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1 6.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

wyora³. Zabra³ z pola do domu i ukry³
w skrzyni. Po pewnym czasie on i jego
rodzina stracili wzrok. Opiekuj¹ca siê
nimi kobieta zainteresowa³a siê cu-
down¹ woni¹ i œwiat³oœci¹ bij¹c¹ ze
skrzyni. Wydoby³a figurkê, obmy³a
z kurzu, a wod¹ Czeczkowie przetarli
swe oczy i natychmiast odzyskali
wzrok. Figurkê przeniesiono do koœcio-
³a. Na pami¹tkê tego wydarzenia zacho-
wa³ siê do dziœ zwyczaj „k¹pio³ki” tzn.
ceremonialnego obmywania raz w roku

figurki w winie. W pe³nym ufnoœci
i pobo¿nym przeœwiadczeniu p¹tnicy
u¿ywaj¹ wina z tej „k¹pio³ki” na znak
wiary w moc Tej, któr¹ nazywaj¹
Uzdrowieniem Chorych. W kaplicy
Matki Bo¿ej Gidelskiej wokó³ o³tarza
umieszczono wiele œwiadectw pisa-
nych i malowanych na tabliczkach
wotywnych. My równie¿ powierzyli-
œmy swe w³asne intencje Pani Gidel-
skiej. Pe³ni wra¿eñ wracaliœmy do do-
mów. Na usta nasuwa³y siê s³owa:
„O, Maryjo ¿egnam Ciê, O Maryjo ko-
cham Ciê…”

M a t k a
„Najlepsze, co ojciec mo¿e uczyniæ dla swoich dzieci, to zawsze ko-

chaæ ich matkê”. Uslyszalem to w jakimœ amerykañskim filmie. Nie pa-

mietam tytu³u ani fabu³y, ale to zdanie zapamiêta³em i polecam. Spraw-

dza sie we wszystkich okolicznoœciach.

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

Jan Pospieszalski

Pielgrzym Lucyna
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S³owo na niedzielê

16. Niedziela Zwyk³a - 20 lipca 2014

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
MĄDROŚCI:
Mdr 12, 13. 16-19

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabościDobroć Boga dla ludzi

EWANGELIA:  Mt  13, 24-43

Przypowieść o chwaście wśród zboża

Rz 8, 26-27

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

1. S³owa serdecznej wdziêcznoœci
i podziêkowania dla Organizatorów
i Sponsorów tegorocznej pielgrzym-
ki z Wadowic na Jasn¹ Górê. Dziê-
kujemy ks. Adamowi Garlaczowi,
g³ównemu Przewodnikowi tego-
rocznej pielgrzymki, a tak¿e Ksiê-
¿om, Klerykom, Siostrom Zakon-
nym i Osobom Œwieckim za trud
i organizacjê tegorocznego pielgrzy-
mowania.

2. Dziœ o godz. 16.30 kolejny kon-
cert w ramach I Papieskiego Festi-
walu Organowego, podczas które-
go us³yszymy recytacjê poezji Ka-
rola Wojty³y w wykonaniu znanej
aktorki Dominiki Figurskiej.
O godz. 18.30 nieszpory.

3. W tym tygodniu w ramach rado-
snego czwartku wycieczka do Wie-
liczki oraz Niegowici.

4. Msza œw. z poœwiêceniem po-
jazdów w pi¹tek o godz. 18.00.
Z tej okazji bêdzie mo¿na z³o¿yæ
ofiarê do puszek na rzecz misyjnych
œrodków transportu.. Kultura na
jezdni, która wyra¿a siê tak¿e
w przestrzeganiu znaków drogo-
wych, jest obowi¹zkiem moralnym
ka¿dego chrzeœcijanina.

5. W pi¹tek œwiêto œw. Jakuba, apo-
sto³a, patrona ks. infu³ata Jakuba Gila.
Polecamy modlitewnej pamiêci oso-
bê Czcigodnego Solenizanta.

6. W sobotê 26 lipca wspomnienie
œwiêtych Joachima i Anny – rodzi-
ców Najœwiêtszej Maryi Panny
i dziadków naszego Zbawiciela. Wy-
razem naszej chrzeœcijañskiej kultu-
ry jest czeœæ i szacunek oraz pomoc
ludziom starszym. Matce Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy polecamy ludzi
starszych.

Czu³oœæ Matki

(ci¹g dalszy ze str. 8)

21 czerwca br pielgrzymujemy
z ks. Infu³atem do Sanktuariów Ma-
ryjnych. Pierwszym by³o Sanktu-
arium Matki Sprawiedliwoœci i Mi-
³oœci Spo³ecznej w Piekarach Œl¹-
skich. Œwi¹tynia s³ynie z ob-
razu Matki Boskiej Piekarskiej
z Dzieci¹tkiem. Jest Ona
g³ówn¹ patronk¹ archidiecezji
katowickiej. Ustalono, ¿e iko-
na pochodzi z XV wieku. Od
XVII w po dziœ dzieñ cudow-
ny obraz przyci¹ga licznych
pielgrzymów. Rokrocznie or-
ganizowane s¹ pielgrzymki sta-
nowe kobiet w niedzielê
15 sierpn ia o raz  mê¿czyzn
w ostatni¹ niedziel¹ maja. W ka¿-
dej z nich uczestniczy od 100 –
150 tys. p¹tników.

Z Piekarami Œl¹skimi bardzo silnie
zwi¹zany by³ Karol Wojty³a, które-
mu w 1994 r. nadano tytu³ Honoro-
wego Obywatela Miasta. U podnó-
¿a kalwaryjskiego wzgórza, które
znajduje siê w pobli¿u bazyliki stoi
pomnik œw. Jana Paw³a II. Kalwaria
Piekarska to 14 kaplic drogi krzy¿o-
wej przedstawiaj¹cych sceny przed
ukrzy¿owaniem Chrystusa, neogo-
tycki koœció³ Przemienienia Pañskie-
go oraz 15 kaplic ró¿añcowych.

Po wspólnej modlitwie opuszcza-
my Piekary i udajemy siê do Leœnio-
wa. Sanktuarium jest usytuowane na

Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej,
gospodarzami s¹ Ojcowie Paulini.
Tutaj od ponad 70 lat maj¹ swój no-
wicjat. Leœniów jest jedynym miej-
scem kultu religijnego na œwiecie, któ-
re nosi nazwê Sanktuarium Rodzin-
nych B³ogos³awieñstw. Udzielane tu

b³ogos³awieñstwa rodzinne,
co do iloœci i formy, s¹ ewe-
nementem w skali œwiatowej.
Uœmiechniêta 70 cm lipowa
figura Matki Bo¿ej Leœniow-
skiej Patronki Rodzin jest
jedn¹ z najpiêkniejszych fi-
gur gotyckich w Polsce.
I w³aœnie tu przed Jej obli-
czem uczestniczyliœmy we
mszy œw., któr¹ odprawi³

ks. Infu³at. Obok koœcio³a znajduje siê
cudowne Ÿróde³ko, które na prze-
strzeni dziejów sta³o siê œwiadkiem
tysiêcy uzdrowieñ. My równie¿ za-
opatrzyliœmy siê w uzdrowicielsk¹
wodê i z ¿alem opuszczaliœmy to piêk-
ne miejsce.

Nasza droga prowadzi do ma³ej
wioski Gidle. Koœció³ Ojców Domi-
nikanów – Sanktuarium Matki Bo¿ej
Gidelskiej, szczególnej patronki rol-
ników i górników zadziwia swoj¹
wielkoœci¹ i bogactwem wyposa¿e-
nia wnêtrza. Jednak najwiêkszym
skarbem jest maleñka, 9cm kamien-
na figurka Matki Bo¿ej z Dzieci¹t-
kiem, któr¹ zgodnie z tradycj¹ g³o-
szon¹, gidelski rolnik Jan Czeczek

Ziarnem jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus,
każdy kto Go znajdzie, będzie żył na wieki
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Poniedzia³ek 21 lipca
  6.00 Œp. Zygmunt Burek
  8.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Stanis³aw Bogusz

Wtorek 22 lipca
    6.00 Œp. Marian Ornecki
  8.00 Œp. Ludwik i Rozalia Garus oraz

zmarli z rodziny
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Marianna P³ywacz

Œroda 23 lipca
  6.00 Œp. Melania Adamek
  8.00 Œp. Krystyna, Stanis³aw i Zbigniew

Akoliñscy
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O potrzebne ³aski w chorobie i o uzdrowie-
nie, jeœli to zgodne z Bo¿¹ wol¹ dla Marii
Krystyny Hipsz
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. Stanis³aw Bobik, córka Wies³awa
Œp. Krystyna i Adam Walczak
Œp. Zofia i Stefan Kasprzyccy, syn Adam
Œp. Henryk Œwi¹tek
Œp. Micha³ Leœniak
Œp. Jerzy Kasperek
Œp. Gra¿yna Cholewa - 1 r.œm.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy na str. 4)

7. Ks. Stefan serdecznie zaprasza
osoby chêtne do asysty kalwaryj-
skiej, która w tym roku bêdzie 15
i 17 sierpnia /pi¹tek i niedziela/. Za-
pisy w kancelarii parafialnej. Spotka-
nie organizacyjne w niedzielê
3 sierpnia o godz. 16.30 w domu ka-
tolickim.

8. Zapraszamy na pielgrzymki:
W dniach 2 – 3 sierpnia /sobota

i niedziela/ Monachium, Marktl am
Inn, Altötting. Wyjazd sobota
02.08.2014 godz. 0.30. Koszt 485z³
plus 12 euro. Spotkanie organizacyj-

ne w œrodê 23 lipca o godz. 19.00
w domu katolickim.

Na maryjne uroczystoœci pogrze-
bowe do Kalwarii Z. pojedziemy
w pi¹tek 15 sierpnia o godz. 13.00.
Koszt 10 z³.

9. Wy¿sza Szko³a Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej, w roku
akademickim 2014/2015, postanowi-
³a przyznaæ 10 stypendiów dla naj-
lepszych absolwentów szkó³ œred-
nich. Szczegó³y w gablocie oraz na
stronie internetowej uczelni.

Byœ budowa³ i sadzi³
Co roku w naszej diecezji na po-

cz¹tku lipca ks. Kardyna³ dokonuje
na parafiach koniecznych zmian pro-
boszczów. Natomiast pod koniec
sierpnia wymiany dokonu-
je wœród ksiê¿y wikariuszy.
Pocz¹tek i koniec wakacji
przynosi oczekiwane lub
niespodziewane przenosze-
nia. Czasami wielkie zawi-
rowania. S¹ one niejedno-
krotnie powodem smutku i
³ez, tak dla parafian jak i ka-
p³ana. Innym razem s¹ cza-
sem ulgi i g³êbokiego westchnienia
– wreszcie zakoñczy³a siê udrêka.

Œw. Jan Chrzciciel, który patronu-
je tak koñcowym dniom czerwca jak
i sierpnia, jest szczególnym patronem
translokacji. Bardzo pouczaj¹ca jest

lektura Ksiêgi Proroka Izajasza, któr¹
w tym dniu w liturgii odczytujemy:
„Pójdziesz do kogokolwiek ciê po-
œlê i bêdziesz mówi³ cokolwiek tobie

polecê. Nie lêkaj siê ich, bo
jestem z tob¹, by ciê chroniæ.
Dajê ci w³adzê nad naroda-
mi i królestwami byœ budo-
wa³ i sadzi³. Bêd¹ walczyæ
przeciw tobie, ale nie zdo³aj¹
ciê zwyciê¿yæ, gdy¿ ja jestem
z tob¹.”

Wymowne jest zw³aszcza
S³owo Bo¿e podkreœlaj¹ce:

„Byœ budowa³ i sadzi³.” To jest pierw-
szorzêdne zadanie nowo mianowa-
nych kap³anów na poszczególne pa-
rafie. Do realizacji tych zadañ Bóg
ich wyposa¿a szczególnymi ³askami.Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne  spoczywanie!

Pogrzeb
Œp. Barbara Zimmer, ur. 1936r., zam. Pl. Bohaterów Getta
Œp. Jadwiga Zemanek, ur. 1945r., zam. ul. Sportowców

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Edward Knapik - 14 r.œm.
Œp. Jan B¹k
Œp. S³awomir Balonek - 4 r.œm.
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 24 lipca
   6.00 Œp. Micha³ Czaicki
  8.00 O b³. Bo¿e, potrzebne ³aski dla

ks. Infu³ata Jakuba Gila
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Bogumi³a Leœniak - 3 r.œm.

Pi¹tek 25 lipca
   6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
  8.00 Œp. Micha³ Czaicki
18.00 Œp. Melania Adamek

O zdrowie, b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata
w dniu imienin

Sobota 26 lipca
   6.00 W podziêkowaniu za ¿ycie, o b³. Bo¿e

i potrzebne ³aski dla Anny i jej rodziny
  8.00 Œp. Anna Kurowska i zmarli pracownicy

Oœrodka Kultury w Kalwarii Z.
18.00 Œp. Melania Adamek

Œp. Rodzice Bartkowscy i siostry

Niedziela 27 lipca
  6.00 Œp. Stefan Czapik
  7.30 Œp. Józef Seremet - 27 r.œm., syn Jaros³aw

Œp. Jerzy Warcho³ - 2 r.œm.
 9.00 Œp.  Piotr Byrski - 12 r.œm., Stanis³awa Byrska
 9.00 Roków: Dziêkczynna, z proœb¹ o dalsze

b³og. Bo¿e dla Emilii w dniu urodzin
10.30 Œp. Marian Paluchowski
12.00 Œp. Melania Adamek
19.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

Budowaæ wiêŸ miêdzy Bogiem,
a ludŸmi. Kszta³towaæ zwi¹zki miê-
dzyludzkie. One wci¹¿ s¹ nara¿one
na zerwanie. Potrzebuj¹ umocnienia.
Nie da siê najeœæ na wiele dni, tygo-
dni, miesiêcy. Nie mo¿na siê umyæ
na d³ugi czas. Wci¹¿ trzeba siê
¿ywiæ, by nie ustaæ w drodze. Nale-
¿y siê myæ, bo brud
nieustannie atakuje. Te
czynnoœci potrzebne
s¹ do sprawnego
¿ycia. Do normalnego
bytowania. Równie¿
do ¿ywej wiary, na-
dziei, mi³oœci koniecz-
na jest codzienna zapobiegliwoœæ.
Kto ma o tym przypominaæ, jak nie
ksi¹dz. On jest pomocnikiem
Boga i ludzi.

Na podstawie d³ugoletniej obser-
wacji pracy kap³añskiej dostrzegam,
¿e ka¿dy kap³an wnosi we wspól-
notê parafialn¹ okreœlone dobro. Nie-
jednokrotnie niewymierne. Mo¿e
nawet niezauwa¿alne i niedocenia-
ne przez ludzi, a tym bardziej ko-
nieczne. Bez tej duchowej pracy
parafia sta³aby siê pustyni¹. Du-
chow¹ pustyni¹.

Bardzo blisko by³em œw. papie¿a
Jana Paw³a II. Kap³añstwo moje
prze¿ywa³em równie¿ pod przewod-
nictwem Benedykta XVI. Teraz ju¿
drugi rok podczas mszy œw. w ka-
nonie modlê siê za papie¿a Francisz-

ka. Z bliska obserwujê trzech Sterni-
ków Koœcio³a. Ka¿dy z nich us³ysza³
od Chrystusa s³owa: „Na tobie zbu-
dujê Koœció³ Mój.” Na twoich w³a-
œciwoœciach duchowych i cielesnych.
Na to¿samoœci narodowej i kulturo-
wej. Na tobie Polaku, Niemcu i Ar-
gentyñczyku. Na tobie Filozofie,
Teologu i Praktyku.

Przez 27 lat prze¿ywa-
liœmy bardzo liczne piel-
grzymki œw. Jana Paw³a
II. By³o Mu bardzo bli-
skie s³owo Pana: „IdŸcie
i nauczajcie!”. Leæcie na
ró¿ne kontynenty. Do
ró¿nych narodów.
Mówcie do nich w ich

jêzykach o Chrystusowej Ewangelii.
W inny sposób przez 8 lat Benedykt
XVI sprawowa³ Urz¹d Najwy¿sze-
go Kap³ana. W przepowiadaniu na-
uki Chrystusowej by³ niezwykle pre-
cyzyjny. Nieustannie by³ profesorem.
Umia³ w sposób bardzo jasny prze-
powiadaæ Chrystusowy kerygmat.
Wra¿liwy na piêkno Boga i cz³owie-
ka. W niebywa³ej pokorze nie chcia³
zas³aniaæ Nadprzyrodzonego ludzk¹
s³aboœci¹, czy te¿ wyp³ywaj¹cej z niej
jak¹œ nieudolnoœci¹. Usun¹³ siê
w cieñ. Nieoczekiwanie w marcu
2013 roku konklawe wybra³o na pa-
pie¿a Kardyna³a z Argentyny. Przyj¹³
imiê Franciszek. Bóg Go obdarzy³
wyj¹tkow¹ charyzm¹ zjednywania
sobie ludzi, a zw³aszcza œrodków

spo³ecznego przekazu. S¹ Mu nad-
zwyczaj ¿yczliwe. Z wielk¹ przyjaŸ-
ni¹ odnosz¹ siê tak do Jego osoby jak
i dzia³alnoœci. Nieustannie podkreœla,
¿e Koœció³ jest dla ubogich. Œw. Jan
Pawe³ II wielokrotnie mówi³: „Cz³o-
wiek jest drog¹ Koœcio³a.” Papie¿
Franciszek zdanie to doprecyzowa³:
„Ubogi cz³owiek jest drog¹ Koœcio³a.”

Niech to bardzo pobie¿ne ukazanie
apostolskich dróg trzech Papie¿y, ich
ró¿nych osobowoœci, a równoczeœnie
wiernoœci w wype³nianiu podstawo-
wego zadania uka¿e prawdê: „Na to-
bie budujê Koœció³ Mój. Byœ budo-
wa³ i sadzi³.”

Mo¿na równie¿ pokrótce
scharakteryzowaæ pos³ugê
trzech ostatnich probosz-
czów w naszej parafii:
ks. infu³ata Kazimierza Su-
dera, proboszcza Jakuba
Gila i dziekana Stanis³awa
Jaœkowca.

Ks. infu³at Kazimierz Su-
der by³ niezwyk³ym ekspertem ducho-
wym. Nade wszystko ceni³ duchow¹
wartoœæ ka¿dego cz³owieka, jego
godnoœæ. Niebywa³¹ trosk¹ otacza³
konfesjona³. Z wielk¹ czci¹ odnosi³
siê do ka¿dego cz³owieka. S³ucha³ lu-
dzi nie tylko w konfesjonale, ale i na
ulicy, w kancelarii i na plebanii. Bar-
dzo uwa¿nie równie¿ s³ucha³ Boga.
By³ cz³owiekiem wyj¹tkowej modli-
twy i wra¿liwoœci.

Ks. proboszcz Jakub Gil kierowa³
parafi¹ przez 13 lat. W tym czasie, dziê-
ki dobrej wspó³pracy z parafi¹, odno-
wi³ bazylikê, zdynamizowa³ nabo¿eñ-
stwa parafialne. Otworzy³ koœció³ na
potrzeby parafii i pielgrzymów.

Ks. dziekan Stanis³aw Jaœkowiec
pos³uguje w naszej parafii od lipca
2011 roku. Bóg obdarzy³ go wielk¹
osobist¹ kultur¹. Z ogromnym sza-
cunkiem odnosi siê do swych roz-
mówców. Liturgia mszy œw. sprawo-
wana przez niego nieustannie przy-
pomina wszystkim s³owa Encykliki
œw. Jana Paw³a II o Najœwiêtszym Sa-
kramencie, i¿ Ofiara Eucharystyczna

jest Ÿród³em i zarazem
szczytem ca³ego ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Prawdê
tê podkreœla przez piêkne
liturgiczne stroje i wspania-
³y œpiew, jak równie¿ bar-
dzo wyraŸne w przekazie
S³owa Bo¿ego i codziennej
homilii. Kiedy probosz-
czem by³ ks. inf. Kazimierz
Suder konfesjona³ by³ naj-

wa¿niejszy. Obecnie za ks. dziekana
Jaœkowca, zgodnie z II Soborem Wa-
tykañskim – o³tarz jest centrum Ko-
œcio³a. Trudno w pe³ni jest oceniæ
obecnego Proboszcza, gdy¿ to dopie-
ro „W imiê Ojca”. Przed nim s¹ do
zagospodarowania ca³e lata. Po ich
zakoñczeniu mo¿na je podsumowaæ.
Bardzo mu ¿yczymy, by wci¹¿
z zapa³em „budowa³ i sadzi³”.


