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W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę maja, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosławień-

stwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodzi-
ców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Żaneta Seremak
Oliwier Janecki
Aleksandra Trzmielowska

Szymon Kołodziejczyk
Anna Paździora
Dawid Markowski

Przypatrzmy się
powołaniu naszemu

Dałem wam przykład miłości na kolanach

„Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi,
Tej ziemi!”

Kochany Ojcze Święty,

miej  w opiece naszą Ojczy-

znę, oraz nasze rodziny.

Spraw, aby królowały w nich

wiara, nadzieja i miłość, gdyż

„Pan Bóg dlatego stworzył

człowieka, żeby kochał”.

Elżbieta, Robert, Jan
Bartosz, Tomasz Graca

Henryk Graca
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA:

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 14, 21-27

EWANGELIA:  J 13, 31-33a.34-35

Ap 21, 1-5a

 Oto słowo Pańskie.

Bóg działa przez ludzi
Bóg otrze wszelką łzę

Przykazanie nowe

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: .
„Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został

w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powie-

działem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie
nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali”.

W chwili pożegnania z uczniami Pan Jezus zostawia im swój testament - nowe przy-
kazanie miłości. Wzajemna miłość, na wzór miłości, która jednoczy Ojca z Synem, ma
stać się naczelną regułą ich życia. Po wypełnianiu tego przykazania poganie rozpozna-
wali uczniów Chrystusa i przyjmowali wiarę. Czy wzajemna miłość wierzących w Chry-
stusa może być znakiem rozpoznawczym dla ludzi żyjących w XXI wieku?

Świadkowie Chrystusowej miłości
Chciałbym teraz wskazać trzy dziedziny

codziennego życia, w których powinniście
w sposób szczególny ukazywać miłość
Bożą. Pierwszą z nich jest Kościół, nasza
duchowa rodzina, złożona z wszystkich
uczniów Chrystusa. Pamiętając o Jego sło-
wach: «Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajem-
nie miłowali» (J 13, 35), z entuzjazmem
i miłością uczestniczcie w działalności pa-

Benedykt XVI

rafii, wspólnot, ruchów kościelnych oraz
grup młodzieżowych, do których należy-
cie. Starajcie się gorliwie o dobro drugiego
człowieka, wiernie wypełniajcie przyjęte
zobowiązania. Nie wahajcie się rezygnować
z radością z niektórych waszych rozrywek,
akceptujcie wielkodusznie konieczne ofia-
ry, dawajcie świadectwo waszej wiernej
miłości do Jezusa, głosząc Jego Ewangelię
zwłaszcza wśród waszych rówieśników.

Bierzmowanie sakramentem umocnienia
19 kwietnia ks. bp Tadeusz Pieronek

udzielił bierzmowania 158 uczniom III klas
gimnazjum. Tę liczną gromadę młodych
Księża Współpracownicy starali się jak
najlepiej przygotować. Przygotowanie to
było tak od strony katechez w salkach
przyparafialnych , jak i przynaglania mło-
dych do comiesięcznej spowiedzi i komu-
nii św., a także obecności na mszy św.
o godz. 9.00 w każdą niedzielę. W tej
wspólnocie ks. Janusz Żmuda 38, ks.
Maciej Ścibor przygotował 34, ks. Marek Ks. Proboszcz

Poznański 32, ks. Krzysztof Główka 29,
ks. Mieszko Pabiś 24.

Wyrażam Księżom Współpracownikom
wdzięczność za przygotowanie młodzieży do
bierzmowania. Mam również duże uznanie
dla tych rodziców, którzy podjęli trud współ-
pracy z katechetami. Młodzieży, która przy-
jęła sakrament bierzmowania gratuluję pięk-
nej postawy podczas przygotowania i mo-
dlę się, by Duch św. którego przyjęli, umac-
niał w nich miłość wiarę i nadzieje.

Jakub Gil
34 - 100 Wadowice
Plac Jana Pawła II l
Poland

Drogi Księże Infułacie,
Szczęśliwie wróciłem do Stanów i pragnę serdecznie podziękować za za-

proszenie mnie do wygłoszenia Rekolekcji Wielkopostnych.
Był to dla mnie wielki zaszczyt głosić rekolekcje w miejscu, gdzie urodził

się i był chrzczony Sługa Boży Jan Paweł II. „To w tym mieście wszystko
się zaczęło...” Dzięki Papieżowi parafia, której przewodzi Ksiądz Infułat
jest jedną z najbardziej odwiedzanych na całym świecie, bo ludzie chcą
zaczerpnąć coś dla siebie z ducha Jana Pawła. Niech Zmartwychwstały
Pan błogosławi Ks. Infułatowi w duszpasterskim trudzie i kierowaniu Ba-
zyliką Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Ojciec św. otaczał wielką troską i miłością Polonię na całym świecie
i dlatego tym bardziej jestem wdzięczny, że jako kapłan pracujący wśród
Polonii, głosząc te rekolekcje, mogłem niejako spłacić i wyrazić dług
wdzięczności za to wszystko co czynił Jan Paweł II dla Polaków mieszka-
jących poza granicami Ojczyzny.

Zapewniam o modlitewnej pamięci, w którą włączam także Księży Wika-
riuszów, Księży Seniorów, Siostry Zakonne i wszystkich Parafian

Oddany w Chrystusie Panu,
/-/ ks. Andrzej Maślejak, S.Ch.

Prowincjał Księży Chrystusowców
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Poniedziałek  7 maja
   6.00 Śp. Janina Bechta
   7.00 Śp. Stanisława Byrska
   7.30 Śp. Maria Ordyńska
   8.00 Śp. Józef Czuba
 12.00 Śp. Maria  Ziaja oraz o zdrowie i bł. Boże dla

księży pracujących w parafii
 18.00 Śp. Józefa, Julian, Ryszard Frączek

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
Stanisławy w 70 r. urodzin

Wtorek 8 maja
    6.00 Śp. Janina Dolna
    7.00 W intencji kapłanów o potrzebne łaski
    7.30 Śp. Janina Bechta
    8.00 Śp. Józef Czuba
  12.00 Śp. Stanisława Byrska
 18.00 Śp. Stanisława, Stanisław Piecek

Środa 9 maja
    6.00 Śp. Michał, Leopold, Rozalia Nicieja
    7.00 Śp. Paweł Kurek
    7.30 Śp. Stanisława Byrska
    8.00 Śp. Janina Bechta i Alojzy
  12.00 Śp. Józef Czuba
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  11 maja
    6.00 Śp. Józef, Jadwiga Krawczyk, Józef

syn, Marian Ludwikowski
    7.00 Śp. Paweł Kurek
    7.30 Śp. Janina Dolna

Śp. Kornelia Warmuz
    8.00 Śp. Maria Ordyńska
  12.00 Śp. Józef Czuba
  18.00 Śp. Janina Bechta

Śp. Stanisława Byrska

Sobota 12 maja
    6.00 Śp. Stanisława Byrska
    7.00 Śp. Paweł Kurek
    7.30 Śp. Józef Nikliborc, ż. Władysława
    8.00 O opiekę NMP dla Tomasza
  12.00 Śp. Julian Frączek, Józef i Izabela Cienkusz
  18.00 Śp. Janina Bechta

Śp. Józef Czuba

Niedziela 13 maja
  6.00 Śp. Paweł Kurek
  7.30 Śp. Janina Bechta

Śp. Józef Czuba
   9.00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
 10.30 Śp. Julian, Artur, Marta
 12.00 Śp. Tadeusz Pająk, Zofia i Jakub, Mieczysław Dubel
 13.15 Roczki
 19.00 Śp. Jan Meus

Czwartek  10 maja
    6.00 Śp. Michalina, Czesława, Honorata Malinowscy
    7.00 Śp. Paweł Kruk
    7.30 Śp. Janina Dolna
    8.00 Śp. Stanisława Byrska

Śp. Kornelia Warmuz
  12.00 Śp. Józef Czuba
  18.00 Śp. Janina Bechta

Śp. Stanisław Hardek

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy
mszą św. o godz. 15.00 w kaplicy domu
parafialnego przygotowanie narzeczonych
do małżeństwa.

2. W środę na nowennie do MB Nieusta-
jącej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modli-
my się za dzieci pierwszokomunijne oraz
ich rodziny.

3. W piątek o godz. 17.00 jest spowiedź
dla dzieci klas trzecich oraz ich rodzin, które
w przyszłą niedzielą o godz. 12.00 przeży-
wają rocznicę I Komunii Świętej.

4. W niedzielę 13 maja, w 26. rocznicę
cudownego ocalenia Jana Pawła II, gro-
madzimy się pod domem papieskim o godz.
21.30. Zapraszamy. W kościele św. Piotra
o godz. 18.30. rozpoczynają się nabożeń-
stwa fatimskie  Zachęcamy do udziału.

5. W przyszłą niedzielę w Krakowie jest
procesja z Wawelu na Skałkę. W naszym
kościele kazania maryjnie będzie głosił

o. Krystian – franciszkanin. Na mszy św.
o godz. 10.30 będzie wprowadzenie reli-
kwii św. Maksymiliana do naszej bazyliki.

6. W piątek 18 maja będzie zjazd szkół
noszących imię Jana Pawła II. Uroczysta,
koncelebrowana Msza Św. pod przewod-
nictwem ks. kardynała Stanisława Dziwi-
sza będzie na rynku o godz. 15.00. Zapra-
szamy 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 19 maja.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
udziału w tej szczególnej modlitwie za Ojca
Świętego.

Jubilaci
Już od kilku lat zbierają się w Urzędzie

Miasta, a następnie w kościele na mszy św.
małżonkowie, którzy obchodzą złoty jubi-
leusz pożycia małżeńskiego. W urządzenie
tego jubileuszu wkłada duży wysiłek Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pan Ta-
deusz Bagiński. Wyszukuje wszystkich,
którzy w danym roku obchodzą pięćdzie-
sięciolecie małżeństwa. Przesyła listę pra-
wie pięćdziesięciu par do Sekretariatu Pre-
zydenta Rzeczpospolitej, prosząc o przy-
znanie specjalnego medalu prezydenckiego
wraz z odpowiednią dokumentacją. Prosi
również Wojewodę Krakowskiego i Panią

Burmistrz Gminy o listy gratulacyjne dla
małżonków. Gdy wszystkie dokumenty
skompletuje, wyznacza określony dzień,
zapraszając Jubilatów na określoną  godzi-
nę do Urzędu Miasta, a także uzgadnia ze
mną w tym dniu mszę św. w ich intencji.
W sali posiedzeń Rady w Urzędzie Miasta,
w bardzo pięknej oprawie słowno-muzycz-
nej, przy ciastku wręcza Pani Burmistrz
zainteresowanym odznaczenia.

Uczestnicząc w tej ceremonii odbierania
medali, a także odprawiając dla nich mszę
św. – widzę, jak wielkie ma to dla nich zna-
czenie. Podczas mszy św. przedstawiam,

8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski i Ar-
chidiecezji Krakowskiej, w sobotę – wspo-
mnienie świętych męczenników Nereusza
i Achillesa.

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

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

Śp.Helena Węgierczyk, ur. 1919 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Stanisław Malczyk, ur. 1940 r., zam. Os. XX-lecia

Pogrzeb

(ciąg dalszy na str. 4)
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ks. Proboszcz

jak wielkim Bożym darem jest doczekanie
dnia jubileuszu. Zawsze jubileusz łączy się
z radością i wdzięcznością. Tyle lat Bóg dał
przeżyć w małżeństwie i rodzinie. Jest za
co Trójcy Świętej dziękować. Równocze-
śnie wyrażam w przemówieniu wdzięcz-
ność dla małżonków, za współpracę z łaską
powołania do małżeństwa. Gdyby nie było
ofiarnej miłości tych ludzi, to pewno sko-
rzystaliby z różnych okazji i dawnoby się
rozeszli. Na zakończenie mszy św. zapra-
szam czcigodnych Jubilatów do ołtarza
i proszę ich, aby uścisnęli swoje dłonie –
jest to wymowny znak wzajemnej wdzięcz-
ności. Jednocześnie moją kapłańską dłonią
ściskam ich ręce, gratulując im wytrwało-
ści i dziękując, że mieli odwagę i siłę iść
z sobą ramię w ramię, serce w serce i ręka
w rękę przez 50 lat życia. Często w ich
oczach pojawiają się wtedy łzy. Pewno
przebiegają przez ich głowy, jak kadr fil-
mu, poszczególne lata ich życia. Te bardzo
radosne. Niejednokrotnie i bolesne.

Patrząc na leciwych małżonków myślę,
że niektórzy z nich musieli włożyć wiele
trudu, aby obronić przed rozpadem swe
małżeństwo. Trzeba było niejednokrotnie
podejmować wewnętrzną walkę nazna-
czoną klęskami, ale i zwycięstwami. Z roz-
rzewnieniem patrzę na ich siwe głowy
i myślę o nich: to zwycięzcy!

Gdy tak dumam o Jubilatach, o ich zma-
ganiach, przychodzi mi do głowy, często
w ostatnich tygodniach dyskutowany pro-
blem kombatantów. Podkreśla się, że kom-
batant to ten, który walczył o polską wolną
Ojczyznę. Dyskutuje się, czy można tym

pięknym słowem obdarzyć człowieka, któ-
ry walczył ramię w ramię z tymi, którzy
wyzwalając naszą Ojczyznę spod jarzma
hitlerowskiego, nieśli nowe zniewolenie?
Czy ma prawo do tytułu kombatanta ten,
który utwierdzał po ostatniej wojnie wła-
dzę narzuconą przez wschodnich wyzwo-
licieli. Również dyskutuje się o tzw. Dą-
browszczakach walczących o utrzymanie
komuny w Hiszpanii – czy oni mogą być
wliczeni w poczet kombatantów?

Dyskusjom tym nie ma końca, gdyż
w ostatnich tygodniach najwyższe polskie
władze chcą wstrzymać określone mate-
rialne korzyści płynące z tego tytułu.

Rozważając problem dawnych bojowni-
ków o wolność naszej Ojczyzny, wciąż
myślę, jak bardzo wiele kosztowało Jubila-
tów utrzymanie trwałego małżeństwa i pięk-
na rodziny. Przecież na tych wartościach
najbardziej buduje się wolną Ojczyznę. Czy
nie nadszedł czas, gdy tak bardzo podkre-
śla się ochronę i szacunek dla życia od po-
częcia, aż do naturalnej śmierci, ażeby tym,
którzy ukończyli 50 rok pożycia małżeń-
skiego dać nie tylko medale, dyplomy, pa-
miątki, ale także wymierny zasiłek finan-
sowy. Jeśli kombatanci walczący o wol-
ność Ojczyzny mają prawo do wzmocnio-
nej emerytury, to pewno i ci, którzy do-
trwali na trudnych stanowiskach męża,
żony i obronili małżeństwo – pewno i im
przysługuje dodatek do emerytury.

Te myśli może nie w pełni uczesane, de-
dykuję tym, którzy organizują uroczystości.
Wyrażam im wielkie uznanie, bo widzę, jak
duży wysiłek wkładają w tę imprezę. Prze-
kazuję te przemyślenia z gratulacjami, przede
wszystkim samym Jubilatom.

Muzeum w domu Papieża
Dom, w którym urodził się Benedykt

XVI, został otwarty jako muzeum 15
kwietnia w Marktl am Inn, w przeddzień
80. rocznicy urodzin Papieża. Joseph Rat-
zinger spędził w tym domu dwa pierwsze
lata swego życia. Dziewięciopokojowy
budynek, o powierzchni mieszkalnej po-
nad 300 m kwadratowych, został kupio-
ny od dotychczasowej właścicielki za 3,5
mln euro przez fundację, w której repre-
zentowane są m.in. diecezje bawarskie
oraz rząd Bawarii. Gość Niedzielny 16/2007

W pochodzącym z połowy XVIII w. bu-
dynku znajduje się wystawa, składająca się
z dwóch części. Pierwsza, na parterze, do-
tyczyć będzie biografii Papieża, zaś druga,
na piętrze - jego teologii. Także na piętrze,
w pokoju, w którym 16 kwietnia 1927 r.
przyszedł na świat Joseph Ratzinger, moż-
na zobaczyć jego metrykę i świadectwo
chrztu. Wśród innych rzeczy osobistych jest
krzyż, który kard. Ratzinger nosił na pier-
siach jako arcybiskup Monachium i Fry-
zyngi. W domu-muzeum można także obej-
rzeć trwający 50 minut film o życiu przy-
szłego papieża.

Propozycje z tej, czy nie z tej ziemi?
Pielgrzymka Jana Pawła II do Wadowic z 16 czerwca 1999 roku zainspirowała mnie do

próby zrealizowania architektonicznej przewieszki łączącej dom z kościołem. Dzięki ofiarno-
ści Pana Krauzego, który w zeszłym roku wykupił papieski dom od żydowskiej rodziny
Bałamutów i przekazał jako dar ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi – z powrotem
dawne myśli powróciły do głowy.

Przekazałem je w ostatnich tygodniach listem J.E. ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwi-
szowi. Oto jego treść

Eminencjo! Księże Kardynale.
W związku z remontem domu papieskiego w Wadowicach pragnę zasugerować pewną

propozycję związaną z Sługą Bożym Janem Pawłem II, a wypływającą z Jego kazania
wygłoszonego na rynku wadowickim 16 czerwca 1999 r. Mówił wtedy Sługa Boży w
podobnych słowach: „Wspaniałym jest wybudowany dzisiaj ołtarz w kształcie prze-
wiązki pomiędzy domem, a kościołem. Te dwa miejsca trzeba wciąż łączyć”.

Kierując się tą myślą chciałbym zainspirować tych, którzy będą przeprowadzali re-
monty, aby zechcieli zaprojektować formę przewiązki między kościołem, a domem.
Mogłaby to być wileńska Ostra Brama w Wadowicach.

Chodzi mi po głowie, że do Wadowic przychodzi coraz więcej pielgrzymów. Powinni
mieć do zwiedzania wiele obiektów związanych z Janem Pawłem II. Właśnie ta prze-
wiązka mogłaby być tak zaprojektowana, żeby wzbogacając architekturę domu, ko-
ścioła i ulicy, ubogaciła piękno Jana Pawła II. Dała nową możliwość do zwiedzania,
a może także do odprawiania nabożeństw przy wielkiej liczbie ludzi.

Pisząc te refleksje, spodziewam się, że czytający może wzbogaci je swoimi pomysła-
mi. Wciąż, aż do znudzenia przypominam, że przyjdzie kiedyś czas, iż Wadowice zwrócą
się do Księdza Kardynała z prośbą o relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z wyrazami najgłębszej czci
Ks. Jakub Gil – Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)


