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Nasze sprawy
<>   Troska
Na comiesięcznym spo-

tkaniu Zespołu Charytatyw-
nego był rozważany temat:
Sanktuaria, a pomoc bied-

nym. Nasza bazylika jest podwójnym sank-
tuarium: posiada ukoronowany obraz Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz chrzciel-
nicę, przy której obecny Papież 82 lata temu
został włączony w życie Boże. Zauważa-
my w miesiącach letnich duży napływ piel-
grzymów. Przyjeżdżają do nas ludzie, bo
chcą tutaj zaczerpnąć duchowej mocy. Bóg
w niezbadanych swoich wyrokach wybrał
to miejsce, by stało się początkiem dla na-
szego Papieża. Za Boże zmiłowanie chce-
my odpłacać miłosierdziem względem po-
trzebującym.

<>   Utożsamianie
Podczas naszych licznych pielgrzymek do

sanktuariów krajowych, a także zagranicz-
nych napotkani ludzie, gdy usłyszą, że je-
steśmy z Wadowic – bardzo często otacza-
ją nas specjalnymi względami. Duchowym
ciepłem. Zauważamy, że Wadowice koja-
rzą się im z Papieżem. Kochają Papieża, dla-
tego czują sympatię do Wadowiczan. Ze
skrępowaniem odbieramy niezasłużoną
przez nas sympatię. Wiemy jak życie nasze
odległe jest od tego, czego uczy Papież. Jed-
nocześnie te dobre słowa są dla nas zobo-
wiązaniem by w Wadowicach był jeszcze
czytelniejszy Papież.

<>   Fundusz
Od zeszłego roku na

wiosnę i na jesień przy
kościołach odbywa się zbiórka na Fundusz
Młodzieży Studiującej. Zebrane pieniądze
przesyłamy odpowiedniej komórce Episko-
patu, która kieruje tym funduszem. Rodzą
się wtedy pytania, na ile nasza parafia po-
maga studiującej młodzieży wadowickiej.
Z okazji I Komunii Św., która odbyła się
w naszym kościele w pierwszą niedzielę
maja, padła propozycja, aby z tegoroczne-
go daru ołtarza powstał zalążek bratniej
pomocy dla naszej wadowickiej młodzie-
ży. Składamy serdeczne Bóg zapłać rodzi-
com za 2 tys. zł. ofiarowane na ten cel.

<>   Życzymy
W najbliższy piątek 17 maja spod naszej

bazyliki wyruszają dwa autokary pielgrzy-
mów, którzy pragną na Watykanie złożyć
życzenia Ojcu Świętemu z okazji Jego uro-
dzin. Pielgrzymkę do Rzymu poprzez Me-
djugorie prowadzi ks. Janusz Żmuda, oraz
ks. Artur Chrostek.

<>   Lednica
82 wodzirejów dla uczczenia 82 roczni-

cy urodzin Ojca Świętego będzie nad Led-
nicą prowadziło przy taktach poloneza wiel-
ki orszak weselny. W ten niecodzienny, led-
nicki korowód włączy się młodzież wado-
wicka, którą poprowadzi ks. Jan Jarco.

Dzień 18 maja jest dla Wadowic szczególnym czasem.
Uwielbiamy Boga za łaskę kolejnego roku daną Ojcu Świętemu.
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Władysław KSIĄŻEK, ur. 1942 r., zam. Wadowice, os. XX-lecia
Aleksander MLAK, ur. 1927 r., zam. Wadowice, ul. Sadowa
Stanisław PŁASZCZYCA, ur. 1928 r., zam. Wadowice, ul. Podstawie

Apel
Dnia 16-go każdego miesiąca

o godz. 21.00 stajemy do Apelu Maryjnego.
Poprzez Maryję zawierzamy Bogu

sprawy Ojca Świętego i nasze.
Częstochowa - wyjazd godz. 15.30,  przyjazd ok. 24.00, koszt 25,- zł
Wadowice - Bazylika godz. 20.45
W naszych domach - modlitwa rodzinna o godz. 21.00

Janusz Józef DYRCZ syn  Mieczysława i Małgorzaty z d. Kwartnik
zam. Wadowice, ul. Młyńska 54 Agata PALECZNA córka Mieczysława i
Genowefy z d. Mikołajczyk zam. Wadowice, Os. Pod Skarpą 1/9

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeń-
skiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Serdecznie zapraszam do udziału w religijnej formacji KRĘGI
RODZIN. Najbliższe spotkanie w poniedziałek - 13 maja
o godz. 19.00 w Domu Katolickim.

KRĘGI RODZIN

Filip Wojciech MACURA, syn Mariusza i Iwony
Paweł Piotr SAMBORSKI, syn Jacka i Elżbiety
Monika Ewa KUBARSKA, córka Marka i Jadwigi
Monika LATOCHA, córka Roberta i Doroty
Monika Łucja GRZESICA, córka Andrzeja i Alicji
Andrzej Krzysztof BAKLARZ, syn Krzysztofa i Elżbiety

Ks. Proboszcz

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘGO PIOTRA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 12-14 1 P 4, 13-16
Modlitwa Apostołów. Cierpienie dla imienia Chrystusa.

Nie zostawię was sierotami,
powrócę do was i rozraduje się serce wasze.

EWANGELIA:

J 17,1-11a    Ojcze, otocz swego syna chwałą.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu, powiedział: «Ojcze, nadeszła
godzina! Otocz Syna swego chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej
Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypeł-
niłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą,
którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których
Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz
poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi
powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem,
oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi,
których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest
moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na
świecie, a Ja idę do Ciebie».

Ks. Jan J.

Wzruszający jest czytany dzisiaj fragment
Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa.  Zbawi-
ciel w obliczu dokonanego przez siebie dzie-
ła prosi za tymi, którzy byli Jego najbliż-
szymi pomocnikami. Ludzie, którzy przy-
szli ze świata otrzymali Objawienie Boga.
Wiara jest tym szczególnym poznaniem
Boga jakie dane zostało nam przez chrzest

święty i sakramenty Kościoła. Wiara jest
„zmysłem” przy pomocy którego doświad-
czamy Boga. Wiara pozwala nam wycho-
dzić poza doczesność i dotykać wieczności.
Wierząc stajemy się bliscy Jezusowi i Bogu.
Pan Jezus modli się za nas ponieważ tak
bardzo nas kocha. Otoczmy Jezusa chwałą
naszych dobrych czynów i słów aby świat
mógł Go poznać.

 Oto słowo Pańskie.

Pismo święte na codzień: Poniedziałek: Dz 19, 1-8  *  J 16, 29-33
Wtorek: Dz 1, 15-17. 20-26  * J 15, 9-17
Środa: Dz 20, 28-38  *  J 17, 11b-19
Czwartek: Dz 22, 30; 23, 6-11  *  J 17, 20-26
Piątek: Dz 25, 13-21 *  J 21, 15-19
Sobota: Dz 28, 16-20. 30-31  *  J 21, 20-25
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Życzenia
18 maja 2002 roku Ojciec Święty koń-

czy 82 rok życia. Mówimy: Bogu dzięki.
Doczekał nasz Papież pięknego,
sędziwego wieku. Na tę sędzi-
wość można dwojako popatrzeć.
Widzieć ograniczenia i braki. Nie
to zdrowie, nie te siły, nie ten wy-
gląd, nie ten głos, itd. Można się
jednak wznieść ponad krakania
i dostrzec wielkość i bogactwo
tego okresu. Tak jak dostrzega
się bogactwo w powiedzeniu:
„Nasz stary Wawel”, albo też
„Wiekowy Uniwersytet Jagiel-
loński”. Dostrzec piękno nie
tylko historii, ale i kontynuato-
ra wielkiej mądrości.

Dzięki Bogu nasz Papież dożył 82 roku
życia. Wyjątkowe przeżycia niesie w so-
bie Namiestnik Chrystusa. Niezwykłą hi-
storię Polski, a także Kościoła, jak rów-
nież całego świata.

Urodził się w tym czasie, gdy Polska po
długich latach zniewolenia rodziła się do
wolności jako II Rzeczpospolita. Przyjmo-
wał Sakrament Kapłaństwa 1 listopada
1946 roku, gdy nadzieje na wolną Polskę
po długiej nocy okupacyjnej w sposób wi-
doczny upadały. Ofiarę Chrystusa rozpo-
czął sprawować młody kapłan, gdy Pol-
ska musiała składać ogromną daninę no-
wego zniewolenia. Konsekrowany na bi-
skupa 28 września 1958 roku, gdy cała
Polska odczuwała gorycz zawiedzionej
nadziei październikowych zmian 1956 r.

Gdy został biskupem miał zaledwie 38
lat. W bardzo młodym wieku. Kiedy Pa-

pież Paweł VI powierzył mu kierowanie
Archidiecezją Krakowską miał 45 lat.

Mówiło się wtedy o niebywałym za-
ufaniu, jakie okazał Ojciec Święty

krakowskiemu biskupowi. Kape-
lusz kardynalski metropolita kra-

kowski przyjmował mając 47 lat.
Niezwykły pośpiech w podejmo-

waniu urzędów i godności. Najwyż-
szą godność i najbardziej odpowie-

dzialny urząd otrzymał kardynał kra-
kowski w wieku 58 lat. Dobrze pa-

miętamy młodego Papieża pochodzą-
cego z rodu słowiańskiego. Wspaniały

głos ukształtowany pracą teatralną. Za-
skakujące myśli wypowiadane w prze-

mówieniach, wypracowane przez Poetę
i Pisarza, a zwłaszcza poprzez modlitwę.
Zwłaszcza ta niezapomniana sylwetka
Papieża – Sportowca.

Po 23 latach od tamtego konklawe przy-
było Papieżowi niezwykłego zrozumienia
Kościoła i Świata. W przedziwny sposób
wniknął w sprawy Boga i człowieka.
Wciąż przybywa ciężarów. Nowych stra-
pień. Coraz głębiej ku ziemi pochyliły Go
te lata wytężonej pracy.

Patrzymy z największą czcią na sędzi-
wego 82-letniego Papieża. Podziwiamy
czynny Jego udział w życiu Kościoła
i świata. Jesteśmy świadkami, jak Ojciec
Święty wykorzystuje swoje doświadcze-
nie, wiedzę i mądrość w kierowaniu nawą
Kościoła. Zdajemy sobie sprawę, że sę-
dziwość Papieża jest wielkim bogactwem
współczesnego Kościoła. To niepodwa-
żalny autorytet. Wciąż jest twórcą no-

(ciąg dalszy na stronie 4)

chmury; my kierujemy się w stronę Kuź-
nic. Po chwili padają pierwsze krople desz-
czu, nadciąga burza. Ponieważ jesteśmy
w pobliżu „Księżówki” – ośrodka wypo-
czynkowego episkopatu Polski, postanawia-
my przeczekać burzę w budynku.

I znów nasze drogi wędrują śladami Jana
Pawła II; w dniach 4-7 czerwca 1997 roku
„Księżówka” była rezydencją Papieża.

Burza tak szybko nie przechodzi, pada
gęsty deszcz. Czekając na lepszą pogodę
śpiewamy pieśni, odmawiamy koronkę do
Bożego Miłosierdzia.

Część grupy dotarła jednak do kaplicy
Albertynek na Kalatówkach, ale również
wróciła do Kuźnic.

Po blisko godzinnej burzy, deszcz prze-
staje padać, udajemy się do autokaru. Na
trasie naszej wędrówki następny kościół,
konsekrowany 30 lipca 1988 roku – kościół
na Olczy pw. Matki Bożej Cudownego Me-
dalika. Bryła kościoła składa się z pięciu
segmentów nierównej wysokości, które
oglądane z boku przypominają złożone do
modlitwy dłonie. Koncepcja architektonicz-
na nawiązuje jednocześnie do stromizny
dachów góralskich oraz do strzelistych
szczytów tatrzańskich.

Ostatnim miejscem naszego pielgrzymo-
wania jest Bachledówka, leżąca w samym
sercu Podhala na wysokości 947 m npm.
Tu w latach 1985-91, wysiłkiem zakonu
Paulinów i okolicznych mieszkańców, wy-
rosła świątynia pw Matki Bożej Często-
chowskiej. Świątynia została harmonijnie
wkomponowana w górski krajobraz. Wnę-
trze utrzymane jest w jednolitym stylu, oł-
tarze, ławki i inne elementy wykonane są
z różnego rodzaju drewna i bogato zdobio-

ne typowymi dla góralskiej architektury sa-
kralnej motywami i wzorami geometrycz-
nymi i roślinnymi.

W latach 1967-73 stałym gościem na
Bachledówce był Prymas Polski – ks. Kar-
dynał Stefan Wyszyński. Również Kardy-
nał Karol Wojtyła odprawiał tu swoje re-
kolekcje.

27 września1978 roku na dwa tygodnie
przed historycznym konklawe, kiedy to
został wybrany Papieżem, właśnie na Ba-
chledówce Karol Wojtyła uczestniczył
w rekolekcjach kapłańskich.

W starej kaplicy, która służyła wiernym
do czasu wybudowania nowej świątyni,
ksiądz Prałat Jakub Gil odprawił mszę św.
W homilii nawiązywał do Dni Krzyżowych,
w czasie których modlimy się o urodzaje,
nawiedzamy kapliczki, które znajdują się
w polach i prosimy Boga o błogosławień-
stwo. My dzisiaj też odwiedzamy kościoły
Podhala, w których ukryte jest piękno. Strze-
liste góry, ich szczyty wznoszą nas do Boga.

Po wyjściu z kościoła podziwialiśmy
piękno Tatr. Był to niezapomniany widok –
góry w promieniach słońca, pokryte śnie-
giem, niżej lasy w różnych odcieniach zie-
leni, łąki, na których żółcą się mlecze, stada
pasących się owiec.

Pora wracać do domu. Z okien autokaru
podziwiamy piękno gór, wiosenną przyro-
dę. W drodze powrotnej śpiewamy litanię
loretańską i pieśni maryjne.

Myślę, że nasze pielgrzymowanie w tak
pięknym miesiącu – maju, przepełnione
modlitwą i pieśniami, spełniło prośbę Ojca
Świętego, który powiedział w dniu inaugu-
racji pontyfikatu: Módlcie się za mnie. Po-
móżcie mi, ażebym mógł wam służyć.

M.Zadora

(ciąg dalszy ze strony 7)



-7--4-

(ciąg dalszy ze strony 3)

wych projektów ożywiających Kościół,
a także świat, w którym żyjemy. Choć
umęczony przeżytymi latami – tym bar-
dziej chroniący człowieka i ludzkość przed
katastrofami. Jako prawdziwy prorok, wi-
dzi różnorodne zagrożenia dla ludzkości.
Z miłością mówi do człowieka o Bogu, a
do Stwórcy o stworzeniu. Często dostrze-
gamy, że jest On znakiem, któremu różne
kręgi się sprzeciwiają. Wyrażają swoją

dezaprobatę. Czym bardziej w niektórych
ludziach wywołuje sprzeciw, z tym więk-
szym żarem inni Go słuchają. Przedziw-
ny Herold.

Naszym zadaniem jest dawanie świa-
dectwa, że Wadowice wciąż o swoim naj-
wybitniejszym Rodaku pamiętają. Jego
proroczy głos dociera do nas. Wsłuchu-
jemy się w niego. Pragniemy by Jego sło-
wo stawało się Ciałem w życiu naszym.

Ks. Proboszcz

Duchu Święty – przyjdź
Na godz. 20.00 w wigilię Zesłania Du-

cha Świętego – w najbliższą sobotę – za-
praszam członków wszystkich wspólnot
religijnych działających w naszej parafii.
Przywołuję wielkim zaproszeniem człon-
ków następujących wspólnot: Żywego
Różańca, Zespołu Charytatywnego, Chó-
ru parafialnego, scholi,  KSM-u, Honoro-
wej Straży Serca Bożego, Rycerstwa Nie-
pokalanej, Kręgi Rodzin, Neokatechume-

natu, Akcji Katolickiej, Rady Duszpaster-
skiej, Wspólnoty „Wiara i Światło”, Ro-
dziny „Radia Maryja”, Oazy Młodzieży,
oraz Dzieci Bożych, grupy pielgrzymko-
wej, ministrantów, lektorów. Proszę przed-
stawicieli poszczególnych grup o przeka-
zanie w ten wieczór żywego świadectwa
o pracy zespołu. Spotkanie to zakończy
się mszą św. o godz. 21.00.

Majowe pielgrzymowanie
6 maja o godz. 7.00 grupa 55 osób pod

przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
wyruszyła na drugą w tym roku pielgrzym-
kę, na Podhale.

Nawiedzając kościoły Zakopanego i oko-
licy wspólną modlitwą i śpiewem pragnęli-
śmy uczcić zbliżającą się 82 rocznicę uro-
dzin Ojca Świętego.

Najpierw udaliśmy się do sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
które zostało wybudowane jako wotum
wdzięczności za ocalenie Ojca Świętego
w dniu 13 maja 1981 r. U progu świątyni
zatrzymaliśmy się przed pomnikiem Jana
Pawła II spoglądającego na panoramę Tatr

i wyciągającego ręce ku krzyżowi na Gie-
woncie. Przypomnieliśmy sobie słowa Ojca
Świętego, które wypowiedział w 1997
roku: Ojcowie wasi na szczycie Giewontu
ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa.
Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie
się krzyża. Starajcie się co dzień podejmo-
wać krzyż i odpowiadać na miłość Chry-
stusa. Brońcie krzyża.

Po wejściu do wnętrza świątyni podzi-
wialiśmy jej piękno, kunszt zdobienia, któ-
re odpowiada pięknu Tatr. Wzrok nasz
biegł ku prezbiterium, gdzie Matka Boża
czuwa nad Chrystusem utajonym w Eu-

charystii. Tabernakulum zostało wykona-
ne w formie monstrancji. Światło rozja-
śniające wnętrze świątyni przenika przez
liczne witraże. W milczeniu opowiadają
one historię fatimskiego orędzie.

Dwie stacje umieszczonej na ścianach
drogi krzyżowej zawierają wątki papieskie.
Mają one uzmysłowić pielgrzymom rolę
Ojca Świętego w realizującej się dziś hi-
storii zabawienia i wskazać na zjednocze-
nie Jana Pawła II z Jezusem w Jego cier-
pieniu, którego sam stał się uczestnikiem.

Wiele innych elementów wystroju przy-
pomina modlącym się o Ojcu Świętym.
Szczególnie Jego słowa: Nie zostawiajcie
mnie samego, módlcie się za mnie.

We wspólnej modlitwie dziękowaliśmy
Matce Boskiej Fatimskiej za 23 lata pon-
tyfikatu Jana Pawła II i prosiliśmy o dal-
szą opiekę nad Nim.

Również w kaplicy Niepokalanego Ser-
ca Maryi, zwanej „starą kaplicą”, gdzie
znajduje się cudowna figura Maryi, zano-
siliśmy nasze modlitwy za Ojca Świętego.

Później udaliśmy się do znajdującego się
na tyłach sanktuarium parku, który jest
miejscem poświęconym modlitwie i reflek-
sji nad maryjną drogą, jaką kroczy na co
dzień Ojciec Święty. Podziwialiśmy pięk-
ny ołtarz, przy którym Jan Paweł II spra-
wował mszę św. w przeddzień wizyty na
Krzeptówkach. Ma on przypominać
o wspaniałej liturgii pod wielką Krokwią
i wypowiedzianych podczas niej słowach
Papieża: Chrystus jest wypełnieniem Bo-
żego planu odkupionej miłości.

Przed ołtarzem odśpiewaliśmy piosen-
kę „To są górskie okolice, to jest moje
miasto Wadowice”.

Następnie poznaliśmy pierwsze obiekty
sakralne Zakopanego – drewniany kośció-

łek z 1847 roku, a powiększony w latach
1850-51 za sprawą pierwszego zakopiań-
skiego proboszcza ks. Józefa Stolarczyka.
Patronką kościoła od lat trzydziestych jest
Matka Boża Częstochowska.

Pomiędzy kościołem, a cmentarzem,
w otoczeniu jesionów, obejrzeliśmy małą ka-
mienną kaplicę pod wezwaniem św. Andrzeja
i św. Benedykta wystawioną w latach 1806–
1820. Tam odprawiano pierwsze msze św.
w Zakopanem.

Dalej swoje kroki skierowaliśmy na stary
cmentarz na Pęksowym Brzysku. Na mu-
rze, na drewnianej tablicy umieszczono na-
pis: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tra-
cąc pamięć, tracą życie”. Stary cmentarz
w Zakopanem wpisano do rejestru zabyt-
ków. Przechodząc alejkami cmentarza odczy-
tywaliśmy na tabliczkach nazwiska ludzi zna-
nych w dziejach Podhala i Tatr. W cichej mo-
dlitwie poleciliśmy ich dusze Bogu.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny
wybudowany przy Krupówkach w latach
1877-96 to kolejny punkt naszego pielgrzy-
mowania. Jednak ze względu na sprzątanie
nie udało się nam dokładnie obejrzeć jego
wnętrza.

Stamtąd jedziemy do kościoła parafii ta-
trzańskiej pw. Świętego Krzyża, wybudowa-
nego w latach 1982-91. Kościół jest nowo-
czesny. Odmówiliśmy w nim Anioł Pański,
następnie czas na krótki odpoczynek i jedzie-
my pod skocznię. Tu w promieniach słonecz-
nych odpoczywamy podziwiając Wielką
Skocznię oddaną do użytku w 1925 r.

I znów powracają wspomnienia, przecież
tutaj 6 czerwca 1997 roku Jan Paweł II od-
prawił mszę św. z udziałem kilku tysięcy
wiernych. Część pielgrzymów udała się
wcześniej na Kalatówki. Pozostali, po godzin-
nym odpoczynku ruszyli dalej.

Nad Tatrami zaczęły gromadzić się czarne
(ciąg dalszy na stronie 7) (ciąg dalszy na stronie 8)

(ciąg dalszy ze strony 4)
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1. Jutro 13 maja o godz. 18.30 rozpo-
częcie tegorocznych nabożeństw fatimskich
w parafii św. Piotra.

2. Starajmy się uczestniczyć w nowen-
nie do Ducha Świętego, połączonej z uro-
czystą procesją po rynku odprawianą o godz.
18.30.

3. Na nowennie do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w środę o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się do Ducha Świętego
o dobry wybór stanu.

4. W czwartek - 16 maja - zapraszamy
na mszę św. o godz.18.00 członków para-
fialnego oddziału Akcji Katolickiej. W tym
dniu w naszej bazylice odprawimy Apel
Maryjny. Rozpoczniemy o godz. 20.45,
a zakończymy o 21.00.

5. W sobotę 18 maja mija 82 rocznica
urodzin Ojca Świętego. Uroczyste msze św.
dziękczynne odprawimy o godz. 8.00, 10.00,
12.00 i 18.00. O godz. 15.00 będzie koron-
ka do Bożego Miłosierdzia. Na mszę św.
o godz.12.00 zaprosiliśmy przedstawicieli
140 szkół, które noszą imię Jana Pawła II.

6. W sobotę, w wigilię Zesłania Ducha
Świętego na godzinę 20.00 zapraszamy do
bazyliki tych, którzy należą do różnych grup
parafialnych: lektorów, ministrantów, scho-
le, chór, grupę pielgrzymkową, wspólnotę
„Wiara i światło”, Rycerstwo Niepokalanej,
Honorową Straż Serca Bożego, Akcję Kato-
licką, Radę Parafialną, Katolickie Stowarzy-

szenie Młodzieży, Zespół Charytatywny,
Rodzinę Radia Maryja, Drogę Neokatechu-
menalną, Klub Anonimowych Alkoholików,
Żywy Różaniec oraz oazę młodzieżową.
Wspólnoty te są dziełem Ducha Świętego
w Kościele. W ten wieczór wspólnie chce-
my modlić się o moce Ducha Świętego,
a następnie uczestniczyć we mszy św.

7. W najbliższą sobotę młodzież z na-
szej parafii pielgrzymuje z ks. Janem Jarco
na spotkanie młodych z całej Polski nad
Lednicę. Są wolne miejsc, można się zapi-
sywać.

8. Dla starszych parafian oraz młodzie-
ży szkół średnich organizujemy specjalne
przygotowanie do sakramentu bierzmowa-
nia. Sakrament ten udzielony będzie w po-
łowie czerwca. Kandydatów zapisujemy
w zakrystii lub w kancelarii.

9. W przyszłą niedzielę zespół chary-
tatywny przeprowadzi zbiórkę przy kościele
na pomoc w organizowaniu wakacyjnego
wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Urządzamy dwudniową pielgrzym-
kę do Warszawy i Niepokalanowa 24 i 25
maja. Koszt 80 zł.

11. Święci tego tygodnia: we wtorek –
Święto św. Macieja, Apostoła, w czwartek
– wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapła-
na i męczennika, w sobotę – wspomnienie
św. Jana I, papieża i męczennika.

Ogłoszenia parafialne
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/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Zjazd
W dniu urodzin Ojca Świętego do Wa-

dowic przyjedzie z całej Polski przedsta-
wicielstwo szkół noszących imię Jana
Pawła II. Będą uczestniczyli w sztuce te-
atralnej w Domu Kultury, we mszy św.

o godz. 12.00 celebrowanej przez ks. In-
fułata Jana Zająca w bazylice, a także
w specjalnej agapie urządzonej dla nich
przez naszą parafię w Podhalaninie. Daj
Boże pięknej pogody.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 13 maja  Glorii, Roberta
 6.00 Śp. Piotr Czaicki
 6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
 7.00 Śp. Anna Burzej
 7.30 Śp. Wacław
 8.00 Śp. Maria Gracjasz
 12.00 Śp. Adelajda i Stanisław Czermiński
 18.00 Śp. Aleksander Kucia

Wtorek 14 maja  Bonifacego, Macieja
  6.00 Śp. Stefania Rokitka
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Maria Ziaja
  7.30 Śp. Józef Jankowski - 17 r. śm.
  8.00 Śp. Maria Gracjasz

Śp. Ludwina Metys
 12.00 Śp. Adelajda i Stanisław Czermiński
 18.00 Śp. Aleksander Kucia

Środa 15 maja  Zofii, Izydora
  6.00 Śp. Zofia Graf
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Zofia Żak

O pomyślne zakończenie I roku
            studiów przez kleryka Krystiana
  7.30 Śp. Leopold
  8.00 Śp. Maria Gracjasz
 12.00 Śp. Piotr Czaicki

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

 18.00 Za wszystkich uczestników
Nowenny oraz w intencjach

składanych próśb i podziękowań

Czwartek 16 maja Małgorzaty, Szymona
  6.00 Śp. Anna Burzej
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Wojciech Baran
  7.30 Śp. Aleksander Mlak
  8.00 Śp. Maria Gracjasz
 12.00 Śp. Aniela Zielińska
 18.00 Śp. Melchior Książek

Piątek 17 maja Weroniki, Sławomira
  6.00 Śp. Stefania Rokitka
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Anna Burzej
  7.30 Śp. Rodz. Stawowy i Pacutów
  8.00 Śp. Maria Gracjasz
12.00 Śp. Zdzisław Wiśniewski - 2 r. śm.
18.00 Śp. Piotr Czaicki

Sobota 18 maja  Eryka, Jana
82 Urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II
  6.00 O zdrowie i Boże błog. dla ks. Bogusława w
             16 rocznicę święceń kapłańskich
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00     O zdrowie i Boże błog. w 18 r.

urodzin dla Andrzeja
  7.30    Śp. Stanisław Mika - 7 r. śm.

Śp. Maria Gracjasz
  8.00    O Boże błog.  i zdrowie dla Ojca

Świętego, Ojczyzny  i sympatyków
Ligi Polskich Rodzin

12.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Jana Pawła II

18.00 O Boże bł. i opiekę dla ks. Józefa
Czerwińskiego w 15 r. święceń

Niedziela 19 maja  Piotra, Urbana
Zesłanie Ducha Świętego

  6.00 Śp. Maria Gracjasz
  7.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  9.00 W int. Tadeusza i Danuty Tatar w 10 r. ślubu

dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
10.30 Śp. Władysław - 11 r. śm.
12.00 Śp. Zofia i Franciszek Nogala
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Edward i Bronisława Madyda
            oraz Józefa i zm. z rodziny Mastalskich


