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1 4 .  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

Zapraszamy na I Papieski Festiwal Organowy. W Wadowicach

wyst¹pi¹ znakomici wirtuozi muzyki organowej. Zagraj¹ dla nas s³awy z Polski,
Niemiec, Ukrainy, S³owacji, W³och i Stanów Zjednoczonych. Podczas koncer-
tów,  bêdzie mo¿na us³yszeæ recytacjê poezji Karola Wojty³y w wykonaniu Domi-
niki Figurskiej oraz pieœni maryjne w wykonaniu, uznanej ju¿ w Europie sopra-
nistki, Pauliny Martini. Zaprezentuje siê tak¿e V. Filipov, jeden z nielicznych arty-
stów na œwiecie, który posiada niebywa³¹ umiejêtnoœæ gry na pile œpiewaj¹cej oraz
fletni Pana. Festiwal rozpocznie siê dzisiaj, a zakoñczy koncertem maryjnym 10
sierpnia. Piêæ koncertów odbêdzie siê w naszej Bazylice, a jeden, 27 lipca, zosta-
nie zagrany w klasztorze OO Karmelitów Bosych w Wadowicach. Pocz¹tek wszyst-
kich koncertów o godz. 16.30. Honorowy patronat nad festiwalem objêli J.E. Ks
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz oraz Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. ks. Adam

Jasna Góra czeka... W dniu 14 lipca wyruszy z Wadowic ju¿ po raz XXIX

Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Od jutra (7 lipca) do 12 lipca zapisy w Domu
Katolickim przy naszej Bazylice w godzinach od 18.00 do 19.00. Zapraszamy do
wziêcia udzia³u w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Prosimy chorych
i cierpi¹cych o duchowe towarzyszenie pielgrzymom. Je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ po-
wierzyæ modlitwie pielgrzymów w³asne intencje, bo sam nie bêdzie móg³ pójœæ, to
mo¿na je przekazaæ w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ofiary sk³adane przy tej
okazji bêd¹ przeznaczone na organizacjê pielgrzymki oraz wsparcie dla rodzin wie-
lodzietnych, osób ubogich i w podesz³ym wieku. ks. Adam
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Przypominamy, ¿e w okresie wa-
kacji, tj. od 30 czerwca do
31 sierpnia, z racji urlopów
ksiê¿y, w niedziele i œwiêta
nie ma mszy œw. o godz.
13.30, natomiast w tygo-
dniu msze œw. odprawiamy
o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.
Dy¿ur Ksiêdza w kancela-
rii w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. od 9.00 do
10.00 i po po³udniu od
16.30 do 17.30. Katecheza przed sa-
kramentem Chrztu œw. w pi¹tek przed
I i III niedziel¹ miesi¹ca o godz. 19.00.

14. Niedziela Zwyk³a - 06 lipca 2014

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-
GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA ZACHARIASZA:

 Za 9, 9-10
Je¿eli bêdziecie uœmiercac popêdy cia³a, bêdziecie ¿yli.Król pokoju.

Bêdê Ciê wielbi³, Bo¿e mój i Królu.
EWANGELIA:   Mt 11, 25-30 Jezus ³agodny i pokorny sercem

Rz 8, 9. 11-13

W owym czasie Jezus przemówi³ tymi s³owami: «Wys³awiam Ciê, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a obja-
wi³eœ je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy¿ takie by³o Twoje upodobanie. Wszyst-
ko przekaza³ Mi Ojciec mój. Nikt te¿ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt
nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawiæ. PrzyjdŸcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸmijcie moje
jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem ³agodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest s³odkie,
a moje brzemiê lekkie».  Oto s³owo Pañskie

2. W czwartek 10 lipca w ramach
„radosnego czwartku” or-
ganizujemy dla dzieci wy-
cieczkê na Leskowiec.

3. W najbli¿sz¹ sobotê 12
lipca na Rynku w Wadowi-
cach i 13 lipca w Domu
Ludowym w Jaroszowi-
cach zostan¹ zorganizowa-
ne Dni Dawcy Szpiku dla
potrzebuj¹cej Liliany Fila
z Jaroszowic.

4. Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego
organizuje pielgrzymkê do Alwerni
dnia 12 lipca. Wyjazd o godz. 9.00.
Koszt 20 z³.

rajsk¹ panoramê – z przep³ywaj¹-
cym poœrodku Dunajem, ³¹cz¹cym
Budê i Peszt.

Buda le¿y na kilku lesistych
wzniesieniach. Najs³ynniejsze
jest Wzgórze Gellerta, ze Statu¹
Wolnoœci i murami cytadeli, za-
bytkowymi willami oraz rozleg³y-
mi parkami.

Peszt – to têtni¹ce serce Buda-
pesztu z piêknymi bulwarami, mo-
numentaln¹ ar-
chitektur¹, mu-
zeami, teatrami,
sklepami, restau-
racjami.

Mnie urzek³a
historia Wyspy
œw. Ma³gorzaty.
Nie tylko historia
wyspy, jej ró¿norodnoœæ roœlin, po-
tê¿nych drzew, mini ZOO, ruin
dawnych klasztorów, ale prawdzi-
wa wiara Beli IV i dotrzymanie s³o-
wa. Trudno dzisiaj szukaæ podob-
nych postaci. ¯yjemy w czasach
nastawionych na konsumpcjê, do-
bra materialne. Tymczasem Beli IV
z³o¿y³ œluby, ¿e jeœli kraj zostanie
wyzwolony spod tatarskiej prze-
mocy, która wielokrotnie napada-
³a na Wêgry, to odda swoj¹ córkê
do klasztoru. Tak siê sta³o,

w 1242 roku Tatarzy opuœcili wê-
giersk¹ ziemiê. Jego córka Ma³gorza-
ta z³o¿y³a œluby dominikañskie. Zbu-
dowa³a na wyspie klasztor, w którym
zamieszka³a i rozpoczê³a przepe³nio-
ne mêkami ¿ycie zakonnicy. Wyspa
zwan¹ Zajêcz¹ – od XIV wieku nosi
nazwê Ma³gorzaty, a sama Ma³gorza-
ta zosta³a Œwiêt¹.

W 1908 roku wyspa zosta³a og³oszo-
na parkiem publicznym, ze wzglêdu na
gor¹ce Ÿród³a, oœrodkiem leczniczym

oraz wypoczynko-
wym. Posiada po-
wierzchniê 100 ha,
d³. 2,5 km, szero-
koœæ do 500m.

Nale¿a³oby wspo-
mnieæ o bardzo trud-
nej i niezrozumia³ej
mowie Wêgrów,

tkwi ona korzeniami w szamañskim
duchu ludów syberyjskich. Jêzyk wê-
gierski nale¿y do unikatowej rodziny
ugrofiñskiej.

Pe³ni wra¿eñ wracamy do kraju.
Dziêkujemy Panu Piotrowi Mruga³a
naszemu pilotowi, który z ogromnym
zaanga¿owaniem i du¿¹ doz¹ wiedzy
wtajemnicza³ nas w historiê Budapesz-
tu. Organizowa³ nie tylko zwiedzanie,
ale i rejs po Dunaju, a tak¿e spojrzenie
na panoramê Budapesztu noc¹.

Maria Stelmaszyk

Wys³awiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
¿e tajemnice królestwa objawi³eœ prostaczkom.
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Poniedzia³ek 07 lipca
  6.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  8.00 Œp. Barbara Romaniczyk

O szczêœliwy przebieg operacji i powrót
do zdrowia i do domu dla Emilki

18.00 Œp. Melania Adamek
Œp. Antoni Ortman

Wtorek 08 lipca
    6.00 Œp. Barbara Romaniczyk
  8.00 Œp. Jan Szczurek
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Stanis³aw Wiœniowski

Œroda 09 lipca
  6.00 Œp. Tadeusz Kurek
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Leonard Radwan
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Józefa Kois
Œp. Jan B¹k
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 10 lipca
   6.00 Œp. Jacenty Laskowski - 35 r.œm.,

¿ona Kazimiera
  8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Stanis³aw Jêdroszak

Pi¹tek 11 lipca
   6.00 Œp. Zygmunt Burek
  8.00 Œp. Jan Sobota
18.00 Œp.Melania Adamek

Œp. Izabela Ceremuga - 3 r.œm.

Sobota 12 lipca

   6.00 Œp. Ryszard Rospond
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty
18.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e i opiekê Matki

Bo¿ej dla Ma³gorzaty i Krzysztofa
w 25 r. œlubu i dla ca³ej rodziny
Œp. Melania Adamek

Niedziela 13 lipca
  6.00 Œp. Barbara Romaniczyk
  7.30 O potrzebne ³aski, zdrowie, b³. Bo¿e dla

cz³onków ¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Felicja K³obuch - 4 r.œm. i syn Marek

 9.00 Œp.  Maria i Jakub Rybscy
 9.00 Roków: W³adys³aw Wiater
10.30 Œp. Krystyna Gurdek
12.00 Roczki
19.00 Œp. Melania Adamek

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezbi-

tera, w pi¹tek – Œwiêto œw. Benedykta, opata i patrona Europy, w sobotê – wspo-
mnienie œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika.

Dziêkczynne pielgrzymowanie
Rok kanonizacyjny Œwiêtego Pa-

pie¿a z Wadowic jest czasem wiel-
kiej radoœci. W tym roku dziêkuje-
my Bogu za ³askê doczekania wy-
niesienia na o³tarze naszego Roda-
ka. Chcemy równie¿ wyraziæ
wdziêcznoœæ ludziom, którzy dopo-
mogli Ojcu Œwiêtemu w d¹¿eniu do
œwiêtoœci, a póŸniej bardzo przy³o-

(ci¹g dalszy na str. 4)

5. W przysz³¹ niedzielê 13 lipca po
Mszach œw. o godz. 7.30, 9.00, 10.30
i 12.00 zapraszamy na mini koncer-
ty muzyki religijnej w wersji instru-
mentalnej na fletni Pana w wykona-
niu Artura Thomasa.

6. W œrodê 16 lipca Ojcowie Kar-
melici z Górki zapraszaj¹ na godz.
18.00 na uroczystoœci odpustowe ku
czci Najœwiêtszej Maryi Panny
z Góry Karmel. Przed odpustem, od
7 do 15 lipca, nowenna do Matki
Bo¿ej Szkaplerznej o godz. 18.00

7. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z ogl¹dniêciem specjalnej wystawy
papieskiej na plantach pojedziemy
we wtorek 22 lipca. Wyjazd godz.
13.00. Koszt 20 z³.

9. W dniach 2 i 3 sierpnia /sobota
i niedziela/ pielgrzymujemy do
miejsc szczególnie ukochanych
przez papie¿a Benedykta XVI:
Monachium, Marktl Am Inn oraz

¿yli siê do wczeœniejszej kanonizacji.
Wœród nich najwa¿niejsze miejsce
zajmuje papie¿ Benedykt XVI – bez-
poœredni nastêpca na tronie œw. Pio-
tra naszego Œwiêtego.

Z tej okazji przypomnijmy sobie
pewne fakty œwiadcz¹ce o niezwy-
k³ej pomocy Papie¿a z Niemiec

Altteting. Koszt 400 z³ plus 12,5
euro. Wyjazd godz. 3.00.

10. Ks. Stefan serdecznie zaprasza
osoby chêtne do asysty kalwaryjskiej,
która w tym roku bêdzie 15 i 17 sierp-
nia /pi¹tek i niedziela/. Zapisy w kan-
celarii parafialnej.

11. Codziennie na mszach œw. mo-
dlimy siê o szczêœliwe prze¿ycie ko-
lonii, obozów jak i urlopów. Zechciej-
my 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 uczestnicze-
nia w niedzielnej mszy œw., o co-
dziennej modlitwie. Uczulamy dzie-
ci i m³odzie¿ na niebezpieczeñstwa
gro¿¹ce ich zdrowiu i ¿yciu.

12. Wyjazd na koloniê do Sopotu
12 lipca. Zbiórka o godz. 14.00 na
dworcu PKS Wadowice.

Pogrzeb
Œp. Jerzy Kasperek, ur. 1940r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne  spoczywanie!
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

Wspomnienia z pielgrzymki do Budapesztu

14 czerwca br. o godz. 5.00 rano, 38-
osobowa grupa wyruszy³a do Buda-
pesztu. Niezapomniany przejazd przez
urokliw¹ S³owacjê, wœród srebrzystych
³anów s³onecznika, ku-
kurydzy, jêczmienia,
pszenicy, itp. Podobnie
jak na Wêgrzech. Ser-
ce roœnie!

W godzinach popo-
³udniowych dotarli-
œmy do jednej z naj-
piêkniejszych stolic
Europy – do Budapesztu – to niezwy-
k³a stolica – zdrój metropolia, która
dziêki swym gor¹cym Ÿród³om, za-
miast wielkomiejskiego zgie³ku ofe-
ruje relaks i wytchnienie. Miasto wy-
godnie rozsiad³o siê nad Dunajem
i czeka by je podziwiaæ.

Papie¿owi z Polski. Œwiêty Jan Pawe³ II
doskonale zdawa³ sobie sprawê, jak
wa¿ne jest zadanie wiernego g³osze-
nia Ewangelii wspó³czesnemu œwia-
tu. W Watykanie Kongregacja Na-
uki Wiary jest najwa¿niejsz¹ insty-
tucj¹ w rz¹dach Koœcio³a. Na pre-
fekta, czyli prze³o¿onego tego cia³a
powo³a³ w roku 1981 ks. kard. Jó-
zefa Ratzingera – ówczesnego arcy-
biskupa Monachium. By³ powszech-
nie znany jako najwybitniejszy teo-
log. Z bólem opuszcza³ Pasterz umi-
³owan¹ diecezjê – nie móg³ odmó-
wiæ proœbie Namiestnika Chrystuso-
wego. Od tego czasu miêdzy nimi
nawi¹za³y siê bardzo serdeczne wiê-
zi. Nie do przecenienia by³y us³ugi
dla Koœcio³a i papiestwa Kardyna³a
z Monachium. Po cichu szeptano, ¿e
Œwiêty Jan Pawe³ II bardzo pragn¹³
by Jego nastêpc¹
zosta³ d³ugoletni
Prefekt Kongre-
gacji Nauki Wia-
ry. Na pogrzebie
Papie¿a wzrusza-
j¹ce kazanie
o Zmar³ym, który
stoi w oknie
domu Ojca Nie-
bieskiego i nam
b³ogos³awi mówi³ Kardyna³ Ratzin-
ger. Konklawe po jednym dniu na-
rad wybra³o Go na papie¿a. W swym
inauguracyjnym przemówieniu

mówi³ nowo wybrany papie¿ Bene-
dykt XVI: „Wydaje mi siê, ¿e trzy-
ma mnie Jan Pawe³ II mocno za rêkê,
¿e widzê Jego uœmiechniête oczy
i s³yszê Jego s³owa, skierowane
w tym momencie szczególnie do
mnie: Nie lêkaj siê!”

Prawo koœcielne przewiduje rozpo-
czêcie procesu beatyfikacyjnego po
piêciu latach od œmierci. Nowy Pa-
pie¿ da³ dyspensê skracaj¹c¹ ten czas.
Ju¿ 13 maja móg³ siê rozpocz¹æ pro-
ces beatyfikacyjny. We mszy œw. wy-
nosz¹cej Jana Paw³a II na o³tarze Oj-
ciec Œwiêty mówi³ o swoim Poprzed-
niku jako o niezwyk³ym Papie¿u.
W pielgrzymce 27 maja 2006 roku
do Wadowic powtarza³ zdanie Go-
ethego, ¿e jeœli chce siê poznaæ po-
etê trzeba wyruszyæ do krainy jego
urodzenia. W³aœnie dla g³êbszego po-
znania swego wybitnego Poprzedni-

ka przyby³ do
Wadowic. Nie-
p r z ew id z i an a
i bardzo pokorna
jego decyzja z 11
lutego 2013 roku
o rezygnacji
z kierowania Ko-
œcio³em poruszy-
³a ca³y œwiat.
Aby w pokornej

modlitwie s³u¿yæ Koœcio³owi za-
mkn¹³ siê w odosobnionej celi klasz-
tornej. T¹ niecodzienn¹ postaw¹
wzbudzi³ ogromne zdumienie.

W roku kanonizacyjnym, gdy nasz
Rodak jest postawiony na œwieczni-
ku – chcemy wyraziæ wielk¹
wdziêcznoœæ Wiernemu Przyjacielo-
wi. Przez nasz¹ pielgrzymkê do Mo-
nachium – Jego biskupiej stolicy –
nastêpnie do Marktl Am Inn – miej-
sca Jego urodzenia, oraz Altotting –
umi³owanego papieskiego maryjnego
sanktuarium – chcemy bardzo nisko
pok³oniæ siê Wielkiemu Nastêpcy na-
szego Œwiêtego Papie¿a. On 9 lat

temu pielgrzymowa³ do Wadowic –

my w podziêce pokornemu Papie-

¿owi nawiedzimy Bawariê, w któ-

rej ¿y³ a¿ do powo³ania Go na Pre-

fekta Kongregacji Nauki Wiary

w Watykanie. Pielgrzymka ta wy-

znaczona na 2 i 3 sierpnia /sobota,

niedziela/, w cenie 400 z³ oraz 12,5

euro – jest potrzeb¹ naszej wdziêcz-

noœci. Bardzo dziêkujê tym, którzy

siê na ni¹ zdecyduj¹.

Budapeszt dwukrotnie trafi³ na li-
stê UNESO i wci¹¿ ma szansê, by
tam siê dostaæ. Miasto pe³ne królew-
skich, cesarskich pa³aców, unikal-

nych mostów, najoka-
zalszego Parlamentu.
Jedynej na œwiecie
oryginalnej ³aŸni, naj-
starszego metra,
wspania³ych pomni-
ków, niespotykanej
dot¹d ciekawie zbu-
dowanej fontanny,

Bazyliki œw. Stefana, koœcio³a œw.
Macieja i wielu innych zabytko-
wych koœcio³ów, Baszty Rybackiej,
Placu Bohaterów z kolumn¹ archa-
nio³a Gabriela, itp. Miasto po³o¿o-
ne w objêciach wzgórz, tworz¹cych


