Najœwiêtsza Matko Nieustaj¹cej Pomocy
Dziœ w³aœnie mija 47 lat, gdy po œlubie przyszliœmy tu przed Twój
œwiêty wizerunek i gor¹co prosiliœmy o opiekê nad naszym ¿yciem.
Matuchno, nigdy nas nie zawiod³aœ. Bylaœ z nami zawsze, pomaga³aœ, wzmacnia³aœ. U Ciebie zawszw znajdowa³am ukojenie i pocieszenie, choæ w ¿yciu róznie bywa³o.
Matuchno, brak mi s³ów, którymi moglabym wyraziæ moj¹ wdziêcznoœæ za
nieustann¹ opiekê i pomoc.
Z radoœci¹, do koñca mojego
¿ycia, bêd¹ wychwala³a Twoje imiê.
Wierna czcicielka

Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
14. N i e d z i e l a Z w y k³ a
Bo¿e, który by³eœ, który jesteœ i który przychodzisz,

Poprawki kosztów

da³eœ nam w osobie Ojca

pielgrzymkowych

Œwiêtego Jana Paw³a II nie-

1. W ostatnim numerze
Bazyliki pisa³em, ¿e koszt
pielgrzymki do Bochni
i Okulic – 23 lipca (wtorek)
bêdzie wynosi³ 30 z³. Poniewa¿ chêtni na ten wyjazd prosili mnie bym w Bochni za³atwi³ zwiedzanie kopalni soli –
podj¹³em siê tego zadania.
Bilet wstêpu do kopalni wynosi 30 z³. Ca³kowity koszt tej
pielgrzymki to 60 z³.

zliczone dary Twojej mi³oœci.
On uczy³ nas o Twoim mi³osiernym ojcostwie i pokazywa³ drogi ¿ycia w przyjaŸni z Twoim Synem. Chcemy
pamiêtaæ dziêki Janowi
Paw³owi II prost¹ m¹droœæ:
„Czas ucieka, wiecznoœæ

2. Nastêpna poprawka zwi¹zana jest z wyjazdem do Sandomierza, Kodnia i Lublina – 29 i 30 lipca (poniedzia³ek i wtorek). Nocleg w Kodniu wraz
z kolacj¹ i œniadaniem podwy¿szy³ cenê do 190 z³. Proszê przy zapisie
uwzglêdniæ te poprawki.
ks. Infu³at
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czeka.”
Gor¹co siê modlimy, ¿e
Twój S³uga Jan Pawe³ II
zostanie rych³o w³¹czony
w Poczet Œwiêtych.
Beata i Mariusz Fr¹czek
z dzieæmi

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PROROKA IZAJASZA:

PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

Iz 66, 10-14c

Ga 6, 14-18

Niech ca³a ziemia chwali swego Boga.

EWANGELIA: £k 10, 1-12. 17-20
Jezus wyznaczy³ jeszcze innych,
siedemdziesiêciu dwóch uczniów i
wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do
ka¿dego miasta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæ zamierza³. Powiedzia³ te¿ do nich: „¯niwo wprawdzie
wielkie, ale robotników ma³o; proœcie
wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo. IdŸcie, oto
was posy³am jak owce miêdzy wilki.
Nie noœcie z sob¹ trzosa ani torby, ani
sanda³ów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój
temu domowi”. Jeœli tam mieszka
cz³owiek godny pokoju, wasz pokój
spocznie na nim; jeœli nie, powróci
do was. W tym samym domu zostañcie, jedz¹c i pij¹c, co maj¹: bo zas³uguje robotnik na swoj¹ zap³atê. Nie
przechodŸcie z domu do domu. Jeœli
do jakiego miasta wejdziecie i
przyjm¹ was, jedzcie, co wam podadz¹; uzdrawiajcie chorych, którzy

tam s¹, i mówcie im: „Przybli¿y³o siê
do was królestwo Bo¿e”. „Lecz jeœli
do jakiego miasta wejdziecie, a nie
przyjm¹ was, wyjdŸcie na jego ulice
i powiedzcie: „Nawet proch, który z
waszego miasta przylgn¹³ nam do
nóg, strz¹samy wam. Wszak¿e to
wiedzcie, ¿e bliskie jest królestwo
Bo¿e”. Powiadam wam: Sodomie l¿ej
bêdzie w ów dzieñ ni¿ temu miastu”.
Wróci³o siedemdziesiêciu dwóch z
radoœci¹, mówi¹c: „Panie, przez
wzgl¹d na Twoje imiê nawet z³e duchy nam siê poddaj¹”. Wtedy rzek³
do nich: „Widzia³em szatana spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica. Oto
da³em wam w³adzê st¹pania po wê¿ach i skorpionach, i po ca³ej potêdze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego siê cieszcie, ¿e duchy siê wam poddaj¹, lecz
cieszcie siê, ¿e wasze imiona zapisane s¹ w niebie”.
Oto s³owo Pañskie

Piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê
Zapisy na piesz¹ pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê od godz. 18.00 do
19.00 - od dzisiejszej niedzieli do
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pi¹tku przy Bazylice.

oraz dziêkuje za s³owa i czyny, którymi dotkn¹³ ich serc wzywaj¹c do
œwiêtoœci, szczególnie za powtarzane z uporem s³owa „nie lêkajcie siê”.
M³odzie¿ prosi o duchowe wsparcie
na krêtej drodze ¿ycia i o ³askê w³aœciwego rozeznania i przygotowania
serca na oddanie siê Jezusowi, o przewodnictwo w doros³ym ¿yciu i o ³askê
i pomoc w znalezieniu kogoœ, by po
Bo¿emu budowaæ wspólne szczêœcie.
Serca osób dotykaj¹cych miejsc
zwi¹zanych z dzieciñstwem i prostot¹
¿ycia b³. Jana Paw³a II wype³niaj¹ siê
szczególn¹ wdziêcznoœci¹ i radoœci¹
z faktu, ¿e przysz³o nam ¿yæ w tym
samym czasie i ¿e mogliœmy kroczyæ
Jego œcie¿kami, ¿e dziêki Niemu
mo¿emy byæ bli¿ej Boga i doœwiadczaæ ducha mi³oœci i solidarnoœci, którego tchn¹³ w nasz naród i ca³y œwiat.
Ci¹gle na nowo s³yszymy, miej
w opiece nasz¹ Ojczyznê, aby wytrwa³a przy Bogu w trudnoœciach
i przeciwnoœciach.
Wyra¿amy równie¿ na ró¿ne sposoby nasz¹ mi³oœæ i wdziêcznoœæ za
obecnoœæ b³. Jana Paw³a poœród nas
i za skierowane do nas nauczanie,
z którego wci¹¿ czerpiemy ³askê wiary. Ojcze Œwiêty, brakuje nam Ciebie,
ale nadal czujemy Twoj¹ obecnoœæ.
Pokolenia po nas bêd¹ nam zazdroœciæ, ¿e „byliœmy z Tob¹”. Dziêkujemy, ¿e odmieni³eœ nasze ¿ycie i losy
œwiata. Dziêkujemy, ¿e by³eœ, ¿e jesteœ z nami na zawsze. ProwadŸ swoj¹
owczarniê do nieba.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Jego serce ukszta³towane w pobli¿u miejsca szczególnie umi³owanego przez Jezusa mi³osiernego i nieustannie zanurzone w mi³osiernym
Ojcu, wyprasza Mi³osierdzie Bo¿e
i ³askê zbawienia dla dusz. Ogarnia
nieustannie swoja modlitw¹ i opiek¹
grzeszników zmagaj¹cych siê ze
swoj¹ s³aboœci¹ oraz dzieci, sieroty
i opuszczonych, wspiera ludzi starszych i samotnych, a tak¿e staje siê
dobrym Samarytaninem dla cierpi¹cych i przeœladowanych. Przybywaj¹cy do Wadowic, czêsto po drodze
do £agiewnik, dziêkuj¹ Ojcu Przedwiecznemu za dar b³. Jana Paw³a II,
który rozszerzy³ Bo¿e Mi³osierdzie
na ca³y œwiat.
Przybysze z najdalszych zak¹tków
ziemi przypominaj¹ nam o wielkim
trudzie pielgrzymim Misjonarza
wszystkich narodów i G³osiciela
Nowej Ewangelizacji pokazuj¹c, ¿e
dla cywilizacji mi³oœci nie ma granic,
ani barier jêzykowych czy kulturowych. Zakochany w krzy¿u Chrystusa Uczestnik Jego cierpieñ sprawowa³ Ofiarê na o³tarzach œwiata i przemawia³ jêzykiem mi³oœci zrozumia³am na ca³ym œwiecie i pojmowanym
tym bardziej im bardziej ³¹czymy
swoje zmagania z niewinnym cierpieniem Chrystusa.
Wielu m³odych ludzi znalaz³o w b³.
Janie Pawle przyjaciela i wymagaj¹cego wychowawcê, zawdziêcza Mu
poznanie prawd wiary i sensu ¿ycia
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S. Benedykta Mazur, nazaretanka

Intencje mszalne

Czwartek 11 lipca
6.00 Œp. Marianna B¹k
8.00 O zdrowie dla Bogumi³y i b³og. w rodzinie
18.00 Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Barbara P³uska

Poniedzia³ek 08 lipca
6.00 Œp. Barbara P³uska
8.00 Œp. Boles³aw £aziñski
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Magdaleny
Pi¹tek 12 lipca
i Marka i o szczêœliwy przebieg operacji
6.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Tadeusz Wêgrzyn
8.00 Œp. Waleria Surzyn
18.00 Œp. Anna Mleczko
Wtorek 09 lipca
Œp. Zofia Iwiñska - 6 r.œm.
6.00 Œp. Stanis³aw Wójciak

W int. Sylwii z Bratys³awy
Dziêkczynna za otrzymane ³aski, z proœb¹ Sobota 13 lipca
o zdrowie, b³. Bo¿e i wstawiennictwo MB 6.00 Œp. Maria Pasternak
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty
Nieustaj¹cej Pomocy dla syna
Zbigniewa Bañdury
18.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii,
00
18.
Œp. Maria Pasternak
o b³. Bo¿e dla Rodziców Katarzyny
Œp. Barbara P³uska
i £ukasza oraz dla Amelii
Œp. Izabela Ceremuga - 2 r.œm.
Œroda 10 lipca
6.00 Œp. Jacenty Laskowski - 34 r.œm.
Niedziela 14 lipca
i ¿ona Kazimiera
6.00 Œp. Jerzy Warcho³ - 1 r.œm.
8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
7.30 Œp. Józef Seremet - 26 r.œm., syn Jaros³aw
18.00 W intencjach nowennowych
O b³. Bo¿e i opiekê Maryi
Za zmar³ych:
00
9.
Œp. Maria i Jakub Rybski
Œp. Boles³aw £aziñski
9.00 Roków: O b³. Bo¿e dla Igora w 3 r. ur.
Œp. Józef Rajda
10.30 Œp. Józef Puc - 4 r.œm.
Œp. Helena Koryga - 69 r. ur.
Za Parafian
Œp. Kazimiera Bizoñ
00
12.
Roczki
Œp. Krzysztof Trzpiot
00
19.
Œp. Stefan Drabczyk - 40 r.œm. i rodz.
Œp. Danuta Góra
Helena i Stefan
Œp. Maria Kruk
8.00

Œwiêci tego tygodnia:
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w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Jana
z Dukli, prezbitera, w czwartek –
Œwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika, w sobotê –
wspomnienie œwiêtych pustelników
Andrzeja Œwierada i Benedykta.

14. Niedziela Zwyk³a - 07 lipca 2013
1. Przypominamy, ¿e
w okresie wakacji w niedziele i œwiêta nie ma
mszy œw. o godz. 13.30,
natomiast w tygodniu
msze œw. o godz. 6.00,
8.00 i 18.00. Dy¿ur ksiêdza w kancelarii w tym okresie: w poniedzia³ek, œrodê, pi¹tek w godz. od 9.00 do
10.00 oraz od 16.30 do 17.30.

5. Zapraszamy na pielgrzymki: Bochnia Okulice
23 lipca /wtorek/ godz. 7.00.
Koszt 60 z³.
£agiewniki wraz z klasztorem ¿eñskim 26 lipca /pi¹tek/, godz.
13.00. Koszt 20 z³.
Sandomierz, Kodeñ, Lublin 29 i 30
lipca /poniedzia³ek i wtorek/, godz.
4.00. Koszt 190 z³.

2. W czwartek 11 lipca w ramach
radosnych czwartków organizujemy
dla dzieci wycieczkê do Krakowa.
Wyjazd o godz. 8.00 z placu ko³o Rejonowego Urzêdu Pracy przy ul. Mickiewicza. Koszt wycieczki 5 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie nale¿y podaæ imiê i nazwisko,
adres oraz PESEL.

6. Wyjazd na koloniê do Sopotu
w sobotê 13 lipca. Zbiórka na dworcu autobusowym PKS w Wadowicach o godz. 19.45.
7. Codziennie na mszach œw. modlimy siê o szczêœliwe prze¿ycie kolonii, obozów jak i urlopów. Zechciejmy podczas dni wolnych od pracy
tym bardziej przybli¿yæ siê do Boga
i cz³owieka, a tak¿e do przyrody.
Przypominamy dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym o obowi¹zku uczestniczenia w niedzielnej mszy œw., o codziennej modlitwie. Uczulamy dzieci i m³odzie¿ na niebezpieczeñstwa
gro¿¹ce ich zdrowiu i ¿yciu.

3. XXVIII Piesza Pielgrzymka
z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy
w przysz³¹ niedzielê. Zapraszamy
wszystkich na mszê œw. o godz. 7.30,
któr¹ bêdzie celebrowa³ ks. bp Grzegorz Ryœ. Zapisy na pielgrzymkê od
dzisiejszej niedzieli do pi¹tku
w Domu Katolickim w godzinach od
18.00 – 19.00.

8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty po¿egnaliœmy œp. Helenê
Gêbala. Wieczny odpoczynek racz
jej daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj jej œwieci.

4. We wtorek 16 lipca Ojcowie Karmelici z Górki zapraszaj¹ na godz.
18.00 na uroczystoœci odpustowe ku
czci Matki Bo¿ej Szkaplerznej.

ks. Proboszcz
-3-

To j u ¿

z górki

Dzieñ Jubileuszu to czas uœwiadomienia sobie, jak szybko mija ¿ycie,
jak szybko mija czas. To równie¿
zmierzenie siê z tward¹ prawd¹, ¿e
za rok, za dzieñ, za chwilê, mo¿e –
razem nie bêdzie nas.
Wnikliwi obserwator ludzkiego
bytowania ks. poeta Jan Twardowski w jednym z wierszy pisze, ¿e z³oty jubileusz jest generaln¹ prób¹
przed pogrzebem. Trudno zaprzeczyæ tej twardej rzeczywistoœci. Im
wiêcej lat, tym wiêksza mo¿liwoœæ
chorób. Ka¿dy materia³ siê zu¿ywa,
równie¿ organizm ludzki podlega
zniszczeniu. Choroba, niedo³êstwo,
uzale¿nienie od innych, a w koñcu
œmieræ to ogromne wyzwania.
W uroczystoœæ z³otego jubileuszu Jubilat otrzymuj¹c Krzy¿ s³yszy s³owa:
„Przyjmij Krzy¿ Chrystusa, znak
Jego zwyciêstwa. Bóg, który ciê prowadzi od czasu m³odoœci i w podesz³ym wieku ciebie nie opuœci. Wpatrzony w Krzy¿ Zbawiciela d¹¿ wytrwale do wyznaczonego kresu, którym jest Jezus Chrystus”. M¹droœæ Pisma œw. w Psalmie 90 poucza: „Miar¹
naszych lat jest lat 70, lub gdy jesteœmy mocni 80, a wiêkszoœæ z nich to
trud i marnoœæ: bo szybko mijaj¹, my
zaœ odlatujemy”. Z³oty jubileusz kap³añski, czy tez ma³¿eñski obchodzi
siê zazwyczaj powy¿ej lat 70. Ilu¿ to
ludzi nie do¿ywa tego wieku. Wielk¹
Bo¿¹ ³ask¹ jest œwiadome i w jako
takim zdrowiu prze¿ywanie 50 lat
kap³añstwa czy ma³¿eñstwa.
-4-

Dziel¹c siê eschatologicznymi refleksjami – wielu czytelników pomyœli, o czym to ksi¹dz pisze. O takich
„smutnych sprawach” nie ma co
wspominaæ. Przy jubileuszach powtarza siê ¿yczliwe, choæ bardzo
wyœwiechtane s³owa: jak dobrze
wygl¹dasz, nie starzejesz siê, jesteœ
bardzo ¿ywotny.
W tym kontekœcie nale¿y przytoczyæ s³owa Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II umieszczone w liœcie do
ludzi w podesz³ym wieku: „Sam posuniêty w latach odczuwam potrzebê nawi¹zania dialogu z wami. Czyniê to dziêkuj¹c Bogu za dary i dobrodziejstwa, jakie udzieli³ mi obficie a¿ do tej chwili”.
Henryk Sienkiewicz powieœæ Quo
vadis, za któr¹ otrzyma³ nagrodê
Nobla, tak koñczy: „I tak min¹³ Nero,
jak mija wicher, burza, po¿ar, wojna
lub mór, a bazylika Piotra panuje
dot¹d z wy¿yn watykañskich miastu
i œwiatu”. I tak minie ks. Jakub Gil.
Jak szybko mija czas. Górale œpiewaj¹: „Byli ch³opcy byli, ale siê minêli. I my siê miniemy, po malutkiej
chwili”. Takie te¿ jest drugie oblicze
z³otego jubileuszu.
ks. Infu³at

Nieustannie zanurzony w modlitwie, módl siê za nami!
Kiedy wnikamy g³êbiej
w poszczególne wezwania litanii do b³ogos³awionego Jana Paw³a II szczególnie uderza nas prawdziwoœæ wszystkich zawartych w niej okreœleñ.
On rzeczywiœcie taki by³:
zanurzony w Ojcu, bogatym w mi³osierdzie, zjednoczony z Chrystusem,
Odkupicielem cz³owieka,
nape³niony
Duchem
Œwiêtym, ca³kowicie oddany Maryi.
Poszczególne wezwania precyzyjnie
opisuj¹ Jego osobê i wszelkie dzia³ania podejmowane dla dobra Koœcio³a, ka¿dego cz³owieka i wspó³czesnego œwiata.
Ws³uchuj¹c siê w modlitwy pielgrzymów przybywaj¹cych do Wadowic, zanoszone przez wstawiennictwo b³. Jana Paw³a ³atwo zauwa¿ymy, ¿e niektóre wezwania litanii s¹
szczególnie aktualne i ¿ywe.
Prosz¹c: „B³ogos³awiony Janie
Pawle, módl siê za nami” czynimy
to z autentyczn¹ wiar¹ i g³êbokim
przekonaniem, ¿e to wstawiennictwo
jest szczególnie skuteczne. Mamy
przecie¿ dowody na to, ¿e za ¿ycia
nasz umi³owany Ojciec Œwiêty nieustannie siê modli³. Jak mówi¹ osoby pozostaj¹ce w szczególnej Jego
bliskoœci by³ nieustannie zanurzony
w modlitwie. Poleca³ te¿ Bogu
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wszystkie intencje, o modlitwê w których by³ stale
proszony, a pragnienia te
zazwyczaj szybko stawa³y
siê rzeczywistoœci¹.
Jako œwiadek wiary, nadziei i mi³oœci jest dla pielgrzymuj¹cych do Wadowic
szczególn¹ inspiracj¹ do
szukania „tego, co w górze”
i proszenia o dar wiary,
przewodnictwo na drogach
¿ycia oraz pomoc w stawaniu siê lepszym cz³owiekiem. Prze¿ywaj¹c pobyt w tym miejscu, które
dla wielu przybywaj¹cych ma duszê
dobroci serca i bliskoœci b³. Jana Paw³a, prosimy o przemianê tego co trudne w naszym ¿yciu w ogniu Bo¿ej
mi³oœci i mi³osierdzia.
Szczególnie du¿o modlitw czyni
b³ogos³awionego Jana Paw³a II wyj¹tkowo zapracowanym Patronem
rodzin chrzeœcijañskich, umocnieniem ma³¿onków i obroñc¹ œwiêtoœci ¿ycia, a wrêcz niestrudzonego orêdownika w trudnych sprawach dotycz¹cych macierzyñstwa i ojcostwa.
Pielgrzymi z wiar¹ wo³aj¹ do niego,
ratuj ma³¿eñstwa i rodziny dotkniête
egoizmem i konsumpcjonizmem.
Zawierzaj¹c swoje rodziny dziêkuj¹ za opiekê i wyproszone ³aski:
upragnionego potomstwa, dar wiary, na wróc eni a, z god ê i mi³o œæ
w rodzinach.
(ci¹g dalszy na str. 7)

