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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

Nasze sprawy

Dz 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7.12-13Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swej miłości.

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń ż nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

<>   Dróżki
Z okazji urodzin Ojca

Świętego 11 maja odbyli-
śmy pieszą pielgrzymkę
z Wadowic do Kalwarii. Po

południu odprawiliśmy dróżki do Matki
Bożej. Brało w nich udział ok. 300 wier-
nych z różnych parafii ziemi wadowickiej.
Pielgrzymami kierowała grupa pielgrzy-
mia wraz ks. Janem Jarco i ks. Krzyszto-
fem Główką. Pielgrzymka ta jest dużym
wysiłkiem, ale i ogromną radością.

<>   Rocznica
W niedzielę 12 maja o godz. 15.00

w naszej Bazylice przeżyliśmy piękną uro-
czystość pierwszej rocznicy Komunii
Świętej. Siostry katechetki: siostra Rafa-
ela i siostra Małgorzata doskonale przy-
gotowały tę uroczystość. Udzielając Ko-
munii Świętej dzieciom myślałem: ilu z nich
weszło w grupę ministrantów, oazy dzieci
Bożych. Ilu już odprawiło 9 pierwszych
piątków. Myślałem również, dlaczego ob-
chodzi się rocznicę ślubu, kapłaństwa.
Natomiast rocznicy Komunii Świętej poza
pierwszą już się nie obchodzi.

<>   Zmianka
W każdą drugą nie-

dzielę miesiąca po
Mszy Świętej o godz. 7.30 odprawiamy
w kaplicy domu parafialnego zmiankę
Żywego Różańca. Na majowej zmiance
rozmawialiśmy na temat większej zaży-
łości wśród członków danej róży. Powin-
ni się między sobą znać. Zelatorka winna
doskonale poznać członków swojej róży.
W razie choroby, czy innych nieszczęść
powinni o sobie pamiętać. W pogrzebie
uczestnika róży członkowie chętnie biorą
udział.

<>   Strażackie kapele
Dla Ojca Świętego, w dniu Jego uro-

dzin na wadowickim rynku w sobotę 18
maja grało 70 orkiestr dętych OSP. Jak-
żeż ci ludzie są oddani Papieżowi.

<>   Wytężona modlitwa
Od najbliższej środy do niedzieli Ojciec

Święty odbywa pielgrzymkę do Azerbej-
dżanu i Bułgarii. Chcemy naszemu Ro-
dakowi w trudnych zmaganiach towarzy-
szyć naszą wielką modlitwą.

Żywy portret
Z okazji urodzin Ojca Świętego powstała ciekawa inicjatywa. Nazwano ją utworze-

niem żywego portretu Papieża. Pomysł ten ze wszech miar zasługuje na poparcie. Po-
zwala nam uczestniczyć w tym dziele. A jeszcze bardziej mobilizuje nas, abyśmy prze-
myśleli na ile nasze życie odbija Papieża. Mamy stawać się żywą ikoną Ojca Świętego.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask Ducha Świętego, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów.
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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 19.05.2002
Ogłoszenia parafialne

 Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan J.

EWANGELIA:

J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania,
tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się

zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Je-
zus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powie-
dział im: «Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane».

Duch Święty zstąpił na Apostołów,
a oni zaczęli przemawiać językiem zro-
zumiałym dla wszystkich. W ten sposób
Pan Jezus „otworzył” wszystkie narody
na Dobrą Nowinę. Faktycznie w dniu Ze-
słania Ducha Świętego swoją publiczną
misję rozpoczął Kościół. Nie możemy
zapomnieć, że Kościół jest uniwersalny,
tzn. przeznaczony dla wszystkich ludzi
i narodów. Chociaż my często mówimy,

że jest to nasz Kościół mając na myśli
naszą przynależność do Kościoła, to nie
możemy go sobie zawłaszczyć. My jeste-
śmy w Kościele razem z wieloma innymi
ludźmi, których w większości nie znamy.
Duch Święty  napełnia Kościół swoimi
darami i zbiera we wspólnocie ludzi róż-
nych  narodów. Przeżyjmy dzisiaj ten po-
wszechny i uniwersalny wymiar Kościo-
ła i podziękujmy Panu Bogu, że zaprosił
nas i powołał do swojego Kościoła.

Pożegnaliśmy:

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi

małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

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

Marcin BERDECKI syn  Jana i Anieli z d. Wawro zam.
Wadowice  Brygida BOBER córka Wiesława i Alicji
z d. Malinowska zam. Stanisław Dolny 358

Zygmunt ZANIEWSKI, ur. 1908 r., zam. Wadowice, ul. Słowackiego
Maria KWAŚNIEWSKA, ur. 1931 r., zam. Wadowice, ul. Podstawie
Roman PIESKO, ur. 1928 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte

Zjazd
W sobotę 18 maja przyjechało do Wadowic 500 przedstawicieli z 50 szkół noszących

imię Jana Pawła II. Przywitała ich w naszej Bazylice piękna dekoracja zrobiona z potęż-
nej kremówki, wokół której świeciły się 82 świeczki urodzinowe. Jakąż radość miały te
dzieci, gdy w Podhalaninie pałaszowały słodką pamięć o Papieżu. W tym hotelu wojsko-
wym dla 500 dzieci przygotowano grochówkę.

Poniedziałek: Rdz 3, 9-15, 20. Dz 1, 12-14  *  J 2, 1-11
Wtorek: Jk 4, 1-10  *   Mk 9, 30-37
Środa: Jk 4, 13-17   *   Mk 9, 38-40
Czwartek: Jk 5, 1-6   *   Mk 9, 41-50
Piątek: Jk 5, 9-12   *   Mk 10, 1-12
Sobota: Jk 5, 13-20   *   Mk 10, 13-16

Pismo święte na codzień:

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

Niech Bóg napełni ich miłością, która
wszystko przetrzyma.

1. W dzisiejsze wielkie święto pra-
gniemy otworzyć się na działanie Ducha
Św., aby ubogacił nasze wnętrze.

2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt
– Święto Najświętszej Maryi Panny -
Matki Kościoła. Msze Św. odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 19.00.

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 dziękujemy za tegoroczną pierw-
szą spowiedź i I Komunię Świętą dzieci
oraz za Sakrament Bierzmowania przy-
jęty przez młodzież.

4. W czwartek o godz. 16.30 jest spo-

tkanie członków Straży Honorowej Serca
Bożego.

5. Prosimy, aby uczestnicy nabo-
żeństw zasiadający w naszych kościelnych
ławkach nie zajmowali miejsc na począt-
ku ławek, lecz posuwali się w głąb. Wielu
ludzi przychodzących później – skarży się,
że niewłaściwe zajmowanie miejsc utrud-
nia ekonomiczne korzystanie z ławek.

6. Nasi parafianie i goście proszą o
większą uczciwość odnośnie rzeczy zagu-
bionych w kościele. Trzeba je oddawać
do zakrystii. Branie pozostawionych rze-
czy jest kradzieżą. Również skarżą się
parafianie, że pod naszym kościołem nie
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Intencje mszalne:

(ciąg dalszy na str. 4)

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Mocarz
Duch Święty w naszych czasach z mocą

wieje. Widać to po Kościele, który jest
Jego dziełem. Przecież ta wspólnota ludzi
z Chrystusem, którą ożywia Duch Święty
wciąż jest narażona.

W ciągu dwóch tysięcy lat rozpadały
się doskonałe organizacje. Upadały potę-
gi. Niektóre mocarstwa są wspominane
już tylko w historii. Kościoła jak dotych-
czas żadne wrogie zasadzki nie zniszczy-
ły. „Moce piekielne nie zwyciężyły go”.
Gdyby ta Wspólnota składała się tylko z
ludzi, a nie ożywiałby jej Duch Jezusa
Chrystusa – dawno by się rozpadła. Ko-
ściół jest przedziwną wspólnotą grzesz-
ności ludzkiej ze świętością Bożą. Słabo-

ści człowieka z mocą Chrystusa. Gdyby
Lud Boży był ludzkim dziełem, dawno by
go sami ludzie zniszczyli. Z historii wie-
my, że żywotność Kościoła nie leży ani w
świętości papieży, czy mądrości biskupów
lub wierności kapłanów. Te cechy bardzo
ubogacają Ciało Mistyczne. Na przestrze-
ni lat wielu z hierarchów było świętymi.
Niestety – kroniki wspominają o różnora-
kich słabościach tych, którzy rządzili Ko-
ściołem. To, że Kościół przetrwał przez
dwadzieścia wieków – nie jest zasługą
ludzi, lecz czytelnym wyrazem działalno-
ści Mocy Bożych. Czym dusza dla ciała
ludzkiego – tym Duch Chrystusa dla Ludu
Bożego.

można zostawić roweru, gdyż po wyjściu
z nabożeństwa już go nie znajdą. Smutno
nam, że po rynku chodzą złodzieje, którzy
przywłaszczają sobie cudze mienie.

7. W sobotę 25 maja o godz. 10.00
odbywa swoją pielgrzymkę do Kalwarii
młodzież z klas III gimnazjum, która w tym
roku była do bierzmowania, a także kan-
dydaci do bierzmowania z klas I i II gim-
nazjum. Serdecznie naszą młodzież gim-
nazjalną zapraszamy do udziału w tej piel-
grzymce. Prosimy o kontakt z księżmi ka-
techizującymi.

8. W przyszłą niedzielę jest Uroczy-
stość Trójcy Przenajświętszej. W naszej
archidiecezji kończy się okres spowiedzi i
komunii świętej wielkanocnej.

9. Za półtora tygodnia jest Boże
Ciało. Prosimy, aby pierwszy ołtarz przy
kościele przygotowali członkowie
OSP oraz rodzice dzieci pierwszokomu-
nijnych. Drugi ołtarz młodzież Służby Li-

turgicznej oraz KSM.
10. W poniedziałek 27 maja zaprasza-

my – zwłaszcza matki – na pielgrzymkę
do Matki Bożej Bolesnej do Limanowej i
do Pasierbca. Wyjazd o godz. 7.00 rano,
koszt przejazdu 10 zł.

11. W środę 19 czerwca o godz. 7.00
pielgrzymujemy do Kamedułów na Bie-
lany w Krakowie oraz Lasku Wolskiego.
Koszt przejazdu wynosi 15zł.

12. Na kanonizację błog. o.Pio 16
czerwca organizujemy pielgrzymkę do
Włoch. Szczegóły są na afiszach. Ks.
Krzysztof Główka jest odpowiedzialny za
tę pielgrzymkę.

13. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Jana Nepomucena, ka-
płana i męczennika, w piątek – wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny, Wspomo-
życielki Wiernych, w sobotę – wspomnie-
nie św. Grzegorza VII, papieża.

Poniedziałek 20 maja  Aleksandra,
II Dzień Zielonych Świąt

Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła

 6.00 Śp. Piotr Czaicki
 7.00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
 8.00 Śp. Maria Gracjasz
 10.00      Śp. Anna Burzej
 12.00     W intencji Ojca Świętego
 16.00 Śp. Maria Węglarz - 3 r. śm.
 19.00 Śp. Aleksander Kucia

Wtorek 21 maja  Jana, Wiktora
  6.00 Śp. Anna Burzej
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Władysław Książek
  7.30 Śp. Aleksander Mlak
  8.00 Śp. Maria Gracjasz
 12.00 Śp. Zofia i Władysław Marcowscy
 18.00 Śp. Piotr Czaicki

Środa 22 maja  Heleny, Wiesławy
  6.00 Śp. Helena Smolec
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Zofia Żak - 8 r. śm.
  7.30 Śp. Maria Gracjasz
  8.00 Śp. Julia, Zofia
 12.00 Śp. Helena Kajdas z rodzicami
             i ks. Stefan Kajdas

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 23 maja Emilii, Iwony
  6.00 Śp. Stefania Rokitka
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Julia Tomasz i Andrzej
  7.30 Śp. Władysław Książek
 8.00 Śp. Maria Gracjasz
 12.00 Śp. Stefania i Jan Byrscy oraz zm. z rodziny

O bł. Boże dla wyjeżdzających do
pracy w Niemczech

 18.00 Śp. Aleksander Kucia

Piątek 24 maja Joanny, Marii
  6.00 Śp. Zofia Skiba
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Roman Brańka - 2 r. śm. i jego dziadkowie
  7.30 Śp. Maria Gracjasz
  8.00 Śp. Agnieszka Bryndza i jej mężowie
12.00 Śp. Stefania Rokitka
18.00 Śp. Maria Chrapla - 1 r. śm.

Sobota 25 maja  Magdaleny, Grzegorza
  6.00 Śp. Władysław Książek
  6.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  7.00 Śp. Maria, Zofia
  7.30 Śp. Helena Kłobuch
  8.00 Śp. Maria Gracjasz
12.00 Śp. Anna Burzej
13.00        25 lecie matury - o błog. Boże
17.00        25 lecie matury ks. Kasperkiewicz
18. 00 Śp. Tadeusz Kamiński - 3 r. śm.

Śp. Marek Kamiński - 2 r. śm.

Niedziela 26 maja  Marianny, Filipa
  6.00 Śp. Anna Burzej
  7.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
  9.00 Śp. Irena Skrzypczak - 5 r. śm.
             O zdrowie i błog. Boże dla członkiń
             9 róży kobiet i ich rodzin
10.30 Śp. Zofia Sirko - 3 r. śm.
12.00 Śp. Lucyna Mamcarczyk - 2 r. śm.
13.15 Śp. Joanny i Michała
19.00 Śp. Maria Gracjasz
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 Niepojęte działanie mocy z wysoka
wyraża się w tym, ze Kościół
wciąż na nowo odżywa.
W historii niejednokrotnie
przepowiadano, ze w nie-
długim czasie ludziom za-
rosną drogi do kościoła.
Tak się dzięki ożywiające
mu Duchowi nie stało. Jak
mityczny Sfinks z wła-
snych popiołów się odra-
dza.

W ciągu wieków charyzma-
tyczne osoby pomagały w ożywie-
niu Kościoła. Osoby te otwarte na moce
z wysoka potrafiły dokonywać po ludzku
rzeczy niemożliwych.

Niewątpliwie charyzmatycznym papie-
żem jest nasz rodak Jan Paweł II.
O Nim jako Namiestniku Chrystusa nale-
żałoby powiedzieć to samo, co pisał Św.
Jan Ewangelista o Jezusie Chrystusie. Na
zakończenie swej Ewangelii wyznaje:
„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których
Jezus dokonał a które, gdyby je szczegó-
łowo opisać, to sądzę, że cały świat nie
pomieściłby ksiąg, które by trzeba napi-
sać.” Wpatrzeni w życie i działalność Ka-
rola Wojtyły jako ucznia, studenta, robot-
nika, kapłana, biskupa, kardynała, papie-
ża – nie można się nadziwić ile potrafi
zdziałać jeden człowiek. Poprawniej trze-
ba byłoby powiedzieć: ile cudów może do-
konać Duch Święty przez jednego czło-
wieka. O tym, co zrobił i robi Papież, wciąż
donoszą nam dziennikarze, a także waty-
kaniści. Na temat Ojca Świętego powsta-
ło wiele różnorakich książek, artykułów,
filmów, a także sztuk teatralnych. Jego

charyzmatyczna osobowość, a także nie-
zwykłe działanie często wymykają się

spostrzegawczym pisarzom i
dziennikarzom. Rozsadzają

zaplanowane ramki, w któ-
rych powinni się mieścić
kapłan, biskup, papież. Na
podobieństwa Ducha Oży-
wiciela wciąż ożywia róż-
ne dziedziny życia religijne-
go i świeckiego. Nieustan-
nie inspiruje. Iluż ludzi może
uznać za własne słowa o.Ja-

na Góry dominikanina: „Ja je-
stem fanem papieża, On uratował

mi życie. Jemu zawdzięczam spo-
sób mojego życia, kształt duszpaste-

rzowania.”
Na trudne przełomy wieków Duch

Święty uczynił z Jana Pawła II czytelną
ikonę roli Ducha Ożywiciela w Kościele.
Z jego sposobu życia i postępowania czer-
piemy natchnienia jak żyć Ewangelią we
współczesnym świecie. Radością napa-
wa fakt, że w dzisiejszej Polsce 150 szkół
różnego typu nosi imię Jana Pawła II.
Patronuje nasz Papież tylu różnym wspa-
niałym dziełom. Jako proboszcz rodzin-
nej parafii Ojca Świętego, kłaniam się ni-
sko wszystkim tym, którzy przyjęli Ojca
Świętego za patrona swego rozwoju.
Z uwielbieniem klękam przed Duchem
Świętym i dziękuję za ożywiające Jego
działanie we współczesnym świecie
i Kościele. Ks. Proboszcz

V Piesza Pielgrzymka
 z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej

11 maja z okazji 82 rocznicy urodzin
Ojca Świętego o godz. 6.30 spod Bazy-
liki Ofiarowania NMP wyruszyła grupa
(około 250 pątników)na trasę pielgrzymki
z Wadowic do Kalwarii – z domu rodzin-
nego Ojca Świętego do domu Matki
Bożej.

Szlak wiódł przez Zaskawie, Kleczę,
Wysoką, Stanisław. Po drodze dołącza-
ły się małe grupki pielgrzymów. Wędru-
jąc, śpiewaliśmy pieśni, Litanię Loretań-
ską i podziwialiśmy opromienioną bla-
skiem słońca wiosenną przyrodę.

Szliśmy do Kalwarii, w historię której
wpisał się Karol Wojtyła, obecnie Pa-
pież Jan Paweł II. O swym przywiąza-
niu i pożytkach duchowych jakie wyno-
sił z Kalwarii, mówił niejednokrotnie.
Najpełniej wypowiedział się o tym w dniu
7 VI 1979, gdy już jako Papież nawie-
dził Kalwarię. „Kalwaria Zebrzydow-
ska: Sanktuarium Matki Bożej i Dróż-
ki. Nawiedzałem je wiele razy, począw-
szy od moich lat chłopięcych i mło-
dzieńczych. Nawiedzałem je jako ka-
płan. Szczególnie często nawiedzałem
sanktuarium kalwaryjskie jako arcy-
biskup krakowski i kardynał.” My też
nawiedziliśmy to miejsce.

O godz. 12.00, w Kaplicy Matki Bożej
Kalwaryjskiej wzięliśmy udział w Eucha-
rystii, której przewodniczył ks. Prałat
Jakub Gil, w asyście ks. Jana Jarco
i ks. Krzysztofa Główki. Tu przed cu-
downym obrazem dziękowaliśmy Bogu
i Matce Najświętszej za długie lata ży-
cia Ojca Świętego, za 23 lata pontyfika-

tu, za to, że Papież Jan Paweł II wprowa-
dził Kościół w trzecie Tysiąclecie.

Po Mszy św. udaliśmy się na krótki od-
poczynek by o godz. 13.30 wyruszyć
w większej grupie – około 300 osób (50
osób przyjechało własnymi środkami loko-
mocji) na „Dróżki”

Tak jak Ojciec Święty przed laty chodził,
tak i my szliśmy szlakiem Dróżek Kalwa-
ryjskich, o których 29 IV 1969 roku po-
wiedział: ”Tu wzajemnie się przenikają
Maryja i Jej Syn, Jego dzieło i Jej
uczestnictwo. Dróżki Matki Bożej, na
których rozważamy Jej boleści, Jej po-
grzeb... wreszcie Jej Wniebowzięcie.”

Odprawiając dróżki Matki Bożej, przy ko-
lejnych kaplicach słuchaliśmy rozważań
naszych kapłanów na temat listu Ojca
Świętego zatytułowanego: „Idźcie w nowe
tysiąclecie”. Tematem tego listu są ewan-
geliczne refleksje Ojca Świętego dotyczą-
ce życia chrześcijanina, który wkroczył w
XXI wiek.

O godz. 18.00 dotarliśmy przed Bazyli-
kę, gdzie wspólną modlitwą zakończyliśmy
„Dróżki”. Z okazji Roku Jubileuszowego
400 – lecia Kalwaryjskiego Sanktuarium,
po spełnieniu warunków  otrzymaliśmy Od-
pust Zupełny.

Wracając do domu, dziękowaliśmy Mat-
ce Bożej, że mogliśmy spełnić prośbę Ojca
Świętego z 1979 roku: „ A jeśli do czego
pragnę Was zachęcić i zapalić, to aby-
ście nie przestawali nawiedzać tego
Sanktuarium. I proszę abyście się za
mnie tu modlili”.

M. Zadora

(ciąg dalszy ze str. 3)


