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pisano akt o wzajemnej
współpracy i przyjaźni
i przy udziale władz kościelnych i samorządowych, obu
miast tak bardzo podobnych. W I rocznicę śmierci
nawiedziliśmy grób Jana Pawła II i wzięliśmy udział w zorganizowanych uroczystościach. Spotkaliśmy bardzo dużo Polaków,
którzy podobnie jak my z wielkim entuzjazmem modlitwą i śpiewem zaznaczali swoją
obecność.
Z kolei 20.05.2006r. piesza pielgrzymka
Wadowiczan i innych do Kalwarii Z. a następnie udział w sprawowanej Eucharystii
w Bazylice i dróżki ku Czci NMP w intencji rychłej beatyfikacji naszego Rodaka,
a także by iść Jego śladami, gdy w przeszłości często Jan Paweł II osobiście przemierzał te szlaki, by wymodlić trudne sprawy na tych dróżkach Kalwaryjskich w latach dziecięcych i jako Biskup Krakowski.
Następnym wielkim wydarzeniem była
wizyta Namiestnika Chrystusowego Papieża Benedykta XVI w Polsce. Wadowice od
dawna przygotowały się zarówno w sferze materialnej jak i duchowej by odpowiedzieć na wezwanie Papieża „Trwajcie mocni w wierze” wzywając wiernych do modlitwy w wspólnocie parafialnej i w Rodzinnej modlitwie wieczornej.
Papież Benedykt XVI szczególnie ujął
i zdobył serca Polaków. Wraz z Polakami

towarzyszył mu jego
umiłowany Sługa Boży
Jan Paweł II, a jego
obecność wszyscy odczuwaliśmy. Papież prawie w każdym przemówieniu wspominał i cytował słowa Jego
ukochanego poprzednika i szedł Jego śladami. Polacy dali niezwykłe świadectwo
łączności z Papieżem, co uwidoczniło się
na każdym miejscu pielgrzymowania,
a młodzi zawładnęli Jego sercem okazując
wielką wdzięczność i owacje.
Kiedy wraz z Wadowicami wracałam
z uroczystego spotkania Papieża na Błoniach Prałat Ks. Jakub Gil wypowiedział
swoje refleksje i odczucia z tej przepięknej
i owocnej uroczystości, a także z odbytej
wcześniej wizyty Papieża w Wadowicach.
W zakończeniu nie sposób nie wspomnieć, że I posługę kapłańską Ks. Jakub
Gil sprawował w Parafii – Zebrzydowice
w latach 1966-1970r. Zapisał się w pamięci jako gorliwy i wyjątkowy kapłan. Swoją
niezwykłą energią, życzliwością i dobrocią ujął za serca parafian młodzieży i dzieci. Owoce działań uwidoczniły się w licznych powołaniach kapłańskich z ministrantów, których wychowywał i rozwijał duchowo.
Życzę zdrowia i dalszych sukcesów
i owocnych działań w służbie kapłańskiej
i Błogosławieństwa Bożego w tak trudnej
posłudze.
Wdzięczna i życzliwa -Zofia z Zebrzydowic

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Spieszmy sie kochać
X Niedziela Zwykła
Uroczystość
Najświętszej Trójcy

Benedykt XVI wspomina
Chciałem odwiedzić inne symboliczne „sanktuaria”: mam na myśli Wadowice, miejscowość, która
stała się sławna, ponieważ to tam
Karol Wojtyła urodził się i został
ochrzczony. Wizyta tam umożliwiła mi podziękowanie Panu za dar
tego niestrudzonego sługi Ewangelii. Korzenie jego mocnej wiary, jego tak wrażliwego i otwartego człowieczeństwa, jego umiłowania piękna i prawdy, jego nabożeństwa do Matki Bożej, jego
miłości do Kościoła, a nade
wszystko jego powołania do świętości znajdują się w tym miasteczku, gdzie otrzymał on pierwsze wykształcenie i formację.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
POWTÓRZONEGO PRAWA:

PAWŁAAPOSTOŁA DO RZYMIAN:

Pwt 4, 32-34.39-40

Rz 8, 14-17

Bóg jest jeden

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA: Mt 28, 16-20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
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

Jako chrześcijanie jesteśmy głosicielami posłanymi w imieniu Trójcy, czyli
wspólnoty osób tak bardzo w siebie zaangażowanych i tak bardzo sobie oddanych, że stanowią jednego Boga. Czynić
uczniami wszystkie narody i chrzcić je
w imię Boga trójjedynego oznacza zatem
tworzenie wspólnot, w których ludzie starają się kochać, przyjaźnić, tworzyć więzy między sobą na obraz i podobieństwo
tych, które łączą boskie Osoby. Im większy chrześcijanie włożą wysiłek w tworzenie pięknych relacji w swoich wspólnotach, rodzinach, między przyjaciółmi,

im bardziej będą się starać przekraczać swój
egoizm, zamknięcie, dbanie tylko o własny
interes, tak by łączyła ich wspólnota myśli,
pragnień i działań - tym większe będą mieli
szanse na przekazanie innym prawdy o Trójcy Świętej. Próby intelektualnego rozgryzienia tej tajemnicy są skazane na niepowodzenie. Nie ma zgrabnej formuły, która odpowiadałaby na pytanie, jak jeden Bóg
może być w trzech osobach. Nie istnieje
przykład, który by wszystko rozjaśnił. Tajemnicy Trójcy nie sposób wytłumaczyć, ale
można pokazać, jak się nią żyje.

Pociąg Papieski

Cena biletów dla grup minimum 10 osób
w jedną stronę 9,50 zł, a w dwie strony 16,00
zł. Dla osób indywidualnych w jedną stroną
11,50 zł, a w dwie strony 18,00 zł. Z Wadowic wyjeżdża o godz. 10.30, 14.30, 18.30 –
podróż do Łagiewnik trwa 1 godzinę.
Zapraszamy pielgrzymów do rozważenia
tej propozycji.

Połączenie kolejowe Krakowa z Wadowicami ma szczególne znaczenie dla osób
pragnących odwiedzić miejsca związane
z Papieżem Janem Pawłem II. Pozwala
także pielgrzymować do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach i Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Paweł Kozacki OP
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PKP Przewozy Regionalne

Podziękowanie za pomoc misyjną
W ostatnim czasie otrzymałem list, którrego fragment przedstawiam:
Czcigodny Księże Proboszczu,
serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi i wszystkim Parafianom za serdeczne przyjęcie, życzliwość i wielką ofiarność, której doświadczył nasz misjonarz ks. Marek Kowalski podczas animacji misyjnej w Parafii. Parafianie zakupili 28 kaset video o pracy naszych misjonarzy oraz składali ofiary na misje.
Łącznie suma ofiar wynosi 3.150 zł.
Z wyrazami szacunku
Ks. Stanisław Rafałko
Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego

Moje refleksje i spostrzeżenia
Chociaż nie jestem z parafii Ofiarowania NMP to jednak często pielgrzymuję
w Waszej wspólnocie parafialnej. Jestem
Wam bardzo wdzięczna za tą możliwość
w pielgrzymowaniu do miejsc szczególnego kultu religijnego i historycznego.
Wadowicka bazylika niezwykle mnie
przyciąga i zadziwia, spostrzegając jak
dużo dobra wykonujecie, dając szansę
wiernym w rozwoju duchowym i pogłębianiu wiary, poprzez działanie różnych
grup modlitewnych, pielgrzymowanie
i coraz to nowe pomysły na pobudzenie
i ożywienie wiary oraz rozwinięcie osobowości.
Parafia ta robi wszystko, aby pamięć
o umiłowanym Rodaku była wciąż żywa
i daje świadectwo swych starań i działań.
Nie sposób wymienić wszystkich wyjazdów pielgrzymkowych zarówno krajowych jak i zagranicznych a także starań Prałata Ks. Jakuba Gila wraz z duszpasterzami tej Parafii i świeckimi działaczami. Pielgrzymowanie to owocne dla
mnie rekolekcje w drodze.
Na szczególną uwagę zasługują wyjazdy do Częstochowy 16-go każdego m-ca

z Ks. Krzysztofem Główka, który jest naszym duchowym przewodnikiem. Wyjazdy
te były podczas trwania Pontyfikatu Jana
Pawła II i są nadal kontynuowane, aby u stóp
Jasnogórskiej Pani wymodlić potrzebne łaski,
a po śmierci rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, tak bardzo oczekiwaną.
Odbywają się również w m-cu lipcu piesze pielgrzymki do Częstochowy pod przewodnictwem ks. Jana Jarco.
Znaczącą rolę mają comiesięczne wyjazdy
do Łagiewnik z Prałatem Ks. Jakubem Gilem w tych samych intencjach modlitewnych, a także osobistych i wyjazdy grup
modlitewnych na adorację Najświętszego
Sakramentu do Mogiły w każdy pierwszy
piątek m-ca.
Niezapomnianym moim wspomnieniem
i przeżyciem był wspólny wyjazd z ks.
Krzysztofem i Ojcem Grzegorzem – karmelitą do Rzymu i odległych okolic w dniach
od 26.03-04.04.2006r. Wzruszający był
udział w historycznym wydarzeniu zbliźniaczenia dwóch miast wielkich postaci Jana
Pawła II i Św. Ojca Pio z San Giovanni Rotondo. 28.03.2006r. w naszej obecności pod-7-
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Czwartek 15 czerwca Boże Ciało
6.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 Śp. Józef Panek
Śp. Dorota Kopytyńska
9.00 Śp. Józefa Balon
10.30 Śp. Marek Wądolny - 3 r.śm.
13.15
19.00 Śp. Józefa Rajda

Intencje mszalne

Piątek 16 czerwca
6.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Śp. Anna Dębińska
7.30 Śp.MagdalenaiAntoniWacławscy iich synowie
8.00 Śp. Dorota Kopytyńska
Śp. Antonina, Andrzej, Józef Żurek
12.00 Śp. Rynald Żołna
18.00 Śp. Józefa Rajda
Śp. Wit Studnicki i syn Adam

Poniedziałek 12 czerwca
6.00 Benedykt
7.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.30 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon
8.00 Śp. Józefa Wicińska
12.00 Śp. Anna Dębińska
18.00 Śp. Józefa Rajda
Śp. Józef Panek
Wtorek 13 czerwca
6.00 Benedykt
7.00 Śp. Józefa Wicińska
7.30 Śp. Anna Dębińska
8.00 Śp. Julia i Antoni Ryłko
12.00 O zdrowie ibłog.Boże dla Mariiz okazjiimienin
18.00 Śp. Dorota Kopytyńska
Śp. Józefa Rajda

Sobota 17 czerwca
6.00 Śp. Maria Dominik
7.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.30 Dziękczynna za łaski, o zdrowie
i błog. Boże dla Teresy i Janusza
8.00 Śp. Eugeniusz Zając - 3 r. śm.
12.00 Śp. Eugeniusz Urbanek
18.00 Śp. Józefa Rajda
Śp. Józef Panek

Środa 14 czerwca
6.00 Benedykt
7.00 Śp. Józefa Rajda
7.30 Śp. Dorota Kopytyńska
8.00 Śp. Jan i Stefania Byrscy
Śp. Helena, Czesław, Józef
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Anna Dębińska
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach nowenny

Niedziela 18 czerwca
6.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.30 Śp. Stanisław Paleczny
Śp. Stanisław Kruk
9.00 Śp. Stanisława Gabor
10.30 Śp. Władysław, Stefania Dobisz
Śp. Jan, Paulina Komendera
12.00 O zdrowie ibłog. Boże dla Dominika w7 r.urodzin
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Józefa Rajda

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Juliana Nowowiejskiego, biskupa, Piotra Dańkowskiego, prezbitera i towarzyszy, męczenników, we wtorek – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, środę – wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika, w czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, w sobotę – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

X Niedziela zwykła 11 czerwca 2006
1. We wtorek 13 czerwca o godz. 17.00
odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed uroczystością Bożego Ciała. Obecność na próbie konieczna do wzięcia udziału w procesji.
2. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o żywą wiarę.
3. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bożym Ciałem. W tym dniu wszyscy wierzący biorą udział w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem. Rozpocznie się w kościele św. Piotra mszą św.
o godz. 10.00, a zakończy przy naszej bazylice.
4. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali

publiczne świadectwo żywej wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
W Boże Ciało w naszej bazylice będą Msze
Św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 13.15
i wieczorem o godz.19.00. Nie będzie Mszy
Św. o godz. 12.00.
5. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.
6. Do Częstochowy pielgrzymujemy
w piątek 16 czerwca o godz. 16.00, oraz
w sobotę 17 czerwca o godz. 6.00 rano.
Koszt przejazdu 25 zł. Spotkanie członków
Akcji Katolickiej jest w piątek o godz. 16.30.
7. W sobotę 17 czerwca o godz. 10.00
spotkanie czcicieli św. Ojca Pio.
ks. Jakub Gil - Proboszcz

Nie ma jak u Matki

Sentymentalna pobożność polska bardzo
podkreśla zadania Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia. Mariologia często
jawi się jako niezależna forma pobożności.
Ojciec Święty Jan Paweł II pochodzący
z Polski wysączył z mlekiem matki taką formę pobożności. Z biegiem lat ją rozbudował, podkreślając dwie drogi religijności:
Przez Maryję do Jezusa, ale także drugą
formułę: Przez Jezusa do Maryi. Uczuciowa pobożność polska jest inna niżeli intelektualna religijność niemiecka. Te postawy cechują papieży, których Opatrzność
Boża postawiła na naszej drodze.

Towarzyszyłem Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w pielgrzymce po naszej bazylice. Wielkie wrażenie wywarła postawa
Namiestnika Chrystusowego w kaplicy
świetokrzyskiej, w której znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej. Na tym miejscu nie przygotowaliśmy klęcznika, ani nie
rozłożyliśmy specjalnego dywanu. Sądziliśmy, że Ojciec Święty w drodze od chrzcielnicy schyli swą głowę przed Matką Bożą
i pójdzie dalej. Wiemy, że Papież to wielki
teolog, który swą wiarę zaczerpnął z głęboko wierzącej rodziny bawarskiej. Niemcy prezentują tryb religijności nacechowanej wyraźniejszą chrystologią. Chrystus w
centrum dziejów zbawienia. Jezus Chrystus
początkiem i końcem na drodze do Boga.

A jednak uformowany przez pobożność
niemiecką Benedykt XVI, stąpając w ostatniej pielgrzymce po śladach Jana Pawła II,
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W duchu tej pobożności pragnę przed
tym wizerunkiem dziękować Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i jak on prosić Matkę
Bożą, aby miała pieczę nad Kościołem, któremu z woli Boga przychodzi mi przewodzić. I was proszę, drodzy Bracia i Siostry, abyście towarzyszyli mi tą samą modlitwą, jaką wspieraliście waszego wielkiego Rodaka.”

odwiedzał miejsca, które Jego wielki Poprzednik bardzo kochał. Ślady Jana Pawła
II zaprowadziły Benedykta XVI do kaplicy
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tutaj
uklęknął na gołej posadzce i długo trwał na
modlitwie. Z miłością w oczach patrzył na
czułe oblicze Matki Bożej w pięknym obrazie Nieustającej Pomocy. Patrząc na gesty
obecnego Papieża zauważałem, że pomimo
80 lat jest fizycznie o wiele sprawniejszy
niżeli nasz Papież na ostatniej pielgrzymce
wadowickiej, którą przeżywał mając tyleż
samo lat.

Z radością obserwuję, jak również
w roku 2006 dużo młodych przychodzi
przed ten obraz, aby się modlić. Przybywają tutaj najczęściej przed szkołą. Mam
dla nich słowa uznania, że podtrzymują
u początku XXI wieku te tradycję, która
rozwinięta była w latach 30 ubiegłego wieku w Wadowicach. Smutkiem jednak mnie
napawa fakt, że wiele młodych omija kościół i idzie prosto do szkoły. Oni już nie
czują potrzeby podzielenia się swymi troskami z Bożą Matką. W nich już zaginęła
relacja zatroskanej matki i szukającego pociechy dziecka. Obchodzą się bez matki.
To mnie boli. Szukam na tę chorobę lekarstwa. Wiem, że ta piękna tradycja wadowicka musi być wciąż rozwijana. Trzeba
się nieustannie troszczyć o tożsamość
ucznia szkół wadowickich, która wyraża
się widocznym znakiem zgiętych kolan
przed obliczem Matki Bożej w naszej bazylice.

Konsekwencją rozmodlonej postawy Benedykta XVI w kaplicy świętokrzyskiej były
słowa, które wypowiedział w tym dniu na
rynku wadowickim do pielgrzymów: „Pozwólcie, że na koniec wspomnę jeszcze jeden rys wiary i duchowości Jana Pawła II,
związany z tym miejscem. On sam wielokrotnie wspominał o głębokim przywiązaniu mieszkańców Wadowic do tutejszego
wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy i o zwyczaju codziennej modlitwy ówczesnej młodzieży gimnazjalnej przed tym
obrazem. To wspomnienie pozwała poznać
źródło przekonania o wyjątkowym miejscu
Maryi w dziejach zbawienia i w dziejach
Kościoła, jakie żywił Jan Paweł II. Z tym
wiązało się też przekonanie o wyjątkowym
miejscu Matki Boga w jego życiu, które
wyraziło się w pełnym oddania Totus Tuus.
Pozostał wierny temu zawierzeniu aż do
ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania.

Matko Boża wadowicka – spiesz na pomoc tym, którzy regularnie Ciebie odwiedzają. Wypraszaj u Swego Syna łaskę niepokoju u tych, którzy od Ciebie stronią.
Niech czują potrzebę przychodzenia do
Ciebie, jako dobre dzieci do swej kochającej Matki. Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy módl się za nami. Módl się za nami
teraz. W roku 2006.
Ks. Proboszcz
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Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 04.06 2006 odbyło się kolejne spotkanie DRP, której przewodniczył
ksiądz Prałat Jakub Gil. W spotkaniu
uczestniczyło trzech księży – ks. Artur,
ks. Janusz, ks. Krzysztof oraz 25 członków Rady. Spotkanie rozpoczęliśmy
wspólną modlitwą, a następnie przewodniczący DRP Bogdan Pamuła przedstawił
tematy spotkania:

w dziejach zbawienia i Kościoła. To wyjątkowe miejsce dla Matki Boga znalazło się
w życiu Jana Pawła II. Naśladując Ją idziemy właśnie droga do Chrystusa.
Benedykt XVI był zaskoczony gorącym
przyjęciem w naszym mieście. Wadowice
były sprawdzianem radości . Gdy zobaczył
radość ludzi , a także przedstawicieli swojego rodzinnego miasta był bardzo ucieszony.

1. Refleksje ks. Artura na temat pielgrzymki Benedykta XVI do Polski pod
hasłem „Trwajcie mocni w wierze”.

Ad 2. Członkowie Rady dzielili się refleksjami i przeżyciami ze spotkania z Papieżem:
„co najbardziej przemówiło do nas w osobie i słowach Papieża” , jak wykorzystać
w naszej pracy DRP to co daje nam Ojciec
Św., co może nam podpowiedzieć w naszej
pracy.

2. Wspólne dzielenie się refleksjami
z pielgrzymki w Wadowicach.
3. Pomysły i propozycje na wakacje dla
dzieci.

Ad 3. Propozycje i pomysły na wakacje
tzw. „wesołe czwartki” zostaną przedstawione przez sekcję do spraw wychowania
dzieci i młodzieży na najbliższym spotkaniu
czwartkowym grupy.

4. Wolne wnioski.
Ad. 1 Ksiądz Artur przypomniał nam słowa Papieża Benedykta XVI w czasie pielgrzymki. Ważne jest, aby wsłuchać się
w głos Papieża, który przybywając do Wadowic kierował się słowami poety niemieckiego J. W. von Goethego „kto chce
zrozumieć poetę powinien udać się do Jego
kraju”. Aby zrozumieć życie i posługę Jana
Pawła II nie mógł nie przybyć do jego rodzinnego miasta, gdzie „wszystko się zaczęło”, gdzie budziła się i dojrzewała jego
wiara, aby razem z nami modlić się o rychłe wyniesienie Naszego Wielkiego Rodaka do chwały ołtarzy. Benedykt XVI
„nie wędruje po świecie, ale staje się świadkiem osoby Jana Pawła II – macie świadka wiary i musicie to wykorzystać w codziennym życiu Ojciec Św. bezpośrednio
nawiązuje do człowieka. Maryja nasza Królowa Polski to ta , która prowadzi nas do
Chrystusa. Zajmuje wyjątkowe miejsce

Ad 4. Zastanawialiśmy się, czy zmienić
coś w spotkaniach wieczoru wigilijnego
Zesłania Ducha Świętego, który jest wieczorem spotkań wszystkich grup parafialnych
przy naszej parafii.
Ksiądz Prałat podjął temat, w jaki sposób
miasto nasze czynić miastem papieskim.
Padły propozycje , aby :
· Pomysł przewiązki między Domem Papieża Jana Pawła II, a bazyliką;
· Koncepcja muzeum papieskiego w Wadowicach na wzór muzeum Powstania Warszawskiego
· Realizacja pomnika Ojca Świętego Jana
Pawła II przed bazyliką
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