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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
11. Niedziela Zwyk³a

Odszed³ od nas cz³owiek – sym-

bol. Odszed³ Ten, którego Bóg

podarowa³ nam jako szczegól-

ny znak naszych czasów.

Wszêdzie tam, gdzie ca³owa³

ziemiê, powiewa³o Duchem

Œwiêtym, pêka³y mury ludzkich

serc, nadzieja w serca wstêpo-

wa³a, coraz bardziej chcialo siê

¿yæ, tworzyæ, kochaæ…

O rych³a kanonizacjê Jana Paw³a II

Rodzina Popków

Zróbcie mu miejsce
Zróbcie mu miejsce:  Pan idzie z nieba!
Pod przymiotami ukryty Chleba.
Zagrody nasze widzieæ wychodzi
I jak siê dzieciom Jego powodzi.
Otocz Go wko³o  rzeszo wybrana!
Przed twoim Bogiem zginaj  kolana!
Pieœñ chwa³y Jego œpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, On przyjacielem.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedzielê

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Przemyœlenia ewangeliczne

EWANGELIA:  Mk 4, 26-34

Oto s³owo Pañskie

Przypowieœæ o ziarnku gorczycy

Jezus powiedzia³ do t³umów: „Z królestwem Bo¿ym jest tak, jak gdyby ktoœ nasienie
wrzuci³ w ziemiê. Czy œpi, czy czuwa, w nocy czy za dnia, ów siew kie³kuje i roœnie, on sam
nie wie jak. Samoczynnie ziemia wydaje plon: najpierw ŸdŸb³o, potem k³os, potem pe³ne
ziarno w k³osie. A kiedy owoc siê sk³oni, zaraz z sierpem posy³a, bo ¿niwo ju¿ gotowe”.
Mówi³ dalej: „Z czym porównamy królestwo Bo¿e albo z czym je zestawimy?  Z ziarnkiem
gorczycy, które, gdy siê je posieje w ziemi - jest ono mniejsze od wszystkich nasion na ziemi
- otó¿ gdy siê je posieje, ono pnie siê do góry i staje siê wy¿sze od wszystkich jarzyn,
wypuszcza d³ugie ga³êzie, tak ¿e w jego cieniu mo¿e ptactwo z nieba zak³adaæ gniazda”.
W wielu takich przypowieœciach g³osi³ im s³owo wed³ug ich zdolnoœci s³uchania. A bez
przypowieœci nie mówi³ do nich. Na osobnoœci natomiast wyjaœnia³ wszystko swoim uczniom.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

w stylu gotyckim, jest jednonawowy.
W o³tarzu g³ównym znajduje siê
przedstawienie Trójcy Œwiêtej. Cen-
nym zabytkiem jest tak¿e barokowa
ambona, wyrzeŸbiona w kszta³cie
tzw. Drzewa Jessego, której dekora-
cje rzeŸbiarskie przedstawia drzewo
genealogiczne przodków Matki Bo-
¿ej. Do nawy przylega kaplica
œw. Kingi, z gotyck¹ figur¹ Œwiêtej,
oraz trumienk¹ zawieraj¹c¹ Jej reli-
kwie. Nie mogliœmy nie byæ w miej-
scu, w którym 16 czerwca 1999r.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II kanoni-
zowa³ b³. Kingê. Papieski o³tarz po-
lowy, przy którym dokona³ tego aktu
znajduje siê na przedpolach klaszto-
ru klarysek. Nad sto³em o³tarzowym
wisi du¿y obraz œw. Kingi – kopia
wizerunku kanonizacyjnego. O³tarz
jako niezwyk³a pami¹tka pozosta³ na
miejscu. Jest to jedyny na œwiecie
o³tarz papieski, jaki pozosta³ po wi-
zycie Ojca Œwiêtego. W pomieszcze-
niach, gdzie w czasie uroczystoœci
kanonizacyjnych w 1999r. by³a za-
krystia dla kardyna³ów i biskupów,
znajduje siê Sala Pamiêci z cennymi
eksponatami zwi¹zanymi z b³. Janem
Paw³em II. Obok o³tarz powsta³o Die-
cezjalne Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Paw³a II z miejscami nocle-
gowymi, kaplic¹, sal¹ konferen-
cyjn¹, restauracjê, kawiarni¹, gdzie
próbowaliœmy kruchych ciasteczek
tzw. „papieskich” i „œw. Kingi”.

Pobyt w tym miejscu przypomnia³
nam wizytê Ojca Œwiêtego w Wado-
wicach 16 czerwca 1999r, bo prze-
cie¿ Jan Pawe³ II przyby³ do nas ze

Starego S¹cza. W Starym S¹czu ho-
miliê odczyta³ kard. Fr. Macharski,
poniewa¿ Ojciec Œwiêty by³ s³aby.
W homili i  wzywa³ do œwiêtoœci
w codziennym ¿yciu. „Nie lêkajcie
siê byæ œwiêtymi. Uczyñcie koñcz¹-
cy siê wiek i nowe tysi¹clecie er¹
ludzi œwiêtych”.

Piêkna pogoda pozwala³a nam na
podziwianie tego wszystkiego, co
widzia³ b³. Jan Pawe³ II, kiedy zapo-
wiedzia³ powtórkê z geografii. Wy-
mienione przezeñ kolejno miejscowo-
œci, góry i rzeki S¹decczyzny wywo-
³a³y ogromny entuzjazm t³umów, któ-
re nagrodzi³y s³owa papieskie wy-
krzyczan¹ z ca³ego serca szóstk¹
z plusem, wiwatami i œpiewem Sto lat.
Od pobytu Ojca Œwiêtego w Starym
S¹czu 16 czerwca minie 13 lat,
a wydaje siê, ¿e to by³o tak niedawno.

Opuszczamy Stary S¹cz, gdzie od
wieków trwa kult jego patronki œw. Kin-
gi, œwi¹tobliwej ksiê¿nej i zakonnicy.

B³. Jan Pawe³ II 16 czerwca 1999r.
powiedzia³: „Wdziêczny jestem Bo-
¿ej Opatrznoœci za to, ¿e dane mi by³o
dokonaæ kanonizacji œw. Kingi tu, na
ziemi s¹deckiej, z któr¹ tak bardzo
by³a zwi¹zana, która przechowa³a je
pamiêæ przez siedem wieków. Dziê-
kujê wam, Bracia i Siostry mieszkañ-
cy tej ziemi, ¿e zachowaliœcie j¹
w swoich sercach, ¿e modlicie siê
przez Jej przyczynê”.

18 maja 2012 Patronem naszego
miasta zosta³ og³oszony B³ogos³awio-
ny Jan Pawe³ II, warto zastanowiæ siê
nad Jego s³owami wypowiedzianymi
w Starym S¹czu.

Co jest ziarnem?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystko.
Wszystko, co siê powie lub us³yszy,
co siê daje lub przyjmuje, co siê zro-
bi lub zaniedba zrobiæ. Nie gin¹ bez
œladu s³owa, czyny, dzie³a, nie gin¹
te¿ niestety, zaniedbania s³ów, czy-
nów i dzie³. To wszystko pomna¿a
siê, rozwija, urasta, trwa – i w nie-
skoñczonoœæ wydaje owoce dobre
lub z³e, zdrowe lub w samym zarod-
ku zatrute. To wszystko rozpoczyna
siê od maleñkiego ziarenka jakiegoœ
jednego s³owa lub czynu, a stopnio-
wo rozrasta siê w nieogarnion¹ masê,
górê, lawinê. Tak wiêc wszystko jest
owocem czegoœ  i nasieniem czegoœ.

Królestwo Bo¿e, które Pan Jezus
przyrównuje do ziarna, jest wielko-
œci¹ nie z tej ziemi: jest wielkoœci¹
prawdy, dobra, mi³oœci, sprawiedli-
woœci. To s¹ wartoœci przeznaczone
dla ca³ego œwiata, ca³y œwiat ma ¿yæ

nimi i dla nich. Ale najpierw musz¹
one zakie³kowaæ w sercach po-
szczególnych ludzi, w moim sercu.
To musi byæ najpierw osobista
prawda, mi³oœæ, sprawiedliwoœæ.
Formuj¹c w sobie te wartoœci ja sam
stajê siê ¿ywym ziarnem, które
mo¿e rozwin¹æ siê w wielkie drze-
wo: w którego cieniu mog¹ siê
gnieŸdziæ serca strudzone.

Nie wolno wiec lekcewa¿yæ nawet
drobnych rzeczy: w nich bowiem jak
w ziarnie ukryta jest moc witalna
i b³ogos³awiona, albo przeklêta.
Trzeba wiêc poddawaæ kontroli ka¿-
de swoje s³owo i ka¿dy postêpek, bo
wszystko to mo¿e przynieœæ nieobli-
czalne skutki, o których my sami
nigdy siê nie dowiemy. Pan Jezus
pozwoli³ siê z³o¿yæ w grobie, jak
ziarno w ziemi, zanim sta³o siê ono
drzewem, w których gnieŸdzi siê
miliard ludzkich serc.

Maria Zadora
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Poniedzia³ek 18 czerwca
   6.00 Œp. Maria Jab³oñska - 10 r.œm.
   6.45 Œp. Andrzej Æwiertnia
   7.30 Œp. Maciej Chmura
   8.00 Œp. Za Zmar³ych uczestników i cz³onków

rodzin Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Wadowicach

  12.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Jan Tla³ka

  18.00 Œp. Antonina Moskwa
Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
Œp. Marian Ma³ysa - 2 r.œm.

Wtorek 19 czerwca
   6.00 Œp. Jan Tla³ka

Œp. Andrzej Æwiertnia
   6.45 Œp. W³adys³aw Dêbski
   7.30 Œp. Marek Kunowski
   8.00 Œp. Maciej Chmura
  12.00 Œp. Lucjan Kmita
  18.00 Œp. Maria Œwiêch

O zdrowie dla mamy, mê¿a i córki Joanny

Œroda 20 czerwca
     6.00 Œp. Kazimiera Piwowarczyk
     6.45 Œp. Micha³ Urbañski
     7.30 Œp. Edward

Sp. Daniel Pietroni
     8.00 Œp. Stanis³awa Jab³oñska
   12.00 Œp. Lucjan Kmita
   18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e dla Kevina i Kary
- O b³. Bo¿e dla Renaty i Miros³awa w 25 r. œlubu
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Andrzej Æwiertnia
Œp. Józef Gluza
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski

Czwartek 21 czerwca
   6.00 Œp. Andrzej Æwiertnia

Œp. Jan Tla³ka
   6.45 Œp. Kazimiera Laskowska - 19 r.œm.,

m¹¿ Jacenty
   7.30 Œp. Micha³ Mytnik
   8.00 Œp. Stanis³awa Jab³oñska
  12.00 Œp. Stanis³aw Gielas - 9 r.œm
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Edward i Wanda Ficek, Edward
Dobisz z rodzicami

Pi¹tek 22 czerwca
  6.00 Œp. Edward

Sp. Daniel Pietroni
  6.45 Œp. Jan i Marta ̄ arów
  7.30 Œp. Andrzej Æwiertnia

Œp. Jan Wac³awski, ¿ona Janina
  8.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Maria Œwiêch

Œp. Roman Komendera - 11 r.œm.
Œp. Jan i Paulina Komendera

Sobota 23 czerwca
6.00 Œp. Andrzej Æwiertnia
6.45 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Wandy w 80. r.

urodzinz proœb¹ o zdrowie na dalsze lata
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 Œp. Franciszek Nogala, Stanis³aw

Krupnik - 19 r.œm.
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Janina Antonina Jan Dêbscy

Œp. Jan Migda³ek, Franciszek i Jan Migda³ek

Niedziela 24 czerwca
   6.00 Œp. Lucjan Kmita
   7.30 Œp. Janina i Jan B¹k

Œp. Józef Gracjasz, Józefa Fija³kowska - 1 r.œm
   9.00 Œp. Józef Oboza - 3 r. œm.
  10.00 Roków:
  10.30   Œp. Maria i Jan Faber, Mieczys³aw Faber
  12.00 Œp. Piotr Czaicki

W 30 r. œwiêceñ kap³añskich
ks. pra³ata Stanis³awa Miki,
podziêkowanie, z proœb¹ o b³. Bo¿e

  13.15 Œp. Jan i Danuta Szwed
  19.00 Za Parafian

11. Niedziela Zwyk³a - 17 czerwca 2012

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne:

Wci¹¿ marzê
Czym d³u¿ej jestem w Wadowi-

cach, tym bardziej pragnê, by nasza
Bazylika têtni³a Bo¿ym ¿yciem.
Prze¿ywam wielk¹ radoœæ, gdy wi-
dzê gor¹co modl¹cych siê w niej lu-
dzi. Bardzo dziêkujê naszym para-
fianom za prowadzenie i uczestnic-
two w modlitwach po porannej mszy
œw. Codziennie odmawiana jest ko-
ronka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Bar-
dzo czêsto o godz. 15.00 grupa lu-
dzi adoruje Bo¿e Mi³osierdzie. Cie-
szê siê, gdy mogê uczestniczyæ
w adoracjach i Godzinach Œwiêtych
prowadzonych przez Honorow¹
Stra¿ Serca Bo¿ego. Religijne wspól-
noty parafialne maj¹ w naszej Bazy-
lice swoje msze œw. oraz specjalne
modlitwy. Adoruj¹ Najœwiêtszy Sa-
krament, modl¹ siê przy relikwiach

Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Z wdziêcznoœci¹ patrzê na wyœpiewu-
j¹cych godzinki przez ca³y maj i czer-
wiec, a tak¿e paŸdziernik i grudzieñ.
Dziêki tym grupom parafialnym oraz
naszym wiernym Bazylika nasza na-
pe³nia siê modlitw¹.

Roœnie me serce gdy nasze piêkne
organy s¹ wykorzystywane do okre-
sowych koncertów organowych.
Równie¿ wystêpy przyby³ych chó-
rów, a tak¿e naszego parafialnego
bardzo ubogaca liturgiê. Wci¹¿ za-
uwa¿am ró¿ne inicjatywy parafian,
dziêki którym o¿ywia siê u nas ¿ycie
religijne. Jak¿e nie wspomnieæ o piel-
grzymkach – zw³aszcza o pieszej, lip-
cowej na Jasn¹ Górê, a tak¿e majo-
wej do Kalwarii. Czêste nasze auto-

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Jutro po mszy œw. wieczornej
odprawimy Apel przed Bazylik¹
przy pomniku b³ogos³awionego
Jana Paw³a II – Patrona naszego
miasta. Apel ten bêdzie wyrazem
wdziêcznoœci za opiekê B³ogos³a-
wionego nad mieszkañcami Wado-
wic. Do udzia³u zapraszamy.

2. We wtorek o godz. 16.30 spo-
tkanie Akcji Katolickiej, natomiast
o godz. 17.00 Rycerstwa Niepokalanej

3. W œrodê 20 czerwca przypada
rocznica chrztu b³og. Jana Paw³a II.
Zachêcamy do indywidualnej mo-
dlitwy przy chrzcielnicy.

4. W pi¹tek 22 czerwca pielgrzy-

mujemy do £agiewnik i koœcio³a Bo-

nifratrów na Stradomiu. Wyjazd

o godz. 12.30. Koszt przejazdu 17 z³,

a w sobotê 23 czerwca do Gidel

i Czêstochowy. Wyjazd o godz. 7.00,

koszt przejazdu 35 z³.

5. Œwiêci tego tygodnia: w czwar-

tek – wspomnienie œw. Alojzego Gon-

zagi, zakonnika, w niedzielê – Uro-

czystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzci-

ciela.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

busowe pielgrzymki do ró¿nych
miejsc œwiêtych, a zw³aszcza comie-
siêczne pielgrzymowanie na Apel
Jasnogórski i do £agiewnik jest
piêknym œwiadectwem naszej ¿ywej
wiary. Du¿¹ satysfakcjê prze¿ywam
z powodu organizowania podczas
wakacji tzw. radosnych czwartków.
W tym punkcie przesy³am niskie
uk³ony Pani Dyr. Marii Zadora oraz
pomocy Urzêdu Miasta.

Nale¿a³oby jeszcze wymieniæ co-
tygodniowe spotkania klubu emery-
tów Pod Plebani¹, a tak¿e comie-
siêczne spotkania grup parafialnych.

Wci¹¿ modlê siê, ¿eby nasza Ba-
zylika nie opustosza³a, ¿eby parafia
papieska nie sta³a siê martw¹. Bar-
dzo siê tego bojê, gdy¿ laicyzacja
daje o sobie znaæ. Ona jest wspó³-
czesn¹ powodzi¹, która niszczy
¿ycie religijne.

Bazylika papieska ma u³atwiaæ
ludziom spotkania z Bogiem. Nie
tylko w niedziele i wielkie œwiêta,
ale tak¿e w takie dni, w których
nie ma obowi¹zku uczestniczyæ we
mszy œw., ale ludzie tradycyjnie
chêtnie przychodz¹ do koœcio³a.
Myœlê o œwiêtach maryjnych,

a tak¿e niektórych œwiêtach, pod-
czas których oddajemy czeœæ na-
szym patronom, zw³aszcza œw. Paw-
³owi i Piotrowi.

Patronat B³ogos³awionego Papie¿a
Jana Paw³a II nad naszym miastem
mobilizuje nas, tak katolików du-
chownych jak i œwieckich, byœmy
realizowali Jego testament. On czê-
sto powtarza³ s³owa Pana Jezusa:
„Wyp³yñ na g³êbiê”, „Zdobywajcie
œwiêtoœæ”. Od tych wartoœci nie ma
wakacji. Przez ca³e lata przypomina-
liœmy dzieciom i m³odzie¿y szkolnej,
aby jad¹c na obozy i kolonie starali
siê uczestniczyæ we mszy œw. Brali
oni z domów swoich specjalne za-
œwiadczenia, ¿e rodzice ¿ycz¹ sobie,
aby ich dziecko przebywaj¹ce na
kolonii mog³o w niedziele i œwiêta iœæ
na mszê œw. ¯yjemy w czasach wol-
noœci. Jest to wielkie dobro. Lêkam
siê jednak, ¿e ten czas wolnoœci rzu-
tuje na uwalnianie siê od obowi¹z-
ków. Naj³atwiej siê zwalniaæ, zrezy-
gnowaæ. Po co braæ niekonieczne
obowi¹zki. Tak¹ postawê spotykamy
w zachodniej Europie. Te z³owrogie
pr¹dy do nas docieraj¹.

Marzê, by one zatrzyma³y siê przed
Wadowicami. Oby nas nie poch³ania³y.

Pielgrzymka do Starego S¹cza
19 maja 2012 roku z ks. Infu³a-

tem Jakubem Gilem wybraliœmy siê
na pielgrzymkê do Starego S¹cza.
Na drodze naszego pielgrzymowa-
nia znalaz³y siê inne miejscowoœci.
Najpierw zatrzymaliœmy siê w Su-

(ci¹g dalszy ze str. 3)

chej Beskidzkiej. Na wzniesieniu
nad miastem znajduje siê kompleks
budynków starego i nowego koœcio-
³a oraz pozosta³oœci dawnego klasz-
toru Zakonników Regularnych Late-
rañskich. Tam spotkaliœmy siê z ks.

Proboszczem Stanis³awem Boga-
czem, który bardzo ciekawie opo-
wiedzia³ nam historiê koœcio³a
i oprowadzi³ po œwi¹tyniach. Koœció³
Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny zwany starym zbudowano
w latach 1613-1614 z dotacji ówcze-
snego w³aœciciela Suchej, Piotra Ko-
morowskiego. Koœció³ utrzymany
jest w tradycji gotyckiej, lecz ma
póŸnorenesansowe elementy archi-
tektoniczne i dekoracyjne. Nowy
koœció³, pod tym samym wezwa-
niem co stary, usytuowany jest
w pobli¿u i po³¹czony z dawn¹ œwi¹-
tyni¹ parterow¹ przewi¹zk¹. Zbudo-
wano go w latach 1897-1908, fun-
datorami byli Braniccy i spo³ecznoœæ
miejscowych kolejarzy. Jest to oka-
za³a eklektyczna œwi¹tynia o malow-
niczej sylwetce, z wie¿¹ o wysoko-
œci 54 m widoczn¹ z daleka.

Kolejn¹ miejscowoœci¹ by³ Ma-
ków Podhalañski. Przechodz¹c przez
cmentarz zatrzymaliœmy siê przy
grobie ks. Kazimierza Jancarza, ka-
pelana nowohuckiej „Solidarnoœci”,
który w okresie stanu wojennego
odprawia³ w koœciele w Mistrzejo-
wicach, gdzie by³ wikariuszem,
czwartkowe msze œw. za Ojczyznê.
W koœciele modliliœmy siê przed
obrazem Matki Bo¿ej Makowskiej
Opiekunki Rodzin. Przed tym obra-
zem kard. Adam Sapieha dokona³
w 1946 roku uroczystego oddania
archidiecezji krakowskiej Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Papie¿ Jan
Pawe³ II podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski – 10 czerwca
1979 r, na krakowskich B³oniach

dokona³ koronacji obrazu. Bardzo
œcis³e by³y zwi¹zki ksiêdza – bisku-
pa – kardyna³a Karola Wojty³y z Ma-
kowem Podhalañskim. Kard. Stani-
s³aw Dziwisz, metropolita krakowski,
w latach 1963 – 1966 pe³ni³ w parafii
w Makowie swoj¹ pierwsz¹ i jedyn¹
pos³ugê wikarego. St¹d kard. Wojty-
³a przeniós³ go do Krakowa i uczyni³
swoim osobistym sekretarzem.
Z Makowa jedziemy dalej do Msza-
ny Dolnej,  Szczawy, gdzie prowadzi
nas malownicza droga wœród soczy-
stej zieleni lasów z piêknymi wido-
kami na pasma Beskidów i Gorców.

W Szczawie wstêpujemy do drew-
nianego koœció³ka, gdzie znajduje siê
tablica poœwiêcona partyzantom
I Pu³ku Strzelców Podhalañskich, od-
dzia³y tego pu³ku toczy³y zaciek³e
walki z Niemcami w tych okolicach.

I wreszcie doje¿d¿amy do Starego
S¹cza, który jest jednym z najciekaw-
szych i najcenniejszych zespo³ów
miejskich p³d. Polski. Ten najstarszy
oœrodek miejski S¹decczyzny posia-
da charakterystyczny, niepowtarzal-
ny ma³omiasteczkowy klimat, obfitu-
j¹cy w cenne zabytki. Losy Starego
S¹cza nierozerwalnie zwi¹zane s¹
z postaci¹ œw. Kingi. Jan Pawe³ II
w 1999 roku powiedzia³: „Wiem, ¿e
Stary S¹cz s³ynie ze swego przywi¹-
zania do œw. Kingi. Ca³e miasto zdaje
siê byæ Jej sanktuarium”. Œw. Kinga,
która otrzymawszy miasto od ma³-
¿onka Boles³awa Wstydliwego
(1257) utworzy³a tu istniej¹cy do dziœ
klasztor klarysek, do którego siê uda-
jemy. Koœció³ wzniesiony zosta³


