Czu³a troska
Pragnieniem Ojca Œwiêtego Franciszka by³a myœl, aby ten rok prze¿ywaæ jako czas poœwiêcony osobom konsekrowanym. Zakonnicom
i zakonnikom. Co miesi¹c pielgrzymujemy do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach lub do
Sanktuarium Jana Paw³a II. Z pielgrzymk¹ t¹ przez ostatnie miesi¹ca
³¹czyliœmy nawiedzenie domów zakonnych znajduj¹cych siê w naszym
mieœcie. Dziêki serdecznym przyjêciom przez Prze³o¿onych domów
wadowickich, jeszcze lepiej zapoznaliœmy siê z wielkim dobrem, jakie wnosz¹ we wspó³czesny, wadowicki œwiat. S³yszê nieraz zarzut ludzi, którzy oskar¿aj¹ Koœció³, ¿e propaguje nieodpowiedzialnoœæ w poczêciach ludzkich. Oskar¿a siê Go,
¿e nie interesuje siê ma³ymi dzieæmi, nie pomaga matkom chorych
dzieci. Kiedy odwiedziliœmy Dom
Samotnej Matki prowadzony przez
Siostry Albertynki, a tak¿e Dom Zakonny Sióstr Nazaretanek, w którym
przebywa prawie 70 niedorozwiniêtych dzieci – mogliœmy siê przekonaæ, jak bardzo nies³uszne jest po-
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wy¿sze oskar¿enie. Troska o rozwój
i wychowanie ma³ych dzieci zainspirowa³a Ksiê¿y Pallotynów na Kopcu, aby otworzyæ szko³ê, w której
dzieci s¹ otoczone wszechstronn¹
opiek¹. Siostry Albertynki, maj¹ce
swój dom na ul. Sadowej, opiekuj¹
siê tak g³odnymi, jak równie¿ prawie 30 osobami starszymi i chorymi. Karmelici Bosi na Górce przekszta³cili dawn¹, zakonn¹ szko³ê
w formacyjny dom, w którym ró¿ne
grupy i wspólnoty odbywaj¹ swoje
dni skupienia i rekolekcje.
Dziêki odwiedzonym zakonnym
domom w Wadowicach dok³adnie
poznaliœmy, ¿e ka¿dy z nich jest
swoistym laboratorium wiary. Zakonnicy i zakonnice przebywaj¹cy
w tych domach s¹ dla nas œwiadkami wiary. W ¿yciu emanuj¹ tymi
wartoœciami. Nieraz z wdziêcznoœci¹
myœlê o wadowickich domach zakonnych, ¿e poprzez ich modlitwê
i ofiarne ¿ycie poœwiêcone Bogu –
s¹ jak piorunochrony na dachach domów. Zabezpieczaj¹ przed ró¿norakimi kataklizmami nasz¹ wadowick¹
ziemiê. Nasze miasto.
ks. Infu³at
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18. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 5)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIECZYTANIEZLISTUŒWIÊTEGOPAWWYJŒCIA

rym przesz³o 70 ludzi mo¿e pracowaæ – rodzina ma mo¿liwoœæ normalnego rozwoju.

£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:

Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm

Ef 4,17.20-24 Przyoblec cz³owieka nowego

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy³.

EWANGELIA: J 6, 24-35

Kto przychodzi do Chrystusa, nie bêdzie ³akn¹³

18. Niedziela Zwyk³a - 2 sierpnia 2015
1. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów
alkoholowych.
2. Dziœ o godz. 16.00 ostatni koncert w ramach II Papieskiego Festiwalu Organowego.
O godz. 18.30 nieszpory.
3. W czwartek – Œwiêto Przemienienia Pañskiego, które w naszej parafii bêdzie dniem modlitwy w intencji Ojczyzny i nowego Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
4. W ramach radosnego czwartku
6 sierpnia zapraszamy dzieci na zamek w Lipowcu.
5. Wadowickie Centrum Kultury
zaprasza na Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej 8 sierpnia
o godz. 20.00 na Rynku z okazji 100lecia kina w Wadowicach.
6. W przysz³¹ niedzielê, na mszy
œw. o godz. 12.00 udzielimy b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ rocznicê chrztu œw.

7. Zapraszamy na pielgrzymki:
- 2-dniowa pielgrzymka zachodni¹
granic¹ Polski, m.in. Szczecin, Kamieñ Pomorski w terminie 24 – 25
sierpnia 2015r. Koszt 400 z³.
- Na Mszê œw. „ludzi gór” na Turbaczu w niedzielê 9 sierpnia o godz.
6.30. Koszt 30 z³.
- Na rocznicê œmierci œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu 14 sierpnia.
Wyjazd 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.
- Zapowiadana 10-dniowa pielgrzymka do W³och w dniach od
6 do 15 wrzeœnia odbêdzie siê od
21 do 27 wrzeœnia /od poniedzia³ku
do soboty/. Zainteresowanych
zmian¹ prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.
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Jesteœmy równie¿ wdziêczni
œp. P. Mieczys³awowi Nowakowi, ¿e
mia³ tak¿e czas na zainteresowanie
siê sprawami Koœcio³a, sprawami parafii, jak równie¿ i spo³ecznoœci,

Chrzest Œw.

w której zamieszka³. Przez wiele lat
nale¿a³ do Duszpasterskiej Rady
Parafialnej. Dzieli³ siê tam swym bogatym doœwiadczeniem. Dziêki jego
ofiarnoœci w naszej Bazylice kaplica Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy zosta³a umeblowana.
Wiemy te¿, ¿e i innym parafiom
pomaga³ finansowo. Nasz parafialny biuletyn Bazylika równie¿
przed 16 laty urodzi³ siê dziêki
jego pomys³owoœci.
Panie In¿ynierze Mieczys³awie! Dziêkujemy Bogu, ¿e obdarzy³ ciê obficie ró¿nymi talentami.
Wyra¿amy wdziêcznoœæ – ¿eœ te
uzdolnienia rozwin¹³ i nimi u³atwia³
¿ycie innym. Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o!
ks. Infu³at

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dziecko przyjê³o Sakrament Chrztu:

Liwia Œliwa, córka Tomasza i Pauliny

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Anna Bronis³awa W¹troba, ur. 1930 r., zam. Os. XX-lecia

Œwiadectwo
Jedno z najmocniejszych wspomnieñ z dzieciñstwa – to
widok rodziców codziennie id¹cych do koœcio³a i przyjmuj¹cych Eucharystiê. Œwiadectwo wiary to najcenniejszy depozyt, jaki staram siê przekazaæ moim dzieciom.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob
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Jan Pospieszalski – Przewodnik Katolicki

Czwartek 6 sierpnia
6.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
8.00 Œp. Krzysztof G³uszek
18.00 Œp. Maria Mika
Œp. Marek Ziemba

Poniedzia³ek 3 sierpnia
6.00 Œp. Helena Smolec
8.00 Œp. Andrzej Pawlik
18.00 Œp. Kazimiera Wawro
Œp. Marek Ziemba
Wtorek 4 sierpnia
6.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
7.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Kazimiera Wawro
Œp. Zofia i W³adys³aw Karelus
Œp. Eugeniusz Spisak

Pi¹tek 7 sierpnia
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, zmar³e
Siostry i Bracia zakonni
00
8.
Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
00
18.
Œp. Marianna - 9 r.œm. i rodzice
Franciszek i Helena
Œp. Marek Ziemba

Œroda 5 sierpnia
6.00 Œp. Jan, Maria, Stanis³aw, Edward
Kowalczykowie
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- W 10. r. œlubu - dziêkczynna i o b³. Bo¿e
dla Renaty i Grzegorza
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Wac³aw Becker - 13 r.œm.
Œp. Miroslawa Zadora - 1 r.œm.
Œp. Zofia Korytek
Œp. Janina Witek
Œp. Leszek Pi¹tek
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Leokadia i Boles³aw, Anna, Stanislaw
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Franciszka i Andrzej Kosek
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Andrzej Pitu³ej

Bo¿a, któr¹ wypraszali tak krocz¹cy
jak i osiadli. „Czeœæ Maryi, czeœæ
i chwa³a!”
Drug¹ buduj¹c¹ wiadomoœci¹ to
korzystnie prze¿yta, dwutygodniowa
kolonia dzieci w sopockiej szkole.
Wziê³o w niej udzia³ 65 dzieci naszej parafii. P³aci³y 850 z³. Ks. Janusz Korbel, odpowiedzialny za tegoroczn¹ koloniê, cieszy siê,
¿e sta³ siê drzwiami, przez
które mog³y dzieci wejœæ na
sopock¹ pla¿ê. Spotkaæ siê
z Morzem Ba³tyckim. Zauwa¿a, ¿e coraz mniej jest
organizowanych kolonii,
gdy¿ wi¹¿e siê z ni¹ ogromna odpowiedzialnoœæ.
Ks. Janusz Korbel to odwa¿ny kap³an. Mocno ufa Bogu
i ludziom.
Trzecie wydarzenie to bardzo udane wakacyjne „Radosne
czwartki”. Pani vice-przewodnicz¹ca
rady Miasta, Pani Maria Zadora jest
wdziêczna, ¿e dziêki dotacji Pana Burmistrza – 5 tys. z³., jak równie¿ Wadowickiej Ró¿y Maryjnej 8 tys. z³. –
mo¿e realizowaæ co tydzieñ has³o tegorocznych wycieczek: „Zamki
wiecznie ¿ywe!” Chêtnych dzieci jest
nadmiar. Wraz z Opiekunami w ka¿dy czwartek 52 osoby wyje¿d¿aj¹ na

Radosne wydarzenia
W lipcu tego roku nasza wspólnota prze¿y³a kilka radosnych zdarzeñ.
Pierwsze to XXX Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Bra³o w niej
udzia³ 415 osób. Uczestnikami byli
parafianie w ró¿nym wieku z ró¿nych wspólnot ziemi wadowickiej.

Sobota 8 sierpnia
6.00 Œp. Michalina Baran
8.00 W int. Marii - o zdrowie i opiekê
Matki Bo¿ej
18.00 Œp. Józef Rembiesa
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ani w 12 r. urodzin
Niedziela 9 sierpnia
6.00 Œp. Marian Daruk
7.00 Roków: W 80 r. urodzin dla W³adys³awy
o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
7.30 O zdrowie, b³. Bo¿e, wszelkie potrzebne
³aski dla cz³onków ¯ywego Ró¿añca
i ks. Opiekuna
Œp. Maria Bando³a - 24 r.œm.
9.00 Z okazji 20 r. œlubu, dziêkczynna dla
Barbary i Jacka
10.30
12.00 Roczki
19.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski

Kalendarz liturgiczny: we wtorek – wspomnienie Jana Marii Vianneya, prezbitera, w czwartek – Œwiêto Przemienienia Pañskiego, w sobotê – wspomnienie
œw. Dominika, prezbitera.
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Jak zwykle m³odzie¿ przewodzi³a.
Po raz pierwszy bra³o udzia³ 94.
Grupa organizacyjna, któr¹ przewodzi³ ks. Adam Garlacz jest bardzo zadowolona z przebiegu tegorocznej pieszej pielgrzymki. Uda³o
siê – mówi¹ – bo bra³o udzia³ kilku
ksiê¿y, kleryków i sióstr zakonnych.
Powiod³o siê, bo s³u¿by pielgrzymkowe by³y bardzo sprawne i odpowiedzialne. Nade wszystko radosna
by³a piesza pielgrzymka, bo towarzyszy³a jej nadzwyczajna opieka

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Natomiast Bartosz Pó³torak opisuje podró¿ z czwartku 9 lipca na zamek czorsztyñski, Górê Wd¿ar oraz
cmentarz w £opusznej, na którym
le¿y ksi¹dz z Wadowic, ks. Pawe³
Potoczny oraz tamtejszy rodak
ks. prof. Józef Tischner.
Wyjazd czwartkowy 16 lipca na zamek w Lanckoronie i Stryszowie opisuje Ania Dadun. W jej wspomnieniach jest zachwyt zwi¹zany z s³uchaniem legend o tych miejscach.
Poprzez wakacyjne prze¿ycia ró¿nych grup parafialnych, w których
nasi kap³ani bior¹ udzia³, pog³êbiaj¹
siê wiêzi z Bogiem i ludŸmi. ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

kolejne zwiedzanie zamków w Ma³opolsce. Dzieci zapoznaj¹ siê z bogata histori¹ uwiecznion¹ w tych budowlach. A oto œwiadectwa niektórych uczestników: Gabrysia Warmuz
wspomina:
W czwartek 2 lipca 2015 roku byliœmy w Ojcowie i Pieskowej Skale.
Jaskinia Nietoperzowa bardzo nas
zaciekawi³a. Z zamku w Ojcowie,
zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego, pozosta³y ju¿ tylko
ruiny. W Pieskowej Skale wspania³y zamek podlega remontowi. Podziwia³am Maczugê Herkulesa.

Rekolekcje w Harmê¿ach
Rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej dla doros³ych w Centrum
Œw. Maksymiliana w Harmê¿ach prowadzi³ o. Piotr Cuber asystent MI
Polski Po³udniowej.
Czym jest wiara? Czym wiara byæ
powinna? Na takie i podobne pytania o wiarê o. Piotr w swoich konferencjach rekolekcyjnych wskazywa³
drogê wzrastania w wierze na podstawie postaci Biblijnych od Abrahama (Ojca naszej wiary) poprzez
postacie ewangeliczne ze szczególnym akcentem na Niepokalan¹.
Przyk³ady z ¿ycia œwiêtych naszych czasów œw. Maksymiliana, œw.
Teresy od Jezusa, œw. Jana Paw³a II,
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œw. Faustyny, Matki Teresy by³y dla
nas umocnieniem trwania w wierze
oraz rozpala³y chêæ pog³êbiania naszej wiary.
W codziennej modlitwie brewiarzowej (jutrznia , nieszpory) i Eucharystii mogliœmy doœwiadczaæ wartoœci i jakoœci naszej wiary.
Przy wspólnych posi³kach i spotkaniach mogliœmy dzieliæ siê tym co
porusza³o nasze serca, czego doœwiadczyliœmy po wys³uchanych
konferencjach i zadaæ sobie pytanie:
co nale¿y czyniæ, aby ka¿dego dnia,
pomimo ciemnoœci zmys³ów i ducha
kroczyæ drog¹ wiary? Maria Wolczko

By³ twórczy
W sobotê 18 lipca pochowaliœmy
œp. Mieczys³awa Nowaka. W chwili œmierci mia³ 71 lat. By³ zwi¹zany
z nasz¹ i mucharsk¹ parafi¹. Najwiêksz¹ wiêŸ mia³ ze swoj¹ rodzin¹
– ¿on¹ i czworgiem dzieci, a tak¿e z
zak³adem pracy, który utworzy³. Bóg
go obdarzy³ twórczym umys³em.
Przez ca³e ¿ycie by³ niezwykle kreatywny. Niespokojny duch. Wci¹¿
poszukiwa³ nowego. Ukoñczy³ wy¿sze studia. Nie zadowoli³ siê prac¹
w pañstwowym zak³adzie. Nie narzeka³, ¿e te miejsca pracy ulegaj¹
rozpadowi. Podj¹³ œmia³¹ decyzjê,
aby utworzyæ nowy zak³ad, w którym bêd¹ mogli pracowaæ bezrobotni. Od zera przy swoim domu na ul.
Podstawie realizowa³ ideê, ¿eby daæ
chleb poprzez wykonan¹ pracê. Nowatech – tak okreœli³ swoj¹ fabrykê
Mieczys³aw Nowak. Zorganizowanie takiej fabryki wymaga³a
od inicjatora nie tylko du¿ej
pomys³owoœci, ale tak¿e odwagi. Wiemy, jak obecnie
trudno jest pozyskaæ rynki
zbytu. Ró¿norakiego towaru
jest wiele, ale chêtnych do
nabywania towarów jest
ma³o. Konkurencja jest
ogromna.

Ka¿dy fabrykant nara¿ony jest na
krytykê. Nie jest w stanie wszystkich
zadowoliæ. Zawsze znajd¹ siê tacy,
którzy maj¹ pretensje, oskar¿aj¹.
Os¹dzaj¹, ¿e rêce szefa s¹ brudne.
Nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e tylko tê
rêce, które nic nie robi¹ s¹ czyste.
Trzeba byæ odwa¿nym, aby siê nie
zra¿aæ. Nie lêkaæ siê krytyki – lecz
wytrwale realizowaæ m¹dre plany
rozwoju. A ten kto daje mo¿liwoœæ
godnej pracy oraz sprawiedliwie wynagradza – realizuje s³owa Chrystusa: „By³em g³odny, a daliœcie Mi
jeœæ.” W naszych czasach, gdy tyle
zak³adów pad³o, a ludzie musz¹ poszukiwaæ pracy daleko od swego
miejsca zamieszkania, a nawet poza
granicami – wielkim b³ogos³awieñstwem s¹ ludzie podobni do œp. Mieczys³awa Nowaka. Poprzez utworzenie na miejscu zak³adu pracy, w któ(ci¹g dalszy na str. 7)
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