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17 Niedziela Zwyk³a 24 lipca 2016
œw. odprawian¹ przez Ojca Œwiêtego w Brzegach 31 lipca. Wci¹¿
mo¿na siê zapisywaæ.
3. S³u¿by kolei zwracaj¹ uwagê, abyœmy w tych dniach
z wiêksz¹ uwag¹ przeje¿d¿ali
przez przejazdy kolejowe z racji
zwiêkszonej iloœci poci¹gów kursuj¹cych do Krakowa.
4. Jutro Msza œw. z poœwiêceniem pojazdów w dzieñ œw.
Krzysztofa o godz. 18.00. Z tej
okazji bêdzie mo¿na z³o¿yæ ofiarê do puszek na rzecz misyjnych
œrodków transportu. Poœwiêcenie
pojazdów bêdzie mia³o miejsce
wzd³u¿ ulicy Wojty³ów.
5. We wtorek wspomnienie
œwiêtych Joachima i Anny – rodziców Najœwiêtszej Maryi Panny i dziadków naszego Zbawiciela. Wyrazem naszej chrzeœcijañskiej kultury jest czeœæ i szacunek oraz pomoc ludziom starszym. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy polecamy ludzi starszych.
6. W tym tygodniu w ramach
radosnego czwartku wycieczka
do Tatrzañskiego Parku Narodowego.

1. Jak ju¿ mogliœmy zauwa¿yæ
w minionym tygodniu, miasto
urodzin Inicjatora ŒDM opanowa³a m³odzie¿ ca³ego œwiata.
Zapraszamy wszystkich Wadowiczan do towarzyszenia m³odym podczas wspólnej modlitwy, katechezy i wieczornych
koncertów.
2. Z racji transmisji na rynku
nabo¿eñstw ze spotkañ m³odzie¿y w Krakowie, w najbli¿szy wtorek, czwartek i pi¹tek nie bêdzie
Mszy œw. wieczornych. W niedzielê 31 lipca Msze œw. w Bazylice bêd¹ o godzinach: 6.00, 7.30,
9.00 oraz 19.00. Pamiêtajmy, i¿
obowi¹zkiem chrzeœcijanina jest
obecnoœæ na niedzielnej liturgii
Eucharystii. Transmisja Mszy œw.
z Ojcem Œwiêtym jest wyrazem
naszej wspólnoty z G³ow¹ Koœcio³a. Z chêtnymi, doros³ymi parafianami pojedziemy na Mszê
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ks. S. Jaœkowiec, prob

sióstr w bia³ych habitach i czarnych welonach – to siostry ze
zgromadzenia œw. Dominika,
które przyby³y do œwiatowego
sanktuarium.
Po mszy œw. udajemy siê do kaplicy Wieczystej Adoracji, aby
modliæ siê nie tylko we w³asnych
i powierzonych intencjach, ale
te¿ za Koœció³ i dar osoby Jana
Paw³a II. Po wyjœciu z kaplicy
niespodzianka – ks. Infu³at og³asza, ¿e w drodze powrotnej nawiedzimy Matkê Bo¿¹ w kalwaryjskim sanktuarium. Po krótkiej
modlitwie wracamy do Wadowic.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Przed 14.00 odje¿d¿amy do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia do £agiewnik. W górnym
koœciele uczestniczymy w ko-

ronce do Bo¿ego Mi³osierdzia,
a nastêpnie we mszy œw., której g³ównym celebransem jest
ks. Infu³at. W nawie g³ównej
widoczna jest spora grupa

Stanis³awa Bando³a

Pog³êbienie bliskoœci

Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a radosny i weso³y przebieg.
Piêkna, s³oneczna pogoda pozwoli³a na biesiadowanie na
œwie¿ym powietrzu. Podano tradycyjne potrawy: œl¹ski ¿urek,
kie³basa z grilla, smalczyk
z ogórkiem, krupnioki, ko³acze
bardzo nam smakowa³y. Biesiada nie mog³a siê odbyæ bez
wspólnego œpiewania przy
dŸwiêkach akordeonu.
¯al by³o odje¿d¿aæ. Czuliœmy
siê jak w rodzinie. Nadal wszyscy pragniemy kontynuowaæ
nasz¹ przyjaŸñ.
Lucyna Sat³awa

We wtorek 21 czerwca br. 30osobowa grupa seniorów wraz
z ks. Infu³atem uczestniczy³a
w uroczystym jubileuszu 20-lecia
Klubu Seniora parafii œw. Jana
Chrzciciela w Tychach. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw.,
któr¹ odprawi³ ks. Proboszcz tamtejszej parafii. Po mszy œw. ks.
Infu³at podarowa³ ks. Proboszczowi obraz przedstawiaj¹cy œw.
Jana Paw³a II w objêciach Matki
Bo¿ej. My tak¿e przekazaliœmy
dla Klubu upominek, który nawi¹zywa³ do naszego pierwszego spotkania w Wadowicach.
-7-

Poniedzia³ek 25 lipca
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
8.00 Œp. Anna, Jakub, Andrzej Wapa
18.00 Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Kazimierz Muszel
Wtorek 26 lipca
6.00 Œp. Aleksander Wajdzik
8.00 Œp. Anna Kurowska
18.00 Rozpoczêcie ŒDM - telebim Rynek
Œroda 27 lipca
6.00 O b³. Bo¿e, pog³êbienie wiary, zdrowie
i utrzymanie pracy dla dzieci i ich rodzin:
Marty, Katarzyny, Marii, Anny i Marcina
8.00 Œp. Edward Maœlanka
18.00 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. Kazimierz Muszel
Œp. Marian Bukowski
Œp. Stanis³aw Joñczyk
Œp. W³adys³awa Maszlanka
Œp. Zbigniew Warzecha
Œp. Piotr Grochowski
Œp. S³awomir Balonek - 6 r.œm.
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Józefa Sikora
Œp. Stanis³aw Kumurek - 4 r.œm.
Œp. Kornelia, Jan, Janina Bando³a i rodzice

Œp. Zofia Walas
Œp. Anna Jarczak
Œp. Micha³ Gracjasz
Czwartek 28 lipca
6.00 Œp. Kazimierz Muszel
8.00 Œp. Helena Kramarczyk i Kazimierz
18.00 Transmisja powitania Papie¿a
/telebim Rynek/
Pi¹tek 29 lipca
6.00 Œp. Jacek Pawlik
8.00 Œp. Kazimierz Górowski
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny Grobelny
i mê¿a Tadeusza
18.00 Transmisja Drogi Krzy¿owej ŒDM
/telebim Rynek/
Sobota 30 lipca
6.00 Œp. Kazimierz Muszel
8.00 Œp. Edward Chrapkiewicz - 12 r.œm.
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marty
Podziêkowanie za ³aski z proœb¹ o zdrowie
i b³. Bo¿e dla Lechos³awy i Micha³a
w 60 r.œlubu
Niedziela 31 lipca
6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
7.00 Roków: Œp. Zofia i Jan Pi¹tek
7.30 Œp. Maria i Józef Baran
W intencji pewnej rodziny z podziêkowaniem za dobro z proœb¹ o b³. Bo¿e
9.00 Œp. Ryszard Bukowski - 5 r.œm.
Centralna Eucharystia ŒDM
/transmisja w TV oraz telebim-Rynek/
19.00 Œp. Kazimierz Matlak

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Jakuba, Aposto³a, patrona ks. infu³ata Jakuba Gila, w pi¹tek – wspomnienie œw. Marty.

Pogrzeb
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Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Micha³ Gracjasz, ur. 1939r., zam. Roków
Œp. Franciszka ¯muda, ur. 1913r., zam. ul Ady Sari
Œp. Stanis³aw Zwierz, ur. 1945r., zam. ul. Karmelicka

Raban w krakowskim koœciele
Bóg nie kocha siê w rachunkowoœci. Nie znosi liczenia, a tym
bardziej ró¿nego rodzaju przeliczeñ. W Starym Testamencie
opisane jest bardzo smutne zdarzenie. Dawid chcia³ wiedzieæ,
ile tysiêcy ma ¿o³nierzy. Kaza³,
wzbraniaj¹cemu siê dowódcy,
zrealizowaæ to polecenie, choæ
sam wiedzia³, ¿e robi Ÿle. Po
przeliczeniu przyszed³ do Dawi-

ochrania³y od zagro¿eñ? Cech¹
tych przygotowañ jest du¿y niepokój o zagro¿enie: „Co to bêdzie?”
Przestaliœmy
ufaæ
w Opatrznoœæ Bo¿¹. Wszystko
chcemy braæ na w³asne si³y. Zapominamy, ¿e Inicjator tych Dni,
œw. Jan Pawe³ II – czêsto powtarza³: „Nie lêkajcie siê!” Bóg jest
silniejszy od wszelkiego z³a.
Utrudzenie, które wk³adamy
w nale¿ne prze¿ycie zaowocuje
tak pod wzglêdem materialnym,
jak i duchowym. Inwestycje poczynione z tej okazji bêd¹ nam
w przysz³oœci u³atwiaæ ¿ycie.
Czêsto spotykam siê z pytaniem, do jakiej Polski Ojciec
Œwiêty przybêdzie? Jaki obraz
Koœcio³a polskiego zobaczy?
Naj³atwiej wieœciæ czarne obrazy i smutne wiadomoœci: o rozbitych Polakach, p³ytkim naszym
katolicyzmie, coraz wiêkszym
odchodzeniu od Koœcio³a. Mo¿na tê litaniê braków jeszcze bardziej powiêkszyæ. Mówi siê
o Polakach, ¿e nie umiej¹ siê cieszyæ piêknym i dobrym. Bardziej
wy¿ywaj¹ siê w smutnych, a nawet tragicznych wiadomoœciach.

da prorok Gad, aby mu obwieœciæ Bo¿e zagniewanie. Wyra¿a
siê ono w straszliwej zarazie,
która poch³onie 70 tys. Izraelitów. Istotn¹ cech¹ Boga jest wielkodusznoœæ.
W przygotowaniu na prze¿ycie
Œwiatowych Dni M³odzie¿y
wkrada siê pokusa, aby wszystko przeliczaæ. Ile to bêdzie kosztowaæ? Ilu uczestników bêdzie
bra³o udzia³? Jakie iloœci ró¿norakich s³u¿b bêd¹ w te dni
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Koniecznie trzeba przypominaæ, ¿e katolików w Polsce jest
wci¹¿ bardzo du¿o. Na co dzieñ
praktykuj¹ wiarê. S¹ bardzo mi³osierni. Wci¹¿ maj¹ w wielkim
powa¿aniu rodzinê, a tak¿e ludzkie ¿ycie. Broni¹ siê przed
aborcj¹, a o eutanazji to nawet
nie chc¹ wiedzieæ. Polskie podzia³y, o których siê tak powszechnie mówi s¹ ludzk¹
cech¹. Nie tylko wystêpuj¹
w Polsce, ale maj¹ miejsce w innych krajach. W naszej historii
wci¹¿ byliœmy œwiadkami ró¿norakich ugrupowañ i waœni narodowych. Z pewnoœci¹ to nie jest
usprawiedliwienie dla wspó³czesnych k³ótni, ale jest to przypomnienie, i¿ nie jest to wymys³
wspó³czesnych, polskich partii.
W tych dniach otwieraj¹ siê
drzwi naszych domostw na przyjêcie nieznanych goœci z ró¿nych stron œwiata. Wielkodusznie ich przyjmujemy. Karmimy
ich i cieszymy siê ich obecnoœci¹. Jesteœmy œwiadkami, jak
w trudzie goszczenia ca³a rodzina siê zespala. W konkrecie pracy otwartych naszych domostw
dla przyby³ych goœci realizuje
siê Jezusowa obietnica: „Mi³osierni mi³osierdzia dost¹pi¹!”
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W naszej najnowszej historii
Wadowice prze¿y³y niezwyk³e
wyró¿nienie. Trzy razy nawiedzi³ nas Œwiêty nasz Rodak, Jan
Pawe³ II. Jeden raz by³ Jego Nastêpca – Benedykt XVI. Dziêkujemy Bogu za te wizyty. Obecny
papie¿ Franciszek nie bêdzie
Goœciem Wadowic. Chcemy, aby
wadowiczanie przez swych
przedstawicieli – m³odszych
i starszych – brali udzia³ w Œwiatowych Dniach M³odzie¿y. By
byli goœæmi Ojca Œwiêtego. Serdecznie dziêkujê wikariuszowi
wadowickiemu, ks. Adamowi
Garlaczowi, za ogromny wk³ad
w³o¿ony w przygotowanie i wyjazd grupy m³odych na spotkanie z Papie¿em. Mnie równie¿
duch ka¿e, aby zaprosiæ odwa¿nych i gorliwych wadowiczan,
by wziêli udzia³ w pielgrzymce
w niedzielê 31 lipca na papiesk¹
mszê œw. w Brzegach. Bêdzie to
ekstremalna pielgrzymka, gdy¿
trudy z ni¹ zwi¹zane s¹ olbrzymie. Ufam, ¿e bêd¹ chêtni do
wziêcia udzia³u. „Dziœ, gdy g³os
Jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Otwórzcie siê,
szeroko siê otwórzcie na Chrystusa, który pragnie naszych gor¹cych serc i ¿ywej wiary.”
ks. Infu³at

£agiewniki w Roku Mi³osierdzia
W upalny pi¹tek 24 czerwca
2016 roku niewielka, bo 15-osobowa grupa pielgrzymów wraz
z ks. inf. Jakubem Gilem spotyka siê o godz. 13.00 przed szpitalnym pawilonem C, aby
przejœæ do kaplicy szpitalnej,
gdzie Pani dr Misiarz zapoznaje z dzia³alnoœci¹ szpitala Jana
Paw³a II. Na ró¿nych oddzia³ach, tak w nowym budynku, jak
i jeszcze w starym przebywa
œrednio od 150 do 200 pacjentów, w tym na oddziale pediatrii od 15 do 20 dzieci. Szpital
zatrudnia ogó³em oko³o 700
osób ³¹cznie z personelem medycznym, administracj¹ i s³u¿bami pomocniczymi.
Tegoroczne wyjazdy do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
³¹czone s¹ z poznaniem instytucji, których dzia³alnoœæ opie-

ra siê na niesieniu pomocy cz³owiekowi i œwiadczenie dzie³a
mi³osierdzia. Szpital to nie tyl-
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ko mniej lub bardziej okaza³y budynek z jego wyposa¿eniem,
urz¹dzeniami technicznymi, ale
przede wszystkim miejsce, dom
ulgi w cierpieniu, gdzie cz³owiek
bez wzglêdu na wiek oczekuje
pomocy, ratunku i ulgi w swoim
cierpieniu, zrozumienia, a nawet
pocieszenia.
To lekarz, czy pielêgniarka, którzy podaj¹ lek, umiej¹ wys³uchaæ,
dodaæ otuchy, a nawet pocieszyæ,
sprawiaj¹c, ¿e chory nie czuje siê
jako jednostka chorobowa, ale
jako osoba wa¿na. To w tym
miejscu ka¿dy ¿yczliwy g³os, s³owo, uœmiech, dotyk stanowi¹ be¿
w¹tpienia czyny okazanego choremu cz³owiekowi, a które
oprócz œrodków farmakologicznych stanowi¹ nie ma³y przyczynek w zdrowieniu chorego. Pani
Doktor podkreœla te¿, ¿e ka¿dy
bez wyj¹tku pacjent jest traktowany z nale¿yt¹ uwag¹ i trosk¹
i nie wyobra¿a sobie, aby mog³o
byæ inaczej. Na zakoñczenie odmawiamy litaniê do Matki Bo¿ej
i polecamy Bo¿ej opiece wszystkich chorych przebywaj¹cych
aktualnie na oddzia³ach oraz lekarzy, pielêgniarki i s³u¿by pomocnicze.
(ci¹g dalszy na str. 7)

