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14 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Co mamy czyniæ?
Ju¿ za trzy tygodnie – od nie-

dzieli 24 do 31 lipca, bêdziemy
uczestnikami Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. Nie piszê widzami, ale
uczestnikami. W tych dniach
w pierwszym rzêdzie bior¹ udzia³

m³odzi, ale towarzysz¹ im równie¿
starsi. Potrzebne jest prze¿ycie
wspólnotowe. Starsi – rodzice
i wychowawcy s¹ zawsze z m³o-
dymi. Biernoœæ, a tym bardziej po-
stawa obojêtnoœci niech bêdzie

strym i skacz¹cym po wodospa-
dach Dunajcem, pomiêdzy Be-
skidem Wyspowym i S¹deckim
rozsiad³o siê £¹cko.

Udaliœmy siê do koœcio³a. Prze-
piêkny z³ocony o³tarz powsta³
w czasach baroku. Oprawê mu-
zyczn¹ Mszy œw. zapewni³ czte-
rog³osowy chór parafialny i or-
kiestra górali. Donoœny dŸwiêk
tr¹b na pewno s³ysza³y anio³y
w niebie, a nasze serca wprawia³

uroczyste w dr¿enie. Na o³tarzu
kilkudziesiêciu ministrantów
i lektorzy - wszyscy mieli piêk-
nie haftowane góralskim wzorem
pelerynki. Przed o³tarzem,
w kwiecistych spódnicach
i kierpcach sta³y góralki. Góral-
ski chór parafialny œpiewa³ ra-
doœnie. Homiliê wyg³osi³ ks. pro-
boszcz dr Janusz Paciorek. Roz-
wa¿a³ znaczenie w naszym
¿yciu darów Ducha Œwiêtego.

cdn  Jolanta Bruzda
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Tadeusz WoŸniak

(ci¹g dalszy na str. 8)

ks. S. Jaœkowiec, prob

z takimi sytuacjami. ¯ona i m¹¿,
rodzina, znajomi, koledzy, itp.
uczestnicz¹cy z ¿yciu religij-
nym, a we wzajemnych relacjach
zaprzeczaj¹cy temu domaganiu,
siej¹c nawet nienawiœæ? Czy nie
jest to sytuacja podobna do tam-
tej, sprzed prawie 950-ciu lat?

Oprawê muzyczn¹ uroczysto-
œci tworzy³ trzystuosobowy chór
Œwiatowych Dni M³odzie¿y, któ-
ry tu na Ska³ce odnotowa³ swój
pierwszy oficjalny wystêp. Us³y-
szeliœmy min. fragmenty „Mszy
Jana Paw³a II” napisanej specjal-
nie na ŒDM przez Henryka Jana
Batora. Oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ Hymnu ŒDM „B³ogo-
s³awieni Mi³osierni”. By³ te¿
Hymn ŒDM z roku 2000 oraz
„Jesus Christ, You are my life”.
Pieœni œpiewane by³y w jêzyku
polskim, w³oskim i angielskim.
Piêkne g³osy m³odych œpiewa-

ków budzi³y prawdziwy zachwyt.
Premierê chóru nale¿y uznaæ za
bardzo udan¹.

Na zakoñczenie Eucharystii
Ks. Kardyna³ Dziwisz, dziêkuj¹c
wszystkim za obecnoœæ powie-
dzia³: „w tym roku by³o nas du¿o,
mieliœmy próbê przed Œwiatowy-
mi Dniami M³odzie¿y”. Uroczy-
stoœci na Ska³ce zakoñczy³o od-
œpiewanie hymnu „Bo¿e, coœ Pol-
skê”, który zawsze przypomina
nam o naszej to¿samoœci, o na-
szych korzeniach. A po nim, na
nowo uformowa³a siê procesja,
która z Litani¹ Loretañsk¹ na
ustach, w szybkim tempie, wyru-
szy³a w drogê powrotn¹ na Wa-
wel, aby tam odœpiewaæ Bogu
uroczyste „Te Deum Laudamus”.
Trasa procesji nie jest d³uga, ok.
1,5 km, mo¿e wiêc w przysz³ym
roku spotkamy siê na jej szlaku?

Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni
15 maja, w dzieñ Zielonych

Œwi¹tek, wadowicka grupa
z ks. infu³atem Jakubem Gilem
uda³a siê na pielgrzymkê do
£¹cka. Po deszczowych dniach
„zimna Zoœka” nie p³aka³a. Po-
ranne s³oñce niepewnie wysu-
wa³o zza chmur swe promienie.

Po obu stronach drogi, jak fale
wzburzonego morza, przesuwa-
³y siê pasma Beskidu Wyspowe-
go. Zieleñ, w jak¹ by³y ubrane,
zobaczyæ mo¿na tylko w maju -
od jasnej, soczystej do mocnej,
zu¿ytej w zesz³ym roku. Nad by-

1. Dziœ przed koœcio³em kier-
masz, na którym mo¿na zakupiæ
flagi oraz samochodowe flagietki
z logo ŒDM, którymi powinniœmy
udekorowaæ nasze okna, balkony
i samochody na czas Œwiatowych
Dni M³odzie¿y.

2. W czwartek 7 lipca w ramach
„radosnego czwartku” organizu-
jemy dla dzieci wycieczkê do Pu-
styni B³êdowskiej i Olkusza.

3. W sobotê 16 lipca Ojcowie
Karmelici z Górki zapraszaj¹ na
godz. 11.00 na uroczystoœci odpu-
stowe ku czci Najœwiêtszej Maryi
Panny z Góry Karmel. Przed od-
pustem, od 7 do 15 lipca, nowen-
na do Matki Bo¿ej Szkaplerznej
o godz. 17.30.

4. W sobotê 16 lipca pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski.
Wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³.
Natomiast we wtorek 19 lipca
pojedziemy do £agiewnik

w ³¹cznoœci z  odwiedzeniem
Domu Opieki Spo³ecznej o godz.
13.00. Koszt 20 z³.

5. W okresie wakacji, tj. od
3 lipca do 28 sierpnia, w niedzie-
le i œwiêta nie bêdzie Mszy œw.
o godz. 13.30, natomiast w tygo-
dniu Msze œw. bêd¹ o godz. 6.00,
8.00 i 18.00. Z sakramentu poku-
ty mo¿na skorzystaæ w godzinach
6.30-8.00 oraz 17.30-18.00. Dy-
¿ur Ksiêdza w kancelarii bêdzie
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki
w godz. od 9.00 do 10.00 i po po-
³udniu od 16.30 do 17.30.

6. Przypominamy o mo¿liwoœci
zapisów na bezp³atne wejœciówki
na czuwanie i Mszê œw. z Ojcem
Œwiêtym Franciszkiem w Brze-
gach. Zapisów mo¿na dokonaæ
w zakrystii lub kancelarii para-
fialnej do soboty 9 lipca. Przypo-
minamy tak¿e, ¿e spotkania m³o-
dzie¿y z Papie¿em s¹ otwarte dla
wszystkich.
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Poniedzia³ek 4 lipca
 6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
 8.00 Œp. Agata Lasek
18.00 Œp. Marianna P³ywacz - 3 r.œm., m¹¿ Józef

Œp. Helena i Kazimierz Kramarczyk
Wtorek 5 lipca
  6.00 Œp. Kazimierz Muszel
 8.00 Œp. Marian Pióro - 92 r. urodzin
18.00 Œp. Anastazja i Józef Michtowie,

Œp. Stanis³awa i Stanis³aw Maœlanowie
Œp. Antoni Ortman

Œroda  6 lipca
 6.00 Œp. Zofia Sordyl
 8.00 Œp. Aleksander Wajdzik
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœba o dalsze b³. Bo¿e,
opiekê Matki Bo¿ej dla Katarzyny i Adama
Rataj w 13 r. œlubu
O zdrowie i b³. Bo¿e ks. inf. Jakuba Gila
O b³. Bo¿e i pomoc w pracy dla Marcina
Za zmar³ych:
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Maria Krupnik
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kois
Œp. Józefa Kurek
Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Cecylia Marcinkowska
Œp. Teresa Kwiatek
Œp. Marian Bukowski
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. W³adys³awa Maszlanka

Œp. Zofia Szymañska
Œp. Piotr Rataj
Œp. Konstanty Byrski - 16 r.œm.
Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Œp. Maria Lelek
Œp. Maria Matlak
Czwartek 7 lipca
 6.00 Œp. Edward Maœlanka
 8.00 Œp. Kazimerz Muszel
18.00 Œp. Jerzy Godek

Œp. Józef i Aniela Wêgrzyn
Pi¹tek 8 lipca
 6.00 Œp. Kazimierz Górowski
  8.00 Œp. Janina Kundys
18.00 Œp. Marian Piwowarczyk

W 30 r. urodzin Marka oraz 26 r. urodzin
Magdaleny - dziêkczynna z proœb¹ o wszelkie
³aski i b³. Bo¿e oraz z podziêkowaniem
za ukoñczenie studiów i obronê pracy

Sobota  9 lipca
 6.00 Œp. Maria Rzycka - 2 r. œm., m¹¿ Józef
 8.00 O b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski

Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
z proœb¹ o zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê
Matki Bo¿ej dla Reginy Kotwickiej
w 66 r. urodzin

Niedziela 10 lipca
  6.00 Œp. Jacenty Laskowski - 37 r.œm., ¿ona

Kazimiera
 7.00 Roków: Œp. Maria Wójcik
  7.30 Œp. Kazimiera Szafrañska

O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków
XIII Ró¿y Kobiet oraz zmar³ych ich rodzin

 9.00 Œp. Janina Gonet - 11 r.œm.
10.30 W 50 r. urodzin Krystyny - dziekczynna

z proœb¹ o b³. Bo¿e
12.00 Roczki
19.00 Œp. Izabela Ceremuga - kolejna r. œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

nam obca. Konieczna jest zasa-
da naczyñ po³¹czonych: dom,
rodzina, koœció³. Wadowice –
Kraków – Brzegi. Telewizyjne
obrazy przygotowuj¹ce nas na
prze¿ycie tych dni oraz wyczy-
tane wiadomoœci niech przez nas
bêd¹ przekazywane innym.

Postarajmy siê, aby papieskie
Wadowice by³y w ostatnim tygo-
dniu lipca przystrojone emble-
matami watykañskimi oraz zna-
kami Œwiatowych Dni. Niech
w oknach naszych mieszkañ
bêd¹ widoczne te znaki. Przez
te zewnêtrzne ozdoby pog³êbi
siê œwiadomoœæ, i¿ te œwiatowe
spotkania m³odych, zainicjono-
wane przez naszego Papie¿a –
s¹ nam bliskie.

Proszê równie¿ w³aœcicieli sa-
mochodów, aby przez ostatnie
dwa tygodnie lipca przyozdobi-
li swoje pojazdy chor¹giewkami
papieskimi czy te¿ emblemata-
mi Œwiatowych Dni. Mieszkañ-
cy Wadowic winni dawaæ œwia-
tu czytelne znaki, i¿ œw. Jan
Pawe³ II jest im wyj¹tkowo bli-
ski i z tego powodu ceni¹ rów-
nie¿ obecnoœæ na polskiej ziemi
Papie¿a z Argentyny.

Serdecznie proszê, aby w tygo-
dniach poprzedzaj¹cych zgro-
madzenie m³odych, a tak¿e

w dniach ich trwania – ka¿dy
z nas poczu³ siê odpowiedzialny
za godne prze¿ycie tych zdarzeñ.
Praktyka koœcielna utrwali³a tzw.
adopcjê dzieci poczêtych, któ-
rych ¿ycie jest zagro¿one. Podej-
muj¹cy zobowi¹zania adopcyjne
z ¿yw¹ wiar¹ prosz¹ Boga
o ³askê ratowania zagro¿onego
¿ycia. Trzeba równie¿ przypo-
mnieæ rozpowszechnian¹ coraz
czêœciej modlitwê za kap³anów,
tzw. margaritki. Siedem osób zo-
bowi¹zuje siê – wybieraj¹c po-
szczególny dzieñ w tygodniu
modliæ siê za konkretnego ksiê-
dza. W takim duchu trzeba po-
dejmowaæ duchowe wysi³ki
o nale¿yte prze¿ycie przez nasz¹
m³odzie¿ tych wyj¹tkowych dni.
Gor¹co zachêcam, aby parafia-
nie, czy te¿ pielgrzymi obarcze-
ni krzy¿em jeszcze intensywniej
z³¹czyli swoje osobiste cierpie-
nia z krzy¿em Jezusa. Taka ofiar-
na modlitwa ma wyj¹tkow¹ moc
wypraszania potrzebnych ³ask.

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – rocznica poœwiecenia Bazyliki Metro-
politalnej w Krakowie, w œrodê – wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej,
dziewicy, w pi¹tek – wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezbitera.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Przy tej okazji pragnê przypo-
mnieæ naukê Koœcio³a, i¿ zdro-
wy, wierz¹cy cz³owiek w nie-
dziele i œwiêta ma obowi¹zek
uczestniczyæ we mszy œw. Msza
œw. telewizyjna, radiowa, inter-
netowa, czy przekazywana
przez telebim, choæby odprawia-
na przez samego papie¿a nie
spe³nia warunków pe³nego
uczestnictwa. Nie mogê ze spo-
kojem mówiæ – gdy Bóg mnie
obdarza pe³nym zdrowiem: nie
by³em w niedzielê na mszy œw.,
ale ogl¹da³em w telewizji czy

s³ucha³em w radiu. Piszê to rów-
nie¿ w tym celu, aby ka¿dy kto
bêdzie ogl¹da³ mszê œw. telewi-
zyjn¹ w ostatni¹ niedzielê lipca
odprawian¹ przez Ojca Œwiêtego
Franciszkach w Brzegach – nie
czu³ siê zwolniony z osobistego
uczestnictwa we mszy œw. we
w³asnym koœciele.

Niech Duch œw. nape³nia nas
coraz g³êbszym rozeznaniem
obowi¹zku ¿ywego i pe³nego
uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a,
który w tych dniach bêdzie
prze¿ywa³ na ziemi polskiej
wielkie dni.

Ze œw. Stanis³awem i œw. Wojciechem z Wawelu na Ska³kê cz. III

Ks. Abp. Wojciech Polak – Pry-
mas Polski, w homilii okreœli³
œmieræ Œw. Stanis³awa jako dru-
gi Chrzest Polski, po tym z roku
966, który by³ „z wody”, ten
z roku 1079 by³ chrztem
„z krwi”. Wspomina³ s³owa Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II z B³oñ
Krakowskich z roku 1979, ¿e
postaæ Œw. Wojciecha zwi¹zana
jest z epok¹ chrztu naszego na-
rodu, a Œw. Stanis³awa z sakra-
mentem próby wiary, umocnie-
nia wiary, bierzmowania. Przy
z³o¿onych przed o³tarzem reli-
kwiach œwiêtych i b³ogos³awio-
nych, wczeœniej niesionych

w procesji, przypomnia³ s³owa
Jana Paw³a II, który jeszcze jako
Metropolita Krakowski, na za-
koñczenie Roku Milenijnego
wzywa³ nie tylko do oddawania
czci naszym patronom, ale nade
wszystko do osobistego d¹¿enia
do œwiêtoœci w ka¿dym powo³a-
niu. Ks. Prymas mówi³ „Dziœ,
w Œwiêto Œw. Stanis³awa powra-
ca do nas to wezwanie do œwiê-
toœci, zaproszenie do osobistego
d¹¿enia do œwiêtoœci w ka¿dym
naszym powo³aniu. Wpatrzeni
w przyk³ad Jego (Œw. Stanis³awa)
¿ycia, pasterskiej troski i mê-
czeñstwa, pozwólmy siê poci¹-

gn¹æ do ¿ycia, w którym odno-
simy pe³ne zwyciêstwo dziêki
temu, który nas umi³owa³. Jest
to zwyciêstwo Bo¿ej £aski,
a wiec tej wewnêtrznej si³y
przynale¿noœci do Boga, któr¹
w Sakramencie Chrztu Œwiête-
go zostaliœmy odrodzeni, odku-
pieni, usprawiedliwieni, ³ask¹
zbawieni przez wiarê. Otrzyma-
liœmy dar nowego ¿ycia w Chry-
stusie”. Kontynuowa³: „Pozwól-
my, aby ³aska chrztu stale nas
przemienia³a.” Wspominaj¹c
postacie: Œw. Stanis³awa i Bole-
s³awa Œmia³ego postawi³ pyta-
nie: „Có¿ takiego siê sta³o, ¿e
ju¿ tak szybko, zaledwie po 100
latach od mieszkowego chrztu,

dwóch ludzi ochrzczonych, odro-
dzonych przez chrzest z wody
i Ducha Œw. tak diametralnie ró¿-
nie odpowiedzia³o na dar nowe-
go ¿ycia w Chrystusie. Ks. Karol
Wojty³a w poemacie „Stanis³aw”
przypomnia³, ¿e odpowiedŸ wy-
rasta na glebie ludzkiej wolnoœci,
bo chrzest wolnoœci nam nie od-
biera, nie ogranicza jej, chrzest
nas prawdziwie wyzwala i doma-
ga siê wolnoœci ludzkiej najpe³-
niej zaanga¿owanej, domaga siê
opowiadania po stronie prawdy
i dobra.” Domaga siê, ale my nie
zawsze to wymaganie realizuje-
my. Czy wspó³czeœnie, w naszych
otoczeniach nie spotykamy siê


