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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
18. Niedziela Zwyk³a

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

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

rej patronami s¹ �w. Sta-
nis³aw i �w. Wac³aw.
W katedrze zobaczyli-
�my nagrobki, sarkofa-
gi króla Kazimierza
Wielkiego, W³adys³awa

Jagie³³y, �w. Jadwigi, byli�my przy
konfesji �w. Stanis³awa, gdzie jest
srebrna trumna �w. Stanis³awa.
Zeszli�my do krypty, gdzie spoczy-
waj¹ Adam Mickiewicz, Juliusz S³o-

wacki, oraz jest urna
z ziemi¹ z mogi³y Cy-
priana Norwida. Z wie-
¿y ogl¹dali�my piêkny
widok na Kraków i po-
dziwiali dzwon Zyg-
munta. Weszli�my te¿ do Smoczej
Jamy. Plantami doszli�my do Fran-
ciszkañskiej 3, przed okno Papie¿a,
na dziedziñcu fotografowali�my siê
przed pomnikiem b³. Jana Paw³a II.
W Sukiennicach kupowali�my pa-
mi¹tki. Dominik Warcha³

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Ka¿dego dnia dziêkujemy Ci Oj-

cze �wiêty za dar wiary, mi³o�ci,

nadziei. To Ty nauczy³e� nas jak

d�wigaæ krzy¿, upadaæ i znów siê

z pokor¹ podnosiæ. Modlimy siê

do Ciebie i za Ciebie. Czujemy

Twoj¹ obecno�æ przy nas.

Maria Gliwa z dzieæmi
wraz rodzin¹

�Jednym zdaniem�
Gdy nadzieja podupada,

a fale ¿ycia wznosz¹ siê jak mur,
gdy gwa³towny wiatr przeciwny

wieje prosto w twarz
i otwiera siê otch³añ,
ukazuje siê Jezus:

�Ufajcie, nie bójcie siê!�.

fot. JT
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Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

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

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
PROROKAIZAJASZA:
Iz 55, 1-3a

¯adne stworzenie nie od³¹czy nas od
mi³o�ci Boga

Pokarm dla biednych

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych.

EWANGELIA:Mt 14, 13-21 Cudowne rozmno¿enie chleba

Rz 8, 35. 37-39

Gdy Jezus us³ysza³ o �mierci Jana
Chrzciciela, oddali³ siê stamt¹d
w ³odzi na miejsce pustynne, osob-
no. Lecz t³umy zwiedzia³y siê o tym
i z miast posz³y za Nim pieszo. Gdy
wysiad³, ujrza³ wielki t³um. Zlitowa³
siê nad nimi i uzdrowi³ ich chorych.
A gdy nasta³ wieczór, przyst¹pili do
Niego uczniowie i rzekli: �Miejsce
tu jest puste i pora ju¿ spó�niona.
Ka¿ wiêc rozej�æ siê t³umom: niech
id¹ do wsi i zakupi¹ sobie ¿ywno-
�ci�. Lecz Jezus im odpowiedzia³:
�Nie potrzebuj¹ odchodziæ; wy daj-

cie im je�æ�. Odpowiedzieli Mu: �Nie
mamy tu nic prócz piêciu chlebów
i dwóch ryb�. On rzek³: �Przynie�cie
mi je tutaj�. Kaza³ t³umom usi¹�æ na
trawie, nastêpnie wzi¹³ te piêæ chle-
bów i dwie ryby, spojrza³ w niebo,
odmówi³ b³ogos³awieñstwo i po³a-
mawszy chleby, da³ je uczniom,
uczniowie za� t³umowi. Jedli wszy-
scy do syto�ci i zebrano z tego, co
pozosta³o, dwana�cie pe³nych koszy
u³omków. Tych za�, którzy jedli, by³o
oko³o piêciu tysiêcy mê¿czyzn, nie
licz¹c kobiet i dzieci.

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

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

�p. Aniela Michalak, ur. 1913r., zam. ul. Mickiewicza
�p. Krystyna Gierek, ur. 1930r., zam. ul. Batorego

�p. Zofia Rokowska, ur. 1936r., zam. Os. XX-lecia
�p. Bogumi³a Le�niak, ur. 1945r., zam. Os. XX-lecia
�p. Janina Rze�niczak, ur. 1930r., zam. Pl. Obr. Westerplatte

�p. Ewa Matejko, ur. 1957r., zam. Al. MB Fatimskiej

Pogrzeb

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest �w.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

Maria Mykityn, córka Michaela i Ewy

Dominika Dyrcz, cóka S³awomira i Barbary

Albert �liwa, syn Dominika i Kingi

Anna Królikowska, córka S³awomira i Marii

Kamil Syrek, syn Konrada i Magdaleny

Veronika Wo�nicka, córka Grzegorza i Agaty

Ka¿dy czas jest dobry do czynie-
nia cudów. Jest takie powiedzenie:
�Kto nie liczy na BOGA nie umie
liczyæ�. Nie chcesz? Nie chcesz
dopu�ciæ BOGA do swoich obli-
czeñ, marzeñ, planów? Nie bój siê.
Uczniowie dobrze policzyli, ile
jest chlebów i ryb. Potem ile u³om-
ków zosta³o i ilu zosta³o nakarmio-

Radosny czwartek w Krakowie
30 czerwca 2011 roku w ramach
radosnego czwartku pojechali�my do
Krakowa. Wiele osób powiedzia³o-
by: �Kraków! Nuda, ju¿ tam by³em�.
Jednak wycieczka ta by³a bardzo cie-
kawa, ci, którzy nie pojechali powin-
ni ¿a³owaæ. Podczas wycieczki nie
nudzili�my siê. Zwiedzali�my kate-
drê wawelsk¹, szczególn¹ rado�æ
sprawi³o nam to, ¿e byli�my przy
Dzwonie Zygmunta. Byli�my te¿
w podziemiach katedry, przy gro-
bach królów, biskupów, zas³u¿onych
Polaków, przy grobie prezydenta
L. Kaczyñskiego i jego ¿ony. Poko-
nuj¹c 152 schody zeszli�my do Smo-

czej Jamy, przed jam¹ zobaczyli�my
potwora ziej¹cego ogniem. Byli�my
te¿ na Rynku krakowskim, gdzie ku-
powali�my pami¹tki, ogl¹dali przebra-
ne postacie stoj¹ce nieruchomo na po-
destach. Nawiedzili�my ko�ció³
�w. Anny, podziwiali piêkne wnêtrze
i modlili siê przed grobem �w. Jana
z Kêt. W drodze powrotnej opiekuno-
wie zrobili nam niespodziankê, bo
byli�my w restauracji McDonald�s.

Ala Wiktor
30 czerwca pojechali�my do Krako-
wa. Po przyje�dzie na miejsce udali-
�my siê do Katedry wawelskiej, któ-

(ci¹g dalszy na str. 8)

�Ka¿ wiêc rozej�æ siê t³umom: niech id¹ do wsi i zakupi¹
sobie ¿ywno�æ!� Mt 14,15

nych. Musisz byæ z NIM, a wiele
cudów zobaczysz. BÓG + ty + wia-
ra = wszystko mo¿esz, wszystko
potrafisz.
Nie bój siê rachunków, rozra-
chunków z BOGIEM. ON nie jest
dyrektorem banku, a jak ju¿ nim
jest, to DOBRYM.
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 5 sierpnia
6.00 �p. Teresa Mirocha
7.00 �p. Jadwiga Fryc
8.00 Wynagradzaj¹ca od Honorowej Stra¿y NSPJ
12.00 �p. Maria Ziaja i dusze w czy�æcu cierpi¹ce
18.00 �p. Stefan Garlacz

�p. Ewa Janicka

Sobota 6 sierpnia
6.00 �p. Teresa Nogala
7.00 �p. Jadwiga Fryc
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi

Niepokalanemu Sercu Maryi,
o b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedyktaXVI,
podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, zaDuchowieñstwo, Ojczyznê,
RadioMaryja i TVTrwam

18.00 �p. Edward Chrapkiewicz - 7 r. �m.
�p. Wac³aw Becker - 11 r. �m.

Niedziela 7 sierpnia
6.00 Sp. Maria i Antonii Drabik
7.30 �p. Krystyna Matu³a

�p. Boles³aw, Kazimierz, Pawe³Wo³ek
9.00 �p. Zofia - 20 r. �m.
10.00 Roków: O zdrowie i b³og. Bo¿e, dary

Ducha �w. dla Marii i Tomasza
10.30 �p. Kazimierz Sat³awa - 6 r. �m.
12.00 �p. Tadeusz ¯arów
13.15 Chrzty
19.00 �p. Jadwiga Fryc

Czwartek 4 sierpnia
6.00 �p. ks. Janusz Chrapkiewicz
7.00 �p. Jadwiga Fryc
8.00 Za zmar³ych z rodziny G³ady�
12.00 �p. Jan Ciep³y
18.00 �p. Zbigniew Karelus

�p. Zofia Master

Poniedzia³ek 1 sierpnia
6.00 Dziêkczynno b³agalna w 47 r. �lubu

dla Genowefy i W³adys³awa,
o dalsze b³og. Bo¿e

7.00 �p. Zofia Master
8.00 �p. Dominika Cholewa iWies³aw Fila
12.00 �p. Jadwiga Fryc

W intencji ¿o³nierzy i ich rodzin
12. pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej
w rocznicê bitwy pod Leszniowem

18.00 �p. El¿bieta Mozga³a
�p. Ewa Janicka

Wtorek 2 sierpnia
6.00 �p. Czes³aw Ko³odziejski
7.00 �p. Aniela Burzyñska

�p. Franciszek
8.00 �p. Jadwiga Fryc
12.00 O b³og. Bo¿e dla Karoliny i Macina

Krêcioch w r. �lubu
18.00 �p. El¿bieta Mozga³a

Sp. Teresa Mirocha

�roda 3 sierpnia
6.00 O dar potomstwa dla Moniki

i Andrzeja oraz dla Ilony i Tomka
7.00 O dochowanie wierno�ci Bogu,

dary Ducha �w. i wszelkich potrzeb -
nych ³ask dla Anny w 18 r. urodzin

8.00 �p. Jadwiga Fryc
12.00 �p. Marianna Malczyk - 2 5 r. �m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Marian Oboza
�p. Krzysztof Jucha
�p. Jan Kossowski
�p. Maria Lasek
�p. Zbigniew Karelus
Sp. Teresa Mirocha
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
�p. Kazimierz Bi³ka
�p. Maria Maryniarczyk
�p. Kazimierz Paw³owski
�p. Kazimierz Ksi¹¿ek

18. Niedziela Zwyk³a - 31 lipca 2011

/-/ ks. St. Ja�kowiec � Proboszcz

1. Jutro o godz. 12.00 odprawimy
mszê �w. w intencji poleg³ych ¿o³nie-
rzy 12 Pu³ku Piechoty i Armii Krajo-
wej Ziemi Wadowickiej.
2. We wtorek 2 sierpnia obchodzi-
my �wiêto Matki Bo¿ej Anielskiej.
Mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Na
godz. 18.00 zapraszamy na specjal-
ne nabo¿eñstwo ku czci b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II. Po mszy �w.
odmówimy litaniê do B³ogos³awio-
nego. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa
podamy chêtnym relikwie B³ogos³a-
wionego do uca³owania.
3. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów al-
koholowych. W zakrystii wystawiona
jest ksiêga abstynencka. Mo¿na siê do
niej wpisywaæ na �ci�le okre�lony czas.
4. Chêtnych do asysty kalwaryj-
skiej, ch³opców i dziewczyny, zapra-
szamy na spotkanie do domu kato-
lickiego we wtorek na godz. 18.30.
5. W �rodê na Nowennie do Matki
Bo¿ej modlimy siê za pielgrzymów,
którzy przybywaj¹ do naszej bazyliki.
6. 4 sierpnia, w ramach �radosne-
go czwartku� jedziemy do Krakowa.
Koszt 5 z³. Wyjazd o godz. 8.00
z placu przy ul. Mickiewicza. Przy
zapisie w zakrystii lub w kancelarii
nale¿y podaæ numer PESEL i adres
zamieszkania.
7. W pierwszy czwartek zaprasza-
my na Godzinê �wiêt¹ o godz. 8.30,
a w pierwszy pi¹tek postaramy siê
przyj¹æ komuniê �w. wynagradzaj¹c¹.
W tym dniu spowiadamy przez ca³y
dzieñ. Msza �w. dla dzieci o godz.
16.30. W pierwsz¹ sobotê nawiedza-
my chorych i starszych z komuni¹ �w.

8. We wtorek 2 sierpnia pielgrzy-
mujemy �ladami ks. Tischnera do
£opusznej oraz Czorsztyna � wyjazd
godz. 7.00, koszt przejazdu 30 z³.
W niedzielê 14 sierpnia pielgrzymu-
jemy do Nowego Targu, a stamt¹d na
nogach na Turbacz na mszê �w. ludzi
gór, któr¹ w przesz³o�ci prowadzi³
ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz.
6.30. Koszt 30 z³. W tym dniu wy-
jazd do Harmê¿ k/O�wiêcimia na ob-
chody 70. rocznicy �mierci �w. Mak-
symiliana Marii Kolbego. Wyjazd
o godz. 6.45, koszt 17,- z³. We wto-
rek 16 sierpnia jedziemy na Apel Ja-
snogórski. Wyjazd o godz. 15.45.
Koszt przejazdu 30 z³. W pi¹tek
19 sierpnia pojedziemy na pogrzeb
Matki Bo¿ej do Kalwarii. Wyjazd
o godz. 14.00. Koszt przejazdu 8 z³.
9. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce reli-
gijnej, oraz do czytania prasy kato-
lickiej. Szczególnie polecamy nasz
biuletyn Bazylika, oraz Carolus.
10. Na nadchodz¹cy tydzieñ ¿yczy-
my wszystkim parafianom, go�ciom,
solenizantom i jubilatom b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, opieki Matki Bo¿ej,
oraz b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
11. �wiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek � wspomnienie �w. Alfonsa
Marii Liguoriego, biskupa i doktora
Ko�cio³a, w czwartek � wspomnienie
�w. Jana Marii Vianney�a, prezbitera,
w sobotê � �wiêto Przemienienia Pañ-
skiego, w niedzielê � wspomnienie
�wiêtych mêczenników Sykstusa II,
papie¿a i Towarzyszy.
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ks. Infu³at

Ho³d Radiu Maryja
W ostatnim tygodniu odbyli�my
pielgrzymkê do Matki Bo¿ej Li-
cheñskiej, oraz do radiostacji maryj-
nej w Toruniu. Pielgrzymuj¹c do
miasta Kopernika, który wstrzyma³
s³oñce, a poruszy³ ziemiê, bardzo
du¿o my�la³em o geniuszu o. Dy-
rektora Tadeusza Rydzyka, który
poprzez utworzenie religijnej roz-
g³o�ni poruszy³ ziemiê, po której st¹-
paj¹ tak¿e emeryci, renci�ci. W roz-
wa¿aniach tych bardzo pomóg³ mi
artyku³ Pani prof. Marii Flis z Tygo-
dnika Powszechnego Nr 29/2011:
�Matka Bo¿a w jednym pantofelku�.

Przed powstaniem radia ta grupa
uwa¿ana by³a za wys³u¿onych lu-
dzi, która ju¿ nic nie ma do powie-
dzenia, ani do zrobienia. Ojciec Ry-
dzyk jako pierwszy dostrzeg³ i uru-
chomi³ wielk¹ energiê, jaka tkwi
w starszych kobietach i mê¿czy-
znach. Zw³aszcza w podesz³ym wie-
kiem kobietach � które siê deprecjo-
nowa³o, bo to �tylko matki
i gospodynie domowe�, które niko-
mu nie wydawa³y siê atrakcyjne, bo
nie s¹ ju¿ ³adne ani m³ode, które nie
robi³y kariery, ani nie zarabia³y wiel-
kich pieniêdzy.

Najbardziej przejmuj¹cym ele-
mentem w procesie starzenia, które
okre�la siê jako czas smutnienia, jest
to, ¿e czêsto ten cz³owiek nie widzi
ju¿ w³asnej warto�ci. Staro�æ depre-
cjonuje, bo traci siê kontekst, w któ-
rym siê funkcjonowa³o przez ca³e
¿ycie i by³o siê potrzebnym. Czu-

jemy siê bezu¿yteczni, a tu pojawia
siê kto�, kto mówi: �Mamy misjê do
wype³nienia�. Ludzie starsi uwierzyli
w dobre intencje oo. Redemptory-
stów, którzy mówili o ¿yciu zrozu-
miale i sugestywnie. Dawniej
pozostawieni sami sobie. Teraz, przy
nowej rozg³o�ni, dla kogo� ponow-
nie stali siê wa¿ni.

Ks. Dyrektor Tadeusz Rydzyk zaj¹³
siê czym� jeszcze - g³odem sprawie-
dliwo�ci dziejowej, jaki odzywa siê
w starzej¹cych ludziach, którzy po
pracowitym ¿yciu zas³uguj¹ na co�
wiêcej ni¿ zapomnienie. Chodzi tu
jednak o takie rozumienie sprawie-
dliwo�ci, na jak¹ trudno liczyæ w do-
czesnym ¿yciu. Opiera siê bowiem
na przekonaniu, ¿e wszyscy ludzie
s¹ równi wobec Boga, wiêc za do-
bre uczynki (pracowite ¿ycie) nie po-
winna ich spotykaæ kara w postaci
odsuniêcia na margines.

Pielgrzymuj¹c do rozg³o�ni Maryj-
nej w Toruniu duma³em równie¿ nad
du¿¹ zbie¿no�ci¹ dzia³alno�ci tego
radia z radiem Wolna Europa.

Przed laty z wielkim zaciekawie-
niem s³ucha³em tej rozg³o�ni. By³¹
bardzo zag³uszana. Mia³a jednak od-
wagê mówiæ prawdê o polskiej rze-
czywisto�ci. Choæ by³a niezwykle
zwalczana � by³ nawet czas, ¿e za s³u-
chanie tej radiostacji sz³o siê do wiê-
zienia. Mówi³o siê o niej pogardliwie
�szczekaczka�. Ci którzy s³uchali
tego radia mieli �wiadomo�æ wagi

przekazywanych wiadomo�ci. Nad-
stawia³em ucha, ¿eby dowiedzieæ siê
o prawdziwej historii naszej Ojczy-
zny. W ówczesnych �rodkach prze-
kazu by³o du¿e zak³amanie.

My�lê o wspó³czesnej sytuacji
w zwi¹zku z dzia³alno�ci Maryj-
nego Radia. Jak¿e ono u wielu
ludzi budzi pogardê, z³o�liwo�æ,

a nawet nienawi�æ. Choæ nie s³u-
chaj¹ tego radia, to uwa¿aj¹, ¿e
trzeba je zwalczaæ.

Pielgrzymujemy, aby dziêkowaæ
Maryi, która prze¿y³a Zwiastowanie,
za wszystkich którzy pracuj¹ we
wspó³czesnej Polsce, aby zwiasto-
waæ nam dobr¹ nowinê.

Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
26 czerwca
1966 roku po
�lubie prosili-
�my Ciê Ma-
tuchno, tu
przed Twoim
obrazem, o po-
moc w naszym
m a ³ ¿ e ñ s k i m
¿yciu.

W tym roku
mija 45 lat jak nieustannie nam po-
magasz. Matuchno, wiele ³ask wy-
prasza³a� dla nas u Twego Syna.
By³a� z nami w szczê�ciu i w nie-
szczê�ciu, w chwilach radosnych
i smutnych. Nigdy nam nie odmó-
wi³a� pomocy. Serdecznie dzi� za to
dziêkujemy i o�mielamy sie prosiæ
o dalsz¹ Twoj¹ opiekê. Wierzymy, ¿e
zawsze mo¿emy liczyæ na Twoje
Matczyne Serce.

Jerzy i Krystyna Sobczyñscy

Proszê o zdrowie dla wnuków,
a szczególnie o zdrowie psychiczne
Maæka. Proszê o b³ogos³awieñstwo
dla córki i ziêcia w poczêciu nowego
¿ycia. Babcia

Matko Boska

Chcia³abym byæ lepsz¹ matk¹
i lepsz¹ ¿on¹, ¿ebym umia³a ogarn¹æ
wszystko. Aby m¹¿ przesta³ piæ, aby
nasza rodzina by³a normalna

Matko Nasza Ukochana

Dziêkujemy Ci za wieloletni¹, jak-
¿e owocn¹ pos³ugê naszego ks. Pro-
boszcza Jakuba Gila. Prosimy Ciê
gor¹co, otaczaj Go dalej swoim p³asz-
czem opieki.

Parafianie

Maryjo

Za 11 miesiêcy udzielimy sobie
Sakramentu Ma³¿eñsrtwa. Prosimy
o zdrowie, mi³o�æ, zrozumienie,
a przede wszystkim by�my stworzyli
Bo¿¹ Rodzinê, prosimy - pob³ogo-
s³aw nam Panie.

Maria i Robert


