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1 5.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

P r o m i e n i o w a n i e  o j c o s t w a

Czas, cierpliwoœæ
Czas, który mo¿emy daæ dzieciom, jest ograniczony. Zanim siê spostrze¿emy,

wyfrun¹ z domu. Stara³em siê, by chwile poœwiêcone Frankowi, Antkowi i Basi
by³y czasem œwiêtym. Odpowiadaj¹c cierpliwie na pytania, s³u¿¹c rad¹, s³ucha-
j¹c ich bajdurzenia, pomagaj¹c odrabiaæ lekcje, pokonuj¹c z nimi trudny frag-
ment etiudy, stara³em siê nie s³uchaæ radia, nie odbieraæ telefonów, byæ tylko dla
nich (ciekawe, czy oni to dostrzegli?). Jan Pospieszalski

Nikolai Engh-Johansen, córka Odd-Amunda i Marzeny

Borys Widlarz, syn Sebastiana i El¿biety

Alicja Podgórczyk, córka Szymona i Joanny

Kajetan £ukasik, syn Krzysztofa i Katarzyny

Nikodem Kasprzycki, syn Dariusza i Ewy

Kacper T³omak, syn Piotra i Joanny

Micha³ Cha³upa, syn Paw³a i Katarzyny

Z radoœci¹

informujemy,

¿e w ostatnim

czasie nastê-

puj¹ce dzieci

przyjê³y

Sakrament

Chrztu:

Chrzest Œw.

Pogrzeb
Œp. Stanis³aw Gêbczyk, ur. 1931r., zam. ul. Wojska Polskiego

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

Oto s³owo Pañskie

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

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
 Iz 55, 10-11 Oczekujemy chwa³ySkutecznoœæ S³owa Bo¿ego

Na ¿yznej ziemi ziarno wyda plony.
EWANGELIA: Mt 13, 1-9    Przypowieœæ o siewcy

Rz 8, 18-23

Owego dnia Jezus wyszed³ z domu i usiad³ nad jeziorem. Wnet zebra³y siê
ko³o Niego t³umy tak wielkie, ¿e wszed³ do ³odzi i usiad³, a ca³y lud sta³ na
brzegu. I mówi³ im wiele w przypowieœciach tymi s³owami: Oto siewca wy-
szed³ siaæ. A gdy sia³ niektóre [ziarna] pad³y na drogê, nadlecia³y ptaki i wy-
dzioba³y je. Inne pad³y na miejsca skaliste, gdzie niewiele mia³y ziemi; i wnet
powschodzi³y, bo gleba nie by³a g³êboka. Lecz gdy s³oñce wzesz³o, przypali³y
siê i usch³y, bo nie mia³y korzenia. Inne znowu pad³y miêdzy ciernie, a ciernie
wybuja³y i zag³uszy³y je. Inne w koñcu pad³y na ziemiê ¿yzn¹ i plon wyda³y,
jedno stokrotny, drugie szeœædziesiêciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto
ma uszy, niechaj s³ucha!

Jesteœmy wdziêczni nauczycielom
i wychowawcom za kolejny rok pra-
cy z naszymi dzieæmi i m³odzie¿¹. To
dziêki nim m³odzi ludzie s¹ dziœ bo-
gatsi w wiedzê i praktyczne doœwiad-
czenia. Teraz mog¹ bardziej krytycz-
nie patrzeæ na otaczaj¹cy œwiat. Doj-
rzewa w ich œwiadomoœci w³aœciwa
hierarchia wartoœci, zaœ w umys³ach
rysuje siê projekt na w³asn¹ przy-
sz³oœæ. Wakacje i urlopy s¹ nie tylko
czasem zas³u¿onego wypoczynku,
ale stanowi¹ dogodn¹ okazjê do tego,
by g³êbiej zastanowiæ siê nad sob¹,
swoim miejscem na ziemi oraz obec-
noœci¹ Boga w ¿yciu osobistym.
Chrzeœcijanin kszta³tuje bowiem

za trud zorganizowania pielgrzymki
za kanonizacjê Jana Paw³a II oraz
opiekê nad kuchni¹ Brata Alberta
prowadzon¹ przez oddan¹ i niestru-
dzon¹ s. Antoninê.

Apel w tym dniu prowadzi o. Mar-
cin Minczyñski. Zwraca siê do Kró-
lowej naszych serc, do Matki, która
wszystko wyprasza, nigdy nie opusz-
cza. Zosta³a pos³ana przez Boga do
ludzi, by wype³niaæ sw¹ matczyn¹
misjê. Prosi Maryjê, by by³a z nami
ka¿dego dnia poœród zagro¿eñ tego
œwiata. Byœmy, daj¹c z siebie mi³oœæ,
stawali siê œwiêtymi, by prawo mi-
³oœci by³o fundamentem naszego
¿ycia. Byœmy karmili siê s³owem sa-
mego Boga, a Duch Œwiêty wype³-
nia³ nasze serca. Matko, ucz nas mi-
³owaæ nawet nieprzyjació³ i uproœ By
Jezus Chrystus by³ w ka¿dym z nas,
by kocha³ nas i przez nas.

W drodze powrotnej pielgrzymi
daj¹  œwiadectwa na temat nieza-
pomnianej pielgrzymki œw. Jana
Paw³a II w 1999r. Pani Maria wie-
rzy³a, ¿e Jan Pawe³ II wyzdrowie-
je i na pewno przyjedzie. Pamiêta
te niespokojne chwile oczekiwa-
nia. Pielgrzymka ta, to by³o nieza-
pomniane prze¿ycie, najbardziej
uczuciowe spotkanie. Szczêœliwi
jesteœmy, ¿e czczony przez nas wi-
zerunek Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy zosta³ ukoronowany przez
Naszego Rodaka.

Pani Teresa z ogromnym wzrusze-
niem wspomina ró¿ne dni 16-go
przez minione lata. 16-ty to dzieñ,
w którym zmar³a jej mama, ale za-
razem dzieñ, w którym na nowo od-
nalaz³a swego brata i mo¿e siê nim
opiekowaæ. Wyra¿a ogromn¹
wdziêcznoœæ ks. Infu³atowi, który
mówi¹c, ¿e nale¿y siê dzieliæ mi³o-
œci¹, trafi³ do jej serca. Ona dzieli
siê mi³oœci¹ ze swoim bratem.

Pani Wanda wspomina niepowta-
rzaln¹ atmosferê.

Pan Adam, pielgrzym z Zarzyc
Wielkich, jako stra¿ak pe³ni³ wów-
czas s³u¿bê na skrzy¿owaniu przy
ul. Lwowskiej. Wspomina pracê
s³u¿b specjalnych, sprawdzaj¹cych
nawet latarnie uliczne i studzienki.
Mówi o podejmowanych œrodkach
ostro¿noœci.

W ró¿añcu pielgrzyma dziêkujemy
za Jana Paw³a II, za Jego kanoniza-
cjê, polecamy ks. kard. Franciszka
Macharskiego, pokolenie które by³o
œwiadkiem tego wielkiego Pontyfika-
tu. Modlimy siê za œp. ks. Grzegorza
Zyzaka, œp. ks. Paw³a Potocznego, a
tak¿e zmar³a mamê P. Teresy oraz
brata, którym siê opiekuje.

Jak zawsze ks. Infu³at sk³ada
¿yczenia czerwcowym solenizantom,
obdarzaj¹c ich upominkami, a my
otrzymujemy od nich wiele s³odko-
œci. Do zobaczenia 16 lipca!

Rozalia Borkowska

Wakacyjny czas duchowej odnowy
w³asn¹ to¿samoœæ w oparciu o praw-
dy wiary, których sens najpe³niej od-
czytujemy w licznych znakach Bo-
¿ej mi³oœci do cz³owieka. Spotkania
z ludŸmi, kontakt z przyrod¹, ogl¹-
danie dzie³ sztuki stopniowo ods³a-
niaj¹ przed nami fenomen wielkiego
dzie³a Stwórcy. Realizuj¹c tegorocz-
ny urlop powinniœmy pamiêtaæ o tym,
¿e mamy do dyspozycji b³ogos³awio-
ny czas. Postarajmy siê go w pe³ni
wykorzystaæ na refleksjê, modlitwê,
realizacjê dobra, które stanowi o na-
szym cz³owieczeñstwie, by powróciæ
do swoich obowi¹zków zmotywo-
wani i duchowo wzbogaceni. Do-
brych wakacji!

ks. St. Jaœkowiec, prob.
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Poniedzia³ek 14 lipca
  6.00 Œp. Melania Adamek
  7.00 Msza œw. na rozpoczêcie XXIX

Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê
  8.00 Œp. S³awomir Szklarek-Mielêcki - 1 r.œm.
18.00 Œp. Micha³ Czaicki

Œp. Józef Puc, rodzice Leon i Salo-
mea, Bronis³awa Bagnicka - siostra
i córka Józefa, Anna Pi¹tek, Jan
Juszczak, ¿ona Franciszka, syn
Bronis³aw

Wtorek 15 lipca
    6.00 Œp. Melania Adamek
  8.00 Œp. Marian Ornecki
18.00 Œp. Barbara Romaniczyk

Œp. Antonina Biegun

Œroda 16 lipca
  6.00 Œp. Melania Adamek
  8.00 Œp. Antonina Biegun
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O b³. Bo¿e dla Gabrieli i Marka na nowej
drodze ¿ycia
- W intencji Bo¿eny i Andrzeja w 28 r.œlubu
- Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
El¿biety z okazji 50 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Henryk Œwi¹tek

Œp. Gra¿yna Cholewa - 1 r.œm.
Œp. Edward Knapik - 14 r.œm.
Œp. Jan B¹k
Œp. Albert Brusik i rodzice
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 17 lipca
   6.00 Œp. Eugeniusz Owcarz - 2 r.œm.
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 Œp. Joanna Szczurek

Œp. Barbara Romaniczyk

Pi¹tek 18 lipca
   6.00 Œp. Andrzej Zem³a
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 Œp. Jan Go³ba

Œp. Barbara Romaniczyk

Sobota 19 lipca

   6.00 Œp. Stefan Czapik
  8.00 Œp. Melania Adamek
18.00 Œp. Jan, Irena i Anna

Œp. Czes³aw Sikora

Niedziela 20 lipca
  6.00 Œp. Melania Adamek
  7.30 Œp. Jadwiga Sikora - 6 r.œm.,

Œp. Anna i Jakub Madej
 9.00 Œp.  ks. Czes³aw Adamaszek
 9.00 Roków: Œp. Jan Go³ba
10.30 Œp. Stanis³aw Dudek - 36 r.œm., syn

Janusz 27 r.œm.
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Barbara Romaniczyk

ks. St. Jaœkowiec, prob.

15. Niedziela Zwyk³a - 13 lipca 2014

Ziarnem jest S³owo Bo¿e a siewc¹ jest Chrystus,
ka¿dy kto Go znajdzie, bêdzie ¿y³ na wieki.

1. Dzisiaj po Mszach œw. o godz.
7.30, 9.00, 10.30 i 12.00 mini kon-
certy muzyki religijnej w wersji in-
strumentalnej na fletni Pana w wy-
konaniu Artura Thomasa.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz.
16.30 na kolejny koncert
w ramach I Papieskiego
Festiwalu Organowego.

3. Jutro o godz. 7.00 ks.
bp Jan Szkodoñ odprawi
Mszê œw. na rozpoczêcie
XXIX Pieszej Pielgrzym-
ki na Jasn¹ Górê. W sobo-
tê 19 lipca po po³udniu, po
przebytych trudach, powi-
tamy w naszym mieœcie
pielgrzymów. Wszyscy,
którzy chcieliby wyjechaæ
do Czêstochowy na powitanie mog¹
zapisaæ siê w sklepie z dewocjona-
liami za Bazylik¹. Wyjazd o godz.
7.30 z Dworca PKS Wadowice.

4. 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. Trwa nowenna do
Matki Bo¿ej Szkaplerznej codzien-
nie o godz. 18.00

5. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z ogl¹dniêciem specjalnej wysta-
wy papieskiej na plantach poje-

dziemy we wtorek 22 lipca. Wy-
jazd godz. 13.00. Koszt 20 z³.

6. W dniach 2 i 3 sierpnia /sobota
i niedziela/ pielgrzymujemy do
miejsc szczególnie ukochanych przez
papie¿a Benedykta XVI: Mona-

chium, Marktl Am Inn
oraz Altteting. Koszt 400
z³ plus 12,5 euro. Wyjazd
godz. 3.00.

7. Na Mszê œw. „ludzi
gór” odprawion¹ na Tur-
baczu pojedziemy w nie-
dzielê 10 sierpnia o godz.
6.30. Koszt 30 z³.

8. Œwiêci tego tygodnia:
we wtorek – wspomnie-
nie œw. Bonawentury, bi-

skupa i doktora Koœcio³a, w œrodê –
wspomnienie Najœw. Maryi Panny
z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej),
w niedzielê – wspomnienie b³. Cze-
s³awa, prezbitera.

9. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
Œwiêtego Jana Paw³a II, Patrona na-
szego miasta, polecamy opiece Bo-
¿ej pielgrzymuj¹cych do naszej Ba-
zyliki oraz Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.

Intencje
mszalne:
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ks. Infu³at

S ¹ s i e d z t w o

Ka¿da bliskoœæ, czyli s¹siedztwo,
jest wielkim dobrem, ale te¿ niesie
pewne ryzyko. Jak jest dobrze – to
niebo na ziemi. A jak Ÿle – to przed-
smak mêki piekielnej. Tak jest po-
miêdzy s¹siaduj¹cymi ze sob¹ pañ-
stwami. Czêsto te¿ tak bywa w mi-
kroœwiecie, pomiêdzy dwoma rodzi-
nami, a nawet w samej rodzinie. Nie-
jednokrotnie z tym problemem spo-
tyka³em siê chodz¹c po kolêdzie po
blokach, czy te¿ osobnych domach.
Zosta³y w mojej pamiêci s³owa:
mamy blisko do siebie, dzieli nas
tylko mur, a jednak bardzo jesteœmy
sobie odlegli. „Ja z s¹siadem jestem
tylko na dzieñ dobry. Ka¿dy ma
swoje ¿ycie. Nie chcemy sobie
wchodziæ w paradê.” Czêœciej jed-
nak by³y œwiadectwa o dobros¹-
siedzkich stosunkach. „S¹ mi wielk¹
pomoc¹. Mogê na nich polegaæ.

Wielokrotnie doœwiadczy³em ich
¿yczliwoœci.” Takie wypowiedzi bar-

dzo ciesz¹. Wci¹¿ przypomi-
naj¹, ¿e cz³owiek dla cz³owie-
ka mo¿e byæ wilkiem, ale
norm¹ jest, ¿e jest mu bratem.

S¹siedztwo ma dobre i z³e
strony. Zale¿y jak siê u³o¿y. Na
tym tle myœlê o bliskoœci wa-
dowickiego koœcio³a z ryn-
kiem. Jest dwóch w³aœcicieli –
parafia i gmina. Inne s¹ cele
œwi¹tyni, a inne rynku. W Wa-
dowicach mo¿na ulec sugestii,

¿e rynek jest dalszym ci¹giem ba-
zyliki, a koœció³ jest przed³u¿eniem
placu Jana Paw³a II. W wiêkszoœci
parafii koœció³ otoczony jest specjal-
nym placem wydzielonym ogrodze-
niem. Dok³adnie widaæ strefê tzw.
sacrum oraz profanum. W Wadowi-
cach œwiêtoœæ zlewa siê ze œwiec-
koœci¹ i odwrotnie. Rynek wchodzi
w koœció³, a koœció³ w rynek. Nie-
jednokrotnie to jest przyczyn¹ du-
¿ego dyskomfortu. Brak nale¿nego
uszanowania nabo¿eñstw, ale tak¿e
g³oœne echo koœcio³a wdzieraj¹ce
siê w imprezy kulturalne. Koœció³ ma
s³u¿yæ do uœwiêcenia cz³owieka,
a celem rynku s¹ imprezy. Wielkim
zadaniem rz¹dców koœcio³a jest do-
bre jego zagospodarowanie. Oby
wierni mogli jak najobficiej korzy-
staæ tak z nabo¿eñstw, jak i sakra-
mentów. Bazylika wci¹¿ musi s³u-

¿yæ parafianom i pielgrzymom. Byæ
na co dzieñ do ich dyspozycji. Rów-
nie¿ powierzchnia przebudowanego
rynku winna byæ jak najskuteczniej

zagospodarowana. Przez ca³e wieki
rynek s³u¿y³ jako miejsce wymiany
dóbr gospodarczych i kulturalnych.
Oby Gospodarzom naszego rynku
nieustannie towarzyszy³ niepokój,

jak to miejsce najlepiej zagospoda-
rowaæ, a tak¿e radoœæ z realizacji
dobrych pomys³ów.

Dobra wola oraz m¹droœæ „o³ta-
rza i tronu” zawsze mog¹ pomóc do-
bros¹siedzkim stosunkom. Bóg
chcia³, ¿eby w Wadowicach Urz¹d
by³ przy Koœciele, a Koœció³ z ¿ycz-
liwoœci¹ wspiera³ Urz¹d.

Szczególne pielgrzymowanie
Jak ka¿dego 16-go dnia miesi¹ca,

udajemy siê w pielgrzymkê z ks. inf.
Jakubem Gilem na Apel Jasnogórski.

16 czerwca – to data
szczególna dla nas, dla
naszego miasta. Piêtna-
œcie lat temu, w tym
dniu, przyby³ do nas
z pielgrzymk¹ nasz
Wielki Rodak, Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II
i ukoronowa³ wizeru-
nek Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy ko-
ronami, które zosta³y
wykonane z darów
wiernych, na znak mi-
³oœci do Matki Zbawi-
ciela. Tu skierowa³ do
nas s³owa: „Proszê, abyœcie przed wi-
zerunkiem tej Matki otaczali mnie nie-
ustann¹ modlitw¹!”. Jedziemy, aby
dziêkowaæ Maryi za Wielkiego Pa-
pie¿a, za Jego kanonizacjê, by wy-
œpiewaæ: „Maryjo, Królowo Polski, je-
stem przy Tobie, pamiêtam, czuwam!”

Chcemy daæ œwiadectwo naszej
wiary. Jestem przy Tobie – chcê
byæ przy Tobie. Wieziemy z sob¹

ogrom codziennych
spraw by tam, przed
Jej Obliczem, móc je
przedstawiæ, b³agaæ
o orêdownictwo
u Syna. Zwracamy
siê do Matki. Tej, któ-
rej œw. Jan Pawe³ II
zawierzy³ ca³e swo-
je ¿ycie. Totus tuus
– ca³y Twój.  Tu
znajdujemy umoc-
nienie na naszych
trudnych drogach.

W atmosferê sku-
pienia i modlitwy wprowadza nas
jak zawsze ks. Infu³at rozwa¿aj¹c ta-
jemnice radosne ró¿añca œw. W ka-
plicy Matki Bo¿ej ks. Infu³at spra-
wuje mszê œw. dziêkczynn¹ w in-
tencji Pani Burmistrz Ewy Filipiak


