Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II uczy³ nas, jak bardziej kochaæ Pana Boga, jak bezgranicznie ufaæ w Jego nieskoñczone mi³osierdzie.
W ka¿dej chwili naszego ¿ycia powinniœmy dziêkowaæ
Panu Bogu za doznane ³aski i prosiæ o nieustann¹ opiekê.
Jan Pawe³ II uczy³ kochaæ bliŸniego, wybaczaæ, troszczyæ siê
o s³abszych, chorych, chroniæ dzieci przed z³em.
By³ dla nas prawdziwym Ojcem, którym na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Wyniesienie na o³tarze Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II - to ho³d za Jego œwiête ¿ycie, które ofiarowa³ Panu Bogu, Matce Najswiêtszej i Koœcio³owi Powszechnemu.
Anna Fudali z synami

Wielki prorok powsta³ miêdzy nami
i Bóg nawiedzi³ lud swój
Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Pogrzeb

Patryk Józef Kruliczak, syn Marcina i Moniki
EmiliaZuzanna Markowska, córka Arkadiusza i Jadwigi
Lena Piwowarczyk, córka £ukasza i Ewy
Szymon Dawid Brusik, syn Przemys³awa i Agnieszki
Kacper Wojciech Faber, syn Kamila i Aleksandry
W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Andrzej Pitu³ej, ur. 1963 r., zam. ul. Sienkiewicza
Œp. Bo¿ena Nowak, ur. 1970 r., zam. ul. Nadbrze¿na
Œp. Mieczys³aw Nowak, ur. 1944 r., zam. ul. Podstawie
Œp. Robert Sediwy, ur. 1966 r., zam. ul. Matejki
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17. Niedziela Zwyk³a

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTUŒWIÊKSIÊGI KRÓLEWSKIEJ
2 Krl 4, 42-44 Elizeusz romna¿a chleb

TEGOPAW£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:
Usi³ujcie zachowaæ jednoœæ
Ef 4, 1-6

Otwierasz rêkê, karmisz nas do syta.

EWANGELIA: J 6, 1-15 Jezus rozmna¿a chleb
17. Niedziela Zwyk³a - 26 lipca 2015
1. Dziœ o godz. 16.00 kolejny koncert w ramach II Papieskiego Festiwalu Organowego. O godz. 18.30
nieszpory.
Wszystkich, którzy pragn¹ uczestniczyæ w asyœcie kalwaryjskiej – zapraszamy na spotkanie organizacyjne dziœ o godz. 16.00 w domu katolickim.
2. W tym tygodniu w ramach radosnego czwartku wycieczka do
Krakowa.
3. W pi¹tek o godz. 19.00 pouczenie przedchrzcielne.
4. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 prosimy rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu zapraszamy na Wieczór Jana Paw³a II. Pocz¹tek o godz.
17.30. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.
5. W sierpniu Biskupi zwracaj¹ siê
z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet ofiarê abstynencji od napojów alkoho-
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lowych. Jest to miesi¹c licznych
pielgrzymek i wyj¹tkowych wydarzeñ w naszej historii. Podjêta abstynencja w tym miesi¹cu bêdzie znakiem wra¿liwoœci na potrzeby moralne narodu.
6. Zapraszamy na 2-dniow¹ pielgrzymkê zachodni¹ granic¹ Polski,
m.in. Szczecin, Kamieñ Pomorski
w terminie 24 – 25 sierpnia 2015r.
Koszt 355 z³. We wrzeœniu od 6 do
15, organizujemy 10-dniow¹ pielgrzymkê do W³och. Szczegó³y przy
zapisie w kancelarii.
7. Na Mszê œw. „ludzi gór” odprawion¹ na Turbaczu pojedziemy
w niedzielê 9 sierpnia o godz. 6.30.
Koszt 30 z³.
Na rocznicê œmierci œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu jedziemy
14 sierpnia. Wyjazd o godz. 6.45.
Koszt 20 z³.
Na uroczystoœci maryjne do Kalwarii w pi¹tek 14 sierpnia. Wyjazd
godz. 13.00. Koszt 10 z³.
Na Apel Jasnogórski w niedzielê
16 sierpnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt 35 z³. ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

wa³ dla nich aparaty do pomiaru cukrzycy. Pomaga³ w dostaniu siê do
lekarza diabetyka. Ludzie obci¹¿eni
spo³eczn¹ chorob¹ bardzo go interesowali. Niós³ im ludzk¹ i Bo¿¹ pomoc. Gdy przychodzi³ czerwiec rokrocznie organizowa³ dla nich pielgrzymkê na Jasn¹ Górê w Dniu Diabetyka. Szuka³ kap³ana, który by
z nimi jecha³.
W tym roku, gdy wióz³ mnie
w Wielk¹ Sobotê na poœwiêcenie
z du¿¹ trosk¹ mówi³, ¿e lekarze odkryli u niego tego, co chodzi do ty³u.
Co Bóg da, to bêdzie – powtarza³.
W po³owie czerwca jeszcze uczestniczy³ w uroczystoœciach jubileuszowych w kuchni œw. Brata Alberta.
Patrzy³em na niego. Oczy by³y pe³ne
¿ycia, ale ziemista twarz zdradza³a
postêpuj¹c¹ chorobê.
Z pocz¹tkiem lipca pochowaliœmy
œp. Kazimierza Lichwiarskiego. Bêdzie nam Radnego Kazimierza Lichwiarskiego bardzo brakowa³o.
Nawet przy baldachimie w procesjach w oktawie Bo¿ego Cia³a, czy
innych uroczystoœciach. Nie stanie
ju¿ przy drzewcu baldachimu. „PójdŸcie b³ogos³awieni Ojca mego, bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ. Posi¹dŸcie Królestwo zgotowane wam
od za³o¿enia œwiata.”
Ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 5)

œw. Brata Alberta jest pod dostatkiem. Tylko trzeba uczyæ przychodz¹cych szacunku do chleba. By³y
takie wypadki, ¿e niektórzy z nich,
kiedy dostali ob³o¿ony wêdlin¹
chleb – zjadali to, co t³uste, a chude, czyli chleb – wyrzucali do kosza. Bardzo nad tym bola³, bo uwa¿a³, ¿e chleb to œwiêtoœæ. Przypomina³, ¿e w jego dzieciñstwie, kiedy
spad³a na ziemiê cz¹stka chleba to
z czci¹ j¹ podnoszono i ca³owano –
przepraszaj¹c za poni¿enie. Chleb
zawsze przywodzi na pomoc Eucharystiê. Przypomina³ tak¿e powiedzenie œw. Brata Alberta, ¿e trzeba
byæ dobrym jak chleb. Jak chleb,
którego matka k³adzie na stole i ka¿dy z domowników bierze ile chce.
Œp. Kazimierz Lichwiarski bezinteresownie u¿ywa³ swego samochodu, by ze sklepów przywoziæ dary
¿ywnoœciowe. Za wielki honor poczytywa³ sobie transport ksiêdza do
poœwiêcenia op³atka dla biednych,
a w Wielk¹ Sobotê – pokarmów na
stó³ œwi¹teczny. Z radoœci¹ przy tej
okazji uczestnikom kuchni sk³ada³
¿yczenia œwi¹teczne.
Drugim polem dzia³ania œp. Kazimierza Lichwiarskiego byli ludzie
chorzy na cukrzycê. Bardzo siê
troszczy³ o diabetyków. Organizo-7-

Poniedzia³ek 27 lipca
6.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
8.00 Œp. Krystyna Gurdek
18.00 Œp. Tadeusz W¹sek - 1 r.œm.
Œp. Józef Tatar

Wzajemna pomoc

Czwartek 30 lipca
6.00 Œp. Michalina Baran
8.00 Œp. Józef Tatar
18.00 Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Jerzy Warcho³

Wtorek 28 lipca
6.00 Œp. Marek Ziemba
7.00 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie
mê¿a Tadeusza
18.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka
Œp. Les³aw Babiñski

Poznawaæ swój kraj, jego historiê,
a tak¿e ró¿norakie zabytki – to obowi¹zek patriotyczny. Trzeba zachwyciæ siê piêknem ró¿norakich
zak¹tków naszej Ojczyzny by bardziej j¹ ukochaæ. Fascynacja zwi¹zana z odkrywaniem piêkna przyrody, a tak¿e bogactwa sanktuariów
jest celem naszych parafialnych
pielgrzymek.
Przed kilku laty zrodzi³o siê we
mnie pragnienie, by po kolei nawiedzaæ sanktuaria le¿¹ce w ró¿nych
czêœciach Polski. Najwiêcej znajduje siê na po³udniu naszej Ojczyzny.
Bogata jest historia religijna tego
ludu. Krakowska archidiecezja,
a tak¿e przemyska oraz ziemie tarnowskie i opolskie s¹ nasycone
wspania³ymi zabytkami religijnymi.
Oczarowa³y nas sanktuaria w Krzeszowie na Dolnym Œl¹sku, a tak¿e zachwyci³a nas Góra
œw. Anny w opolskim. Pielgrzymowaliœmy po wschodniej naszej stronie i nawiedziliœmy Kalwariê Pac³awsk¹, a tak¿e Kodeñ, Sokó³kê, Studzienn¹, œw.
Lipkê i Gietrzwa³d. W tym roku
odwiedzamy zachodni¹ œcianê
naszej Ojczyzny – tzw. „ziemie
odzyskane”: Wroc³aw, Trzebni-

Pi¹tek 31 lipca
6.00 Œp. Wac³aw Lehn
8.00 Œp. Józef Tatar
18.00 Œp. Maria i Józef Baran
Œp. Edward Chrapkiewicz - 11 r.œm.

Œroda 29 lipca
6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
8.00 Œp. Marek Ziemba
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Marty
- O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem
Œw. Jana Paw³a II dla wszystkich dzieci z
rodziny Wolszczaków
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
- Przez wstawiennictwo MBNP i œw. Jana
Paw³a II o dar uzdrowienia dla Tadeusza
Mazura
- Przez wstawiennictwo MBNP i œw. Jana
Paw³a II o cud uzdrowienia dla Emilki
Chowaniak
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Krystyna i Eustachy ¯urek
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
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Sobota 1 sierpnia
6.00 Œp. Roman Piesko
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
00
18.
W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Stanis³aw Zaj¹c - 6 r.œm.
Niedziela 2 sierpnia
6.00 Œp. Kazimiera Witek
7.30 Œp. Maria i Józef Rzycki
Œp. Katarzyna, Antoni, Julian
9.00 Œp. Ryszard Bukowski - 4 r.œm.
9.00 Roków: W 1. rocznicê urodzin dla Lenki
o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
10.30 Œp. Wypominani
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Adam Mika

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Marty, w pi¹tek –
wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli,
prezbitera, w sobotê – wspomnienie
œw. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Koœcio³a.

-3-

cê, Ksi¹¿, Zielona Góra, Parady¿ –
a¿ po Szczecin i Kamieñ Pomorski.
Jak Bóg pozwoli pragnêlibyœmy
w przysz³ym roku odwiedziæ pó³nocn¹ czêœæ, zw³aszcza Trójmiasto –
a¿ po Suwa³ki. Przebyte szlaki pielgrzymie pog³êbiaj¹ nasz¹ wiarê i patriotyzm. Mi³oœæ do Boga i Ojczyzny.
Podczas tegorocznego, wakacyjnego urlopu zwiedza³em Gdañsk. Po
raz kolejny zauroczy³o mnie to miasto. Jego bogata historia, zaczarowana miêdzy innymi w zabytkowych
œwi¹tyniach i muzeach. By³em pod
wra¿eniem zwiedzanego multimedialnego Europejskiego Centrum
Solidarnoœci. Zosta³o ono otwarte
przed 9 miesi¹cami, tu¿ przy Stoczni Gdañskiej. Ró¿norakie eksponaty zwi¹zane z histori¹ Solidarnoœci:
z jej narodzeniem, krzy¿owaniem
i zmartwychwstaniem ukazana jest
w sposób perfekcyjny. Choæ minê³o
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

od jej pocz¹tku 35 lat i pamiêta³em
ten okres doskonale – to jednak dziêki przedstawionym eksponatom na
nowo przypomnia³em sobie niezwyk³y zryw ca³ego spo³eczeñstwa: m³odych i starszych, robotników i wykszta³conych, mieszkañców miast
i wsi, studentów i ludzi kultury i sztuki. Mê¿czyzn i kobiet. Niezwyk³a
solidarnoœæ Koœcio³a z Ojczyzn¹.
Koœció³ zakorzeniony w spo³eczeñstwie polskim. Pêk³y mury dziel¹ce
ró¿ne warstwy spo³eczne. Przejmuj¹ce braterstwo. Fizyczna si³a w³adzy
politycznej i moc moralna ludzi ogarniêtych ide¹ wyzwolenia. Zak³amana propaganda walcz¹ca z bezbronnymi domagaj¹cymi siê prawdy
i chleba. Wyzwolenia z buty partyjnej. Rola wiary, która jest si³¹ dla
bezsilnych. Przemawiaj¹ce obrazy
religijne, zw³aszcza Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II i Matki Boskiej
Czêstochowskiej. Przechodz¹c poszczególne sale stawa³em jak wryty. Patrzy³em
na bliskie mi sceny z tamtych
lat. M³oda historia naszej
Ojczyzny przemawia do
wspó³czesnego Polaka.
Solidarnoœæ lat 80. to nies³ychany zryw narodu polskiego. By³ to czas prze³omu. Czas odnowy. Zwie-

By³ jak chleb

dzaj¹c to muzeum duma³em, ¿e
wszystko co ludzkie jest przemijalne. Solidarnoœæ siê rozpad³a. Wielu
na niej siê zawiod³o. Nieustannie
naród musi siê zmagaæ i o chleb i o
prawdê. Za czasów komuny nierównoœæ spo³eczna by³a wielka,
a teraz jest jeszcze wiêksza. Ile¿ dzisiaj zak³amania, fa³szu i niezwyk³ej
buty rz¹dz¹cych. Ojczyzna jak i Koœció³ wci¹¿ domagaj¹ siê odnowy.
Podczas Soboru Watykañskiego II
powtarza³o siê powiedzenie: „Ecclesia semper reformanda” – Koœció³
nieustannie winien byæ odnawiany.
Ojczyzna tym bardziej jej potrzebuje. Wielkim b³ogos³awieñstwem
z przed 35 laty by³ zryw Solidarnoœci. Prosimy Boga by nowy zryw,
który w Polsce rozpocz¹³ siê wiosn¹
tego roku otworzy³ nadzieje na
lepsz¹ przysz³oœæ naszej Ojczyzny.
ks. Infu³at
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W czerwcu tego roku kuchnia
œw. Brata Alberta obchodzi³a swój
srebrny jubileusz. S³yszeliœmy wtedy o inicjatorach tego dzie³a. Wymieniana by³a s. Gemma, ks. infu³at
Suder, P. doktor Poradzisz oraz
P. Sediwy. Kuchnia, której patronuje œw. Brat Albert ¿yje, bo wci¹¿ s¹
biedni, którzy z ró¿nych przyczyn s¹
g³odni. Nie potrafi¹ przygotowaæ
sobie jedzenia, bo albo nie maj¹
z czego, nie maj¹ za co kupiæ. Czasami nie umiej¹. Mo¿e im siê nie chce.
A mo¿e… Przychodz¹ do kuchni, bo
¿o³¹dek piszczy, a flaki marsza graj¹.
Wci¹¿ s¹ aktualne s³owa Jezusa:
By³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ. By
przygotowaæ jedzenie – to ktoœ musi
nad tym popracowaæ i zdobyæ produkty ¿ywnoœciowe. Z wielk¹
wdziêcznoœci¹ myœlimy o tych, którzy wspó³pracuj¹ w kuchni
œw. Brata Alberta z Siostr¹
Albertynk¹ Antonin¹.
Z wdziêcznoœci¹ myœlimy
o bardzo wielu ofiarodawcach produktów ¿ywnoœciowych dla przesz³o 300 potrzebuj¹cych jedzenia. Nie
mog³aby istnieæ kuchnia,
gdyby nie pomoc Wadowickiego Urzêdu Miejskiego,
a tak¿e parafii dekanatów

wadowickich, jak równie¿ innych
instytucji i indywidualnych Ofiarodawców. Nasza parafia daje na ten
cel pieni¹dze sk³adane do puszki
œw. Antoniego, która znajduje siê
przy jego o³tarzu.
Do tych, którym kuchnia œw. Brata Alberta wiele zawdziêcza by³ œp.
Kazimierz Lichwiarski. Sprawa wy¿ywienia g³odnych mieszkañców ziemi wadowickiej bardzo le¿a³a mu na
sercu. Pamiêtam taki szczegó³, jak
siostra Gemma skar¿y³a siê, ¿e nie
mo¿e wydawaæ tyle chleba ile przychodz¹cy potrzebuj¹, gdy¿ niektórzy
z nich go nie szanuj¹. Trzeba im go
wydzielaæ. Powiedzia³em jej wtedy,
¿e bêdê, co miesi¹c dawa³ tysi¹c z³otych, by chleba starczy³o. Kiedy dowiedzia³ siê o tym fakcie œp. Pan
Kazimierz poczu³ siê bardzo dotkniêty, bo uwa¿a³, ¿e chleba w kuchni
(ci¹g dalszy na str. 7)

