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Nieustannie potrzebujemy

12. Niedz ie la  Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

œw. Jana Paw³a II: Encykliki, Ad-
hortacje, Listy apostolskie. Do
tego tyle katechez, kazañ - choæ-
by z podró¿y do Polski - wywia-
dy, poezja. Materia³ przeogrom-
ny i przebogaty. Na pocz¹tek
mo¿e warto siêgn¹æ po Adhor-
tacjê Familiaris consortio - o za-

daniach rodziny w œwiecie

wspó³czesnym. Tak nam blisk¹,

bo ¿yjemy w rodzinach. Zobacz-

my chrzeœcijañsk¹ wizjê rodziny

i postarajmy siê tak kszta³towaæ

nasze. To trudne? Wszak chce-

my siê stosowaæ do zaleceñ

œw. Jana Paw³a II!
Tadeusz WoŸniak

Nie jesteœmy samowystarczalni. Wci¹¿ potrzebujemy pomocy Bo¿ej i ludzkiej.

W ka¿dym okresie ¿ycia ogl¹damy siê na drugiego. Na rodziców. Wspó³ma³¿on-
ka. Doros³e dzieci. "Jeden drugiego brzemiona noœcie, a tak wype³nicie prawo
Chrystusa." Dobrze, ¿e w wadowickiej bazylice jest bardzo czczona Matka Bo¿a
Nieustaj¹cej Pomocy. Koronowa³ J¹ Œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II 16 czerwca 1999r.

Radujê siê, ¿e wielu naszych parafian - co tydzieñ, w œrodê - przybywa rano lub
wieczorem, aby braæ udzia³ w modlitewnej nowennie ku Jej czci. JG
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)12. Niedziela Zwyk³a - 24 czerwca 2018 r.
- Biskup, Duszpasterz, Profesor"
nie zatrzymaj¹ tych tendencji.
Recept¹ na zmianê by³oby wcie-
lenie w ¿ycie s³ów skierowanych
do ks. Biskupa przez przedstawi-
cieli naszej spo³ecznoœci lokal-
nej, przed rozpoczêciem i po za-
koñczeniu urodzinowej Eucha-
rystii - Dziêkczynienia za osobê
œw. Jana Paw³a II. Szczególnie
jasne przes³anie zawarte by³o
w wierszu Pani Heleny Gierusz-
czak (przepraszamy autorkê za
mylne podanie nazwiska w Ba-
zylice nr 21 z 27 maja 2018 r.)
i wyg³oszonym przez wnuczkê
Emilkê podczas Mszy œw.

Do s³ów tego wiersza, na za-
koñczenie uroczystoœci, nawi¹-
za³ ks. bp Roman przedstawiaj¹c
krótk¹ historiê powi¹zan¹ z En-
cyklik¹ Evangelium Vitae sw.
Jana Paw³a, encyklik¹ poœwiê-
con¹ wartoœciom i nienaruszal-
noœci ¿ycia ludzkiego, a która
dla wielu by³a rozwiniêciem
i uzasadnieniem Encykliki Hu-
manae Vitae b³. Paw³a VI. Otó¿
w pewnym mieœcie, wysoko po-
stawiony cz³owiek, wybudowa³
pomnik zatytu³owany "Evange-

lium Vitae". Ufundowa³ te¿ na-
grody "Evangelium Vitae", nawet
przyzna³ tê nagrodê biskupowi.
Có¿ z tego, skoro sam nie ¿y³
prawd¹ tej encykliki - zakoñczy³
ks. Biskup.

Przywrócenie œw. Janowi Paw-
³owi w³aœciwego miejsca w na-
szym ¿yciu, w ¿yciu naszego mia-
sta, wymaga wprowadzenia
w ¿ycie s³ów zawartych w tytule
artyku³u, które zaczerpn¹³em
z wiersza Pani Heleny Gierusz-
czak - "Do zaleceñ Twoich, bê-
dziem siê stosowaæ".

W wierszu czytamy równie¿ -
"¯ywym pomnikiem Twej nauki
bêdziemy". ¯ywego pomnika nie
zbuduj¹ koncerty, odczyty, wy-
stawy. ¯ywy pomnik ma powsta-
waæ w naszych sercach i uze-
wnêtrzniaæ siê w naszych czy-
nach i zachowaniach, w naszych
reakcjach na z³o i budowaniu
cywilizacji mi³oœci.

Gdzie czerpaæ inspiracje do sta-
wania siê ¯ywym Pomnikiem
œw. Jana Paw³a II? W artykule
z 27 maja, pt. "40 lat od wyboru
Karola Wojty³y na Papie¿a"
ks. Infu³at przedstawi³ publikacje

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

1. Prze¿ywamy
czas wakacyjny -
czas urlopów, obo-
zów, kolonii. Tak
planujmy ten okres,
by znalaz³o siê w³a-
œciwe miejsce na
Mszê œw. niedzieln¹,
codzienn¹ modlitwê
oraz pomoc cz³o-
wiekowi.

2. W œrodê w na-
szej parafii odpust Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.

3. W czwartek - wspomnienie
œw. Ireneusza, biskupa i mêczen-
nika.

4. W pi¹tek - Uroczystoœæ
Œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a. Z racji uroczystoœci nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ
od pokarmów miêsnych.

5. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 chrzty. Pouczenie przed
chrztem w pi¹tek o godz. 19.00.

6. Podczas waka-
cji parafia po raz ko-
lejny organizuje
"Radosne czwart-
ki". Pierwszy wy-
jazd 28 czerwca do
Krakowa.

7. W dniach od 27
do 30 lipca planuje-
my 4-dniow¹ piel-
grzymkê do Kalisza,
Lichenia, Rostkowa,

Gietrzwa³du, œw. Lipki.
8. Przypominamy, ¿e w okre-

sie wakacji, w niedziele i œwiêta
nie bêdzie Mszy œw. o godz.
13.30, natomiast w tygodniu
Msze œw. bêd¹ o godz. 6.00, 8.00
i 18.00. Z sakramentu pokuty
mo¿na skorzystaæ w godzinach
6.30-8.00 oraz 17.30-18.00.
Dy¿ur Ksiêdza w kancelarii bê-
dzie w poniedzia³ki, œrody i pi¹t-
ki w godz. od 9.00 do 10.00 i po
po³udniu od 16.30 do 17.30.
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Poniedzia³ek 25 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna

i Agnieszka Goryl, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. Stanis³awa Rzepa
Œp. Teresa Skowronek-Jamka -
11 r.œm. i Tadeusz Jamka - m¹¿

Wtorek 26 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Irena Mrowiec
18.00 W int. Franusia w 3 r. urodzin

o b³. Bo¿e dla niego i rodziny
Œp. Antoni, Barbara Nowak

Œroda 27 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ

Œp. Apolonia i Ludwik Pawlik
8.00 Œp. Joanna Mrowiec
18.00 W intencjach nowennowych:
Za zmar³ych:
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Jan Dudziak
Œp. Józef Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka
Œp. Anna Baklarz
Œp. Kazimiera Buda
Œp. Józef Mika
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Krystyna Skoczylas-Gawe³ - 13 r.œm.
Œp. W³adys³aw Otrêbski
Œp. Piotr i Katarzyna Kie³b
Œp. Alojzy i Maria Bando³a
Œp. Emilia Miarka
Œp. Ma³gorzata Œwietlik
Œp. Stanis³aw Gaudyn
Œp. Stanis³aw Góra
Œp. Tadeusz Babik
Œp. Janusz Jêdrygas
Œp. Józef Mierzwa

Czwartek 28 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Rozalia Stanek

O b³. Bo¿e i ³aski dla ks. Piotra
18.00 Œp. Jan Smaza - 7 r.œm., ¿ona Józefa

i rodzice
Œp. Jolanta Miarka

Pi¹tek 29 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Pawe³ Œlazyk

Œp. ks. Pawe³ Potoczny
18.00 Œp. Stefan, Zofia, Halina i Józef Tatar

Œp. Piotr

Sobota 30 czerwca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Edward Flaga
18.00 Œp. Robert Iwañski - 5 r.œm.

Niedziela 1 lipca
6.00 Œp. Ryszard Cichoñ
7.30 Œp. Wypominani

Œp. Jolanta Miarka
Roków: Œp. Amalia Mrowiec
9.00 Œp. Janina Gonet - 13 r.œm.
10.30 Œp. Jan Miarka, syn Wojciech
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Anna i Piotr Zieliñscy

Intencje
mszalne:

Patronk¹ naszej wspólnoty pa-
rafialnej jest Matka Bo¿a. Jesie-
ni¹ 21 listopada czcimy J¹ w ty-
tule Ofiarowania w Œwi¹tyni. Na
pocz¹tku lata 27 czerwca ucieka-
my siê do Niej jako Nieustaj¹cej
Pomocy. To jest zasadniczy rys
ka¿dej normalnej matki - poma-
gaæ swym dzieciom. Troszczyæ siê
o nie. To ona rodz¹c cz³owieka
daje mu swe cia³o. Krew z krwi.
Koœæ z koœci. Obdarowuje je rów-
nie¿ ró¿norakimi cechami psy-
chicznymi. Daje od poczêcia.
Obdarza a¿ do koñca. Bóg obda-
rowa³ j¹ takim niezwyk³ym cha-
ryzmatem - ci¹g³ego dawania, nie
zra¿ania siê nawet niewdziêczno-
œci¹ dziecka. Tym w wiêkszym
stopniu Najœwiêtsza Maryja Pan-
na zosta³a przez Stworzyciela
wyposa¿ona mi³osiern¹ mi³oœci¹
sk³aniaj¹c¹ do niesienia drugim
pomocy.

Umi³owana Matka

Pierwszy cud Pana Jezusa
w Kanie Galilejskiej za przy-
czyn¹ Matki Bo¿ej w pe³ni po-
twierdza tê niezwyk³¹ wra¿li-
woœæ na ludzkie potrzeby. Mat-
ka Bo¿a jako nieustaj¹ca pomoc
wci¹¿ ma otwarte oczy, s³ysz¹ce
uszy i bij¹ce serce w rytm serca
potrzebuj¹cego pomocy.

Warto na tym miejscu przypo-
mnieæ s³owa œw. Jana Paw³a II,
Najwiêkszego Czciciela Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy wy-
powiedziane do mieszkañców
Wadowic podczas pielgrzymki
7 czerwca 1979 roku. Mówi³ wte-
dy: "Pragnê wyraziæ moj¹
wdziêcznoœæ, i¿ mog³em jeszcze
raz spojrzeæ w oblicze Matki Nie-
ustaj¹cej Pomocy w Jej wado-
wickim obrazie. Was wszystkich
proszê, abyœcie przed wizerun-
kiem tej Matki otaczali mnie nie-
ustaj¹c¹ modlitw¹. Do tego wi-
zerunku, zw³aszcza jako ucznio-
wie gimnazjum, ci¹gnêliœmy za-
wsze przed lekcjami i po lek-
cjach. Nie wiem, czy dzisiaj jest
ten sam zwyczaj."
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Kiedy 14 sierpnia 1991 roku

przyby³ Ojciec Œwiêty po raz

wtóry do Wadowic by konsekro-

waæ koœció³ œw. Piotra w wzru-

szaj¹cej homilii mówi³: " B³ogo-

s³awiona b¹dŸ Ty Matko w ta-

jemnicy Twego  dziewiczego

ofiarowania - Patronko dawnej

wadowickiej parafii przenieœ tê

Tw¹ tajemnicê tak¿e i tutaj, wy-

pe³nij ten nowy dom Bo¿y Twoj¹

macierzyñsk¹ obecnoœci¹. Przy-

garniaj synów i córki nowej wa-

dowickiej parafii do Twego ser-

ca. Ucz ich Chrystusa, tak jak

mnie kiedyœ objawi³aœ w Chry-

stusie pe³nej tajemnicy cz³owie-

ka, jego godnoœci oraz najwy¿-

szego powo³ania."
Wzruszaj¹ce s³owa przywi¹-

zania do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy wypowiedzia³
Œwiêty Wadowiczanin podczas

ostatniej, sentymentalnej piel-
grzymki do Wadowic 16 czerw-
ca 1999 roku. Mówi³: "Po sy-
nowsku ca³ujê próg domu ro-
dzinnego… Z czci¹ ca³ujê te¿
próg domu  Bo¿ego wadowic-
kiej fary… W koñcu, jak za daw-
nych lat, kierujê swe kroki do
œwiêtokrzyskiej kaplicy, aby na
nowo spojrzeæ w oblicze Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
w Jej wadowickim obrazie. Czy-
niê to z tym wiêksz¹ radoœci¹, ¿e
dane jest mi dzisiaj ozdobiæ ten
wizerunek koronami na znak
naszej mi³oœci ku Matce Zbawi-
ciela. Jest to znak tym bardziej
wymowny, ¿e - jak wiem - koro-
ny te zosta³y wykonane z wa-
szych darów, czêsto bardzo cen-
nych darów, nios¹cych w sobie
szczególn¹ treœæ wspomnieñ,
ludzkich losów, prze¿yæ, czy te¿
najszlachetniejszych uczuæ ro-
dzinnych, ma³¿eñskich, narze-
czeñskich, a do tych material-
nych darów do³¹czyliœcie wiel-
ki dar ducha - modlitwê odda-
nia Matce Chrystusa nawiedza-
j¹cej wasze domy. B¹dŸcie pew-
ni, ¿e wasza gor¹ca mi³oœæ do
Maryi nigdy nie pozostaje bez

odpowiedzi. W³aœnie ta wza-
jemna wiêŸ mi³oœci jest niejako
noœnikiem ³aski i rêkojmi¹ nie-
ustannej pomocy, jak¹ za
spraw¹ Maryi otrzymujemy od
Jej boskiego Syna. Podczas
mego pierwszego pobytu w Wa-
dowicach skierowa³em do was
proœbê, abyœcie przed wizerun-
kiem Tej Matki otaczali mnie
nieustann¹ modlitw¹. Widzê, ¿e
zosta³a ona wykuta w kamieniu.
Wierzê, ¿e jest to znak, i¿ ta
proœba jest g³êboko wyryta rów-
nie¿ w waszych sercach. Ser-
decznie dziêkujê wam za modli-

twê. Stale odczuwam jej dzia³a-
nie i nadal gor¹co o ni¹ proszê.
Bardzo potrzebujê waszej modli-
twy. Bardzo potrzebuje jej Ko-
œció³. Potrzebuje jej ca³y œwiat."

Z ogromnym wzruszeniem
przytaczam s³owa papieskie
œwiadcz¹ce o wyj¹tkowej Jego
mi³oœci do Matki Bo¿ej, któr¹
w Wadowicach czcimy jako Nie-
ustaj¹c¹ Pomoc. Tym bardziej s³o-
wa te s¹ aktualne w tych dniach,
gdy w œrodê 27 czerwca obcho-
dzimy Jej œwiêto Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.

Do zaleceñ Twoich, bêdziem siê stosowaæ

Za nami 98 rocznica urodzin
œw. Jana Paw³a, naszego Roda-
ka - Najwiêkszego z rodu Pola-
ków - i wspania³ego Patrona
naszego miasta. Mimo wielu
imprez, przeprowadzonych
w ramach Tygodnia Kultury Lo-
kalnej, nasz Wielki Œwiêty nie
wybrzmia³ nale¿ycie. Zielone
barwy, jakie goœci³y w naszym
mieœcie, nie nios³y informacji
o Jego pos³udze wobec œwiata,
czy o Jego umi³owaniu Ojczy-
zny. Œw. Jan Pawe³ autorytet dla

wielu wierz¹cych i niewierz¹-
cych, w swoim mieœcie, w ¿yciu
jego mieszkañców powoli scho-
dzi na drugi plan. Nabo¿eñstwa
zwi¹zane z Jego osob¹ nie gro-
madz¹ ju¿ t³umów. Urodzinowa
Msza œw. pod przewodnictwem
ks. bpa Romana Pindla z udzia-
³em uczniów szkó³ nosz¹cym im.
œw. Jana Paw³a II, koncert "Tu es
Petrus", Piesza Pielgrzymka do
Kalwarii czy Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa "Karol Wojty³a


