(ci¹g dalszy ze str. 7)

tañskiej dodano wezwanie „Królowo Polski” - jak wiele to znaczy³o
w czasie kiedy Polska nie istnia³a.
Sanktuarium Œwiêtego Józefa Bilczewskiego to piêkny gotycki koœció³
z 72 m wie¿¹, którego budowa rozpoczê³a siê w 1923r., a nowy Dom
Bo¿y w rodzinnych Wilamowicach
by³ marzeniem ówczesnego Arcybiskupa. Budowa z przerwami trwa³a
do 1984r. i ukoñczy³ j¹ obecny proboszcz. Bardzo oryginalny jest wystrój wnêtrza koœcio³a – droga krzy¿owa, rzeŸbione figury i p³askorzeŸby w o³tarzach, w stallach, na obudowie organów i na œcianach, wykonane z pomoc¹ stolarzy przez
miejscowego rzeŸbiarza – amatora
Pana Kazimierza Danka. Najwa¿niejszym i najwiêkszym dzie³em jest
o³tarz g³ówny w formie tryptyku,
przy którym prace trwa³y 12 lat.
Nastawa o³tarzowa ma 12,5 m wysokoœci i nawi¹zuje do dzie³a Wita
Stwosza z koœcio³a Mariackiego
w Krakowie.
Nastêpny etap naszej pielgrzymki
to niedaleki Ha³cnów, stanowi¹cy
obecnie czêœæ Bielska – Bia³ej
z Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej,
w którym czczona jest cudowna figura, przedstawiaj¹ca Matkê Bo¿¹
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Bolesn¹ trzymaj¹c¹ na kolanach cia³o swego umêczonego Syna. Pierwsza, historycznie udokumentowana
wzmianka, o cudownej figurze Matki Bo¿ej Bolesnej w Ha³cnowie, pochodzi z 1764 roku. Tymczasem kult
Piety Ha³cnowskiej bardzo szybko siê
rozszerza³, przybywa³o wiernych
i pielgrzymów z odleg³ych miejsc oddaj¹cych czeœæ Matce Bo¿ej i wypraszaj¹cych potrzebne ³aski. Z ofiar pozostawianych przez pielgrzymów wybudowano pod koniec XVIII wieku
piêkny barokowy koœció³, a Œwiêta Figura zosta³a umieszczona w o³tarzu
g³ównym i jest w nim do dziœ.
Po prze¿yciach duchowych czas na
wysi³ek fizyczny – udajemy siê na
parking pod Szyndzielniê, z którego
po krótkim spacerze docieramy do
dolnej stacji kolejki gondolowej
i wyje¿d¿amy na Szyndzielniê. Stamt¹d czêœæ osób wybra³a siê na Klimczok (1117 m n.p.m.)– szczyt w Beskidzie Œl¹skim, najwy¿szy punkt
Bielska – Bia³ej, inni podziwiali widoki ze schroniska, pogoda nam
sprzyja³a i dopiero w drodze powrotnej ze schroniska na Klimczoku
zacz¹³ padaæ deszcz, ale trwa³o to bardzo krótko i znów zaœwieci³o s³oñce.
S³oneczna pogoda towarzyszy³a nam
do samych Wadowic. B. Okrêglicka
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15. Niedziela Zwyk³a

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PROROKA AMOSA
Am 7, 12-15
Misja proroka

PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN
Ef 1, 3-14 Bóg wybra³ nas w Chrystusie

Oka¿ sw¹ ³askê i daj nam zbawienie.

EWANGELIA: Mk 6, 7-13

Rozes³anie Aposto³ów

15. Niedziela Zwyk³a - 12 lipca 2015
1. Kazania g³osi dziœ ks. Jan Sopicki,
pallotyn pracuj¹cy w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Rio de Janeiro.
O godz. 16.00 rozpoczyna siê II Papieski Festiwal Organowy, który potrwa
do 2 sierpnia. Wszystkie koncerty odbywaj¹ siê w naszej Bazylice. Ofiara
sk³adana podczas koncertu przeznaczona jest na konserwacjê organów.
2. Trwaj¹ zapisy na piesz¹ pielgrzymkê. Mo¿na ich dokonaæ w Domu
Katolickim (wejœcie od ul. Wojty³ów)
jeszcze tylko dziœ od 11.00 do 13.00
oraz w godzinach od 18.00 do 19.00.
Mszê œw. na rozpoczêcie pielgrzymki, we wtorek o godz. 7.00, celebrowaæ bêdzie ks. bp Grzegorz Ryœ. Powitanie pielgrzymów na Wa³ach Jasnogórskich bêdzie w niedzielê o godz.
11.00. O godz. 12.00 pielgrzymi
uczestniczyæ bêd¹ we Mszy œw.
w Kaplicy Cudownego Obrazu
o godz. 12.00. Do Wadowic pielgrzymi powróc¹ ok. godz. 17.00. Powitanie w Bazylice odbêdzie siê przed
godz. 18.00. Chêtni na wyjazd do
Czêstochowy mog¹ zapisaæ siê w sklepie za Bazylik¹ (u Pani Rozalii Borkowskiej). We wtorek (14 lipca) nie
bêdzie Mszy œw. o godz. 8.00. Intencja zamówiona zostanie odprawiona
o godz. 7.00.

3. W czwartek Ojcowie Karmelici
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 codziennie o godz.
18.00. W tym dniu, w ramach radosnego czwartku, wycieczka do Lanckorony.
4. W pi¹tek 17 lipca pielgrzymujemy do Centrum Jana Paw³a II oraz
wadowickich Sióstr Albertynek. Rozpoczêcie o godz. 13.00 na ul. Sadowej w Wadowicach. Koszt 20 z³.
5. Zapraszamy na 2-dniow¹ pielgrzymkê, od 20 do 21 lipca /poniedzia³ek i wtorek/ do Œwiebodzina,
Rokitno, Parady¿a, Zielonej Góry.
Koszt 275 z³. Szczegó³y w kancelarii parafialnej.
6. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œwiêtych pustelników Andrzeja Œwierada i Benedykta, w œrodê – wspomnienie œw.
Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a, w czwartek – wspomnienie
Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel
(NMP Szkaplerznej).
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

Na pielgrzymim szlaku
W dniu 31 maja 2015r. grupa
41 osób pod opiek¹ ks. Infu³ata Jakuba Gila uda³a siê na pielgrzymkê
w okolice Bielska - Bia³ej – do Wilamowic, Ha³cnowa i w piêkne tereny
Beskidu Œl¹skiego. Wiedzê Uczestników o odwiedzanych terenach
i miejscowoœciach poszerza³a jak
zwykle wspaniale przygotowana
P. Maria Zadora.
Wilamowice to miasteczko w powiecie bielskim, o ciekawej historii
siêgaj¹cej XIII wieku, kiedy to osiedlili siê tu przybysze z zachodu Europy – Flamandowie. Mieszkañcy
przez 700 lat zachowali swoj¹ odrêbnoœæ kulturow¹ – strój i jêzyk wilamowski. Dziœ te tradycje podtrzymuje Zespó³ „Wilamowice” skupiaj¹cy
kilka pokoleñ. Wilamowice to miejsce urodzin i kultu Œwiêtego Józefa
Bilczewskiego. Sylwetkê Œwiêtego
i krótk¹ historiê budowy koœcio³a
przybli¿y³ nam w interesuj¹cej, barwnej opowieœci proboszcz
parafii w Wilamowicach
Ks. Micha³ Boguta, œwiadek
cudownych uzdrowieñ
i wielu ³ask otrzymanych
przez wiernych za poœrednictwem Œwiêtego, a tak¿e
cz³owiek ogromnie zaanga¿owany w dokumentowanie
tych nadzwyczajnych zdarzeñ w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.

Œwiêty Józef Bilczewski urodzi³ siê
w 1860 roku, uczêszcza³ m. in. do
gimnazjum w Wadowicach, ukoñczy³
wydzia³ teologiczny Uniwersytetu
Jagielloñskiego, a nastêpnie kszta³ci³
siê w Wiedniu, Rzymie i Pary¿u, by³
niezwykle zdolny. W wieku 31 lat
zosta³ profesorem, a dziewiêæ lat póŸniej rektorem Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza we Lwowie. W bardzo
trudnym okresie dla Polski, nieobecnej na mapach, w 1901 roku obj¹³
stolicê arcybiskupi¹ we Lwowie
i mimo ogromnych podzia³ów narodowoœciowych, wyznaniowych i spo³ecznych w archidiecezji niós³
wszystkim „Bo¿y pokój”, a efekty
Jego pracy duszpasterskiej by³y imponuj¹ce. By³ gor¹cym polskim patriot¹, ma³o kto wie, ¿e dziêki Jego
staraniom w Stolicy Apostolskiej zosta³o ustanowione 3 maja Œwiêto
Królowej Polski, a do Litanii Lore(ci¹g dalszy na str. 8)

-7-

Poniedzia³ek 13 lipca
6.00 Œp. Jan Baran
8.00 Œp. Andrzej Pawlik
18.00 Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Wtorek 14 lipca
6.00 Œp. Dominika Œwiat³oñ - 7 r.œm., m¹¿
Józef, syn Jan
7.00 Rozpoczêcie pieszej pielgrzymki
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Anna i Piotr Zieliñscy
Œp. Anna Biegun
18.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. Izabela Ceremuga - 4 r.œm.
Œroda 15 lipca
6.00 Œp. Michalina Baran
8.00 Œp. Kazimiera Witek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mamy Marii
- O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla
Czes³awy w 80 r. urodzin
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Barbara Zimmer
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Józef Tatar
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Maria WoŸniak

Pogrzeb
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Œp. Czes³aw Kozie³ i wnuk Czes³aw Kondak
Œp. Edward Knapik
Œp. Joanna Pytlowska - 1 r.œm.
Œp. Marianna Œlusarczyk - 45 r.œm., m¹¿
Tadeusz
Œp. Marian Pióro
Czwartek 16 lipca
6.00 Œp. Jan Baran
8.00 Œp. Kazimiera Witek
18.00 Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Pi¹tek 17 lipca
6.00 Œp. Kazimiera Witek
8.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
18.00 Œp. Eugeniusz Owcarz - 3 r.œm.
Œp. Franciszka Koz³owska
Sobota 18 lipca
6.00 Œp. Janina Pytrarczyk - 2 r.œm.
8.00 Œp. Zdzis³aw Nizio
18.00 Œp. Jadwiga Chmura
W 50 r. œlubu - dziêkczynna, o b³. Bo¿e
dla Zofii i Jerzego Szczepañskich
Niedziela 19 lipca
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Jadwiga Sikora - 7 r.œm.
Œp. Anna i Jakub Madej
9.00 Œp. Les³aw Babiñski
9.00 Roków: Œp. Barbara Majerczak - 1 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Dudek - 37 r.œm. i syn
Janusz - 28 r.œm.
12.00 Chrzty
19.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Janina Mastalska, ur. 1932 r., zam. ul. £azówka
Œp. Kazimierz Lichwiarski, ur. 1947 r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Joanna Damasiewicz, ur. 1923 r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Barbara Chmura, ur. 1952 r., zam. ul. Batorego
Œp. Danuta Palarczyk, ur. 1965 r., zam. ul. Ady Sari

B¹dŸ pochwalony!
Przed siedmioma wiekami ¿y³
œw. Franciszek. Has³em jego by³o:
„Pokój i dobro.” Te dwa s³owa by³y
programem ca³ego jego ¿ycia. By³y
tak noœne w ówczesnym spo³eczeñstwie w³oskim i europejskim, ¿e zachwyci³y umys³y wielu m³odych.
Sta³ siê inicjatorem zakonu franciszkañskiego oraz wielkiego ruchu asyskiego. Ten niezwyk³y pos³aniec
Bo¿y wniós³ w œredniowieczn¹,
pe³n¹ zamêtu Europê – pokój. Sk³ócone miasta i rody stara³ siê godziæ.
Wnosi³ równie¿ pokój pomiêdzy
przyrod¹ a cz³owiekiem. Bardzo
pragn¹³ by ludzie stali siê przyjacielami przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Zwraca³ siê do ptaka i wilka, ksiê¿yca i s³oñca: „Siostro moja,
mój kochany bracie!” Franciszkañska postawa zaowocowa³a niezwyk³ym dobrem – braterstwem.
Po wiekach Namiestnik Chrystusowy obiera Franciszka na Patrona
swego pontyfikatu. Chce on przez
ten wybór wytyczyæ liniê postêpowania widzialnej G³owy Koœcio³a.
Pierwsz¹ Encyklikê, któr¹ wydaje
w po³owie czerwca zatytu³owa³ s³owami pieœni o stworzeniu œw. Franciszka: „Laudato si – B¹dŸ pochwalony”. Podkreœla w niej prawdy bardzo bliskie swemu patronowi. Ziemia to nasz wspólny dom. Jest Bo¿¹

ksiêg¹, któr¹ nieustannie mamy
z wielkim szacunkiem odczytywaæ.
Jest to naturalne Bo¿e objawienie.
Stworzony œwiat poucza nas, ¿e Bóg
istnieje, a tak¿e wskazuje na jego
przymioty. Objawienie nadprzyrodzone zawarte w Piœmie œw. i w Tradycji mówi szczegó³owo o przymiotach Bo¿ych. Mocno podkreœla, ¿e
Bóg jest mi³oœci¹. Tak jak wielk¹
czci¹ otaczamy ksiêgi Pisma œw. –
tak równie¿ winniœmy szanowaæ zapisan¹ Bo¿ymi znakami Ksiêgê
Œwiata. Szalony konsumpcjonizm
i dzika eksploatacja zasobów naturalnych to niszczenie œrodowiska naturalnego cz³owieka i w efekcie destrukcja jego samego. Troska o naturalne œrodowisko – o czyst¹ wodê,
powietrze i zdrowe jedzenie, s¹ obowi¹zkiem moralnym ka¿dego cz³o(ci¹g dalszy na str. 4)
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ju¿ tak beztrosko nie mo¿na tym powiedzeniem szar¿owaæ. Knieje
Ameryki Po³udniowej pustoszej¹,
a có¿ powiedzieæ o polskich puszczach.
S¹ wakacje. Czêsto mówimy, ¿e
przebywamy na ³onie przyrody, spêdzamy urlop „pod grusz¹”. Tak jak
rozumny cz³owiek troszczy siê
o miejsce, w którym rozwija siê
¿ycie ludzkie – ³ono matczyne, tak
trzeba kszta³towaæ troskê o œwiat
natury, o przyrodê. Ma ona s³u¿yæ
cz³owiekowi, a cz³owiek nie jest jej
bezmyœlnym wyzyskiwaczem, lecz
troskliwym przyjacielem. Tego uczy
Ojciec Œwiêty Franciszek w ostatniej
ks. Infu³at
encyklice.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wieka. Nasza wiara wyra¿a siê nie
tylko w modlitwie i przyjmowaniu
Sakramentów Œwiêtych oraz zachowaniu przykazañ, ale tak¿e w szacunku do cz³owieka i przyrody. Grzeszê, gdy ³amiê Bo¿e nakazy odnosz¹ce siê do Boga i cz³owieka oraz
niszczê naturalne œrodowisko, w którym ¿yjê. W szczegó³ach trzeba przypomnieæ, ¿e grzechem jest wyrzucanie worków ze œmieciami do lasu lub
do rzeki. Palenie suchej trawy na
³¹kach. Wycinanie wierzcho³ków
jode³ na choinkê. Tajemne wprowadzanie œcieków do potoków.
Niejednokrotnie powtarza siê powiedzenie: „Nie by³o nas, ale by³ las.
Nie bêdzie nas, ale bêdzie las.” Dziœ

Przez uni¿enie do wywy¿szenia
„Z dzieciêc¹ ufnoœci¹ kierujê swe
kroki do œwiêtokrzyskiej kaplicy, aby
na nowo spojrzeæ w oblicze Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Jej
wadowickim obrazie, (…) mieszkañcy Wadowic ze czci¹ gromadzili siê
przed wizerunkiem Matki i czynili J¹
Patronk¹ ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego, (…) miasto mojego dzieciñstwa, bêdê siê modli³
o dobro dla Ciebie.”
Tak dziœ, 16 czerwca 2015 roku ks.
inf. Jakub Gil przywo³uje dzieñ
sprzed 16-tu laty, kiedy to nasz Wielki Rodak, œw. Jan Pawe³ II ukoronowa³ wizerunek Wadowickiej Pani.
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Przypomina nam Jego s³owa. Trudno nie mówiæ o tym wydarzeniu
z rozrzewnieniem. Wszak to najwspanialsza data w dziejach naszego miasta (póŸniej kanonizacja). Jedziemy od Matki do Matki na comiesiêczne z Ni¹ spotkanie. To mi³oœæ
do Matki Bo¿ej sprawi³a, ¿e ozdobi³
Jej skronie z³otymi koronami. Koranami, które powsta³y tak, jak i ta z³ota ró¿a, z darów wadowickich serc.
Œwiadcz¹ one o tym, ¿e Matka Bo¿a
Szafarka £ask jest nam bardzo bliska. Ró¿a ofiarowana dla Najpiêkniejszej jest œwiadectwem naszych
pielgrzymek.

Ró¿ne sprawy poleca Maryi ks. Infu³at. Jak zwykle jest ich moc. Omadlamy mijaj¹cy rok szkolny, dobre
prze¿ycie wakacji przez nasze dzieci, dobry wybór kierunku studiów,
o powo³ania zakonne i kap³añskie,
a tak¿e o ³askê nawiedzenia Wadowic przez papie¿a Franciszka
w przysz³ym roku. Jako pielgrzymi
apelowi podjêliœmy modlitwê ¿ywego ró¿añca. Rozwa¿amy, jak ta tajemnica, któr¹ odmawiam w tym
miesi¹cu oddzia³uje w moim ¿yciu.
Niech ten ¿ywy ró¿aniec, ta codzienna dziesi¹tka, mobilizuje nas do lepszego. Tak¿e ka¿dy z pielgrzymów
wiezie do Matki wiele swoich spraw.
Wiêcej próœb, mniej podziêkowañ.
Rozwa¿a tajemnice bolesne Ró¿añca Œwiêtego. Te tajemnice przypominaj¹ nam o rzeczach ciê¿kich.
Nie ma ¿ycia bez smutku czy boleœci. Tak radoœæ jak i smutek rozwijaj¹ cz³owieka. Cierpienie powoduje jego dojrza³oœæ. Boimy siê cierpienia. Chcielibyœmy go unikn¹æ.
Cz³owiek chce pomóc cierpi¹cemu,
chroni go.
Jezu samotnie cierpi¹cy w Ogrojcu, spraw byœmy stali siê wra¿liwi
na cierpienia drugiego, potrafili czuwaæ. Cierpi¹cy, biczowany Jezus.
Czy mo¿emy Mu ul¿yæ, czy chcemy? Jesteœmy nara¿eni na biczowanie z³em, sami te¿ czasami biczuje-

my drugiego obmow¹, dokuczaniem, szyderstwem. Sami lêkamy siê
cierpienia fizycznego, moralnego,
duchowego. Prosimy, byœmy mieli w
sobie tyle pokory, aby umieæ znosiæ
z³o i cierpienie. Wieziemy nasz¹
trwogê, ból, niepokój wewnêtrzny,
¿al. Pytanie: dlaczego ja jestem tak
doœwiadczony? Pytanie, na które nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Poprzez Maryjê zawierzamy wszystko
Bogu. Tak jak œw. Jan Pawe³ II Jej
zawierzy³. Poprzez chorobê szed³
przez ¿ycie i dŸwiga³ swój krzy¿
z wielk¹ pokor¹. Swoim ¿yciem
utworzy³ encyklikê o cierpieniu.
Z Jego cierpienia bi³a wielka moc.
Przyczyn¹ cierpienia jest grzech pierworodny, Drog¹ do szczêœcia jest
w³aœnie cierpienie, a jego znakiem
jest krzy¿. Krzy¿ to znak nie tylko
cierpienia, ale te¿ chwa³y, zwyciêstwa, mocy. Znakiem Ukrzy¿owanego Chrystusa b³ogos³awiony. W tym
znaku zwyciê¿ony. Obecnie coraz
bardziej nasila siê walka z krzy¿em,
rozszerza a siê antyklerykalizm. Gor¹c¹ modlitw¹ prosimy byœmy byli
wierni krzy¿owi, wierni naszym rodzinom, naszej chrzeœcijañskiej OjczyŸnie. Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie za to g³êbokie rozwa¿anie, za
prze¿ywanie rekolekcji w drodze.
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Rozalia Borkowska

