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Syna Jana Paw³a II”,
najbli¿szego wspó³pracownika i s³ugê, na terenie
Solvay’u, gdzie przed laty
pracowa³ Karol Wojty³a,
powstaje Centrum ¯ywej Pamiêci.
Ks. Biskup dziêkuje Bogu, ¿e wybra³
to ³agiewnickie wzgórze na miejsce objawienia swojego mi³osierdzia i rozwijaj¹cy siê kult Jana Paw³a II. Przed dwoma laty Jan Pawe³ II w relikwiach krwi
symbolicznie powróci³ do „swojego
Krakowa”.
To wa¿ne miejsce dla pobo¿nego,
wspó³czesnego cz³owieka. Trwanie
w mi³oœci Chrystusa polega na zachowaniu Jego
przykazañ.
Mi³oœæ
Boga i bliŸniego s¹ nieroz³¹czne. To Chrystus
powierzy³ Im (Kap³anom) w 1963 roku troskê o Koœció³
i jego now¹ Ewangelizacjê u progu
3-ciego Tysi¹clecia. Przez 50 lat wiele siê zmieni³o, ale pozosta³a mi³oœæ
do Chrystusa i Jego Koœcio³a.
Po uroczystoœciach wierni mogli zobaczyæ wnêtrze nowego koœcio³a,
wystawê w muzeum, a tak¿e jeszcze
raz zobaczyæ z bliska samochody,
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którymi podró¿owa³ Jan Pawe³ II. Na
placu przed sanktuarium zorganizowano te¿ piknik rodzinny.
Na „Bia³e Morza” poza Episkopatem
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15. N i e d z i e l a Z w y k³ a
Modlitwa do
Ducha Œwiêtego
za pielgrzymów

Polski przyby³o bardzo wielu goœci,
tak¿e z zagranicy, przedstawiciele w³adzy, liczne pielgrzymki, wielu w strojach regionalnych, przedstawiciele
wielu œrodowisk.
Dziêki ks. infu³atowi Jakubowi Gilowi, Z³otemu Jubilatowi, z Wadowic te¿
pojecha³a ma³a, 9-osobowa, grupka pielgrzymów.
Rozalia Borkowska
Do u¿ytku parafialnego
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Duchu Œwiêty, Duchu M¹droœci,
prowadŸ pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Œwiat³oœci,
oœwiecaj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Czystoœci,
uœwiêcaj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Mocy,
wspieraj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Bo¿y
spraw, by pielgrzymi o¿ywieni
i umocnieni Twoj¹ ³ask¹, nieœli s³owo prawdy i b³ogos³awieñstwo pokoju na ca³y œwiat.
Niech ogieñ œwiêtej mi³oœci rozpala ich serca, by w p³omieniach tej
mi³oœci oczyszczali
i uœwiêcali dusze. Duchu Œwiêty,
powierzamy Ci serca pielgrzymów;
Ukszta³tuj je na wzór Najœwiêtszych
Serc Jezusa i Maryi. Amen.

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
POWTÓRZONEGO PRAWA:

PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:

Pwt 30, 10-14
Prawo Bo¿e nie przekracza ludzkich mo¿liwoœci

Kol 1, 15-20
Wszystko zosta³o stworzone przez Chrystusa
i dla Niego

O¿yje serce szukaj¹cych Boga.

EWANGELIA: £k 10, 25-37

Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie

Powsta³ jakiœ uczony w Prawie
i wystawiaj¹c Jezusa na próbê, zapyta³: «Nauczycielu, co mam czyniæ,
aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?» Jezus
mu odpowiedzia³: «Co jest napisane
w Prawie? Jak czytasz?» On rzek³:
«Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys³em; a swego bliŸniego jak
siebie samego». Jezus rzek³ do niego: «Dobrzeœ odpowiedzia³. To czyñ,
a bêdziesz ¿y³». Lecz on, chc¹c siê
usprawiedliwiæ, zapyta³ Jezusa:
„A kto jest moim bliŸnim?” Jezus, nawi¹zuj¹c do tego, rzek³: «Pewien
cz³owiek schodzi³ z Jerozolimy do Jerycha i wpad³ w rêce zbójców. Ci nie
tylko ¿e go obdarli, lecz jeszcze rany
mu zadali i zostawiwszy na pó³ umar³ego, odeszli. Przypadkiem przecho-

dzi³ t¹ drog¹ pewien kap³an; zobaczy³
go i min¹³. Tak samo lewita, gdy przyszed³ na to miejsce i zobaczy³ go,
min¹³. Pewien zaœ Samarytanin, bêd¹c w podró¿y, przechodzi³ równie¿
obok niego. Gdy go zobaczy³, wzruszy³ siê g³êboko: podszed³ do niego
i opatrzy³ mu rany, zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem wsadzi³ go na
swoje bydlê, zawióz³ do gospody
i pielêgnowa³ go. Nastêpnego zaœ
dnia wyj¹³ dwa denary, da³ gospodarzowi i rzek³: „Miej o nim staranie,
a jeœli co wiêcej wydasz, ja oddam
tobie, gdy bêdê wraca³”. Który¿ z tych
trzech okaza³ siê, wed³ug twego zdania, bliŸnim tego, który wpad³ w rêce
zbójców?” On odpowiedzia³: „Ten,
który mu okaza³ mi³osierdzie”. Jezus
mu rzek³: „IdŸ, i ty czyñ podobnie”.
Oto s³owo Pañskie
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Szkaplerz, znak przynale¿noœci do
Maryi. Szczêœliwa, ¿e syn jest w niebie, ale biedna, ¿e go nie ma tutaj.
W tej tajemnicy polecamy dzieci chore od urodzenia.
Pani Maria spotyka siê z bied¹ niemal codziennie. Ró¿na jest to bieda,
ale najczêœciej to bieda samotnoœci.
Samotnoœæ ludzi maj¹cych rodziny,
którzy zostali pozostawieni sami sobie. Bardzo czêsto w blokach s¹siedzi nawet nie wiedz¹, ¿e obok, za
œcian¹ jest ktoœ sam, czêsto chory,
potrzebuj¹cy pomocy. Powinniœmy
wiedzieæ jak im dyskretnie pomóc.
Pani Stanis³awa przez 11 lat udziela³a siê w Zespole Charytatywnym.
Du¿o zaobserwowa³a. Niektórzy ludzie przychodzili do Punktu, aby
móc porozmawiaæ, wy¿aliæ siê. Dla
cierpi¹cego kontakt z drug¹ osob¹
jest wielk¹ ulg¹. Ludzie chorzy, starsi
bardzo sobie cenili pamiêæ ze strony

N owy

parafii, to, ¿e nie s¹ pozostawieni
sami sobie, ¿e dostali kartkê z ¿yczeniami od ksiêdza proboszcza, ¿e o
nich pamiêta. Modlimy siê za tych,
którzy s¹ niezaradni ¿yciowo, samotni, chorzy, aby wokó³ nich nast¹pi³a
przemiana, byœmy nie zapominali.
Nasz ró¿aniec to tak¿e modlitwa,
dziêkczynienie za pó³ wieku w s³u¿bie Chrystusowi naszego Przewodnika ks. infu³ata Jakuba Gila.
Rozalia Borkowska

koœció³ na Bia³ych Morzach

W niedzielê 23 czerwca 2013 r.
w Centrum Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê” zosta³ poœwiêcony koœció³ b³. Jana Paw³a II. Uroczystoœæ
zosta³a po³¹czona z jubileuszem 50lecia kap³añstwa ks. kard. Stanis³awa Dziwisza. Jak powiedzia³ ks.
Kardyna³: „To ho³d z³o¿ony Janowi
Paw³owi II, podjêcie Jego myœli,
wyraz wdziêcznoœci Bogu, z³o¿ony
za wyj¹tkowego Syna narodu polskiego. To miejsce spotkañ z osob¹
Jana Paw³a II, z Jego duchem, myœl¹
i œwiêtoœci¹, aby przekazaæ nastêpnym pokoleniom”.
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Wzruszaj¹c¹ homiliê wyg³osi³ te¿
z³oty Jubilat – ks. bp Tadeusz Rakoczy, przekazuj¹c ¿yczenia wszystkim
Kap³anom Jubilatom, skierowan¹ do
wszystkich, którzy siê tu wzajemnie
modl¹. Z wielkim sentymentem wspomina³ lata seminaryjne, kiedy to wyk³adowc¹ by³ ks. Karol Wojty³a, dla
którego m³odzi byli zawsze najwa¿niejsi. To m³odzi s¹ nadziej¹ Koœcio³a i spo³eczeñstwa, s¹ obietnic¹ jutra.
Wspomina przyjaŸñ z ks. Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem. To z inicjatywy ks. Kardyna³a „duchowego
(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne
Poniedzia³ek 15 lipca
6.00 Œp. Barbara P³uska
8.00 Œp. Anna Mleczko
18.00 Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Stanis³aw Wójciak
Wtorek 16 lipca
6.00 Œp. Anna Mleczko
8.00 Œp. Barbara P³uska
18.00 Œp. Jan Gawron
Œp. Stanis³aw Wójciak
Œroda 17 lipca
6.00 Œp. Wiktoria i Stanis³aw Szczygie³
8.00 Œp. Jacenty Laskowski, Józef Wieja
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Józef Rajda
Œp. Edward Knapik
Œp. Helena Koryga - 69 r. ur.
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Danuta Góra
Œp. Maria Kruk
Œp. W³adys³awa i Tadeusz Œmieszek
Œp. Helena Gêbala
Œp. Marianna P³ywacz

Czwartek 18 lipca
6.00 Œp. Stanis³aw Wójciak
8.00 Œp. Anna Mleczko
18.00 Œp. Barbara P³uska
Dziêkczynno-b³agalna dla Zofii w 80. r. ur.
i w intencji Œp. Tadeusza Paj¹k w 35 r.œm.
Pi¹tek 19 lipca
6.00 Œp. Za zmar³ych z rodz. Wajdzik, Mrowiec, Zaj¹c
8.00 Œp. Piotr WoŸniak, ¿ona Bronis³awa, syn
Stanis³aw i jego ¿ona Stefania
18.00 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
Œp. W³adys³aw i Zofia Karelus, Jan
i Bronis³awa Spisak
Sobota 20 lipca
6.00 O ³askê zdrowia dla Marii
8.00 Œp. Czes³aw i Stefania Gracjasz
18.00 Œp. Andrzej Kumola
Œp. ks. Czes³aw Adamaszek
Niedziela 21 lipca
6.00 Za Parafian
7.30 Œp.Jadwiga Sikora - 5 r.œm., Anna i Jakub Madej
Œp. Irena Fr¹czek
9.00 Œp. Stanis³aw Dudek - 35 r.œm., syn Janusz 26 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Franciszek B¹k
10.30 Chrzty
12.00 O zdrowie i obfitoœæ ³ask Bo¿ych na dalsze
lata dla ks. inf. Jakuba Gila
19.00 Œp. Eugeniusz i Wanda Gwizdalscy - 16 r.œm.
oraz za zmar³ych z rodz. Kornaszewskich

(ci¹g dalszy ze str. 5)

g³ej. Podkreœla, ¿e to przez Karola
Wojty³ê Wadowice sta³y siê niezwyk³ym symbolem w œwiecie, niezwyk³ym Sanktuarium, w którym rozpocz¹³ sw¹ drogê do nieba. Poprzez
modlitwy 16-go dnia miesi¹ca ³¹czy
nas modlitwa do Matki Najœwiêtszej.
Bazylika wadowicka i jasnogórska
stanê³y bli¿ej siebie, a ks. Infu³at po-6-

maga w nas rozwijaæ coraz ¿arliwszy kult
do b³og. Jana Paw³a II.
Wracaj¹c odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma, w którym mówimy o ubóstwie,
jego przyczynach i formach pomocy.
Sk³adamy œwiadectwa.
Pani Barbara, której niepe³nosprawny
syn zmar³ kilka miesiêcy temu, daje œwiadectwo o ¿yciu syna, jego mi³oœci do
Matki Najœwiêtszej, zawsze nosz¹cego

15. Niedziela Zwyk³a - 14 lipca 2013
1. Ojcowie Karmelici z Górki zapraszaj¹ we wtorek na godz. 18.00 na uroczystoœci odpustowe ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel.
W tym dniu przypada druga rocznica
œmierci bpa Albina Ma³ysiaka.

stolski w Polsce Abp Celestino Migliore. Po po³udniu zapraszamy na
„Rio w Wadowicach” – festyn organizowany przez stypendystów.
W tym dniu Mszê œw. chrzcieln¹
odprawimy wyj¹tkowo o godz.
10.30. Katecheza dla rodziców
i chrzestnych w pi¹tek o godz. 18.30.

2. W ramach radosnego czwartku
zapraszamy dzieci na wycieczkê do
Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
Wyjazd o godz. 8.00 z placu ko³o
Rejonowego Urzêdu Pracy przy
ul. Mickiewicza. Koszt 10 z³. Zapisy
w kancelarii parafialnej. Przy zapisie
nale¿y podaæ imiê i nazwisko, adres
oraz PESEL.

6. 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, 30
lipca /poniedzia³ek, wtorek/, godz.
4.00. Koszt 190 z³.

3. W pi¹tek 19 lipca po po³udniu,
po przebytych trudach, powitamy
w naszym mieœcie pielgrzymów
XXVIII pieszej pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Wszyscy, którzy chcieliby wyjechaæ do Czêstochowy na powitanie pielgrzymów mog¹ zapisaæ siê w
sklepie z dewocjonaliami za Bazylik¹. Wyjazd o godz. 7.30 z dworca
PKS Wadowice.

7. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a, we
wtorek – wspomnienie Najœw. Maryi
Panny z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej), w sobotê – wspomnienie b³.
Czes³awa, prezbitera. ks. Proboszcz

4. Msza œw. z poœwiêceniem pojazdów zostanie odprawiona 25 lipca
o godz. 18.00.
5. Od pi¹tku bêdziemy goœciæ
w naszym mieœcie stypendystów
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. W nastêpn¹ niedzielê o godz.
12.00 zostanie odprawiona na rynku Msza œw. z ich udzia³em, któr¹
bêdzie celebrowa³ Nuncjusz Apo-
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Tegoroczna wiosna by³a zimna
i deszczowa. Zw³aszcza druga polowa maja i pierwsza czerwca obfitowa³y w ulewy, a tak¿e w niezwyk³e
wichury. Ulewne deszcze spowodowa³y ogromne zniszczenia zw³aszcza
w Niemczech i Czechach. Da³y siê
tak¿e we znaki w po³udniowej Polsce. Powodzie zalewa³y domy, zamula³y uprawne pola. Dobytek ca³ego
¿ycia ulega³ w ci¹gu kilku minut
zniszczeniu. Z ogromnym bólem obserwowa³em telewizyjne obrazy spustoszenia. Uzbrojony w wynalazki
techniczne wspó³czesny cz³owiek
nie zdo³a³ siê obroniæ przed kataklizmami natury. W tamtych dniach
przychodzi³y mi na myœl bunczuczne pogl¹dy, ¿e cz³owiek dziêki
ogromnemu postêpowi nauki ma nieograniczone mo¿liwoœci. Potrafi
ujarzmiæ przyrodê. Zapanowaæ nad
jej wybrykami. Ze smutkiem patrzy³em na bezsilnoœæ ludzi zmagaj¹cych
siê z nieopanowanym ¿ywio³em.

Coraz czêœciej s³yszy siê s³owa, ¿e
cz³owiek jest kowalem w³asnego
losu. W sukurs temu zdaniu przychodz¹ inne powiedzenie: „Jak sobie poœcielisz, tak siê wyœpisz”. Sam
kszta³tuje swój los. Sam sobie œcieli.
Jak¿e w obliczu niszczycielskich
¿ywio³ów powy¿sze zdania s¹ fa³szywe. Na pewno sam cz³owiek nie
da rady. Potrzebna jest mu pomoc
innych. Ogl¹daliœmy reporta¿ z niezwyk³ej solidarnej pracy Wêgrów,
którzy solidarnie bronili miasto przed
zalewem. Solidarnie go obronili.
Ka¿dy cz³owiek w budowaniu swego szczêœliwego domu potrzebuje
pomocy drugiego cz³owieka, ale tak¿e potrzebne jest mu b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Dawniej, czêsto powtarza³o siê zdanie: „Bez Boga, ani do
proga”. Uczeñ, na pierwszej stronie
zeszytu, pisa³ ufne zdanie: „W imiê
Bo¿e”. Rolnik wyje¿d¿aj¹cy koñmi
na wiosnê, aby uprawiaæ swoje zagony – czyni³ przed wyjazdem znak
krzy¿a i sam siê modli³. Cz³owiek
pracuj¹cy na roli jest bardzo uzale¿niony od pogody. Doœwiadcza na
codzieñ mi³osiernej Bo¿ej opieki.
Wie, ¿e nawet najwiêkszy trud ludzki, jeœli nie bêdzie pob³ogos³awiony
przez Boga – nie przyniesie spodziewanych owoców.
Naszemu technicznemu pokoleniu
brakuje œwiadomoœci wi¹zania trudu
pracy z Bo¿¹ opiek¹. Dawniejszemu,
agrarnemu spo³eczeñstwu ³atwiej
by³o na codzieñ przezywaæ tê zale¿noœæ. Widzieli spustoszenia spowodowane przez powodzie i wichury.
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Pamiêtam z dzieciñstwa, ¿e w koœciele na wiosnê by³y czêsto modlitwy o pogodê. Na œw. Marka,
a zw³aszcza podczas tzw. Dni Krzy¿owych przed Wniebowst¹pieniem,
odbywa³y siê procesje pokutne do
kapliczek, które znajdowa³y siê
w polach. W nabo¿eñstwach tych
bra³o udzia³ du¿o ludzi. Równie¿
by³y zamawiane, zw³aszcza przez
ró¿e ró¿añcowe, msze œw. o pogodê. W œwi¹tyni czêsto s³ysza³em
pieœñ: „Królu Bo¿e, Abrahama”. Te
zewnêtrzne znaki pobo¿noœci œwiadczy³y o g³êbokiej wierze w Opatrznoœæ Bo¿¹, tak katolików œwieckich
jak kap³anów. Bóg rz¹dzi œwiatem.
Jest Panem burz i wichrów. On w³ada b³yskawicami i piorunami. Modlitwy te wyra¿a³y synowsk¹ zale¿noœæ
od Ojca niebieskiego.

Wspó³czesne czasy skuteczne ruguj¹ te religijn¹ œwiadomoœæ. Cz³owiek przestaje wierzyæ w si³ê modlitwy, w moc mszy œw., a ca³¹ ufnoœæ
pok³ada w swoje m¹droœci, pracowitoœci oraz w bogactwie urz¹dzeñ technicznych. Wdziera siê pokusa w œwiadomoœæ cz³owieka, ¿e Bóg nie rz¹dzi
ju¿ œwiatem, bo Go po prostu nie ma.
To jest myœlenie ateistyczne, czyli bezbo¿ne patrzenie i prze¿ywanie dzie³
œwiata, w którym przysz³o ¿yæ.
Toczy siê wielki bój w ludzkich duszach pomiêdzy uznaniem swej zale¿noœci od kochaj¹cego Boga, który ma do mnie prawo, a tymi którzy
uwa¿aj¹, ¿e trzeba siê wyzwoliæ z takiego „œredniowiecznego myœlenia”.
W naszej spo³ecznoœci wadowickiej, w rodzinach ziemi Ojca Œwiêtego te¿ ta pokusa dotyka mieszkañców. Niech b³og. Jan Pawe³ II, Najwiêkszy Rodak, wyprasza nam ³askê
religijnego myœlenia.
ks. Infu³at

Do Maryi wszyscy wraz!

najdalej odsuwamy to nasze wieczne
zamieszkanie. Nie chcemy mówiæ
o ¿yciu wiecznym, do którego jesteœmy przeznaczeni. Bóg wyznaczy³
ka¿demu z nas drogê. Pos³a³ nam
Ducha œw., który wype³nia nas m¹droœci¹ i uczy modlitwy. Dbajmy
o to, by w naszych sercach rozwija³a
siê pobo¿noœæ do Maryi, a Chrystus
obdarza³ nas ³ask¹ wiary.
Dziœ te¿ Pielgrzymi apelowi dziêkuj¹ Bogu i Maryi za 50 lat kap³añstwa ks. infu³ata Jakuba Gila. W imieniu Stró¿ów Jasnej Góry wita nas serdecznie o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan ¯o³nierzy Niepodle-

Dzieñ Apelu 16 czerwca br to data
szczególna. Tego dnia w 1999 roku
prze¿ywaliœmy sentymentalne spotkanie Jana Paw³a II z mieszkañcami
ziemi wadowickiej.
Ró¿aniec odmawiamy we wszystkich intencjach, które w sercach wieziemy. Rozwa¿ania tajemnic prowadzi ks. Infu³at. Gdyby nie by³o cudu
Zmartwychwstania, to historia Jezusa nie by³aby ¿ywa. Jezus ¿ywy jest
z nami. Odszed³ do nieba, ale oczekuje na nas w domu Ojca. My przychodzimy do Jezusa, aby nas pokrzepi³. Jesteœmy zwi¹zani z ziemi¹ i jak -5-

(ci¹g dalszy na str. 6)

