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W wadowickim Domu Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu można spo-
tkać pełną energii Siostrę Weronikę. Ostatnio 
często można było Ją również spotkać w na-
szej świątyni, przygotowującą dzieci do przy-
jęcia Pierwszej Komunii Świętej. Ta podniosła 
uroczystość już za nami, a Siostra Weronika 
dała się namówić na chwilę rozmowy.  

Żeby zostać Siostrą Zakonną najpierw trzeba spotkać 

Pana Boga. Jaka była droga Siostry, zanim tak naprawdę 

doszło do takiego spotkania?  

Może to niektórych zdziwi, bo zburzę stereotyp, że jeśli 

ktoś jest księdzem lub siostrą to już niemalże urodził się  

w sutannie lub habicie, a przynajmniej był ministrantem, czy 

sypał kwiatki we wszystkich procesjach. Moja rodzina nad-

zwyczaj praktykująca nie była. Do tego religia w salkach, 

więc kiedy rodzice byli zaganiani, to poza rokiem mobilizacji 

„okołokomunijnej”, to do kościoła po drodze nie było. Waż-

nym i przełomowym czasem była ósma klasa szkoły podsta-

wowej. Zaczęło się to od nagłej choroby mojej ukochanej 

Babci - powierniczki trosk, z którą byłam ogromnie zżyta, 

która po niecałych dwóch miesiącach zmarła. Kiedy była  

w szpitalu mieliśmy kolędę w domu. Ja zazwyczaj kiedy 

ksiądz miał przyjść dawałam gdzieś nogę z domu, bałam się 

odpytywania z katechizmu, który słabo mi wchodził do głowy, 

ale tym razem było inaczej. I przyznam, że spotkanie z tym 

kapłanem pełnym troski, kontaktowym, który na dodatek nie 

wziął ofiary, powiedział „kupcie babci to, co najbardziej lubi”. 

Czyli kolęda jednak na coś się przydaje? 

Tak. W tym przypadku tak było. Po śmierci Babci chodzi-

łam na msze, które były w jej intencji. Bardzo za nią tęskniłam 

i kłóciłam się z Bogiem, pytając: „dlaczego zabierasz dobrych 

ludzi?” Ten ksiądz z kolędy okazał się naszym wikarym, który 

kiedyś zaprosił mnie na spotkanie grupy młodzieżowej. Po 

jakimś czasie, a było to już w liceum, odpowiedziałam na za-

proszenie. Początkowo były same spotkania, dobra atmosfera, 

organizowanie różnych zbiórek, potem wyjazdy na Apele Ja-

snogórskie do Częstochowy, a w drodze powrotnej McDrive.  

I tak powoli, powoli zaczęłam chodzić do kościoła. Podobało 

mi się, że nikt do niczego mnie nie przymuszał. W któreś wa-

kacje, chyba po drugiej klasie liceum, wybrałam się na reko-

lekcje KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży), które 

były poświęcone modlitwie. Z jednej strony trochę to mnie 

dziwiło, bo to nie było w moim stylu, inne propozycje waka-

cyjne wydawały się ciekawsze, a z drugiej coś mnie tam cią-

gnęło. I faktycznie doświadczyłam na tych rekolekcjach, że 

BÓG JEST, ŻE JEST ŻYWY I MNIE KOCHA, że nie jest 

ideą, ale OSOBĄ. Po jakimś czasie zaczęłam odnajdywać  

w sobie niezrozumiałą myśl o życiu zakonnym, mimo, że jesz-

cze przez długi czas miałam sympatię. I znów ten sam ksiądz 

„od kolędy” wysłał kilka dziewczyn z naszej parafii na reko-

lekcje do Sióstr Nazaretanek w Częstochowie. I choć pierwsze 

wrażenie mnie nie porwało, bo nie rozumiałam, „jak w ogóle 

tak można żyć?”, to z czasem właśnie w Nazarecie odnalazłam 

swoje miejsce. Chciałam mieć dużą rodzinę, a tu mam służbę 

dla rodzin. 

Dokończenie na str. 2 

Siostra Weronika opowiada o drodze swego powołania  

oraz o pracy z dziećmi i młodzieżą 



BAZYLIKA Str. 2 

Dokończenie ze str. 1 

Dla wielu śluby zakonne wydają się 

nie do zaakceptowania. Szczególnie 

we współczesnym świecie. Uważa się, 

że to zbyt staroświeckie i że Kościół 

powinien iść z duchem czasu. Należa-

łoby coś zmienić? 

Zmienić? Chyba mnie i Ciebie. Jak 

powiedziała Matka Teresa z Kalkuty. 

Myślę, że śluby same w sobie nie są 

przeżytkiem. Co do zmiany, wydaje mi 

się, że bardziej powinno się akcentować, 

że czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, 

czyli śluby, to nie tylko zasady, których 

się przestrzega lub łamie. Dla mnie ślu-

by są stylem życia, czymś więcej niż 

zasady czy wyrzeczenia. Poza tym Ko-

ściół zaprasza zakony do różnych reflek-

sji dot. życia ślubami we współczesnym 

świecie. Natomiast w tym temacie jesz-

cze raz sparafrazuję słowa Matki Teresy: 

swoje własne serce trzeba przemieniać. 

Dlaczego zatem młode dziewczyny 

nie chcą iść tą drogą? Gdzie wypatry-

wać kryzys powołań? 

Nie do końca zgadzam się z określe-

niem „kryzys powołań”. Raczej jest to 

„kryzys powoływanych”, którzy boją się 

podjąć decyzji. Przez pewien czas towa-

rzyszyłam młodym ludziom w duszpa-

sterstwie powołań. Decyzja odnośnie 

studiów, a jeszcze bardziej małżeństwa, 

kapłaństwa czy życia zakonnego i kryją-

cy się za nią lęk „a co będzie jeśli to nie 

ta droga, nie ta osoba?” paraliżowały 

młodych, którzy poddawani są presji 

sukcesu. Nie traktują różnych wyzwań  

w życiu jako lekcje, ale jak porażki i 

ostatecznie przez całe życie rozeznają 

swoje powołanie lub mieszkają z kimś 

bez ślubu np. 10 lat. Bez podjęcia ryzyka 

nigdy się nie przekonają, gdzie tak na-

prawdę jest ich miejsce. Wracając do 

tzw. kryzysu powołań, trzeba zauważyć 

jeszcze kilka rzeczy: mniej liczne rodzi-

ny, czy niesprzyjający powołaniom PR 

to jedno, ale chyba bardziej istotny jest 

w ostatnich dwudziestu latach rozwój 

innych form życia konsekrowanego, 

misjonarzy świeckich, pojawienie się 

wielu zagranicznych wspólnot w Polsce. 

Gdyby przyjrzeć się temu w całości to 

raczej nie wygląda to tragicznie. Nato-

miast zgadzam się, że dla nas zakonni-

ków jest to także wyzwanie, o bardziej 

czytelne świadectwo. 

W naszej wspólnocie przygotowywa-

ła Siostra dzieci do przyjęcia Pierw-

szej Komunii Świętej. To chyba trud-

ne zadanie? 

Było to dla mnie duuuuże wyzwanie, 

dlatego, że po raz pierwszy uczę w pod-

stawówce i pierwszy raz przygotowywa-

łam dzieci do Pierwszej Komunii Świę-

tej. Bardzo pomogły mi moje współ-

sióstry, do których przez cały ten rok 

chodziłam na korepetycje, co i jak mam 

robić, jak uczyć dzieci. Kiedy nie masz  

z czymś wcześniej do czynienia i wła-

snego doświadczenia dziecięcej wiary 

nic nie jest oczywiste. W tym niełatwym 

zadaniu duże wsparcie otrzymałam od 

ks. Proboszcza, który ma rewelacyjne 

podejście do dzieciaków. Bardzo poma-

gali też rodzice i Panie Wychowawczy-

nie. Było pięknie. 

Wiem, że pracowała Siostra kiedyś  

z młodzieżą. W której formacji odnaj-

duję się Siostra bardziej?  

Zdecydowanie z młodzieżą. Wydaje 

mi się, że osobiste doświadczenie szuka-

nia Boga, a raczej bycia szukaną przez 

Niego pomaga mi w pracy z młodymi, 

którzy stawiają wiele pytań, szukają, 

punktują nam dorosłym wszelkie błędy  

i są w tym bardzo szczerzy. Nie potrafię 

tego zrozumieć, ale jakoś dla nich mam 

dużo cierpliwości, poza tym kontakt  

z nimi motywuje mnie do własnego na-

wrócenia. 

Ma Siostra nadzwyczajną energię  

i pogodę ducha. Skąd się to bierze? 

Oj, z tą energią to bywa różnie. Cza-

sem kołderka rano jest taka ciężka,  

a wyzwania dnia trudne, że jedynym 

ratunkiem są akty strzeliste i prośba: 

„Boże, spraw, żeby mi się tak chciało, 

jak mi się nie chce”. Oprócz fundamentu 

codziennej modlitwy, tym, co bardzo 

pomaga i uskrzydla, jest atmosfera życz-

liwości w parafii. Gorliwi, dobrzy kapła-

ni, osoby świeckie pracujące w kościele 

z zaangażowaniem troszczące się  

o świątynię. Przykład innych mobilizuje, 

by otwierać serce i służyć. Także Wasza 

modlitwa nam pomaga i o nią proszę. 

Proszę módlcie się za nas - za siostry  

i księży. 

Każdy musi kiedyś odpocząć. Jak 

Siostra ładuje przysłowiowe akumula-

tory? 

Jakby to powiedzieć. Jedno, to jak 

chciałabym, a drugie, jak jest. To zacznę 

od realiów. Najczęściej czytam książki. 

Teologiczne? 

Też, ale dla relaksu, to raczej historia, 

szczególnie literatura faktu, szeroko 

pojęta nauka. Jednak od dłuższego czasu 

obowiązki sprawiają, że najczęściej słu-

cham audiobooków podczas przygoto-

wywania się do zajęć szkolnych. Dzięki 

Bogu mam dość podzielną uwagę. A jak 

chciałabym? Najwięcej wytchnienia 

dostarczają mi spacery po lesie. Cisza 

przerywana śpiewem ptaków i nawet nie 

wiem, kiedy odpoczynek i modlitwa 

stają się jednym. Niestety w tym roku 

trochę tę formę odpoczynku zaniedba-

łam. Obiecuję poprawę. Poza tym bar-

dzo lubię pływać kajakiem, tak okazjo-

nalnie, w wakacje. 

Bardzo serdecznie dzięku-
ję za rozmowę. Życzę wielu 
łask Bożych w pracy dusz-
pasterskiej i nie tylko.  

Szczęść Boże.  
ks. Łukasz Dębski 



Str. 3 BAZYLIKA 

CHRZEST ŚWIĘTY. 

Gdy Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy do Pol-

ski w 1979 r., i był w Wadowicach, wtedy wszedł do 

parafialnego kościoła uklęknął przy chrzcielnicy, 

modlił się przy niej i ją ucałował.  

Tu wszystko się zaczęło, mówił później… 

Tu przy chrzcielnicy zaczęła się także nasza przygoda 

z Bogiem. Chrzcielnica może znajdować się tylko  

w kościele parafialnym i dlatego jest to ważne miej-

sce, które wciąż winno przypominać nam, jak wielka 

jest nasza godność. Św. Ireneusz już w IV wieku wo-

łał: Poznaj godność swoją o chrześcijaninie. To 

zresztą najstarszy obiekt w naszym kościele, pocho-

dzący z XVI wieku. (Oprócz chrzcielnicy także mie-

dziany kociołek na wodę chrzcielną). Dlatego nie 

chciałem, żeby nasza chrzcielnica stała w kącie, ale 

na widocznym miejscu, by przypominał nam naszą 

więź z Bogiem. Jesteśmy Jego dziećmi. 

Chrzest święty to pierwszy (bo bez niego wszystkie 

inne sakramenty są nie ważne) i najpotrzebniejszy 

sakrament, który gładzi grzech pierworodny, włą-

cza nas do wspólnoty Kościoła i czyni nas dziećmi 

Bożymi. Tak uczy nas katechizm. 

W Starym Testamencie zapowiedzią chrztu św. były 

wody potopu, a także przejście Izraelitów przez Mo-

rze Czerwone, czy piękne opowiadanie o uzdrowieniu 

z trądu Syryjczyka Naamana, który siedem razy zanu-

rzył się w wodach Jordanu. Woda oczyszcza ciało 

człowieka. 

W Nowym Testamencie widzimy Jezusa nad Jorda-

nem, który przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, 

ale tam dzieje się coś więcej: zstępuje Duch Święty. 

Od tego momentu woda nie tylko obmywa człowieka 

z grzechu, ale człowiek zostaje obdarzony życiem 

Boga, Jego Duchem. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sakramentu 

chrztu udzielano dorosłym. Przez trzy lata katechu-

men, czyli człowiek, który pragnął przyjąć chrzest, 

przygotowywał się do tego wydarzenia. Po trzech 

latach w Wielką Sobotę otrzymywał trzy sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmo-

wanie i Eucharystię.  

Później od III wieku przyjął się chrzest niemowląt, 

sakramenty zostały rozdzielone. 

Dokończenie str. 4 

Wiersz zdobył I miejsce w Konkursie Jednego Wiersza podczas Warsztatów literackich, 
zorganizowanych przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła – Kielce, 19 marca 2022 r. 

 

REFREN CODZIENNOŚCI 
 

W szufladzie wiersz obok lawendy 
nigdy nie publikowany 
w kokonie ciemności  

przez Boga jedynie pamiętany 
tkwi w cichym marzeniu 

w ciągłym zachwycie nad światem 
 

w prostych słowach 
cmoka na widok poświaty 
i kiedy zza skorupy ziemi 
kwiat życia się wynurza 

ciepłym złotem wszystko błyska 
obietnicą i nadzieją poranka 

 

kocha głębię chabrowego nieba 
i chmury rozbrykane w fantazyjnych kształtach  

co pędzą na łeb na szyję razem z wiatrem 
i łąkę zieloną w kwiecistej sukience 

gdzie w rytmie wszechświata  
na skrzydłach grają świerszcze 

wytrwale tańczą owady i fikają żaby 
 

wzbudza zachwycenie zjawisko niezmienne 
majestatyczna walka ciemności ze światłem 

czerwone blaski misterium zachodu 
refleksy mistrzowskiej poezji 

teatr nieba wieczny – codzienna agonia 
horyzont jutra daleki  

 

ogromnie zdziwiony o zmierzchu 
bo cienie coraz dłuższe 

z wolna cisza zapada 
kontury ledwie narysowane 
noc dniem się staje dla sowy 

wszystkie koty są czarne 
 

senny wiersz zapatrzony 
w aksamitny baldachim 

gdzie księżyc srebrzysty przypięty 
i gwiazdy lśnią pod stałym adresem 

pies jeszcze w oddali zaszczeka 
usypia zmęczone miasto 

 

w szufladzie wiersz obok lawendy 
o świcie już nie śpi 

w zadumie spogląda  
ku linii ziemi i nieba gdzie 
słońce wschodzi to samo 
a jednak zupełnie inaczej 

 

Boży refren codzienności 
 

Henryka Swornóg  
 

Na stronie internetowej: https://studiowsma.pl/henryka-swornog/
wiersz "Refren codzienności"  

czyta lektor radiowy i telewizyjny Cezary Papaj. 

https://studiowsma.pl/henryka-swornog/


BAZYLIKA Str. 4 

Dokończenie ze str. 3 

Chrztu udzielano w specjalnej kaplicy, która znajdowała 

się zazwyczaj przy wejściu do kościoła i zwana była bapty-

sterium. 

Dlatego w dzisiejszym obrzędzie chrzcielnym, kapłan wy-

chodzi do progu świątyni. Pyta rodziców o imię dziecka  

i pragnie, aby wraz z rodzicami chrzestnymi wyrazili wolę 

chrztu, a następnie uroczyście wprowadza to dziecko, ro-

dziców i chrzestnych do środka kościoła, znacząc je zna-

kiem naszego Zbawiciela - krzyżem.  

W Baptysterium woda miała 80 cm głębokości. Gdy 

chrzczony był mężczyzna w środku stali dwaj diakoni,  

a gdy kobieta dwie diakonise. Kandydat do chrztu zrzucał 

odzienie, wchodził do wody i tam był trzykrotnie zanurzo-

ny w wodzie. Na pamiątkę trzech dni, które Chrystus spo-

czywał w grobie. Chrzest bowiem to zmartwychwstanie do 

nowego życia w Chrystusie.  

Biskup w tym czasem wypowiadał imię i formułę chrztu:  

Imię … Imię jest bardzo ważne. Bóg zawsze zwraca się do 

człowieka po imieniu. Święci, którzy doświadczali przeżyć 

mistycznych opisują, że wszystko się zaczęło wtedy, gdy 

Bóg wypowiedział ich imię. Wybierajmy imiona świętych. 

To także świadczy o naszej wierze. Pamiętam imiona mo-

ich uczniów: Ariel – nikt nie mówił do niego w szkole ina-

czej jak proszek do prania, albo dziewczynka; Lawinia – 

wołano za nią Lawina.  

Formuła chrztu natomiast brzmi: Ja Ciebie chrzczę: w imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

Chrztu św. może w niebezpieczeństwie śmierci udzielić 

każdy człowiek, który wyrazi takie pragnienie i dokona 

tego tak jak uczy Kościół; poleje głowę dziecka wodą  

i wypowie słowa powyższe słowa. Z prawa tego często 

korzystają pielęgniarki czy lekarze w szpitalach. 

Gdy dorosły człowiek wychodził z wody nakładano na nie-

go białą szatę, symbol łaski Bożej. Dziś matka chrzestna 

nakłada dziecku zazwyczaj taki śliniaczek, choć można 

uszyć białą szatę dziecku i ubrać je w nią, czy też ofiaro-

wać biały materiał np. na Komunię Świętą przy tej okazji.  

W tej długiej białej szacie ochrzczony podchodził do bisku-

pa i otrzymywał sakrament bierzmowania. Dziś w czasie 

obrzędu chrztu dziecko także namaszcza się Krzyżmem 

świętym i namaszczenie to symbolizuje potrójną misję 

Chrystusa, w którą przez ten sakrament człowiek zostaje 

włączony.  

Jest to misja kapłańska, że może od tego momentu uczest-

niczyć w ofierze Eucharystycznej Jezusa Chrystusa. Tylko 

człowiek ochrzczony mógł być na całej Mszy św. Katechu-

meni, którzy nie przyjęli chrztu, po kazaniu byli wyprowa-

dzani przez diakona ze świątyni i zamykano drzwi.  

Następnie to misja prorocka – każdy ochrzczony ma być 

prorokiem świadkiem Jezusa Chrystusa w swoim życiu. 

Warto się zapytać siebie, czy daje świadectwo swoim ży-

ciem moim bliźnim.  

I wreszcie funkcja królewska. Tzn., że każdy z nas od mo-

mentu chrztu ma otwarte Królestwo niebieskie. Należy do 

wielkiej rodziny Kościoła. Ma szczególną więź ze święty-

mi w niebie, aniołami. Chrzest to nie prywatna sprawa ro-

dziców dziecka, to wspólna sprawa nieba i ziemi. Także 

parafii, do której przez sakrament chrztu każdy z nas przy-

należy. Od tej pory parafia będzie się modlić za tego czło-

wieka. Proboszcz parafii będzie w każdą niedzielę i święto 

nakazane odprawiał w jego intencji Mszę św. i odmawiał 

brewiarz. Choćby był nie wiem gdzie, na wakacjach np. na 

Krecie, w Ameryce, modlitwa proboszcza parafii i pro-

boszcza będzie mu towarzyszyć. 

Ojciec chrzestny w czasie chrztu od Paschału, który sym-

bolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego zapala świecę. To 

znak, że Bóg daje światło życia. Ja mam się spalać jak ta 

świeca trudząc się o niebo, Bóg jest dla mnie światłem. 

Świeca od chrztu winna towarzyszyć nam przez całe życie  

i w czasie Komunii Świętej i ślubu jak bywało dawniej                 

i przy śmierci – jak nasza Gromnica. Jej spalanie się winno 

nam też przypominać  o przemijaniu naszego życia. 

Rodzice i chrzestni winni być świadkami wiary dla 

dziecka które przynoszą. Dziś, gdy tak trudno znaleźć 

dwóch chrzestnych, Kościół zezwala nawet na jednego. 

Zawsze musi to być człowiek wierzący i praktykujący. Li-

czy się nie impreza i prezenty, ale łaska Boga. Nie bogac-

two chrzestnych, ale ich modlitwa i dobry przykład dawany 

dziecku.  

Co jest najważniejsze  

w czasie chrztu świętego? 

Zgładzenie grzechu pierworodnego, potrójna misja kapłań-

ska, prorocka, królewska, wlanie cnót Bożych w człowieka 

wiary, nadziei i miłości, ale tak i to, że przez chrzest ja re-

zygnuje ze świata i wybieram niebo jako moje miejsce 

ostateczne. Rodzice i chrzestni przy chrzcie w imieniu 

dziecka, a potem każdy z nas przy różnych okazjach waż-

nych, w każdą Wielką Sobotę wyrzeka się zła i tego, co 

prowadzi do zła, by grzech nas nie opanował oraz szatana, 

który jest głównym sprawcą grzechu. Trzeba być tego 

świadomym i żyć na tym świecie, ale nie być z tego świata. 

Tak mówiono o pierwszych chrześcijanach. Żyją jak wszy-

scy inni, ale są jakby nie z tego świata. Są wierni jednej 

żonie, jednemu mężowi. Nie zabijają dzieci, nie kradną, 

wzajemnie sobie pomagają. To, co czytamy w Dziejach 

Apostolskich: Zobaczcie, jak oni się miłują. Dlaczego? Bo 

mają świadomość, że są Dziećmi samego Boga.  

ks. Proboszcz Jarosław Żmija 

CHRZEST ŚWIĘTY. 
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MŁODZI w BAZYLICE 
We wszystkich religiach świata istnieją kapłani. To liczni 

pośrednicy między bogiem/bóstwem, a ludźmi. Pouczają 
lud o wierze, uświęcają go, oraz w jego imieniu składają 
ofiary. Tak samo było w judaizmie, z którego wywodzi się 
chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie mamy jednego Arcy-
kapłana, Pośrednika między Bogiem, a ludźmi, Jezusa 
Chrystusa. Jezus jest doskonałym pośrednikiem, który po-
wstawszy z martwych już więcej nie umiera. 

Jezus złożył na krzyżu doskonałą ofiarę: z miłości oddał 
życie za każdego człowieka.  Aby ofiara krzyża pozostawała 
obecna w historii i w dalszym ciągu uświęcała ludzi, Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Euchary-
stii, który nazywamy ofiarą Mszy św. To nie jest jakaś no-
wa ofiara, lecz uobecnienie ofiary Jezusa na krzyżu. Wła-
ściwym kapłanem składającym ofiarę Mszy jest sam Jezus 
Chrystus. Jest On równocześnie ofiarą i tym, który tę ofia-
rę składa. Oddaje się Ojcu Niebieskiemu.  

Jezus pozostaje niewidzialny, zaś znakiem Jego obecności 
jest kapłan, mężczyzna, który przyjął sakrament kapłań-
stwa. Konsekrowany kapłan nie działa jednak we własnym 
imieniu. Poprzez sakrament święceń uczestniczy on w jedy-
nym kapłaństwie Chrystusa, działa in persona Christi. 
Wszystko to czyni kapłaństwo katolickie czymś zupełnie 
różnym, niż ma to miejsce w innych religiach: kapłan ka-
tolicki nie działa bowiem we własnym imieniu, ani też ze 
względu ma osobistą świętość. Podczas celebracji uobec-
nia on Chrystusa. Ustanowienie sakramentu kapłaństwa 
obchodzi się w Wielki Czwartek, wspominając ustanowie-
nie Eucharystii i słowa Jezusa „To czyńcie na moją pamiąt-
kę”. Sakrament kapłaństwa otrzymują ci, którzy mają słu-
żyć Kościołowi jako biskupi, kapłani i diakoni, czyli ducho-
wieństwo. 

Duchowieństwo (kler; łac. clerus od grec. kleros = los, 
udział, w znaczeniu losem wybrany). Nazwa dla osób szcze-
gólnie poświęconych służbie Bożej (por. Lb 18, 20). Ogólne 
określenie wszystkich sakramentalnie wyświęconych męż-
czyzn w Kościele: diakonów, kapłanów i biskupów. Kobiety 
nie pełnią urzędów kościelnych. 

Kapłan: Osoba duchowna spełniająca publicznie funkcje 
sakralne w domu Bożym (sprawowanie mszy św., udziela-
nie sakramentów św.). Sobór watykański II głosi: Kapłani 
„na mocy sakramentu kapłaństwa wyświęcani są, aby gło-
sić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult 
Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu” (z Kon-
stytucji dogmatycznej o Kościele, 28). Kościół katolicki wi-
dzi w święceniach kapłańskich dane przez Boga raz na zaw-
sze powołanie. Dlatego są one niepowtarzalne i nieodwo-
łalne. 

Kapłani kierują w imieniu biskupa parafiami jego diecezji, 
spełniają powierzone im przez niego zadania, głoszą słowo 

Boże i nauczają. 
Posiadają wła-
dzę sprawowa-
nia Eucharystii, 
udzielania sakra-
mentów pokuty 
i namaszczenia 
chorych. Do nich 
należy uroczyste 
udzielanie chrztu i asystowanie przy zawieraniu małżeń-
stwa (oba wyżej wymienione uprawnienia posiada również 
diakon). Ważnym zadaniem kapłanów jest również troska  
o potrzebujących i zabieganie o jedność parafii. 

Diakoni służą wiernym podczas nabożeństw, uczestniczą 
w głoszeniu słowa Bożego i w nauczaniu, a także troszczą 
się o biednych i chorych. W parafiach, gdzie nie ma kapła-
nów, diakon przewodniczy liturgii słowa i udziela Komunii 
świętej. 

Biskup, współpracujący z kapłanami i diakonami w swojej 
diecezji, otrzymuje święcenia i władzę biskupią poprzez 
modlitwę i włożenie rąk przez innych biskupów. Wspólnota 
biskupów w jedności z biskupem Rzymu (papieżem) jest 
nieprzerwaną (od dwóch tysięcy lat) kontynuacją Kolegium 
Apostolskiego w nauczaniu i pasterskim rządzeniu Kościo-
łem.  

W wielu miejscach na kuli ziemskiej brakuje kapłanów.  
W Polsce, dzięki Bogu, na razie mamy ich wielu. Z każdym 
rokiem jednak maleje ilość chłopców wstępujących do se-
minarium. Dlaczego? Czy Pan Jezus przestał powoływać? 
Nie, skądże. Nadal wzywa „Pójdź na Mną”. Tylko coraz 
mniej osób chce usłyszeć Jego głos w swojej duszy i odpo-
wiedzieć pozytywnie. Poprzez ogólnie dostępną antykon-
cepcję i aborcyjną mentalność rodzi się coraz mniej dzieci. 
Jedno, dwoje w rodzinie, dlatego później rodzicom trudno 
je oddać na wyłączną służbę Bogu. W wychowaniu tych, 
które miały szczęście się urodzić, często brakuje odniesień 
do Boga. Dzieci nie są uczone modlitwy, praktyk religij-
nych. Bóg pozostaje kimś dalekim, prawie nierealnym. 
Ludzie żyją coraz wygodniej, coraz bardziej egoistycznie, 
bez zobowiązań. Młodzi ludzie często wydają się niezdolni 
ani do wierności, ani do ofiary z siebie, żyją bez odpowie-
dzialności za siebie i za drugiego człowieka. Życie na próbę, 
konkubinaty, związki partnerskie… Życie bez miłości, na-
skórkowe, miałkie. Naprawdę, trudno jest dziś młodemu 
człowiekowi wybrać Boga i poświęcić mu swoje życie. Tak 
daleko w XXI w. odeszliśmy od Boga i Jego przykazań. Dzię-
kujmy Mu za to, że mimo wszystko nie zniechęca się nami, 
że ciągle przez ręce kapłanów Syn Boży składa się Ojcu  
w ofierze za nasze grzechy. 

s. Lilianna 
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Poniedziałek 16.05 

06.00 1) + Teresa Kopytyńska 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Halina Kwarciak 

08.00 + Joanna Sroga  

12.00 + Zofia i Władysław Karelus 

     oraz syn Leopold i synowa Antonina 

18.00 + Zofia i Edward Skiba 

Wtorek 17.05 

06.00 1) + Włodzimierz Firek 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Kazimierz Warchał 

08.00 + Teresa Kopytyńska 

12.00 + Halina Kwarciak 

18.00 1) + Stanisław Hardek, ż. Józefa 

 2) + Piotr Chmura, 17 r. śm. 

Środa 18.05 

06.00 1) + Halina Kwarciak 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 o dar wiary, nadziei i miłości 

 dla Jadwigi i Marka oraz łaskę  

 założenia wspólnej rodziny 

08.00 + Sabina Kasperkiewicz,  

         12 r. śm.,+ Andrzej Leń, 10 r. śm. 

12.00 + Władysław Żarów 

18.00 NOWENNOWA  

Za żywych 

 O bł. Boże, opiekę MB Nieustającej 

Pomocy dla Aleksandry i Gabrieli  

Za zmarłych 

 + Urszula Kaczmarczyk 

 + Jan Repich 

 + Józef Bernaś 

 + Górak Stanisław, 14 r. śm. 

Czwartek 19.05 

06.00 1) + Halina Kozioł 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Halina Kwarciak 

08.00 + Jan i Rozalia, 14 r. śm. 

 Głuszczak 

12.00 + Eugeniusz Czuba 

18.00 + Bronisława i Władysław  

Woźniak 

Piątek 20.05 

06.00 1) + Mieczysław Zając 

 2) + Józef Pomietło  

07.00 + Robert Garb 

08.00 + Halina Kwarciak 

12.00 + Joanna Sroga  

16.15 w intencji strażaków Powiatu 

       Wadowickiego, rodzin strażackich, 

       seniorów, emerytów i rencistów  

       pożarnictwa o zdrowie, bł. Boże  

       i bezpieczeństwo w służbie 

18.00 + Paweł Warchał. 8 r. śm. 

Sobota 21.05 

06.00 1) + Beata Mastek 

 2) + Józef Pomietło  

07.00 + Franciszek Kamiński 

08.00 + Feliks i Joanna Płaza 

10.00 Pierwsza Komunia Święta  

12.00 + Halina Kwarciak 

13.00 Pierwsza Komunia Święta  

18.00 dziękczynno-błagalna w 6 r. 

 ślubu Anny i Pawła z prośbą  

     o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny 

Niedziela 22.05 

06.00 w intencji ks. Stanisława Miki  

w 40 r. św. kapł., dziękczynna z prośbą o 

bł. Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej 

07.30 1)+ Halina Kwarciak 

 2) + Józef Pomietło 

09.00 + Emilia Miarka, 4 r. śm. 

10.30 + Józef Radwan 

12.00 + Helena Krzystoń i rodzice 

09.00 ROKÓW + Damian Spólnik 

18.00 + Julia i Stanisław Zaorscy,  sio-

stra Helena 

Poniedziałek 23.05 

06.00 1) + Halina Kwarciak 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Marian Węgrzyn 

08.00 + Kazimierz Warchał 

12.00 + Włodzimierz Firek 

18.00 + Marian Nizio, 6 r. śm. 

Wtorek 24.05 

06.00 1) + Józefa Smaza, 9 r. śm.,  

 mąż Jan i rodzice 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Władysław Żarów 

08.00 + Halina Kwarciak 

12.00 + Janina Byrska, 1 r. śm.  

18.00 + Władysław Gurdek,  

 31 r. śm., żona Barbara 

Środa 25.05 

06.00    1) + Władysław Książek, 20 r. śm. 

 2) + Józef Pomietło  

07.00 + Włodzimierz Firek 

08.00 + Katarzyna Oszustowicz 

12.00 + Halina Kwarciak 

18.00 NOWENNOWA  

Za żywych 

 O dar wiary, nadziei i miłości dla  

Jadwigi i Marka, łaskę założenia  

wspólnej rodziny 

Za zmarłych 

 + Maria Bandoła 

 + Zofia Żelazny 

 + Sabina Kasperkiewicz 

 + Jadwiga Leśniewska 

 + Jan Ciepły, 11 r. śm. i rodzice 

 + Urszula Kaczmarczyk 

 + Maria Dziedzic 

 + Józef Bernaś 

 + Apolonia Habowska 

Czwartek 26.05 

06.00 1) + Halina Kwarciak 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Eugeniusz Czuba 

08.00 + Helena i Szczepan Jajeśnica 

12.00 + Joanna Sroga 

18.00 + Józefa Habrzyk 

Piątek 27.05 

06.00 1)+ Krystyna Kulig 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Halina Kwarciak 

08.00 + Robert Garb 

12.00 + Marian Węgrzyn 

18.00 + Bronisław i Teresa Kopytyńscy 

Sobota 28.05 

06.00 1) + Bogusława Pierzchała 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Adam Handzlik 

08.00 + Halina Kwarciak 

12.00  

16.00 25-lecie FIRMY NOWATECH 

18.00 + Anna, Jan Mentel,  

 + Adam i Krystyna Okruta 

Niedziela 29.05 

06.00 + Katarzyna Oszustowicz 

07.30 1) + Zofia Bojęś, 7 r. śm. 

 2) + Józef Pomietło 

09.00 + Zbigniew Karelus 

10.30 + Elżbieta Płatek i zdrowie  

 dla całej rodziny 

12.00 + Halina Kwarciak 

09.00 ROKÓW  

18.00 +  Maria, Franciszek, Witold, 

 Marian 

Poniedziałek 30.05 

06.00 1) + Krzysztof Klimala 

 2) + Józef Pomietło 

07.00 + Kuwik Ewa 

08.00 + Włodzimierz Firek 

12.00 + Mieczysław Zajac 

18.00 + Halina Kwarciak 

Wtorek 31.05. 

06.00 + Jan Warmuz 

07.00 + Onufry Spisak 

08.00 + Marian Węgrzyn 

12.00 + Robert Garb 

18.00 + Sylwia Więcek,  

 + Teresa Pastusiak 

Środa 1.06 

06.00 o zdrowie, Boże bł. i opiekę 

 MB dla Magdaleny i Julii 

07.00 o łaskę nieba dla + Ewy 

08.00 + Władysław Żarów 

12.00 + Maria i Franciszek Ziaja,  

      + Adam Kręcioch i dusze czyśćcowe 

18.00  NOWENNOWA 

Za żywych 

 o dar wiary nadziei i miłości dla  

Jadwigi i Marka, łaskę założenia  

wspólnej rodziny 

Za zmarłych 

 + Urszula Półtorak 

 + Urszula Kaczmarczyk 

 + Maria Dziedzic 

 + Józef Bernaś 

 + Apolonia Habowska 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.05.2022 - 01.06.2022 
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Czwartek 2.06 

06.00 + Robert Garb 

07.00 + Krzysztof Klimala 

08.00 + Zofia Biłko 

12.00 + Halina Kozioł 

18.00 + Ludwikę i Jerzego Dziedzic  

 z rodziną 

Piątek 3.06 

06.00 + Maria Pocztowska 

07.00 + Mieczysław Zając 

08.00 wynagradzająca za grzechy 

 wszystkich ludzi i brak miłości 

 oraz opiekę dla ks. Opiekuna 

12.00 + Joanna, Michał Chrostek 

16.30 za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 1) + Annę, Władysława,  

            Stanisława i rodzinę Woźniaków 

 2) + Józef Bernaś 

Sobota 4.06 

06.00 + Jerzy Moskała, 5 r. śm. 

07.00 + Władysław Żarów 

08.00 wynagradzająca za zniewagi 

 przeciw Niepokalanemu Sercu 

 Maryi i bł. dla ks. Opiekuna 

12.00 1) w 72 r. matury o Boże bł. 

 dla żyjących maturzystów, 

      a dla zmarłych o szczęście wieczne 

 2) w intencji Kościoła,  

 Duchowieństwa, Ojca Św. 

 Franciszka, Ojczyznę,  

 Radio Maryja i TV Trwam 

16.00 ROKÓW 

17.00 nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi 

18.00 + Góra Stanisław, 4 r. śm. 

Niedziela 5.06 

06.00 + Józef Zamysłowski, 11 r. śm. 

07.30 + ks. Paweł Potoczny, 8 r. śm. 

09.00 1) + Zygmunt Bizoń, 13 r. śm. 

 2) + Henryk Złocisty 

10.30 1) + Alfred Gładki, 6 r. śm.,  

 od żony i dzieci 

 2) CHRZTY 

12.00 1) Prymicje ks. Krzysztofa 

 2) W intencji Parafian 

09.00 ROKÓW + Leszek Korzeniowski 

18.00 + Anna Piwowarczyk 

Poniedziałek 6.06 

06.00 + Kazimierz Handzlik 

07.00 + Marian Węgrzyn 

08.00 + ks. Paweł Potoczny, 8 r. śm. 

10.00 + Danuta i Stanisław Kruk  

12.00 + Dawid Iskierka , Maria  

      i Franciszek Ziaja i dusze czyśćcowe 

18.00 + Eugeniusz Czuba 

Wtorek 7.06 

06.00 + Maria Nieć-Cedrowska 

07.00 + Tadeusz Kamiński, 23 r. śm. 

 i syn Marek, 22 r. śm. 

08.00 + Barbara Siłkowska-Homme 

12.00 + Zbigniew Smurzyński 

18.00 + Zofia Oleksy, 2 r. śm. 

Środa 8.06 

06.00 + Maria Nieć-Cedrowska 

07.00 + Jan Warmuz 

08.00 + Halina Kozioł 

12.00 + Władysław Żarów 

18.00 NOWENNOWA 

Za żywych 

 O dar wiary, nadziei i miłości dla  

Jadwigi i Marka, łaskę założenia  

wspólnej rodziny 

Za zmarłych 

 + Józef Mierzwa 

 + Adolf Mierzwa 

 + Urszula Kaczmarczyk 

 + Jakub Oczkowski, 1 r. śm. 

 + Irena i Władysław Dura 

Czwartek 9.06 

06.00 + Maria Nieć-Cedrowska 

07.00 + Ewa i Zygmunt Blok z rodz. 

08.00 + Mieczysław Zając 

12.00 + Krzysztof Klimala 

18.00 + Kazimierz Warchał 

Piątek 10.06 

06.00 + Maria Nieć-Cedrowska 

07.00 + Maria Pocztowska 

08.00 + Władysław Żarów 

12.00 + Maria Sedlaczek 

18.00 1) + Katarzyna Oszustowicz 

    2) Dziękczynna za 15 lat małżeństwa  

        Anety i Macieja, z prośbą o bł.  

        Boże dla całej rodziny 

Sobota 11.06 

06.00 + Stanisława Żeglińska 

07.00 w intencji Zofii, Haliny,  

 Elżbiety, Wandy o zdrowie , 

 bł. Boże i opiekę MB 

08.00 + Józefę Habrzyk 

12.00 + Maria Siuda  

18.00 + Mieczysław Dębski,  

 + Józef i Genowefa Lempart 

Niedziela 12.06 

06.00 + Katarzyna i Stanisław Tyrybon 

07.30 o Boże bł. i opiekę MB  

      Nieustającej Pomocy dla członków  

      Żywego Różańca i ks. Opiekuna  

      na dalsze lata życia 

09.00 + Maria i Jakub Rybscy 

10.30 1) ROCZKI, w int. Parafian 

 2) + Henryk Złocisty 

12.00 + Andrzej Czarny, 15 r. śm. 

09.00 ROKÓW + Leszek Korzeniowski 

18.00 + Teresa Nogala, 11 r. śm. 

Poniedziałek 13.06 

06.00 + Eugeniusz Czuba 

07.00 + Stanisław Adamczyk, 

  Marianna żona w r. imienin 

08.00 + Julia i Antoni Ryłko, 

 o radość życia wiecznego 

12.00 + Katarzyna Oszustowicz 

18.00 + Marian Węgrzyn 

Wtorek 14.06 

06.00 + Jacek Warchoł, od Doroty 

 Dobrowolskiej z rodziną 

07.00 za dusze w czyśćcu cierpiące 

08.00 + Stefan Mżyk, 5 r. śm. 

12.00 + Bronisław Smoter, 20 r. śm.,  

ż. Barbara 1 r. śm., s. Grzegorz, 30 r. śm.  

18.00 o bł. Boże dla Piotra, Marii i córek 

Środa 15.06 

06.00 + Krystyna Wilk 

07.00 + Stanisława Żeglińska  

08.00 + Halina Kozioł 

12.00 + Jan Wyka i rodzice 

18.00 NOWENNOWA 

Za zmarłych 

 + Sławomir Bałos i jego rodzice 

 + Wojciech Spytkowski 

 + Urszula Kaczmarczyk 

 + Apolonia Habowska 

 + Andrzej Cupek 

 + Halina Pietruszka  

 + Stanisław Michalak 

 + Adam Kociołek 

Czwartek 16.06 

06.00 o Boże bł. zdrowie i potrzebne 

    łaski dla małżonków Kamila i Korneli 

    i syna Nikodema 

07.30 + Katarzyna Oszustowicz 

08.30 + Józef Kozub, Józefa żona, 

 Cecylia synowa i wnuk Marek 

12.00 o dar wiary nadziei i miłości 

 oraz łaskę założenia wspólnej 

 rodziny dla Jadwigi i Marka 

07.30 ROKÓW + Leszek Korzeniowski 

18.00 + Maria, Marian Gabryl  

 i Jacek Krupnik 

Piątek 17.06 

06.00 1) + Marta i Włodzimierz Piaseccy 

 2) + Józef Bernaś 

07.00 + Jan Warmuz 

08.00 + Halina Kozioł 

12.00 + Marian Małysa, 12 r. śm. 

18.00 + Jan Matusik, 20 r. śm. 

Sobota 18.06 

06.00 + Krzysztof Klimala 

07.00 o zdrowie, bł. Boże dla Marka 

 Żeglińskiego, w dniu imienin 

08.00 + Anna Paździora, 19 r. śm. 

12.00 o Boże bł., opiekę MB  

 dla Elżbiety, z okazji Imienin 

18.00 + Jan, Joanna, Janina Grzyb  

 z dziećmi 

Niedziela 19.06 

06.00 + Stanisław Maciejczyk  

07.30    1) + Zdzisław Czechowicz 9 r. śm. 

 2) + Józef Bernaś 

09.00 + Józef Oboza, 13 r. śm. 

10.30 + Mieczysław Dubel,  

 syn Andrzej, + Ignacy Dubel 

12.00 CHRZTY, w intencji Parafian 

09.00 ROKÓW + Damian Spólnik 

18.00 + Anna i Władysław Ćwiękała  

 i córka Kazimiera 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.06.2022 - 19.06.2022  
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Dzisiaj chcielibyśmy się pochylić nad sakramentem 

namaszczenia chorych – drugim wśród sakramentów 

(obok pokuty) – sakramentem uzdrowienia. Sakra-

ment namaszczenia chorych bardzo często kojarzony 

jest z przygotowaniem chorego na śmierć. Nic bar-

dziej mylnego – sakrament ten ma pomóc choremu  

w powrocie do zdrowia. Może on być przyjmowany 

wielokrotnie, a nie jak myślano kiedyś tylko raz.  

Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony 

przez Jezusa i potwierdzony słowami „Duch Pański spo-

czywa na mnie namaścił mnie i posłał mnie, abym ubo-

gim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a nie-

widomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolny-

mi, abym obwoływał rak łaski od Pana” (Łk 4, 18)  

i „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 

Kościoła, by się modlili nad nimi i namaścili go olejem 

w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego 

ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grze-

chy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).  

Katechizm Kościoła Katolickiego parafrazując te sło-

wa pomaga nam lepiej je zrozumieć. W punkcie 1499 

możemy przeczytać "Przez święte chorych namaszczenie 

i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cier-

piącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zba-

wił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie  

z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi 

Bożemu". 

Sakramentu namaszczenia udziela się: wiernym, któ-

rych życie jest zagrożone z powodu choroby; przed ope-

racją chorego, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpiecz-

na choroba; osobom w podeszłym wieku, których siły 

opuszczają; dzieciom, jeżeli osiągnęły taki poziom umy-

słowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepie-

nie. Każdy z nas może stanąć przed wyborem przyjęcia 

tego sakramentu lub może być poproszony przez najbliż-

szego członka rodziny o sprowadzenie kapłana, który 

udzieli mu tego sakramentu. W naszym małym domo-

wym Kościele nie doświadczyliśmy jeszcze takich sytua-

cji.  

O mocy sakramentu namaszczenia możemy dowie-

dzieć się z świadectw osób, które go przyjęły. 

„Dwukrotnie w życiu przyjęłam sakrament namaszczenia 

chorych. Cierpiałam na ciężką chorobę szpiku. Leczyłam 

się u wielu lekarzy i przyjmowałam liczne leki. Nie da-

wano mi wielkich szans na przeżycie. Wierzyłam, że Bóg 

przez sakrament namaszczenia chorych udziela osobie 

chorej swojej łaski i umocnienia, oraz w to, że może rów-

nież uzdrowić ją fizycznie. Krótko po przyjęciu namasz-

czenia chorych stan mojego zdrowia bardzo się popra-

wił. Choroba nie ustąpiła całkowicie, ale na tyle, że mo-

głam odstawić niektóre leki i zaczęłam też normalnie 

chodzić, z czym wcześniej miałam duże problemy. Głębo-

ko wierzę, że na poprawę mojego stanu wpłynął przyjęty 

z wiarą sakrament namaszczenia chorych oraz modlitwa 

wielu ludzi. Jestem Bogu wdzięczna za ten wielki 

dar” (anonimowe świadectwo w miesięczniku Apostol-

stwo Chorych). 

 Natomiast Agata doświadczenie sakramentu namasz-

czenia opisuje w następujący sposób: „Pierwsze wyniki 

wstępnej biopsji były całkiem dobre, potem pierwsza 

operacja, kolejna biopsja, która wykazała jednak, że jest 

to nowotwór złośliwy i to naciekający, ale nawet wtedy 

nie bałam się i miałam pewność, że Pan Bóg nade mną 

czuwa, cały czas nie miałam żadnych wątpliwości, że 

będzie dobrze. Wtedy też Pan Bóg podesłał mi osobę, 

która powiedziała "Agata musisz przyjąć sakrament na-

maszczenia chorych", ja właściwie nie wiedziałam za bar-

dzo o co chodzi, ale po prostu to zrobiłam. Odbyłam wte-

dy też spowiedź generalną, przejęłam sakrament i na 

początku wydawało mi się, że fajnie, fajnie, ale nic to nie 

dało... nie poczułam się nawet jakoś specjalnie umocnio-

na, ale moc tego sakramentu dostrzegłam z czasem, bo 

już na następny dzień okazało się, że za 4 dni idę do szpi-

tala na bardzo poważną operację, a ja nic a nic się nie 

boję, a ja się śmieję, a potem cały pobyt w szpitalu roz-

pierała mnie pozytywna energia, żartowałam z pacjenta-

mi i lekarzami no i... operacja przebiegła bez komplika-

cji a wynik najważniejszej, ostatniej biopsji wykazał że 

nie wykryto żadnych przerzutów, że nie potrzebna jest 

chemioterapia i że jestem całkowicie zdrowa!!!” (całe 

świadectwo Agaty można przeczytać na uwielbieniemi-

losierdzia.pl/o-nas/świadectwa/). 

Kościół zachęca do przyjmowania tego sakramentu 

wszystkie osoby, które mają ku temu przesłanki. Na-

leży dążyć, aby jak najwięcej osób mogło otworzyć się 

na zbawczą łaskę związaną z jego przyjęciem. 

Aneta i Maciej 

WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
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Z ŻYCIA  

WADOWICKIEJ PARAFII 

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI: 

 Patryk Mąka (03.04.2022) 

 Lilianna Joanna Hirtzel (09.04.2022) 

 Laura Jolanta Wróblewski (18.04.2022) 

 Antonina Filek (18.04.2022) 

 Nadia Faber (18.04.2022) 

 Julian Alexander Cieślak (18.04.2022) 

 Wojciech Jan Klimowski (23.04.2022) 

 Marcelina Beata Góra (30.04.2022) 

 Jakub Józef Wójcik (01.05.2022) 

Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... 

Requiescat in pace... 

ODESZLI DO PANA: 

 + Henryk Złocisty   75 l. 

 + Kazimierz Śliwa  95 l. 

 +Sabina Winkelmann  83 l. 

 + Wojciech Spytkowski 49 l. 

 +Maria Dziedzic  68 l. 

 + Józef Bernaś  90 l. 

 + Wacław Rynkiewicz  87 l. 

 + Jan Repich   75 l. 

 + Apolonia Habowska  84 l. 

 + Ewa Mrozowska  70 l. 

 + Aleksandra Gajewska 83 l. 

 + Małgorzata Pradelska 77 l. 

 + Stanisław Kieloch  72 l. 

 + Jadwiga Świętozielska 64 l. 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE  

W BAZYLICE 

codziennie o godz. 17:30 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy  

w kościele oraz przy kapliczkach. 

 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 

W BAZYLICE 

codziennie o godz. 17:45 

CZUWANIE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ  

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

SOBOTA – 4 CZERWCA, GODZ. 20:00 

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW  

DO BIERZMOWANIA Z KLAS 7 i 8 

CZŁONKÓW WSZYSTKICH  

WSPÓLNOT I GRUP PARAFIALNYCH 

TRWAJMY JAK APOSTOŁOWIE  

W NASZYM PARAFIALNYM  

WIECZERNIKU  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 

 Jakub Jan Łysoń i Anna Maria Balcarczyk 

 Maciej Aleksander Michniak i Klaudia Sylwia Handzlik 

 Jan Paweł Ciastoń i Sarah Andrzejak 

 Jan Michał Kuźma i Żaneta Maria Lipowska 

 Daniel Paweł Borkowski i Dominika Buldończyk 

 Igor Damian Garncarek i Olga Stanisława Rzepa 

 Grzegorz Karol Kleszcz i Elżbieta Klaudia Tumidajewicz 

Boże, wejrzyj na małżonków i udziel Im swojej łaski, aby żyjąc  

w zgodzie i miłości, coraz ścisłej jednoczyli się z Tobą.  



15 maja  

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 godz. 12:00 – CHRZTY – pouczenie dla rodziców  

i chrzestnych: piątek – 13.05., godz. 19:00 

16 maja 

Święto św. Andrzeja Boboli,  

kapłana, głównego patrona Polski 

Comiesięczna pielgrzymka na Apel Jasnogórski  

do Częstochowy, wyjazd o godz. 15:45 

18 maja 

102. rocznica urodzin św. Jana Pawła II 

 godz. 12:00 – uroczysta Msza święta 

pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego  

- po Mszy wspólna majówka 

20 maja 

 godz. 16:15 – Msza św. w intencji Strażaków  

Powiatu Wadowickiego 

 godz. 17:00 - Spowiedź przed Pierwszą Komunią 

Świętą - SP4 

21 maja 

 godz. 10:00 – Pierwsza Komunia Święta - SP 4 

Piesza Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 

 godz. 7:00 – wyjście z Bazyliki 

 godz. 13:00 - Msza św. w Sanktuarium  

Kalwaryjskim 

22 maja  

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 godz. 17:30 – Nabożeństwo do św. Rity połączone  

z nabożeństwem majowym 

28 maja 

Święcenia kapłańskie Dk Krzysztofa Jakubiaka, 

Katedra na Wawelu, godz. 10:00 

29 maja  

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA 

UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

31 maja 

Święto Nawiedzenia NMP - zakończenie nabo-

żeństw majowych 

2 czerwca 

 Pierwszy Czwartek  

 godz. 20:00 – GODZINA ŚWIĘTA 

3 czerwca 

 Pierwszy Piątek – okazja do spowiedzi od godz. 

6:00 do godz. 8:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 18:00. 

 godz. 8:00 i 16:30 – Msza Święta ku czci  

Najświętszego Serca Jezusa 

 Po Mszy św. o godz. 8:00 modlitwa Honorowej Straży 

NSPJ 

4 czerwca 

 Pierwsza Sobota. Odwiedziny chorych 

 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 

Sercu Maryi 

 godz. 8:00 oraz 17:00 – Bazylika  

 godz. 16:00 – kaplica w Rokowie 

 godz. 20:00 - Czuwanie przed Zesłaniem Ducha 

Świętego - Bazylika 

5 czerwca  

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 godz. 10:30 – CHRZTY – pouczenie dla rodziców  

i chrzestnych: piątek – 3.06., godz. 19:00 

 godz. 12:00 – MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA  

ks. Krzysztofa Jakubiaka 

6 czerwca - święto NMP Matki Kościoła 

Msze święte o godz.   

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 

8 czerwca - św. Jadwigi Królowej 

9 czerwca 

Święto Jezusa Chrystusa  

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

10 czerwca 

 godz. 17:30 – Nabożeństwo w intencji rodzin i o dar 

potomstwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II  

i Jego rodziców Emilii i Karola Wojtyłów - połączone 

z nabożeństwem czerwcowym 

11 czerwca - św. Barnaby, apostoła 

12 czerwca  

11. ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 godz. 7:30 - Msza św. i zmianka tajemnic Różańca 

Świętego 

 godz. 10:30 - ROCZKI 

13 czerwca - św. Antoniego z Padwy 

15 czerwca 

Okazja do spowiedzi od godz. 17:00 

16 czerwca  

UROCZYSTOŚĆ  

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

Msze święte o godz.   

6:00, 7:30, 8:30, 12:00, 18:00, Roków - 7:30 

 godz. 8:30 - Msza św. w kościele św. Piotra -  

Rocznica I Komunii Świętej - klasy IV, po Mszy  

uroczysta procesja ulicami Wadowic do Bazyliki 

17 czerwca - św. Brata Alberta Chmielowskiego 

 po Mszy św. o godz. 18:00 -  

procesja w Oktawie Bożego Ciała 

19 czerwca  

12. NIEDZIELA ZWYKŁA 

 godz. 10:30 - Msza św.  

oraz procesja w Oktawie Bożego Ciała 

 godz. 12:00 – CHRZTY – pouczenie dla rodziców  

i chrzestnych: piątek – 17.06., godz. 19:00 

Nadchodzące wydarzenia z życia parafii 
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JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA KAROLA WOJTYŁY – ŚW. JANA PAWŁA II 

13 maja 1981 r. - Zamach na życie Jana Pawła II 

Str. 11 BAZYLIKA 

13 maja 1981 roku w czasie środowej audiencji ogól-

nej Jan Paweł II jechał powolutku białym jeepem po pla-

cu Świętego Piotra. Jak zawsze brał na ręce małe dzieci, 

przytulał, całował w czoło, błogosławił ludziom, wycią-

gał rękę na powitanie, pozdrawiał rozsyłając promienne 

uśmiechy, ogarniał wiernych serdecznym spojrzeniem. 

Takie gesty są nieraz wymowniejsze niż słowa, takie 

gesty towarzyszyły mu przez cały długi pontyfikat. Pod-

czas tego radosnego spotkania z pielgrzymami uśmiech-

nięty Papież wziął na ręce małą dziewczynkę o jasnych, 

kręconych blond włosach (Sarę), która trzymała balonik. 

Gdy tylko przekazał dziecko z powrotem w ręce szczę-

śliwych rodziców, dokładnie o godzinie 17.19 znienacka 

rozległ się przeraźliwy huk wystrzału. W powietrze 

wzbiły się setki wystraszonych gołębi. Za chwilę padł 

drugi strzał i Jan Paweł II osunął się bezwładnie wprost 

w ramiona swego przyjaciela, księdza Stanisława Dziwi-

sza. Świat zamarł w przerażeniu, niedowierzaniu i wiel-

kiej trwodze.  

Jeep natychmiast przyśpieszył, trzeba było jak najszyb-

ciej dowieźć rannego Papieża do karetki, która stała po 

drugiej stronie placu. Musieli pokonać spory odcinek 

drogi. Obrażenia były bardzo poważne i zagrażały życiu 

Jana Pawła II. Podczas transportu do Polikliniki Gemelli 

w wielkim cierpieniu i resztką sił Papież szeptał słowa 

modlitwy: Jezu, Maryjo, Matko moja. Matko moja. Na 

ulicy panował duży ruch, a w nowym ambulansie rzecz 

nieprawdopodobna, nie działał dźwiękowy alarm! Jako 

sygnału kierowca musiał używać przez całą drogę klak-

sonu. To był szaleńczy wyścig z czasem, liczyła się każ-

da sekunda. Rana wciąż mocno krwawiła, a twarz Ojca 

Świętego zrobiła się biała jak opłatek. Był coraz słabszy, 

aż w końcu stracił przytomność.  

W szpitalu miała miejsce kolejna przeciwność losu.  

W tym wielkim zamieszaniu i przerażeniu przez pomył-

kę zawieziono Papieża na dziesiąte piętro, po czym trze-

ba było zjechać piętro niżej, gdyż sala operacyjna znaj-

dowała się na piętrze dziewiątym. Po drodze wyważono 

jeszcze jakieś drzwi, aby skrócić drogę i zaoszczędzić 

bezcenny czas. Stan Jana Pawła II był krytyczny, poja-

wiły się komplikacje z ciśnieniem, a pierwsza transfuzja 

krwi się nie udała. Lekarze pracujący w szpitalu, aby 

ratować życie Ojca Świętego, śpiesznie oddali swoją 

krew. Na szczęście druga transfuzja zakończyła się po-

myślnie. Tymczasem do szpitala dotarł chirurg, profesor 

Francesco Crucitti i bezzwłocznie przystąpiono do ope-

racji. Po pięciu godzinach operacja została zakończona, 

jednak życie Papieża było wciąż zagrożone. 

Okazało się, że pierwsza kula, która trafiła Papieża  

w brzuch, cudem ominęła główną tętnicę i kręgosłup, 

przeszła na wylot przez ciało i upadła na podłogę w sa-

mochodzie. Natomiast druga kula drasnęła prawy łokieć 

i złamała palec wskazujący lewej ręki, po czym raniła 

dwie przypadkowe kobiety.  

Młody mężczyzna, który strzelał, aby zabić, został pra-

wie natychmiast ujęty. Najpierw bardzo odważnie zarea-

gowała stojąca blisko zakonnica i rzuciła się na zama-

chowca, a następnie obezwładnili go włoscy Carabinieri. 

Wkrótce okazało się, że to turecki płatny zamachowiec 

Mehmet Ali Ağca wymierzył broń w Papieża i oddał 

złowrogie strzały z browninga kaliber 9 mm. 13 maja  

z trzynastostrzałowca strzelił tylko dwa razy, albowiem 

broń się zacięła. Ten zawodowy zabójca działał na czy-

jeś zlecenie. W zmiennych zeznaniach obciążał bułgar-

ską służbę bezpieczeństwa oraz KGB. Długo prowadzo-

no śledztwo, ale nigdy oficjalnie nie zostało ogłoszone, 

kto naprawdę stał za tym zamachem na człowieka, który 

wzywał do pokoju na świecie. Możemy się tylko domy-

ślać, komu tak bardzo zależało na zlikwidowaniu Papie-

ża Polaka, komu przeszkadzał, kto obawiał się jego mo-

cy. Jan Paweł II nie był zainteresowany kto był nadawcą 

tej zbrodni. Kardynałowi Deskurowi Papież powiedział: 

Przecież wiadomo, że to zrobił diabeł, a kim się posługi-

wał, jest zupełnie obojętne. 

Jan Paweł II był pewny, że swe cudowne ocalenie za-

wdzięczał Matce Bożej z Fatimy, uważał, że to Jej ma-

cierzyńska dłoń zmieniła bieg kuli: Jedna ręka strzelała, 

a inna kierowała kulą. Datę zamachu Papież powiązał  

z datą 13 maja 1917 roku, czyli z dniem pierwszych ob-

jawień Maryi w Fatimie. Zamach zgadzał się nie tylko 

co do dnia, ale nastąpił nawet o tej samej godzinie. 

Papież Jan Paweł II przeżył zamach, ale już nigdy nie 

odzyskał pełni zdrowia. Jednak nadal pełnił swoją misję 

na ziemi. Przez kolejne lata, bez cienia trwogi kroczył 

wytrwale historycznym szlakiem, pielgrzymując do na-

rodów świata niósł z miłością słowo Jezusa. Z wielkiej 

wiary wypływała jego ufność, siła i odwaga. 

Henryka Swornóg 

fot.: centrumjp2.pl 



Kącik dla najmłodszych 

Rozwiąż krzyżówkę i rebus,  
a rozwiązanie przynieś do kościoła  

w niedzielę 5.06.2022 r.  
na Mszę św. o godz. 10:30. 

Miesięcznik Parafialny wydawany  

przy Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. 

Zespół Redakcyjny pod przewodnictwem ks. Łukasza Dębskiego. 

Kontakt z Redakcją i w sprawie reklamy:  

bazylikabiuletyn@wadowicejp2.pl 
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SKLEPIK PARAFIALNY 

CZYNNY  

OD 9:00 DO 18:00 


