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1. Komitet Organizacyjny
ŒDM przekazuje, i¿ do 22 lipca
mo¿na dokonaæ indywidualnej
rejestracji na wszystkie wydarzenia centralne ŒDM. Wiêcej
informacji na stronie internetowej komitetu.
2. W nadchodz¹cym tygodniu
zwiêkszy siê iloœæ przybywaj¹cych do Wadowic pielgrzymów.
Zwi¹zane jest to z rozpoczynaj¹cymi siê w najbli¿sz¹ œrodê
Dniami w Diecezjach, które
otwieraj¹ Œwiatowe Dni M³odzie¿y. W zwi¹zku z tymi wydarzeniami zachêcamy do zabrania
dziœ przed koœcio³em gazetki informuj¹cej o tym wszystkim, co
bêdzie siê dzia³o podczas ŒDM
w Wadowicach.

Chrzest
W ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci
przyjê³y Sakrament Chrztu œw:

3. W najbli¿szy pi¹tek na Mszê
œw. o godz. 18.00 zapraszamy
wolontariuszy i organizatorów
przygotowuj¹cych wydarzenia
ŒDM w naszym mieœcie. Po Eucharystii odbêdzie siê szkolenie
wolontariuszy.
4. We wtorek pielgrzymujemy
do £agiewnik w ³¹cznoœci z odwiedzeniem Domu Opieki Spo³ecznej o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
5. W tym tygodniu w ramach radosnego czwartku wycieczka do
Gorczañskiego Parku Narodowego.
6. Œwiêci tego tygodnia:
w œrodê – wspomnienie b³. Czes³awa, prezbitera, w pi¹tek –
wspomnienie œw. Marii Magdaleny, w sobotê – Œwiêto œw. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

Adam Kosarski
Nikodem Kwartnik
Daniel Kuligowski
Antoni Góralczyk
Wiktoria Wróbel
Kacper Kulka
Iwo Mi³ek
Antonina Filek
Natalia M¹dry
Hanna Lisiecka
Maksymilian Gugu³a

ks. S. Jaœkowiec, prob

Adrian Lipka
Miko³aj Królikowski
Nela Zembaty
Kacepr Ko³osieñ
Franciszek Nogala
Antoni ¯ydek
Kamil Sajdak
Jan Sabuda
Wiktor Babik
Nikodem GwiŸd¿
Emilia Kalamus

mijamy siê z prawdami ewangelicznymi, rozmijamy siê z Jezusem. Te s³aboœci dotykaj¹
wszystkich, niezale¿nie od stanu
i wieku. W zadumie i ciszy obecnych, a by³o nas oko³o dwieœcie
osób, widaæ by³o, jakim echem
odbi³y siê rozwa¿ania. Ich treœci¹
dzieliliœmy siê na nastêpnym punkcie programu.
Po zakoñczeniu Drogi
Krzy¿owej udaliœmy siê
na grillow¹ „AGAPÊ”.
Kie³baski smakowa³y
wybornie, za co szczególne podziêkowania dla
organizatorów i wykonawców tej czêœci pielgrzymki.
Syci i wypoczêci przeszliœmy
do trzeciego momentu szczytowego. Maj, a wiêc „Majówka” –
Litania loretañska z dziêkczynieniem, ¿e Maryja tak radoœnie
i pogodnie przyjê³a swoje dzieci, ¿e da³a nam Tego, który jest
ca³y Jej „ TOTUS TUUS”, nasz
Rodak Œw. Jan Paw³a II, dla którego i z którym dalej chodzimy
na tê pielgrzymkê.
Pani Kalwaryjska módl siê za
nami, pozostañ z nami. Do spotkania za rok, na jubileuszowej –
dwudziestej.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Gedeon zwyciê¿y, to zwyciê¿y³
Bóg. Warto siêgn¹æ do tej Ksiêgi, aby zobaczyæ jak wielki jest
Bóg. I przestaæ widzieæ zagro¿enia, a ca³¹ nadziejê pok³adaæ
w Bogu, wszak Œwiatowe Dni
M³odzie¿y to Bo¿e dzie³o.

Po przerwie obiadowej o godzinie 14.00 wyszliœmy na Drogê Krzy¿ow¹, drugi szczytowy
moment naszej pielgrzymki.
Piêkny, ujmuj¹cy tekst rozwa¿añ
ks. bpa Grzegorza Rysia odczytywa³y tegoroczne maturzystki.
To piêkny znak obecnoœci ludzi
m³odych na pielgrzymce. Wracaj¹c do rozwa¿añ, które opiera³y
siê na trzynastym rozdziale Listu do Koryntian (Hymn o Mi³oœci) autor „przeora³” nasze sumienia i uœwiadomi³ obecnym,
jak wiele nam brakuje, aby nazywaæ siê uczniami Chrystusa.
Jak czêsto w swojej pysze roz-
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Maria i Tadeusz WoŸniakowie

Poniedzia³ek 18 lipca
6.00 Œp. Zofia Sordyl
8.00 Œp. Kazimierz Górowski
18.00 Podziêkowanie za ³aski z proœb¹
o zdrowie i b³. Bo¿e dla Lucyny
i Micha³a w pracy zawodowej i ¿yciu
osobistym
Œp. Wies³aw Dudoñ
Wtorek 19 lipca
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
8.00 Jerzy Zembroj - o zdrowie i b³. Bo¿e
18.00 Œp. Jan Buraczek
Œp. Kazimierz Muszel
Œroda 20 lipca
6.00 Œp. Ryszard Kuba
8.00 Za ¿yj¹cych i zmar³ych uczestników
nabo¿eñstwa majowego przy figurce
na Podstawiu
00
18.
W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Za wrogów i przeœladowców
Za zmar³ych:
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Maria Wójcik
Œp. Maria Matlak
Œp. Maria Lelek
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Marian Bukowski
Œp. W³adys³awa Maszlanka

Pogrzeb
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Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Danuta Ga³uszka
Œp. Krystyna i czes³aw Œlusarczyk
Œp. Edward i Joanna Pytlowska - 2 r.œm.
Œp. Tadeusz i Marianna Œlusarczyk - 46 r.œm.
Œp. Piotr Grochowski
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Czwartek 21 lipca
6.00 Œp. Jadwiga Sikora
8.00 Œp. Kazimierz Muszel
18.00 Œp. Jerzy Godek
Œp. Anna W¹troba - 1 r.œm.
Pi¹tek 22 lipca
6.00 Œp. Barbara £ukasik
8.00 Œp. Helena Kramarczyk i Kazimierz
18.00 Œp. Marianna i Józef P³ywacz
Œp. Stanis³aw Bobik - 18 r.œm., córka
Wies³awa
Sobota 23 lipca
6.00 Œp. Jadwiga Sikora
8.00 Œp. Ludwik i Rozalia Garus, syn
Andrzej i zmarli z rodziny
18.00 Œp. ks. Kazimierz Suder - 84 r. urodzin
Œp. Bogumi³a Leœniak
Niedziela 24 lipca
6.00 Œp. Kazimierz Matlak
7.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla
ks. inf. Jakuba Gila z okazji imienin
7.30 Œp. Jadwiga Sikora - 8 r.œm.
Œp. Anna i Jakub Madej
9.00 Œp. ks. Czes³aw Adamaszek
10.30 Œp. Zofia i Jakub, syn Tadeusz,
Zygmunt
12.00 Œp. Jerzy Godek
19.00 Œp. Tomasz £obodziñski

Miejcie ufnoœæ
W wieczór wigilijny uroczystoœci œw. Piotra i Paw³a biorê
udzia³ we mszy œw. podsumowuj¹cej prace wspólnot neokatechumenalnych naszej diecezji.
Mszê œw. odprawiamy w sanktuarium œw. Jana Paw³a II
w £agiewnikach. Przewodniczy
jej ks. bp Grzegorz Ryœ. Czytania liturgiczne wprowadzaj¹ nas
w tajemnice ¿ycia filarów Koœcio³a – Œwiêtych Piotra i Paw³a.
Pierwsze czytanie budzi we mnie
ró¿ne refleksje. Przedstawia
chromego, czyli kulawego, który ¿ebrze przy œwi¹tyni. Wchodz¹cy na modlitwê œw. Piotr i Jan
na wo³anie ¿ebraka o wsparcie
– odpowiadaj¹ wyj¹tkow¹ hojnoœci¹: „W imiê Jezusa Chrystusa, chodŸ!” Podnieœli go, a ten
zerwa³ siê, stan¹³ na nogach,
zacz¹³ chodziæ, a nawet skakaæ
i wielbiæ Boga.

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Piotr Grochowski, ur. 1965r., zam. ul. Piastowska
Zofia Walas, ur. 1935r., zam. ul. Podstawie
W³adys³awa Biernat, ur. 1929r., zam. ul. Karmelicka
Józefa Sikora, ur. 1927 r., zam. Os. XX-lecia
Anna Jurczak, ur. 1920 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
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S³uchaj¹c tego cudownego zdarzenia przekreœlaj¹cego ludzk¹
s³aboœæ duma³em o ci¹g³ej aktualnoœci tego opisu w ¿yciu Koœcio³a. Ta przedziwna wspólnota pierwiastka ludzkiego i Bo¿ego, ziemskiego i niebieskiego.
Grzeszny, s³aby, upad³y cz³owiek, którego Najœwiêtszy Bóg
swoj¹ wszechmoc¹ wci¹¿ podnosi, leczy, uœwiêca. Gdyby Koœció³ by³ tylko instytucj¹ czysto
ludzk¹, ziemsk¹ – dawno by ju¿
znikn¹³ z historii. Po dwudziestu
wiekach by³by z pewnoœci¹ zapomniany. Ile¿ to pañstw, instytucji dobrze zorganizowanych
leg³o w gruzach. Koœció³ wci¹¿
trwa – bramy piekielne nie mogê
go przemóc.
W sanktuarium œw. Jana Paw³a II
w £agiewnikach, w której odprawiamy mszê œw. dziêkczynn¹ za
istniej¹ce wspólnoty neokatechumenalne – podczas
kazania intensywnie
wpatrujê siê w g³ówn¹
œcianê prezbiterium
ozdobion¹ mozaikami
Rubika. Obrazuje biblijne sceny. Maj¹ one
bardzo symboliczn¹
wymowê. Jedna ze
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

scen ukazuje rozwart¹ paszczê
potwora morskiego, który chce
po¿reæ Jonasza. Tu¿ obok niej
jest scena œw. Piotra ton¹cego
w morskich falach. Nad tymi
dwoma obrazami jest du¿a mozaika Jezusa Zmartwychwsta³ego. Zwyciêski Chrystus ocala tak
Jonasza, jak i Piotra. Bóg ratuje.
Nie dosiêgnie ich œmieræ. Patrz¹c dzisiaj na te bardzo przemawiaj¹ce sceny uœwiadamiam
sobie, jak wiele ju¿ razy ¿ar³oczny œwiat chcia³ uœmierciæ wspólnotê wierz¹cych. Zmartwychwsta³y Jezus wci¹¿ go ratuje od
zniszczenia – bramy piekielne
go nie przemog¹.
Wigilijny wieczór, który spêdzam w sanktuarium œw. Jana
Paw³a II w £agiewnikach nape³nia mnie zdumieniem i niebywa³¹ ufnoœci¹ w Bo¿e moce.
Staj¹ mi przed oczyma obrazy
pracy duszpasterskiej z naszej
wadowickiej parafii. Zw³aszcza
nasze parafialne wspólnoty
i grupy. Prawie ka¿da z nich jest
podobna do bohatera pierwszego czytania mszalnego – chromego, zdanego na ¿ebraczy
chleb. S³usznie ogl¹daj¹cego siê
na pomoc. Nie mog¹ stan¹æ na
w³asnych nogach. Brakuje im
si³y i tê¿yzny. Jest ich ma³o.
Przewa¿nie sami starsi. Narze-

kaj¹, ¿e parafia ma³o siê nimi interesuje. Choruj¹, umieraj¹
i jeszcze bardziej siê zmniejszaj¹. Œwie¿a, m³oda krew nie
dop³ywa. Nie o¿ywia tego wyczerpanego organizmu. Ubolewaj¹ nad tym stanem. A jednak
jesteœmy œwiadkami niebywa³ego cudu: wstañ i chodŸ! Z radoœci skacze i wielbi Boga. Jakie to
cudowne, ¿e jeszcze wy, uczestnicy ró¿nych grup parafialnych,
choæ wci¹¿ siê zmagacie z ró¿nymi trudnoœciami, to jednak systematycznie przybywacie na
wspólne spotkania. Wci¹¿ trwacie. Jesteœcie wci¹¿ razem ze
sob¹ i Jezusem Chrystusem.
Pod koniec mszy œw. ks. bp
Grzegorz Ryœ oznajmia: Tu jest
miejsce na moje biskupie b³ogos³awieñstwo. Ja chcê wam dziœ
powiedzieæ, ¿e to wy jesteœcie
czytelnym b³ogos³awieñstwem
ka¿dej parafii, w której ¿yjecie
i rozwijacie siê. Jesteœcie b³ogos³awieñstwem naszej diecezji.
Pragnê z czci¹ i szacunkiem
powtórzyæ te m¹dre s³owa
ks. Biskupa – Celebransa, kieruj¹c je do ka¿dej naszej parafialnej wspólnoty, do ka¿dej grupy.
Jesteœcie wielkim b³ogos³awieñstwem, ogromnym dobrodziejstwem wadowickiej, papieskiej
parafii. Trwajcie i nie zra¿ajcie
ks. Infu³at
-4- siê. Sursum corda!

Do Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej
W sobotê 21 maja, ju¿ po
raz dziewiêtnasty, wêdrowa³a tradycyjna Piesza
Pielgrzymka do Kalwarii.
S³oneczna pogoda, radosna atmosfera, œpiew i modlitwa towarzyszy³y niemal 230 pielgrzymom.
Wœród wêdrowców by³y
ca³e rodziny, m³odzi i wiekowi, dorastaj¹cy i ma³e dzieci.
Ka¿dy niós³ swoje prywatne intencje: zdrowie swoje lub bliskich, egzaminy maturalne, praca, studia, jednoœæ w rodzinie,
wybór drogi ¿yciowej, ale równie¿ intencje Papie¿a Franciszka, Koœcio³a w Polsce i na œwiecie, a nade wszystko Œwiatowych Dni M³odzie¿y, które odbêd¹ siê w Krakowie.
Trud pielgrzymi rozpoczêty
o godz. 6.00 spod Bazyliki zaowocowa³ (na trasie mieliœmy
dwie pó³godzinne przerwy)
przybyciem do Pani Kalwaryjskiej o godz. 11.30 – bo „Maryja czeka na nas…” Powitalne
s³owo wyg³osi³ do nas przedstawiciel Gospodarzy, Ksiê¿y Bernardynów. O godz. 12.00 rozpoczê³o siê szczytowe wydarzenie
pielgrzymki – Eucharystia. Liturgii przewodniczy³a Ks. Infu-

po raz dziewiêtnasty

³at Jakub Gil. Wspó³koncelebrowali miêdzy innymi: Ks. Pra³at
Tadeusz Kasperek, ks. Artur Czepiel, Ks. Adam Garlacz – nasz
przewodnik. Ks. Infu³at, w wyg³oszonej homilii, ukaza³ nam
wiêŸ pomiêdzy znakami Œwiatowych Dni M³odzie¿y: Krzy¿em
i Ikon¹ Matki Bo¿ej Obroñczyni
Ludu Rzymskiego „Salus Populi
Romani”, a Kalwari¹ Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym. Tu
i tam: Krzy¿ i Maryja.
Wobec zbli¿aj¹cych ŒDM i pojawiaj¹cych siê w masmediach
g³osach o zagro¿eniach, przypomnia³ fragment Ksiêgi Sêdziów
o zwyciêstwie wojsk Gedeona,
które w liczbie trzystu wojowników, odnios³y zwyciêstwo nad
wielokrotnie liczniejszymi si³ami
„Madianitów, Amalekitów i innych ludów Wschodu.” To nie
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(ci¹g dalszy na str. 7)

