Spotkanie w Wadowicach

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Już po raz VI Wspólnota
Emmanuel
zaprasza
wszystkich
młodych
w wieku 16÷35 lat na organizowane latem Spotkanie Młodych w Wadowicach na terenie klasztoru ojców karmelitów.
W tym roku spotkanie będzie połączone
z wyjazdem na XX Światowe Dni Młodzieży do Kolonii w dniach 11-21.08.2005 r.
Przez te kilka dni od 11 do 14 sierpnia
chcemy przygotować się do głębokiego
przeżycia Światowych Dni Młodzieży w
Kolonii. Dzięki obecności gości z Ukrainy,
Białorusi oraz Rosji będzie to także spotkanie młodzieży różnych obrządków i wyznań – katolików, grekokatolików oraz prawosławnych.
Każdy w czasie Spotkania może znaleźć
coś dla siebie: czas upływa od porannej,
radosnej modlitwy uwielbienia, poprzez
ciekawe konferencje, warsztaty, forum
radości aż po wspólne spotkanie na eucharystii, która jest centralnym punktem każdego dnia.
Przez cały czas jest również możliwość
adoracji Najświętszego Sakramentu obec-

nego wśród nas w małym namiocie.
Nie zabraknie również spotkań w międzynarodowych grupach czy ciekawych
wieczorów: koncerty, świadectwa, wieczór
miłosierdzia.
Bezpośrednio po zakończeniu Spotkania
wyruszymy do Kolonii na XX Światowe
Dni Młodzieży.
Pragniemy, aby VI Spotkanie Młodych
w Wadowicach było miejscem świętowania także dla tych wszystkich osób, które
nie będą mogły pojechać do Kolonii.
15-tego sierpnia, w dniu Wniebowzięcia
N.M.P. zakończymy nasze spotkanie uroczystą Eucharystią.
Zapisy na wyjazd do Kolonii do 15 maja.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej:
www.emmanuel.info.pl/sdm
Kontakt z koordynatorem wadowickim:
Asia Gracjasz, (joanna.gracjasz@poczta.fm
lub tel. 033 8720945 – od pon. – czw. po
godz. 18.00)
Przyjdź, aby oddać pokłon Jezusowi, jak
zachęcał nas do tego Ojciec Święty Jan
Paweł II!
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Pielgrzymka na Litwę, Łotwę, Estonię i do Finlandii
W programie m.in. Wilno – Ostra Brama, dom s. Faustyny, kościół św. Ducha – obraz
Jezusa Miłosiernego, Góra Krzyży, Kowno, Szydłów, Troki, Ryga, Jarmala, Sigluda, Talin,
Rocca Al. Marre, Helsinki. W Polsce: Częstochowa, Święta Lipka, Malbork.
Termin wyjazdu: 26 maja /wieczorem/ do 5 czerwca 2005. Koszt: 240 euro plus 400 zł.
Odpowiedzialnym za pielgrzymkę jest ks. Krzysztof Główka. Zainteresowani tą pielgrzymką niech się z nim kontaktują.
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„To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). To polecenie powierzone jest szafarzom w sakramencie kapłaństwa. Na tę ucztę i ofiarę zaproszeni są wszyscy ludzie,
by w ten sposób mogli uczestniczyć w życiu Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i
Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 56-57).
Jan Paweł II

Słowo na niedzielę

Chrzest św.

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę

LISTU ŚWIĘGO PAWŁA APOSTOŁA:
Ef 1, 17-23
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Aleksandra Sirko, córka Łukasza i Agnieszki
Patrycja Głód, córka Krzysztofa i Bernadety
Kacper Piotr Ścieszka, syn Jarosława i Urszuli
Amelia Janina Maszorek, córka Arkadiusza i Katarzyny
Wiktoria Zofia Maszorek, córka Arkadiusza i Katarzyny
Kacper Mikołaj Koman, syn Łukasza i Anny
Filip Łukasz Ochman, syn Łukasza i Joanny
Paweł Koczur, syn Krzysztofa i Beaty
Daria Kornelia Kurnik, córka Bartłomieja i Joanny
Krzysztof Kowalczyk, syn Krzysztofa i Agaty
Martyna Bucka, córka Macieja i Elżbiety
Agata Maria Kozela, córka Roberta i Moniki
Laura Faustyna Spisak, córka Andrzeja i Edyty
Amelia Lilia Bryzek, córka Piotra i Magdaleny
Kamil Jan Baca, syn Krzysztofa i Anny
Wiktoria Anna Czapla, córka Rafała i Danuty
Oliwia Weronika Porzycka, córka Pawła i Iwony
Rafał Maksymilian Pytel, syn Andrzeja i Zofii
Zuzanna Julia Mrowiec, córka Bogdana i Izabelli
Laura Rydzewska, córka Jacka i Jolanty
Krystian Maciej Estal, syn Mariusza i Moniki
Agnieszka Ewa Grzybczyk, córka Mariana i Lucyny

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata

EWANGELIA:

Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do
nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Oto słowo Pańskie.

VII Niedziela Wielkanocna 08.05.2005
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
1. Jutro i we wtorek pielgrzymujemy do
Lichenia poprzez Warszawę. Są jeszcze
wolne miejsca.
2. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
3. W piątek 13 maja rozpoczynają się
nabożeństwa fatimskie w kościele św. Piotra o godz. 18.30. Zachęcamy do udziału
w nich.
4. W przyszłą niedzielę przy kościele
będzie zbiórka na pomoc biednym rodzinom naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary.
5. W poniedziałek 16 maja pielgrzymujemy na Jasną Górę. Można się zapisywać.
W naszym kościele będziemy przeżywać
kolejny dzień eucharystyczny. W tym dniu
po nabożeństwie majowym – będzie o
godz. 19.15 konferencja o Eucharystii, -2-

zakończona mszą św. o godz. 20.00.
6. W środę 18 maja będzie zjazd szkół
noszących im. Jana Pawła II. Uroczysta,
koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego będzie na rynku o godz. 12.00. Zapraszamy na nią dzieci szkolne oraz młodzież, a także dorosłych.
7. Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy spod Bazyliki o godz. 6.00 w sobotę 21 maja. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
w tej szczególnej modlitwie za Ojca Św.
8. W sobotę, w wigilię Zesłania Ducha
Świętego na godzinę 20.00 zapraszamy do
bazyliki tych, którzy należą do różnych grup
parafialnych: lektorów, ministrantów, scholę, chór, grupę pielgrzymkową, wspólnotę
„Wiara i światło”, Rycerstwo Niepokalanej,
Honorową Straż Serca Bożego, Akcję Ka-

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęli:

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

POGRZEB

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

Śp. Danuta Kurczewska, ur. 1925 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Tadeusz Peszel, ur. 1923 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Władysława Ochocka, ur. 1937 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Marian Satława, ur. 1924 r., zam. ul. M. Wadowity
Śp. Tadeusz Kasperek, ur. 1928 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Maria Durda, ur. 1924 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Helena Dzikuć, ur. 1932 r., zam. ul. Sportowców
Śp. Tadeusz Kiełtaczyński, ur. 1927 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Anna Zając, ur. 1938 r., zam. ul. M. Wadowity
Śp. Stefania Czapik, ur. 1917 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Stanisława Burkot, ur. 1928 r., zam. Kraków
Śp. Józefa Paluch, ur. 1925 r., zam. ul. Mickiewicza
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Czwartek 12 maja
6.00 Śp. Henryka Korzeniowska
7.00 Śp. Tadeusz Peszel
7.30 Dziękczynna 70 lat życia z prośbą
o błog. Boże dla Mieczysławy
8.00 Śp. Stanisława Kalorczyk
12.00 Śp. Wacław Leń
Śp. Roman Piesko
18.00 Śp. Zofia Kolber
Podziękowanie za szczęśliwie odbyłą
pielgrzymkę od państwa Nowaków
Śp. Kazimierz Kajor

Poniedziałek 9 maja
6.00 O miłosierdzie Boże i opiekę
7.00 Śp. Władysława Sieprawska
7.30 Śp. Kazimierz Kajor
8.00 Śp. Stanisław Łopata
12.00 Śp. Stanisław Kalorczyk
18.00 Śp. Zmarli z rodziny Górów i Polaków
W intencji maturzystów

Piątek 13 maja
6.00 Śp. Tadeusz Peszel
7.00 Śp. Stanisława Kalorczyk
7.30 Śp. Henryka Korzeniowska
8.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
12.00 Śp. Tadeusz Kasperek
18.00 Śp. Józef Jankowski
Śp. Kazimierz Kajor

Wtorek 10 maja
6.00 O Miłosierdzie Boże i opiekę
7.00 Śp. Stanisława Kalorczyk
7.30 Śp. Kazimierz Kajor
8.00 O zdrowie, błog. Boże i opiekę dla Stanisławy
12.00 Śp. Henryka Korzeniowska
18.00 Śp. Czesław Bartel - 6r. śm.
Śp. Stanisława i Stanisław Piecek

Sobota 14 maja
6.00 Śp. Henryka Korzeniowska
7.00 Śp. Stanisława Kalorczyk
7.30 Śp. Kazimierz Kajor
Śp. Zofia Kurek
8.00 Śp. Helena Garbień i Ryszard brat
12.00 Śp. Tadeusz Peszel
18.00 Śp. Maria Kwarciak - 7 r. śm.
Śp. Kazimiera Wójcik - 8 r. śm.

Środa
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

11 maja
O Miłosierdzie Boże i opiekę
Śp. Henryka Korzeniowska
Śp. Kazimierz Kajor
Śp. Stanisława Kalorczyk
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
Śp. Maria Durda
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
W intencjach Nowenny

Niedziela 15 maja Zesłanie Ducha Św.
6.00 Śp. Henryka Korzeniowska
7.30 Śp. Zofia i Wojciech Drewniak
Śp. Paweł Uniwersał
9.00 Śp. Józef i Kamila
10.30 Śp. Stanisława Bętkowska - 2 r. śm.
Śp. Stanisław Molec
12.00 Sp. Zofia Graf
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Stanisława i Stanisław Kwarciak
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tolicką, Radę Duszpasterską, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Zespół Charytatywny, Rodzinę Radia Maryja, Drogę
Neokatechumenalną, Klub Anonimowych
Alkoholików, Żywy Różaniec, grupę modlitewną Ojca Pio, kręgi rodzin oraz oazę
dziecięcą, Parafialny Klub Sportowy „Karol”, Stowarzyszenie Kolpinga. Działające
wspólnoty świadczą o żywotności parafii.
Są dziełem Ducha Świętego w Kościele.
W ten wieczór wspólnie chcemy modlić
się o moce Ducha Świętego, a następnie
uczestniczyć we mszy św.

9. W przyszłą niedzielę na godz. 17.30
zapraszamy na przedstawienie o życiu Jana
Pawła II w wykonaniu młodzieży z Nowej
Huty.
10. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski
i Archidiecezji Krakowskiej, w czwartek –
wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa, w piątek – wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, w sobotę – Święto św. Macieja, apostoła.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Brzemienny pocałunek
Gdy powracam myślą do niezwykłych
kwietniowych dni, to cisną mi się na usta
słowa wielkiego uwielbienia dla Boga, który pozwolił przeżywać mi te niezwykłe dni
w Wadowicach i w Rzymie. Odczuwam
też potrzebę wyrażenie wdzięczności wielu ludziom, którzy w tamtych dniach tak
wyjątkowo okazali się solidarni. Najpierw
mam na myśli Księży Współpracowników:
Jana Jarco, Janusza Żmudę, Mieszka Pabisia, Artura Chrostka i Krzysztofa Główkę,
a także ks. prałata Zdzisława Kałwę, ks.
seniora Michała Rysia i ks. kanonika Eugeniusza Łudzika. Z pokłonem wdzięczności
również zwracam się do Ojców Karmelitów z Górki wadowickiej, jak również do
Księży Pallotynów z Kopca, a także Księży
z dekanatu, a zwłaszcza ks. dziekana Tadeusza Kasperka od św. Piotra. Wielkie
dzięki wyrażam różnym służbom naszego
miasta, z P. Burmistrz Ewą Filipiak na czele. Tym bardziej moje uznanie kieruję
w stronę naszych parafian, a zwłaszcza różnych wspólnot parafialnych, które w tamtych pamiętnych dniach intensywnie włączyły się w prowadzenie adoracji. Niektórzy z nich mówili, że trwali nawet 10 go-

dzin w kościele, bo czuli, że są tam bardzo
potrzebni. Chwała im za to.
W duchu tej niezwykle zobowiązującej
wdzięczności dla zmarłego Papieża, wyruszyły w tamtych dniach na uroczystości
pogrzebowe z Polski do Rzymu setki tysięcy Polaków. Środki społecznego przekazu informowały, że brało udział milion
Polaków. Z Wadowic wyjechało autokarami prawie 200 pielgrzymów. Wiem, że niektórzy z wadowiczan pojechali innymi środkami transportu. Wciąż noszę w sercu wielką wdzięczność dla Pani Burmistrz naszego miasta za to, że skorzystała z tzw. gemlagio /bliźniacze miasta/ Wadowic z Carpineto Romano i tam przez 4 dni byliśmy
przez nich utrzymywani.
Pielgrzymowanie na pogrzeb nie rozpieszczało nas. To był wielki trud liczony też
tym, że gdy wyjechaliśmy we wtorek rano
5 kwietnia, a powróciliśmy w niedzielę wieczorem 10 kwietnia – to w ciągu tych
6 dni aż 4 noce były nieprzespane: dwie
jadąc w autokarze, a jedna czekając na modlitwy przy zmarłym Papieżu w Bazylice
św. Piotra, a druga oczekując na wejście
na pl. Św. Piotra na uroczystości pogrze-3-

(dokończenie na stronie 4)

szedł krok w krok, ręka w rękę, serce w
serce. Po nim ja ucałowałem papieskie ręce
oplecione różańcem. Czyniłem to z pełną
świadomością, że przez ten znak wyrażam
wdzięczność nie tylko moją, ale wszystkich mieszkańców Wadowic i Ziemi Podbeskidzia. Tyle milionów ludzi jest Ojcu
Świętemu wdzięczne. Ten gest był dla mnie
niezwykle wzruszający i pozostanie w mojej
pamięci przez następne lata. Daj Boże, bym
mógł jak najszybciej powiedzieć: przed uroczystościami pogrzebowymi całowałem
rękę Świętego.
Drugi moment, który również głęboko
noszę w swoim sercu z tego pielgrzymowania, to była fala niosąca nas w poranek
piątkowy 8 kwietnia na pl. Św. Piotra. Niektórzy z naszych pielgrzymów nie doszli,
bo ich ta fala wyrzuciła w inne miejsce.
Tam przed telebimami oglądali przebieg pogrzebu. Byli też tacy, którzy zachorowali,
a nawet znaleźli się w szpitalu. To było dla
wielu z naszych trudne dochodzenie. Myślałem o nich, że może nawet nie spełniły
się ich oczekiwania.
Gdyśmy wracali, słuchając ich wzruszających świadectw, wewnętrznie płakałem,
gdyż mowa ich tak bardzo była nasycona
miłością do Ojca Świętego.
Dziękowałem Bogu, że pomimo tak różnych przeszkód, wszyscy zdrowi i pełni
różnych doświadczeń powrócili do swych
domów.
ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

bowe. Pomimo kolosalnego wysiłku, nie
odczuwaliśmy przytłaczającego zmęczenia.
Przez całą tą pielgrzymkę odczuwaliśmy
bliską wśród nas obecność naszego kochanego Rodaka Jana Pawła II.
Dwa zdarzenia pielgrzymkowe specjalnie zapisały się w moje pamięci. Pierwsze
to niezwykłe nasze spotkanie przy zmarłym Ojcu Świętym w Bazylice św. Piotra.
Zamiast normalnie czekać 15 godzin, by
dostać się do wnętrza Bazyliki – dzięki interwencji ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza – nasz czas został skrócony do minimum. Ponadto nie byliśmy kolejnymi pielgrzymami przechodzącymi obok ciała Ojca
Świętego, lecz dano i specjalne miejsce tuż
przy katafalku i czas nieograniczony. Choć
przy wejściu do Bazyliki o. Hejmo kładł nam
w uszy, byśmy modlili się cicho, to jednak
będąc tam w czwartek 7 kwietnia od godziny 5.15 do godziny 6.30, nie mogliśmy
się powstrzymać od głośnych modlitw i serdecznych religijnych śpiewów. Wzruszyła
mnie zwłaszcza pieśń: „To są Twoje Wadowice”. Bardzo pragnąłem ucałować dłoń
Ojca Świętego leżącego na marach w otoczeniu gwardii szwajcarskiej, lecz bałem się,
że moje kroki źle będą zrozumiane przez
strażników. Gdy pojawił się ks. arcybiskup
Stanisław Dziwisz – podzieliłem się z nim
moim pragnieniem. On podszedł, ucałował
rękę Tego, z którym przez prawie 40 lat

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W maju swój Roczek obchodzą:
Paweł Jarczyk
Joanna Maślanka
Zuzanna Króliczek
Julia Brańka

Amelia Bucka
Klaudiusz Widlarz
Adrianna Frączek

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
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O TYM W WADOWICACH TRZEBA WIEDZIEĆ...
Przez cały miesiąc kwiecień w naszej bazylice odprawialiśmy o godz. 20.00 specjalne mszę
św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie codziennie przychodziliśmy pod
okna domu papieskiego i śpiewaliśmy „Barkę”.
Od maja, po zakończonym nabożeństwie majowym, również idziemy pod dom papieża, aby
tam odśpiewać tę bardzo popularną piosenkę. Warto poznać bardzo ciekawą historię tego
utworu.

Barka
Jarosław Borowiec

Z młodzieżowej hiszpańskiej piosenki stała się najczęściej śpiewaną polską pieśnią liturgiczną, niemalże papieskim hymnem. Wokół historii „Pescador de Hombres” - „Łowcy ludzi”, bo taki jest tytuł oryginału - narastają coraz nowsze legendy.
Od kilku dni trwają wielkie poszukiwania. W sklepach muzycznych codziennie
kilkadziesiąt osób pyta o „Barkę”. To, co
było dotychczas na półkach, już sprzedano. Za kilka dni mają pojawić się nowe
wydania, w czyich będą wykonaniach –
jeszcze nie wiadomo. W internecie setki
użytkowników pytają o pliki i dzwonki na
komórkę z melodią tej pieśni. Administratorzy największych portali muzycznych
zapowiadają, że wkrótce już się pojawią.
Pieśń słychać nie tylko w mediach, ale
również na żywo. W Bydgoszczy od kilku
dni, o godz. 21.37 gra ją z wieży kościoła
św. Piotra i Pawła Henryk Drążek – tutejszy trębacz. Potem zastąpią go muzycy
z filharmonii, opery, zespołów muzycznych. W Krakowie z wieży Kościoła Mariackiego w godzinę śmierci Papieża przez
cały rok, czyli do 3 kwietnia 2006 r., rozlegać, się będzie pieśń żałobna „Łzy Matki”. Po roku, aż po wsze czasy, o tej godzinie zabrzmi grana na trąbce „Barka”.
Pomysł podchwycą prawdopodobnie również inne miasta. Ma to być muzyczny hołd
składany codziennie Papieżowi.

Medialne zainteresowanie pieśnią rozpoczęło się 18 sierpnia 2002 r. Podczas ostatniej papieskiej pielgrzymki do Polski na zakończenie Mszy św. na Błoniach prawie dwa
i pół miliona wiernych zaczęło śpiewać Janowi Pawłowi II: „Pan kiedyś stanął nad
brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za
Nim, by łowić serca słów Bożych Prawdą...”.Śpiew przerwały słowa Papieża:
„Chciałem powiedzieć na zakończenie, że
właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie
z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją
w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. I z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny; Była też
przewodniczką na różnych drogach Kościoła
i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu,
na te krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki”. Od tamtej chwili „Barkę” okrzyknięto ulubioną piosenką Papieża. Teraz uczyniono z niej papieski hymn, najważniejszą
pieśń pontyfikatu...
Cd w następnym numerze
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