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Twym zadaniem bêdzie têpiæ
wszêdzie fa³sz i z³o.
S³oñce niech wschodzi tam, gdzie ty.

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
16. Niedziela Zwyk³a
Dziêkujemy Ci Bo¿e, ¿e sprowadzi³eœ nasze drogi do Wadowic,
gdzie urodzi³ siê tak wspania³y
cz³owiek Karol Wojty³a, które swoje ¿ycie poœwiêci³ Bogu i Najœwiêtszej Maryi Pannie, znosz¹c cierpliwie ró¿ne ciê¿kie chwile i chorobê. Stara³ siê zjednoczyæ ludzi,

Œwiêci tego tygodnia:

w œrodê – wspomnienie b³. Czes³awa, prezbitera,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Marii Magdaleny, w sobotê – œwiêto œw. Brygidy,
zakonnicy, patronki Europy.
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

a przede wszystkim chcia³, aby
cz³owiek by³ dla drugiego cz³owieka przyjacielem. W swoim
¿yciu zas³u¿y³ sobie, aby by³ zaliczo-
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ny w poczet Œwiêtych.
Parafianki

S³owo na niedzielê
PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
DRUGIECZYTANIEZLISTUŒWIÊGO
M¥DROŒCI:
Mdr 12, 13. 16-19
Dobroæ Boga dla ludzi

PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 8, 26-27
Duch Œwiêty przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci

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

EWANGELIA: Mt 13, 24-43

Przypowieœæ o chwaœcie wœród zbo¿a

Jezus opowiedzia³ t³umom tê przypowieœæ: „Królestwo niebieskie podobne jest do cz³owieka, który posia³ dobre nasienie na swojej roli.
Lecz gdy ludzie spali, przyszed³ jego
nieprzyjaciel, nasia³ chwastu miêdzy
pszenicê i odszed³. A gdy zbo¿e wyros³o i wypuœci³o k³osy, wtedy pojawi³ siê i chwast. S³udzy gospodarza
przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie
posia³eœ dobrego nasienia na swej
roli? Sk¹d wiêc siê wzi¹³ na niej

chwast?» Odpowiedzia³ im: «Nieprzyjazny cz³owiek to sprawi³». Rzekli mu
s³udzy: «Chcesz wiêc, ¿ebyœmy poszli i zebrali go?» A on im odrzek³:
«Nie, byœcie zbieraj¹c chwast nie
wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róœæ a¿ do ¿niwa; a w
czasie ¿niwa powiem ¿eñcom: Zbierzcie najpierw chwast i powi¹¿cie go
w snopki na spalenie; pszenicê zaœ
zwieŸcie do mego spichlerza»”.
Oto s³owo Pañskie

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy...”

„

Niech – „k¹kol” - grzech nie zag³uszy twojej duszy. Nie pozwól mu
wzrastaæ, Tylko BÓG ma sito, przez
które bêdzie przesiewa³ twoje czyny.
Co w nim zostanie?
BÓG czeka. Pozwala ci dojœæ do
œwiadomoœci cz³owieka grzesznego.
Czeka, abyœ siê nawróci³ i jako sprawiedliwy „oœwieci³ ziemiê”.

CHRYSTUS kontynuuje swoj¹ naukê o ziarnie Królestwo Bo¿e to jedno wielki pole, na którym BÓG zasadzi³ dobre ziarna. Nieprzyjaciel Diabe³, jak zwykle miesza. Do³o¿y³
swoje ma³e ziarenka: pychy, chamstwa, grabie¿y, n i e c z y s t o œ c i .

Ks. St. Gorgol

(ci¹g dalszy ze str. 5)

By³am bardzo zadowolona, ¿e mog³am prze¿ywaæ to wielkie Magnificat w Skawicy, po raz kolejny dziêkuj¹c za b³ogos³awionego Jana Paw-

³a II. Zastanawia³am siê, czy tak jak
my dziœ patrzymy na b³. Jana Paw³a II
bêd¹ patrzeæ kolejne pokolenia m³odych za kilkanaœcie lat, gdy zatrze siê
pamiêæ tych spotkañ i s³ów, gdy
opadn¹ emocje.
Maria Zadora

Warto wiedzieæ

1. 1 paŸdziernika, w sobotê,
w £agiewnikach rozpocznie siê
II Œwiatowy Kongres Bo¿ego Mi³osierdzia. Nasza parafia dozna³a niezwyk³ego zaszczytu, gdy¿ zosta³a
wytypowana, aby w ramach Kongresu 4 paŸdziernika, we wtorek, o godz.
16.30 odby³a siê na wadowickim rynku ekumeniczna modlitwa za wsta-

wiennictwem B³ogos³awionego Jana
Paw³a II o mi³osierdzie dla œwiata.
2. Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz zaproponowa³, aby nasza archidiecezja
prze¿y³a peregrynacjê obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego wraz z relikwiami B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Peregrynacja ta rozpocznie siê od naszej parafii w niedzielê 16 paŸdziernika.

Amelia Dêbska, córka Antoniego i Sabiny
Karol Kaczmarczyk, syn Rafa³a i Agnieszki
Z radoœci¹ zawiadamiamy,
Mateusz Janik, syn Zbigniewa i Anity
¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Laura Zwierz, córka Bogdana i Moniki
Szymon Warzecha, syn Wojciecha i Katarzyny
Sakrament Chrztu:
Antonina Suliga, córka Micha³a i Klaudii
Kacper K³aput, syn Roberta i Anety
Nikola Mulka, córka Tomasza i Katarzyny
Adam Józefiak, syn Bogus³awa i Beaty
Szymon Górnisiewicz, syn Artura i Magdaleny
Milena BrzeŸniak, córka S³awomira i Ma³gorzaty
Tomasz Pawlik, syn Dariusza i Marty
Igor Œwi¹tek, syn Damiana i Agnieszki
Barbara Majdak, córka Romana i Joanny

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Emilia Sediwy, ur. 1942r., zam. ul. Jana Matejki
Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek, ur. 1949r., zam. ul. Piaskowa
Œp. Izabela Ceremuga, ur. 1996r., zam. ul. Olbrychta
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Poniedzia³ek 18 lipca
6.00 Œp. Zbigniew Karelus
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
Czwartek 21 lipca
8.00 Œp. Tadeusz i W³adys³awa Œmieszek
6.00 Œp. Zbigniew Karelus
12.00 W intencji o. Andrzeja, o potrzebne ³aski
7.00 Œp. Teresa Mirocha
za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II
8.00 Œp. Jan Ciep³y
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
12.00 Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Irena Ka³u¿a
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Wtorek 19 lipca
Œp. Józef Seremet i jego rodzice
6.00 ZapielgrzymówzZabrzapwœw.Wawrzyñca,
Pi¹tek
22
lipca
ich rodziny, kap³anów, wolontariuszy
00
00
6.
Œp.
Ewa Janicka
7. Œp. Jan Kossowski
00
00
7. Œp. Zbigniew Karelus
8. Œp. Jadwiga Fryc
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
12.00 Œp. Stanis³aw - m¹¿, ojciec Roman,
mama Stanis³awa
12.00 Œp. Wincenty Dêbski
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
18.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
Sp. Zofia Master
Œp. Stanis³aw Bobik, Wies³awa Bobik
Œroda 20 lipca
Sobota 23 lipca
6.00 Podziekowanie za otrzymane ³aski
6.00 Œp. Teresa Mirocha
przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Krystyny
8.00 Za ¿ywych i zmar³ych z Podstawia
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marty z okazji
12.00 Œp. El¿bieta Mozga³a
18.00 W intencjach nowennowych
urodzin i wszelkie ³aski dla ca³ej rodziny
00
Za ¿ywych
18. O szczêœliwe rozwi¹zanie dla Teresy
- O b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
Œp. El¿bieta Mozga³a
Aleksandry w 1 r. urodzin
Niedziela 24 lipca
- Dziêkczynn-b³agalna w 25 r. œlubu
6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³og. Bo¿e dla
Bogus³awy i Józefa
Jana i Stanis³awy w 25 r. œlubu
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Danuty
30
7. Œp. Jadwiga Sikora - 3 r. œm.
Za zmar³ych
Œp. Anna, Jakub Madej
Œp. Maria Lasek
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Andrzeja
Œp. Marian Oboza
Œp. Krzysztof Jucha
i Bo¿eny Lurka w 25 r. œlubu
Œp. Jan Kossowski
9.00 Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Jan Ciep³y
O b³. Bo¿e dla Krystyny w dniu urodzin i imienin
Œp. Zbigniew Karelus
10.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. infu³ata
Sp. Teresa Mirocha
Jakuba Gila z okazji imienin
Sp. Józef Zamys³owski
30
10. Œp. ks. Czes³aw Adamaszek - 10 r. œm.
Œp. Edward Knapik - 11 r. œm.
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Heleny i Józefa
Œp. Kazimierz Bi³ka
w50r.œlubuorazpodziêkowaniezaotrzymane³aski
Œp. Maria Maryniarczyk
15
Œp. Maria Miarka
13. Œp. Czes³awa Kot
Œp. Emilia Sediwy
19.00 Œp. El¿bieta Mozga³a

Intencje mszalne:
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16. Niedziela Zwyk³a - 17 lipca 2011
ny i dziadków naszego Zbawiciela.
Wyrazem naszej chrzeœcijañskiej kultury jest czeœæ i szacunek oraz pomoc
ludziom starszym. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na Nowennie polecamy ludzi starszych.
5. Polecamy modlitewnej pamiêci
ks. infu³ata Jakuba Gila przed zbli¿aj¹cymi siê imieninami.
6. Sklepik z dewocjonaliami zosta³
przeniesiony do Domu Katolickiego,
gdzie znajduje siê w pobli¿u repliki
domu Ojca Œwiêtego.
7. W okresie wakacyjnym organizujemy nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a. dwudniow¹ pielgrzymkê 26 i 27
lipca /wtorek i œroda/ do Lichenia oraz
Torunia. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt
przejazdu wynosi 150 z³.
b. 29 lipca /pi¹tek/ do £agiewnik
oraz koœcio³a Mariackiego – wyjazd
godz. 10.00, koszt przejazdu 20 z³,
c. 2 sierpnia /wtorek/ œladami
ks. Tischnera do £opusznej oraz
Czorsztyna – wyjazd godz. 7.00,
koszt przejazdu 30 z³.
d. 14 sierpnia /niedziela/ pielgrzymujemy do Nowego Targu, a stamt¹d na nogach na Turbacz na mszê œw.
ludzi gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³ ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz.
6.30. Koszt 30 z³.
/-/ ks. St. Jaœkowiec – Proboszcz

1. We wtorek 19 lipca popo³udniu,
po przebytych trudach pielgrzymich,
powitamy w naszym mieœcie pielgrzymów XXVI pieszej pielgrzymki
na Jasn¹ Górê. W tym dniu o godz.
7.30 pojedziemy autokarami do Czêstochowy, aby byæ z nimi.
2. W ramach radosnego czwartku
zapraszamy dzieci na wycieczkê do
Zakopanego-Kalatówki. Wyjazd
o godz. 8.00. Przy zapisie nale¿y podaæ adres, nr PESEL, oraz czy dziecko posiada legitymacjê szkoln¹,
któr¹ nale¿y zabraæ na wycieczkê.
3. W przysz³¹ niedzielê po ka¿dej
mszy œw. – modl¹c siê o szczêœliw¹
jazdê – w koœciele poœwiêcimy kluczyki od samochodów, a na zewn¹trz
chêtnym œwiêciæ bêdziemy samochody. Na o³tarzach znajduj¹ siê koszyczki, do których mo¿na z³o¿yæ
ofiarê na zakup œrodków transportu
dla misjonarzy. Kultura na jezdni, która wyra¿a siê tak¿e w przestrzeganiu
znaków drogowych, jest obowi¹zkiem moralnym ka¿dego chrzeœcijanina. Grzeszy ten, kto u¿ywaj¹c napojów alkoholowych kieruje pojazdem – oraz, kto œwiadomie ³amie
przepisy drogowe.
4. We wtorek 26 lipca jest wspomnienie œwiêtych Joachima i Anny
– rodziców Najœwiêtszej Maryi Pan-

Kwitnij, gdzie ciê posadz¹
Kiedy przed rokiem dobiega³ koñca Rok Kap³añski, spodziewano siê,
¿e jego uroczyst¹ kulminacj¹ bêdzie
og³oszenie œw. Jana Vianneya patro-

nem wszystkich kap³anów. Zapowiadali to wysoko postawieni hierarchowie. Ten papieski akt znalaz³ siê nawet w programie rzymskich uroczy-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

stoœci na zakoñczenie Roku. Papie¿
zadecydowa³ jednak inaczej. Œw. Jan
pozosta³ patronem proboszczów. Jak
póŸniej wyjaœniano, Benedykt XVI
doszed³ do wniosku, ¿e Proboszcz
z Ars nie wyczerpuje ca³ego bogactwa kap³añskiego ¿ycia. Innymi s³owy, bycie proboszczem, duszpasterstwo w parafii to nie wszystko. Istniej¹ te¿ inne formy realizacji kap³añskiego powo³ania. 60 lat pos³ugi Josepha Ratzingera jest tego
najlepszym przyk³adem. W parafii
pracowa³ zaledwie rok. Potem powróci³, czy raczej przywrócono go,
do duszpasterstwa wbrew jego oczekiwaniom, kiedy na piêæ lat zosta³
arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a nastêpnie w 78. roku ¿ycia
– papie¿em.
Nigdy jednak nie mia³ w¹tpliwoœci,
¿e we wszystkim tym by³ po prostu
kap³anem. Przyzna³ to otwarcie, gdy
pewnego dnia przysz³o mu wyjaœniaæ swe arcybiskupie zawo³anie:
Cooperatores veritatis – wspó³pracownicy prawdy. „Wydawa³o mi siê,
¿e tymi s³owami mogê dobrze wyraziæ ci¹g³oœæ miêdzy moim poprzednim zajêciem i nowym zadaniem.
Pomimo wszystkich ró¿nic zawsze
by³a to i nadal pozostaje ta sama
rzecz: iœæ za prawd¹ i oddaæ siê jej
na s³u¿bê” – pisa³ kard. Ratzinger
w 1997 r. Jego kap³añstwo wyra¿a³o
siê zatem w wype³nianiu tego zadania, które Koœció³ mu powierzy³.
Obecny Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI, z okazji 60. rocznicy swoich -4-

œwiêceñ kap³añskich, wyraŸnie podkreœla, ¿e stara³ siê byæ kap³anem na
wszystkich stanowiskach pracy, które mu Koœció³ przydzieli³. Jako wikariuszowi Monachium, jak równie¿
gdy zosta³ profesorem teologii na
uniwersytecie, a tak¿e gdy powo³ano go na arcybiskupa Monachium.
By³ nim równie¿ jako Przewodnicz¹cy Kongregacji ds. Wiary. Jest kap³anem teraz, gdy jako Papie¿ kieruje ca³ym Koœcio³em.
Z pewnoœci¹ piêkna jest praca duszpasterska jako wikariusza, jak równie¿
jako proboszcza. Có¿ jednak mo¿na
powiedzieæ o ksiê¿ach zakonnych,
którzy najczêœciej nie s¹ ani wikariuszami, ani proboszczami. Czy¿ ich
praca kap³añska jest mniej wartoœciowa? S¹ oni najczêœciej kapelanami
ró¿nych instytucji, spowiednikami,
pisarzami, wychowawcami. Realizuj¹
w sposób bardzo po¿yteczny charyzmat swego powo³ania zakonnego.
Ubogacaj¹ sw¹ prac¹ Koœció³ jako mistyczne Cia³o Chrystusa.
Nieraz z¿yma³em siê, gdy s³ysza³em
z ust m³odego kap³ana wyznanie, ¿e
kiedy zostanie proboszczem, to wtedy w pe³ni rozwinie skrzyd³a. To
prawda, ¿e kolejne lata s³u¿by kap³añskiej pozwalaj¹ coraz bardziej pog³êbiæ sw¹ za¿y³oœæ z Bogiem i ludŸmi. U³atwiaj¹ pe³niejsze zakochanie
kap³añstwem.
Jestem przekonany, ¿e Bóg da mi
³askê, bym czas kap³añstwa emeryckiego prze¿y³ z wielkim po¿ytkiem dla
Boga i ludzi.
ks. Infu³at

Magnificat w Skawicy
29 maja 2011 roku z ks. Infu³atem
Jakubem Gilem i grup¹ pielgrzymów
pojecha³am do Skawicy, aby uczestniczyæ w dziêkczynnej mszy œw. za
beatyfikacjê Jana Paw³a II. Wielokrotnie przeje¿d¿a³am przez Skawicê, ale nigdy nie zatrzymywa³am siê
na d³u¿ej. Wra¿enie zrobi³o na mnie
miejsce przygotowane do dzisiejszej
uroczystoœci. Na placu Jana Paw³a II,
naprzeciwko koœcio³a pod wysok¹
pe³n¹ zieleni skarp¹ ustawiono estradê, a na niej o³tarz. Obok o³tarza stoi
pomnik Ojca Œwiêtego ufundowany
przez skawickich parafian. Postaæ
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II wykonana z bia³ego marmuru zosta³a przedstawiona na tle Bazyliki œw. Piotra
i kolumnady Berniniego, na której
stoj¹ statuy œw. Józefa i œw. Jadwigi
Królowej. Pomnik poœwiêci³ w 2007r.
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Czekaj¹c na rozpoczêcie mszy œw. obserwowa³am ludzi, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie dzisiejszej uroczystoœci, widzia³am jak bardzo to prze¿ywali, aby wszystko siê
uda³o. Mottem przewodnim dzisiejszego spotkania by³y s³owa: „Chodzi³em tam po górach”, które wypowiedzia³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
podczas spotkania na audiencji
w Watykanie w 1995r. do proboszcza parafii ze Skawicy ks. Józefa
Bafii. Karol Wojty³a niejednokrotnie
przemierza³ Pasmo Policy. Góry by³y
jedn¹ z najwiêkszych pasji Papie¿a,
miejscem prze¿ywania piêkna przy-

rody, g³êbokich przemyœleñ i modlitwy. Po raz ostatni Karol Wojty³a odwiedzi³ Skawicê 09 wrzeœnia 1978r.,
udaj¹c siê w Pasmo Policy. Dziœ
mieszkañcy Skawicy, Zawoi, Zubrzycy i innych miejscowoœci dziêkowali
Mu za to, ¿e tu by³ i teraz czuwa nad
nimi z nieba.
Mszê œw. w asyœcie licznie przyby³ych kap³anów koncelebrowa³ ks. infu³at Jakub Gil, który wyg³osi³ piêkn¹
homiliê. Ludzie s³uchali jej z wielkim
skupieniem. Mówi³ miêdzy innymi, ¿e
¿ywa wiara pozwala doœwiadczaæ
cz³owiekowi, ¿e nie jest sam. Kiedy
cz³owiek opuszcza Boga to zostaje
sam. W duchu ¿ywej wiary Bóg posy³a nam wci¹¿ aktualnych œwiêtych.
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II by³ nam
bardzo bliski, bardzo nam pomóg³
i pomaga, ¿ebyœmy nie byli samotni.
Podzieli³ siê te¿ spostrze¿eniami jakie
zaobserwowa³ podczas uca³owania
relikwii b³ogos³awionego Jana Paw³a
II w bazylice w Wadowicach.
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II jest dla
nas nadziej¹, pozwala przezwyciê¿yæ wiele trudnoœci, my Go wci¹¿
potrzebujemy.
Piêkn¹ oprawê muzyczn¹ dzisiejszej uroczystoœci by³ wystêp Kantato z Niepo³omic, Organum, Pro Musica i Zespó³ Ricercar z Krakowa pod
dyrekcj¹ Bogus³awa Grzybka, a tak¿e wystêpy zespo³ów regionalnych
„Zbójnik”, „Nasza Skawica”, oraz
zespo³u De Press – „Jo Cie kochom
Œwinty Ojce”.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

