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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
15. Niedziela Zwyk³a

Bo¿e Ojcze Wszechmog¹cy, dziê-

kujemy Ci za Wielkiego Cz³owieka,

Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Przez ca³y Pontyfikat dawa³ nam

przyk³ad jak postêpowaæ i ¿yæ oraz

uczy³ nas mi³oœci do Pana Boga,

Matki Nieustaj¹cej Pomocy i do

ludzi na ca³ym œwiecie.

Ojcze Œwiêty Janie Pawle II,

by³eœ naszym umi³owanym Ojcem

i zawsze w naszych sercach pozo-

staniesz. Dziêkujemy Bogu za Tw¹

beatyfikacjê, prosz¹c o rych³¹ kano-

nizacjê.

Nasz¹ modlitw¹ wspieramy Ojca

Œwiêtego Benedykta XVI.

Maria Grabowska z dzieæmi

„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie,

a Ja was pokrzepiê.”

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogê odpocz¹æ:
orzeŸwia moj¹ duszê. (Psalm 23)

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

Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Obok koœcio³a znajduje siê szpital
Zakonu Bonifratrów. Zakonnicy
i personel szpitala zapewniaj¹ opie-
kê medyczn¹ ludziom chorym bez
wzglêdu na ich status spo³eczny
i materialny oraz œwiatopogl¹d.
W 1983 roku w liœcie do zakonu Jan
Pawe³ II napisa³: „Macie niew¹tpli-
wie wielk¹ misjê do spe³nienia, mi-
sjê która okazuje siê wci¹¿ po-
trzebn¹ i niezbêdn¹. Waszym powo-
³aniem jest humanizacja chorob¹, by
chory by³ traktowany jako stworze-
nie Bo¿e, jako brat w Chrystusie”.

W sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia w £agiewnikach w Kaplicy
Wieczystej Adoracji, w której trwa
nieustanna adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu i p³onie ogieñ zapalo-
ny przez b³. Jana Paw³a II na znak

rozchodz¹cego siê z tego miejsca
orêdzia Mi³osierdzia uczestniczymy
we wspólnej adoracji. O godz. 17.00
w kaplicy klasztornej bierzemy
udzia³ we mszy œwiêtej koncelebro-
wanej przez ks. Sekretarza Kardyna-
³a Stanis³awa Dziwisza, ks. Infu³ata
Jakuba Gila i naszego jubilata o. Eu-
geniusza. W homilii ks. Sekretarz
mówi³ o ludziach chorych, cierpi¹-
cych. Ludzie cierpi¹cy s¹ skarbem
Koœcio³a. B³ogos³awiony Jan Pawe³
II by³ cz³owiekiem cierpienia, który
z godnoœci¹ znosi³ trudy choroby.
W kaplicy przed obrazem Jezusa Mi-
³osiernego i relikwiami œw. Siostry
Faustyny odmawiamy Koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego.

W drodze powrotnej œpiewamy Li-
taniê do Najœwiêtszego Serca  Pana
Jezusa.

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw. Mateusz Semeniuk, syn Emila i Iwony

Oliwia Warmuz, córka Krystiana i Gabrieli

Dawid Widlarz, syn Mi³osza i El¿biety

Wiktoria Kolosieñ, córka Sebastiana i Anny

Kacper Pasieka, syn Rafa³a i Marty

Lilianna Kwartnik, córka Dariusza i Magdaleny

Liliana Pacek, córka £ukasza i Darii

Wiktor Chowaniec, syn Tomasza i Kingi

Emilia Leœniak, córka Roberta i Ewy

Brygida Kwaœniak, córka Krzysztofa i Katarzyny

Milena Byrska, córka Marcina i Alicji

Hanna Kotowicz, córka Andrzeja i Renaty

Mikolaj Przytu³a, syn Paw³a i Magdaleny

Filip Byrski, syn Grzegorza i Moniki

Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y

w wierze

dla chwa³y Boga

i Koœcio³a powszechnego.

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA AMOSA
EWANGELIA:  Mk  6, 7-13

Oto s³owo Pañskie

Rozes³anie Aposto³ów

Jezus przywo³a³ do siebie Dwuna-
stu i zacz¹³ rozsy³aæ ich po dwóch.
Da³ im te¿ w³adzê nad duchami nie-
czystymi.I przykaza³ im, ¿eby nic
z sob¹ nie brali na drogê prócz laski:
ani chleba, ani torby, ani pieniêdzy
w trzosie. „Ale idŸcie obuci w san-
da³y i nie wdziewajcie dwóch su-
kien”. I mówi³ do nich: „Gdy do ja-
kiego domu wejdziecie, zostañcie

tam, a¿ stamt¹d wyjdziecie. Jeœli
w jakim miejscu was nie przyjm¹
i nie bêd¹ was s³uchaæ, wychodz¹c
stamt¹d strz¹œnijcie proch z nóg wa-
szych na œwiadectwo dla nich”. Oni
wiêc wyszli i wzywali do nawró-
cenia. Wyrzucali te¿ wiele z³ych
duchów oraz wielu chorych na-
maszczali olejem i uzdrawiali.

Szko³a uczy nas o otaczaj¹cym
œwiecie. Geografia pozwala nam pa-
trzeæ na œwiat jakby z oddalenia. Te-
leskopy i satelity kr¹¿¹ po orbitach
oko³oziemskich i przesy³aj¹ nam
wykonane fotografie, dok³adne ob-
razy. Dziêki bardziej zaawansowanej
technice mo¿emy zobaczyæ b³êkitny
glob. Mikroskopy umo¿liwiaj¹ nam
ogl¹danie bakterii, atomów i mikro-
cz¹steczek. Komputerowa tomogra-
fia daje szanse przypatrywania siê
nawet najmniejszym w³óknom miê-
œni i nerwów ludzkiego cia³a. Go³ym
okiem nie jesteœmy w stanie przenik-
n¹æ przez kolejne warstwy materii.
Obraz otaczaj¹cego nas œwiata zale-
¿y od urz¹dzeñ, jakie mamy do dys-
pozycji. Pozwalaj¹ nam one odkry-
waæ kolejne warstwy i obszary mate-
rialnej rzeczywistoœci.

Uczniowie Pana Jezusa, którzy to-
warzyszyli Mu w drodze, nie wie-
dzieli, ¿e istniej¹ bakterie i wirusy,

choæ widzieli skutki ich istnienia:
ró¿nego rodzaju schorzenia, choro-
by, cierpienia. Nie wiedzieli rów-
nie¿, ¿e istniej¹ dwie Ameryki
i Australia, ale dostrzegali Bo¿y za-
mys³ i Bo¿e dzia³anie w ziemskiej
rzeczywistoœci. Przeczuwali istnie-
nie duchowej rzeczywistoœci, która
wymyka siê obserwacji za pomoc¹
technicznych urz¹dzeñ.

W³aœnie o tej rzeczywistoœci mówi³
Pan Jezusa, daj¹c swoim uczniom
w³adzê nad z³ymi duchami. To spoj-
rzenie Jezusa na ludzk¹ rzeczywi-
stoœæ nie ulega zmianie, bez wzglê-
du na to, jak g³êboko my potrafimy
wnikn¹æ w tajemnice widzialnego
œwiata. Bóg pragnie ostatecznego
dobra i zbawienia cz³owieka, nawet
jeœli z³e duchy podpowiadaj¹ coœ
innego. Jak pisze œw. Pawe³: „Bóg
wybra³ nas przed za³o¿eniem œwia-
ta, abyœmy byli œwiêci i nieskalani
przed Jego Obliczem”.
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Poniedzia³ek 16 lipca
   6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
   8.00 Œp.  Jan Szwed
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Jan Mamcarczyk

Wtorek 17 lipca
   6.00 Œp. Jan Szwed
   8.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

O Bo¿e b³og. dla Daniela w 18 r. ur.

Œroda 18 lipca
     6.00 Œp. Adam £udzik
     8.00 Œp. Dawid Brañka
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
Za wstawiennictwem b³og. Jana Paw³a II -
o b³og. Bo¿e i opiekê Maryi Najœwiêtszej
dla Damiana

Za zmar³ych
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Antonina Œcieszka
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on i Helena
Œp. Czes³awa Pacut
Œp. Barbara £opata
Œp. Anna Kurowska
Œp. Edward Knapik
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Stanis³aw Byrski
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Janina Pochopieñ
Œp. Jan Forystek

Czwartek 19 lipca
   6.00 Œp. Marek Kunowski
   8.00 Œp. Jan Szwed
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

O b³ogos³awieñstwo Bo¿e i opiekê dla
Klaudii w 18 r.ur.

Pi¹tek 20 lipca
  6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
  8.00 Œp. Józef Hajnosz
18.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Jan Szwed

Sobota 21 lipca
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Maria Lasek - 1 r. œm.
18.00 Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e dla

Ma³gorzaty i Mariana w 35 r. œlubu
i o zdrowie dla Mariana w 70 rocznicê
Œp. Janina Kwacza³a, m¹¿ Franciszek

Niedziela 22 lipca
   6.00 Za Parafian
   7.30 Œp. Jadwiga Sikora - 4 r. œm.

Œp. Anna i Jakub Madej
   7.30 Roków: Œp. Wojciech Sapiñski, Piotr syn
   9.00 Œp. Stanis³aw Bobik - 14r. œm. ,

Wies³awa córka
   10.30   Œp. ks. Czes³aw Adamus
  12.00 Œp. Maciej Chmura
  13.15 Œp. Stanis³aw Wróbel - 1r. œm.
  19.00 Œp. Andrea Casole

15. Niedziela Zwyk³a - 15 lipca 2012

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje
mszalne:

Pogrzeb
Ze smutkiem informujemy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj mu wieczne spoczywanie!

1. Ojcowie Karmelici z Górki zapra-
szaj¹ jutro na godz. 18.00 na uroczy-
stoœci odpustowe ku czci Najœwiêtszej
Maryi Panny z Góry Karmel. W tym
dniu przypada pierwsza rocznica
œmierci bpa Albina Ma³ysiaka.

2. W œrodê 18 lipca po mszy œw.
wieczornej odprawimy Apel przed
Bazylik¹ przy pomniku b³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II – Patrona nasze-
go miasta. Apel ten bêdzie wyrazem
wdziêcznoœci za opiekê B³ogos³a-
wionego nad mieszkañcami Wado-
wic. Do udzia³u zapraszamy.

3. W czwartek 19 lipca po po³u-
dniu, po przebytych trudach piel-
grzymich, powitamy w naszym mie-
œcie pielgrzymów XXVII pieszej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê. O godz.
7.30 pojedziemy autokarami do Czê-
stochowy, aby byæ z nimi.

4. W ramach radosnego czwartku
zapraszamy dzieci na wycieczkê do
Szczyrzyc, Pogórzan. Wyjazd o godz.
8.00 z placu ko³o Rejonowego Urzê-
du Pracy przy ul. Mickiewicza. Po-
wrót o godz. 16.00. Koszt wycieczki
5 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Przy zapisie nale¿y podaæ imiê i na-
zwisko, adres oraz PESEL.

5. W przysz³¹ niedzielê po ka¿dej
mszy œw. – modl¹c siê o szczêœliw¹
jazdê – w koœciele poœwiêcimy klu-
czyki od samochodów, a na zewn¹trz
chêtnym œwiêciæ bêdziemy samo-
chody. Na o³tarzach znajduj¹ siê ko-

szyczki, do których mo¿na z³o¿yæ
ofiarê na zakup œrodków transportu
dla misjonarzy. Kultura na jezdni, któ-
ra wyra¿a siê tak¿e w przestrzeganiu
znaków drogowych, jest obowi¹z-
kiem moralnym ka¿dego chrzeœcija-
nina. Grzeszy ten, kto u¿ywaj¹c na-
pojów alkoholowych kieruje pojaz-
dem – oraz, kto œwiadomie ³amie
przepisy drogowe.

6. Organizujemy 2-dniow¹ piel-
grzymkê na Dolny Œl¹sk do Barda,
Krzeszowa i Wambierzyc w dniach 21
i 22 lipca. Wyjazd 21 lipca o godz. 6.00.
Koszt przejazdu i noclegu 120 z³.

Do sanktuarium w £agiewnikach
w po³¹czeniu ze œwi¹tyni¹ œw. Mak-
symiliana Kolbego w Mistrzejowi-
cach pojedziemy w pi¹tek 27 lipca
o godz. 12.00. Koszt przejazdu 17 z³.

12 sierpnia /niedziela/ pielgrzymu-
jemy do Nowego Targu, a stamt¹d na
nogach na Turbacz na mszê œw. ludzi
gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³
ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz.
6.00. Koszt 30 z³.

7. Grupa pielgrzymkowa zaprasza
na pielgrzymkê do grobu b³og. Jana
Paw³a II w dniach od 7 do 15 wrze-
œnia. Informacje na afiszach.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie Najœw. Maryi
Panny z Góry Karmel (NMP Szka-
plerznej), w pi¹tek – wspomnienie b³.
Czes³awa, prezbitera.

Œp. Jan Forystek, ur. 1922r., zam. ul. Matejki
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ks. Infu³at

Naznaczeni Bogiem  (4)

cdn

(ci¹g dalszy na str. 7)

Wspó³zawodnictwo czy wspó³praca
Usytuowanie naszej Bazyliki przy

rynku jest wielkim dobrodziej-
stwem, niejednokrotnie jednak
i przekleñstwem. Pozytywn¹ stron¹
tego s¹siedztwa jest ogromna
³atwoœæ przejœcia z profanum do sa-
crum. Ze strefy œwieckiej w obszar
religijny. Mo¿na wymieniaæ jeszcze
inne dobrodziejstwa tej bliskoœci.

Trudno nie dostrzegaæ, ¿e bli-
skoœæ ta daje siê czêsto, jednej i dru-
giej stronie, we znaki. Myœlê o stro-
nie koœcielnej i o w³adzy miasta.
Niejednokrotnie kusi, ¿eby konku-
rowaæ. Robiæ niezale¿ne imprezy.
Wiara i rozum mówi stronom: trze-
ba wspó³pracowaæ, nie wolno do-
puszczaæ do konfliktów.

Na skutek bliskoœci koœció³ nie
ma drogi procesyjnej. Przy normal-
nych œwi¹tyniach wierni mog¹ przy
ró¿nych okazjach wyjœæ z procesj¹.
Takimi s¹ dni oktaw Bo¿ego Cia³a,
czy te¿ procesji na rozpoczêcie na-
bo¿eñstw majowych i wiele innych.
Przez ca³e lata urz¹dza³em procesje

po rynku. Dziêki ¿yczliwoœci Urzê-
du Miasta procesje te pomaga³y
w pog³êbieniu naszej pobo¿noœci.
Nie wszyscy jednak parafianie byli
przekonani, ¿e jest to w³aœciwe miej-
sce. Równie¿ z bliskoœci koœcio³a
i rynku rodzi siê u nas brak parkin-
gu. Sugerowa³em, aby przy rewitali-
zacji rynku by³a mo¿liwoœæ na krót-
ki postój autobusu przywo¿¹cego
pielgrzymów. Tak jest przy w³oskich
sanktuariach. G³os mój jednak zosta³
bez odpowiedzi. Myœlê, ¿e z braku
miejsca.

Niezwyk³ym przekleñstwem bli-
skoœci koœcio³a z rynkiem jest obec-
ny remont. Patrz¹c z boku, na to co
siê dzieje w tym zakresie – œlimacze-
nie wykonywanych prac jest ¿enu-
j¹co nieodpowiedzialne. W czasie
najwiêkszego nasilenia pielgrzymów
i turystów oraz wielkich œwi¹t ko-
œcielnych, drogi wokó³ koœcio³a s¹
pozamykane. Taka niechlujnoœæ jest
¿enuj¹cym wyrazem niefrasobliwo-
œci wykonawców.

W odpowiedzi na nasz¹ proœbê
ks. Piotr odpisa³: Szczêœæ Bo¿e!

Panie Tadeuszu! Informujê, ¿e
zosta³a zarezerwowana dla Waszej
grupy Msza œw. w Bazylice œw. Pio-
tra w Grotach Watykañskich. Gior-
no (dzieñ): 19.05.2012 Orario (go-
dzina): 8.00 Luogo (miejsce): CAP-
PELLA POLACCA Fedeli (iloœæ
wiernych): 10 Celebrante (cele-

brans): Don Marcin Wolczko. Proszê
o punktualne przyjœcie do Bazyliki,
a Ksiêdza o podejœcie do zakrystii
i zg³oszenie obecnoœci  grupy. Pro-
szê o potwierdzenie otrzymania tej
wiadomoœci.

Nie by³o to to, czego chcieliœmy dla
naszych bliŸniaczek. Wiec napisali-
œmy ponownie:

Szczêœæ Bo¿e! Witam Ksiê¿e
Piotrze!

Dziêkujê za informacjê o zarezer-
wowaniu Mszy Œw. Domyœlam siê,
¿e nie ma mo¿liwoœci do³¹czenia siê
do Mszy Œw. sprawowanej przy gro-
bie B³ogos³awionego Ojca Œw. Jana
Paw³a II, na czym mi zale¿a³o, ze
wzglêdu na poruszaj¹c¹ siê na wóz-
ku inwalidzkim, niepe³nosprawn¹
Zuziê Czy bêdzie mo¿liwoœæ dosta-
nia siê do Grot Watykañskich razem
z wózkiem? Bo, o ile wiem, bezpo-
œrednio z Bazyliki to bêdzie trudne.
Gdyby by³a jednak mo¿liwoœæ do-
³¹czenia siê do Eucharystii sprawo-
wanej przy Grobie B³. Jana Paw³a II,
to by³bym bardzo wdziêczny, a to
za³atwi³oby jednoczeœnie problem
z wózkiem inwalidzkim.

Nasz upór zosta³ wynagrodzony.
Za kilka dni otrzyma³em odpowiedŸ.

Szanowny Panie Tadeuszu
W dniu 19 maja o godz. 8.00 bê-

dzie sprawowana Msza œw. pod prze-
wodnictwem ks. pra³ata Paw³a Ptasz-
nika z udzia³em bardzo du¿ej grupy
dzieci pierwszokomunijnych i ich ro-
dziców z naszej polskiej parafii
w Rzymie. Poniewa¿ jesteœcie nie-
wielk¹ grupk¹, mo¿ecie do³¹czyæ do
naszej grupy. Msza œw. oczywiœcie przy
grobie b³. JPII. Wasz¹ rezerwacjê prze-
ka¿emy jakiejœ innej polskiej grupie.

Serdecznie pozdrawiam Ks. Piotr
Tak wiêc spe³nia³o siê marzenie

Zuzi, bêdziemy na Eucharystii spra-
wowanej przy grobie B³ogos³awione-
go Jana Paw³a II. Po tym e-mailu
mogliœmy napisaæ do Zuzi i Majki
oraz ich babci Marioli. Witamy ser-
decznie! Organizacja pielgrzymki do
Rzymu w³aœciwie ukoñczona, otrzy-
ma³em potwierdzenie mo¿liwoœci na-
szego udzia³u we Mszy Œw. przy gro-
bie B³. Jana Paw³a II.

Maria i Tadeusz

Pozytywny fina³, bêdziemy na Mszy Œw. przy grobie

Pielgrzymka do £agiewnik
22 czerwca 2012 roku, jak co mie-

si¹c pojechaliœmy na pielgrzymkê
do £agiewnik. Tym razem, oprócz
ks. Infu³ata Jakuba Gila jecha³
z nami o. Eugeniusz,  karmeli ta
z Górki i dwaj klerycy ze S³owacji.

Ojciec Eugeniusz obchodzi³
w tym dniu 48 rocznicê œwieceñ ka-
p³añskich, obdarowa³ pielgrzymów
obrazkami z Litani¹ do b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II i relikwiami
œw. Siostry Faustyny. W piêknych
s³owach przybli¿y³ nam postaæ
œw. Siostry Faustyny.

Przed £agiewnikami pojechaliœmy
do koœcio³a Bonifratrów (dawniej
Trynitarzy) przy ul. Krakowskiej,
zosta³ on zaprojektowany w drugiej
po³owie XVIII wieku. Nasz¹ uwagê
zwróci³a iluzjonistyczna polichromia
sklepienia. Przedstawia ona scenê
wykupu jeñców z niewoli tureckiej
przez za³o¿yciela zakonu trynitarzy
œw. Jana z Mathy. W o³tarzu g³ów-
nym umieszczona jest ws³awiona cu-
dami statua Jezusa Nazareñskiego.


