiêca³ na modlitwê. Wiedzia³, ¿e
je¿eli bêdzie wierny Bogu to musz¹
przyj�æ przeciwno�ci. Nie szuka³ w³a-
snej chwa³y choæ móg³ b³yszczeæ inte-
lektualnie, równie¿ w mediach i w �wie-
cie nauki. Zna³ swoj¹ godno�æ. Kocha³
Ko�ció³ i widzia³ potrzebê jedno�ci
w Ko�ciele. Widaæ by³o w tym wszyst-
kim wielko�æ tego cz³owieka a jedno-
cze�nie pokorê. Jan Pawe³ II to cz³o-
wiek wa¿nych i m¹drych programów
duszpasterskich a w�ród nich mo¿na
wymieniæ ochronê ¿ycia i troskê o ro-
dzinê. Jak¿e czêsto wy�miewamy siê
z rodzin wielodzietnych /uwa¿a siê wie-
lodzietno�æ za patologiê/ czy z osób
pragn¹cych zachowaæ czysto�æ przed-
ma³¿eñsk¹. Ko�ció³ jest wielokrotnie
oskar¿any o prawdziwe i nieprawdzi-
we winy a co mo¿e zamkn¹æ usta
oskar¿ycielom? W tym miejscu o. Be-
nedykt przytoczy³ s³owa ks. bp Józefa
Guzdka, który powiedzia³ ¿e najlepsz¹
obron¹ na wszystkie ataki jest cnota,
a gdy jej braknie � prawda.

Bogdan Pamu³a
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Intencje mszalne:

/-/ ks. St. Ja�kowiec � Proboszcz

Pi¹tek 15 lipca
6.00 �p. Zofia Master
7.00 �p. Zbigniew Karelus
8.00 �p. Jan Kossowski
12.00 �p. Helena Koryga
18.00 �p. El¿bieta Mozga³a

�p. Jadwiga Skowronek - 5 r. �m.

Sobota 16 lipca
6.00 �p. Teresa Mirocha
7.00 �p. Felicja K³obuch, syn Marek
8.00 Sp. Paulina Serwin
12.00 �p. Stanis³aw Dudek - 33 r. �m.

oraz syn Janusz - 24 r. �m.
18.00 �p. Krystyna Sroczyñska - 4 r. �m.

�p. El¿bieta Mozga³a

Niedziela 17 lipca
6.00 �p. Pawe³Wo³ek - 1 r. �m.
7.30 �p. Jadwiga Fryc

�p. Krzysztof Jucha
9.00 �p. Marian Oboza
10.00 Roków: �p. Franciszek B¹k
10.30 Dziêkczynna z pro�b¹ o b³og. Bo¿e dla

Anny i Macieja Ha³at w 20 r. �lubu
12.00 �p. Eugnieusz Gwizdalski - 14 r. �m.

i zmarli z rodziny Kornaszewskich
13.15 Chrzty
19.00 �p. El¿bieta Mozga³a

Czwartek 14 lipca
6.00 �p. Ma³gorzata £opata
7.00 O b³og. Bo¿e dla Marii w 85 r. urodzin
8.00 �p. Jan Kossowski
12.00 �p. Józef Puc z rodzicami, Salomea,

Franciszka,Leon, JanJuszczak,AnnaPi¹tek
18.00 �p. El¿bieta Mozga³a

�p. Teresa Mirocha

Poniedzia³ek 11 lipca
6.00 �p. Ma³gorzata £opata
7.00 �p. Jan Kossowski
8.00 �p. Felicja Stohandel
12.00 �p. Stefan Garlacz
18.00 �p. El¿bieta Mozga³a

�p. Tadeusz Wysogl¹d

Wtorek 12 lipca
6.00 Oszczê�liwerozwi¹zanieib³og.Bo¿edlaAgaty
7.00 �p. Jan Kossowski
8.00 �p. Czes³awa Kot
12.00 �p. Zofia D¹browska
18.00 �p. El¿bieta Mozga³a

Sp. Janina Bana�

�roda 13 lipca
6.00 �p. Ma³gorzata £opata
7.00 Ozdrowieib³og.Bo¿edlaStanis³awyGuzdek
8.00 �p. Zofia Iwiñska - 4 r. �m.
12.00 �p. El¿bieta Mozga³a
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p. Krzysztof Jucha
�p. Jan Kossowski
�p. Maria Krzemieñ
�p. Jan Ciep³y
�p. Zbigniew Karelus
Sp. Teresa Mirocha
Sp. Józef Zamys³owski
�p. Kazimierz Bi³ka
�p. Maria Maryniarczyk
�p. Maria Lasek

15. Niedziela Zwyk³a - 10 lipca 2011

�wiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek �
�wiêto �w. Benedykta, Opata, patrona Eu-
ropy, we wtorek � wspomnienie �w. Bru-
nona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa
i mêczennika, w �rodê � wspomnienie
�wiêtych pustelników Andrzeja �wierada
i Benedykta, w pi¹tek � wspomnienie �w.
Bonawentury, biskupa i doktora Ko�cio-
³a, w sobotê � wspomnienie Naj�w. Maryi
Panny z Góry Karmel /NMP Szkaplerznej/
.

1. W czwartek wyruszy z naszego
miasta XXVI piesza pielgrzymka na
Jasn¹ Górê. Rozpocznie siê msz¹ �w.
o godz. 7.00. We wtorek 19 lipca
popo³udniu, po przebytych trudach
pielgrzymich, powitamy ich w na-
szym mie�cie. W tym dniu o godz.
7.30 pojedziemy autokarami do Czê-
stochowy, aby byæ z nimi.
2. W ramach duchowej ³¹czno�ci
z pielgrzymami od czwartku 14 lip-
ca do poniedzia³ku 18 lipca zapra-
szamy na specjalne modlitwy wieczo-
rem od godz. 17.30 do 18.00.
3. W czwartek zapraszamy dzieci
na wycieczkê do kopalni soli
w Bochni. Zapisujemy dzieci w za-
krystii lub w kancelarii. Wp³ata 10 z³.
Przy zapisie nale¿y podaæ nr PESEL
i adres, oraz czy dziecko posiada le-
gitymacjê szkoln¹, któr¹ nale¿y za-
braæ na wycieczkê.
4. W sobotê Spotkanie Grupy Mo-
dlitwy �w. o. Pio o godz. 11.00
w domu parafialnym. W tym dniu jest
Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Na Górce
u OO Karmelitów suma odpustowa
bêdzie o godz. 18.00. Natomiast
o godz. 15.45 wyjazd na apel jasno-
górski do Czêstochowy. Koszt 30 z³.

5. Prze¿ywamy czas wakacyjny �
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³a�ciwe miejsce na Mszê �w. nie-
dzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz
pomoc cz³owiekowi.
6. Czas letni to okres intensywnej
pracy rolników i dzia³kowiczów. Pa-
miêtajmy o ich mozolnej pracy. Na
ró¿ny sposób starajmy siê im poma-
gaæ, a tak¿e szanowaæ ich pracê. Miej-
my we czci chleb, bo na niego trzeba
ciê¿ko pracowaæ. Nasz¹ modlitwê na
Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹-
cej Pomocy w �rodê o godz. 8.30
i 17.30 ofiarujemy w intencji rolników.
7. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. dwudniow¹ pielgrzymkê 26 i 27
lipca /wtorek i �roda/ do Lichenia oraz
Torunia. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt
przejazdu wynosi 150 z³.
b. 29 lipca /pi¹tek/ do £agiewnik
oraz ko�cio³a Mariackiego � wyjazd
godz. 10.00, koszt przejazdu 20 z³,
c. 2 sierpnia /wtorek/ �ladami
ks. Tischnera do £opusznej oraz
Czorsztyna � wyjazd godz. 7.00,
koszt przejazdu 30 z³.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

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

�p. Stefan Dudoñ, ur. 1954r., zam. Os. M. Wadowity
�p. Maria Krzemieñ, ur. 1935r., zam. ul. Lwowska
�p. Kazimierz Bi³ka, ur. 1935r., zam. Os. XX-lecia
�p. Maria Maryniarczyk, ur. 1930r., zam. ul. Sadowa
�p. Kazimierz Paw³owski, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia
�p. Maria Miarka, ur. 1916r., zam. ul. Zygmunta I Starego

Pogrzeb
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Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
i Akcji Katolickiej

W niedzielê Zes³ania Ducha �wiête-
go, 12 czerwca, u Ojców Karmelitów
�na górce� odby³o siê formacyjne spo-
tkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
i Akcji Katolickiej. Zebranych powita³
ks. inf. Jakub Gil wprowadzaj¹c zara-
zem do tematu spotkania jakim by³o
�Duszpasterstwo w parafii w rozumie-
niu b³ogos³awionego Jana Paw³a II�.
Pierwszym z zaproszonych go�ci by³
ks. pra³at Tadeusz Kasperek, który
przedstawi³ problem na podstawie w³a-
snego do�wiadczenia z pracy duszpa-
sterskiej w parafii. Ksi¹dz pra³at przed-
stawi³ obraz i ocenê naszej rzeczywi-
sto�ci pod k¹tem naszego �¿ycia wiar¹�
oraz zaanga¿owania w ¿ycie parafii.
Patrz¹c na t¹ rzeczywisto�æ widzimy,
¿e w rodzinnym mie�cie b³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II jest wiele do zro-
bienia. Widaæ, ¿e ¿yjemy w czasach
gwa³townych i drastycznych negatyw-
nych przemian i czeka nas wszystkich
ogromne wyzwanie. Dotyczy to przede
wszystkim ksiê¿y, ale równie¿ katoli-
ków �wieckich.
Co mo¿na zrobiæ ¿eby temu zara-
dziæ? W pierwszym rzêdzie � jak
mówi³ ks. Tadeusz Kasperek, trzeba
tworzyæ w parafiach kult b³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II. Przede wszystkim
poprzez uczestnictwo we Mszy �wiê-
tej. Trzeba przywróciæ zwyczaj rodzin-
nego uczestnictwa w niedzielnej Eu-
charystii. Wzmóc kontakt katechetów
z rodzicami katechizowanych dzieci.
Trzeba prowadziæ przy ró¿nych oka-
zjach katechezê dla doros³ych. Prowa-

Patrzê i dumam
Ostatnie dni czerwca i pierwsze lip-
ca by³y dla mnie czasem g³êbokich
prze¿yæ i wielkiej refleksji. Nie lubiê
po¿egnañ � któ¿ z nas to lubi. Nigdy
te¿ nie oczekiwa³em specjalnych
podziêkowañ. Po¿egnania s¹ czasem
odchodzenia. Natomiast wyrazy
wdziêczno�ci s¹ oznak¹ wielkiej kul-
tury tego, który takie s³owa przeka-
zuje. Do�wiadczam w takich chwi-
lach g³êbi s³ów Jezusa Chrystusa:
�S³udzy nieu¿yteczni jeste�my, co-
�my mieli wykonaæ, to zrobili�my�.
Z pewno�ci¹ mog³em o wiele wiêcej
zrobiæ, tak na polu duszpasterskim,
jak i materialnym. Dziêkujê Bogu za
wasze otwarte oczy, ¿e zauwa¿yli�cie
to, co zosta³o zrobione. Wykonane
to zosta³o dziêki ³asce Bo¿ej i wspó³-
pracy szlachetnych parafian. Piêknie
wyrazili�cie wdziêczno�æ w dzieñ
�wiêtego Piotra i Paw³a poprzez ró¿-
ne wspólnoty parafialne. Za s³owa
pe³ne serca i m¹dro�ci jestem ogrom-
nie wdziêczny. Ceniê tê szlachetn¹
postawê. Dziêki niej ukaza³a siê wiel-
koduszno�æ naszej wspólnoty. Ina-
czej by³o w naszym ko�ciele 29
czerwca wieczorem, ni¿eli w ¿yciu
Jezusa Chrystusa, który po uzdro-
wieniu 10 trêdowatych spotka³ siê
tylko z wdziêczno�ci¹ jednego i to
w dodatku Samarytanina. ¯ydzi
nimi gardzili. Z wielkim bólem
pyta³, gdzie¿ jest dziewiêciu. Tyl-
ko jeden, i to Samarytanin przy-
szed³, aby podziêkowaæ. Reszta tak

by³o zaaferowana swoim uzdrowie-
niem, ¿e zapomnia³a o wyra¿eniu
wdziêczno�ci Uzdrowicielowi.
Niedziela 3 lipca by³a dla naszej pa-
rafii czasem przyjêcia nowego Pro-
boszcza, ks. kanonika Stanis³awa Ja�-
kowca. Przyjêli�my go bardzo godnie,
a jego piêkne s³owa wyra¿aj¹ce chêæ
mi³osiernego duszpasterstwa serdecz-
nie oklaskiwali�my.
Prze¿ywaj¹c tê uroczysto�æ duma-
³em o tym, ¿e w �rodku lata wchodzi
w nasz¹ parafiê wiosna, m³odo�æ,
nowa nadzieja. Cieszy³em siê, ¿e na
moich oczach Ko�ció³ wci¹¿ siê odra-
dza i równie¿ nasza wspólnota para-
fialna. Poprzez przyjêcie nowego, m³o-
dego Proboszcza ma szansê na prze-
¿ycie wiosennego odrodzenia. Gor¹-
co Boga prosi³em o jak najlepsz¹
wspó³pracê. Siedz¹c w tym czasie
w konfesjonale zanosi³em modlitwy
poprzez przyczynê B³ogos³awionego
Wadowiczanina, a¿eby ci parafianie,
którym ma³o pomog³em do o¿ywie-
nia wiary, nadziei, mi³o�ci � by teraz
pod przewodnictwem nowego Pro-
boszcza odnale�li siê we wspólnocie
wierz¹cych i mogli bardziej pokochaæ
Boga i cz³owieka.
Bogu dziêkujê, ¿e daje mi czas trud-
nej nauki odchodzenia. Wielu star-
szych ludzi do�wiadcza, ¿e czym wiê-
cej lat przybywa, tym wiêcej od nich
serdecznych ludzi odchodzi i tym bar-
dziej u�wiadamia sobie cz³owiek, ¿e
tak jak �piewaj¹ górale, �¿e i my siê
miniemy po maluækiej chwili�.

dziæ duszpasterstwo grupowe dla grup
zawodowych, duszpasterstwo dla m³o-
dzie¿y zw³aszcza tej pozaszkolnej.
�Nie dzwony maj¹ przyci¹gaæ do
Ko�cio³a, ale Chrystus� � mówi³
ks. Tadeusz. I tu jest uk³on w stronê
ksiê¿y i s³u¿by liturgicznej, aby two-
rzyæ dobr¹ atmosferê.
Po krótkiej przerwie g³os zabra³ dru-
gi z zaproszonych prelegentów ojciec
Benedykt Belgrau � przeor karmelitów
bosych z Wadowic. Przedstawi³ nam on
zagadnienie ¿ycia duchowego, równie¿
w wizji b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Ojciec Benedykt mówi³ miêdzy inny-
mi, ¿e ka¿dy cz³owiek ma ¿ycie ducho-
we lecz ka¿dy inne, zawsze jednak jest
to nieustanne zmaganie ducha i cia³a
�starego cz³owieka z nowym�. ¯ycie
nasze na ziemi jest pielgrzymowaniem,
a Duch �wiêty tych, co chc¹ pielgrzy-
mowaæ nieustannie do�wiadcza, aby
o tym nie zapomnieli. Wszystko po to
by doszli do celu. Duch �wiêty dzia³a
w cz³owieku tyle na ile cz³owiek mu
na to pozwoli.
Dopóki cz³owiek jest zadufany w so-
bie i uwa¿a, ¿e Pan Bóg nie jest mu do
niczego potrzebny, bo ma pieni¹dze,
ubezpieczenie, znajomo�ci, mo¿liwo-
�ci, sam sobie poradzi � to Duch �wiê-
ty nie zst¹pi. Nie zst¹pi dopóki cz³o-
wiek, liczy tylko na siebie i niczego od
Pana Boga nie oczekuje.
Rodzi siê w tym miejscu pytanie: co
pozwala tym udrêczonym duszom


