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Dziękujemy Pani Jolancie Drabczyk za bardzo pomysłową dekorację na dzień
I Komunii św. Dekoracja ta była podziwiana przez wielu pielgrzymów, którzy
w dniach majowych nawiedzali naszą bazylikę. Stała się ona natchnieniem dla wielu
księży, aby podobne wykonać w swoich parafiach.

Z apraszamy na 9-dniową pielgrzymkę do Rzymu i sanktuariów Włoch.
Wyjazd 19 czerwca 2009r. Zapisy w kancelarii parafialnej. Tel. kom. 888 123 000
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Ojcze Święty
Byłeś dla nas najlepszym Nauczycielem, Przyjacielem, wielkim niedoścignionym autorytetem moralnym.
Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci, o czym mówią skierowane do Ciebie słowa poety
Czesława Miłosza: „Twój portret w naszym domu, co dzień nam przypomina, co może jeden
człowiek i jak działa świętość”.
Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wszystko, co czyni w sprawie beatyfikacji
swego Wielkiego Poprzednika.
K. H. J. M. Ł. A. Pułka

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

1 J 4, 7-10

Powołanie pogan do Kościoła

Bóg jest miłością

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy

EWANGELIA: J 15, 9-17

od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali”. Oto słowo Pańskie

Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja
w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości

(ciąg dalszy ze str.5)

„(…) wkładając korony na skronie Maryi w Jej wizerunku, pragniemy na nowo
przyjąć i wyznać tę niezgłębioną prawdę, że Dziewica z Nazaretu jest Matką
Boga i człowieka, każdego człowieka, że
jest Matką naszą”. Byliśmy również przy
grobie Sługi Bożego ks. Michała Rapacza, kapłana i męczennika, który był tutaj proboszczem w latach 1937 – 1946.
Czwartym miejscem, które odwiedziliśmy, była Alwernia. Barokowy klasztor
i kościół bernardynów wznosi się na zalesionym wzgórzu nad Alwernią. Miasteczko powstało jako przyklasztorna osada ob-

Chrzest Św.

łożenia umiłowanej osoby jako pieczęci
na swoim sercu, aby nie było żadnej wątpliwości, do kogo to serce należy.
Jeśli człowiek jest w stanie ofiarować
drugiemu człowiekowi tak piękną miłość
i dać mu tyle szczęścia, to jakże wielki
musi być dar Boga i jak wielka musi być
miłość, którą On, będąc samą Miłością,
ofiarowuje człowiekowi. Z największą
troską i czułością wypisuje On na swoim
boskim Sercu każdego z nas. Jesteśmy
przez Niego umiłowani miłością, która nie
ma braków ani słabości.
Ks. Stanisław Szczepaniec
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Maria Zadora

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

Kamila Wacławska, córka Łukasza i Marzeny
Agata Żelasko, córka Janusza i Grażyny
Dominik Kołaczyk, syn Łukasza i Barbary
Laura Kozioł, córka Grzegorza i Małgorzaty
Martyna Iwaszko, córka Jana i Elżbiety
Kuba Hanusiak, syn Mirosława i Renaty
Miłosz Stańczyk, syn Michała i Anety
Tymoteusz Sordyl, syn Remigiusza i Katarzyny

Bóg jest miłością
Jaki to dar i w jaki sposób ubogaca on
dziś nasze życie? Najgłębsza tajemnica
tego daru kryje się w słowie „miłość”.
Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami prosi
swego oblubieńca: „Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu” (PnP 8,6). Pragnie
czegoś więcej niż pamięci o niej, dobrego słowa czy zwykłej życzliwości. Chce,
aby Oblubieniec wprowadził ją do swego serca, aby mogła w nim zamieszkać
na stałe, aby serce Oblubieńca biło dla
niej. Wiemy, że ludzkie serce jest w stanie zaspokoić takie pragnienie. Człowiek
ma zdolność miłowania innych aż do po-

sługująca pielgrzymów nawiedzających słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego
„Ecce Homo”. Kaplica, gdzie w marmurowym ołtarzu jest umieszczony cudowny
obraz, jest najważniejszym miejscem
w świątyni. Pielgrzymi przybywają tu, by
patrząc w wyrazistą twarz umęczonego
Chrystusa, modlić się słowami: „Jezu Miłosierny! Jezu Alwernijski”. Świątynia jest
cennym zabytkiem sztuki polskiej XVII
wieku. Barokowy wystrój, epitafia fundatorów świetnie oddaje sarmacką religijność
i kulturę. Większość z nas w tych miejscach
była po raz pierwszy, wszyscy byli zadowoleni z pielgrzymki.

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. Stanisław Karelus, ur. 1924r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Śp. Janina Kwaśna, ur. 1933r., zam. ul. Pułaskiego
Śp. Janina Kajdas, ur. 1926r., zam. Pl. Kościuszki
Śp. Maria Gliwa, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika, w środę – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, w czwartek - wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, w piątek – wspomnienie św. Rity
z Cesia, zakonnicy.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 18 maja
6.00
7.00 O zdrowie i błog. Boże dla ks.
Bogusława w r. święceń kapłańskich
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Zofia Tatar
Sp. Helena Smolec
12.00 Msza św. w intencji Jana Pawła II
odprawia JE ks. bp. Antoni Długosz
18.00 Msza św. w intencji Jana Pawła II
odprawia JEm ks.kard. Stanisław Dziwisz
Wtorek 19 maja
6.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
7.00 Śp. Piotr Chmura - 4 r. śm.
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Obłog.BożedlarodzinyJantasówiopiekęśw.Rodziny
12.00 Śp. Zofia Tatar
18.00 Obłog. Boże dla córki Barbary w50 r. urodzin
Śp. Irena Ficek
Środa 20 maja
6.00 Śp. Genowefa Bobak
7.00 Śp. Zdzisław Brusik
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Anna, Józef Karpała
Śp. Jan, Wiktoria Radwan oraz
o zdrowie dla rodziny Karpałów
12.00 Śp. Irena Filek
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie i błog.Boże dla Leny i Wiktorii
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Zofia Tatar
Śp. Jan Migdałek
Śp. Kazimierz Ramuciński
Śp. Helena Mizgała
Śp. Stanisław Karelus
Śp. Mieczysław Piwowarczyk

Czwartek 21 maja
6.00 Śp. Irena Filek
7.00 Śp. Janina Kwaśny
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Jadwiga Żukowska
12.00 Śp. Zofia Tatar
18.00 Śp. Werner Weiland
Śp. Michał Nowak
Piątek 22 maja
6.00 Śp. Zofia Tatar
O zdrowie i błog. Boże dla Aleksandra
w dniu urodzin
7.00 Śp. Irena Filek
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Julia i Antoni Ryłko
12.00 Dziękczynno błagalna w intencji
Łukasza Laskowskiego za otrzymane
łaski za pośrednictwem Jana Pawła II
18.00 Śp. Helena i Franciszek
Śp. Helena Mizgała
Sobota 23 maja
6.00 Śp. Zofia Tatar
7.00 Śp. Stanisława Ornawka - 1 r. śm.
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Maria Węglarz - 10 r. śm.
12.00 Śp. Piotr, Józef, Teresa, Barbara oraz
zmarłych profesorów i wychowawców
18.00 Śp. Michalina i Antoni Slopińscy - r. śm.
i zmarli z rodziny
Sp. Jan Morawiec - 6 r. sm.
Niedziela 24 maja
6.00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg
operacji dla Lucyny
7.30 Śp. Maria Olech
Śp. Irena Skrzypczak - 12 r. śm.
9.00 Śp. Franciszka Lempart
10.30 W 40 r. święceń kapłańskich ks. Stefana Zająca
12.00 Śp. Dziękczynno błagalna o zdrowie dla
Heleny w dniu imienin
13.15 Śp. Irena Filek
19.00 Śp. Joanna i Michał
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6. Niedziela Wielkanocna - 17 maja 2009r.
1. Wszyscy, którzy są przekonani, że nasz
Wielki Rodak Jan Paweł II zasługuje na
wyniesienie na ołtarze, proszeni są, aby
wpisali się do księgi pamiątkowej, która
dzisiaj wyłożona jest przed bazyliką. Prosimy naszych parafian, aby jak najgodniej
przeżywali dzień Papieski w swojej rodzinie.
2. Dziś Panie z Zespołu Charytatywnego zbierają przy kościele ofiary na pomoc
dla rodzin biednych naszej parafii. Bóg
zapłać za złożone ofiary.
3. Jutro obchodzimy 89. urodziny Jana
Pawła II Wielkiego. Z tej okazji do Wadowic przybywają uczniowie szkół noszących
imię Wielkiego Papieża. O godz. 12.00
mszy św. na rynku przewodniczy
ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy. Dla
orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych,
które również na ten dzień przyjeżdżają do
Wadowic, mszę św. o godz. 18.00 odprawi
ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące.
5. Wadowicka Biblioteka Publiczna zaprasza we wtorek na godz. 10.00 na konferencję poświęconą pamięci Wielkiego
Jana Pawła II. Tematem spotkań jest: „Wojtyła – musicie być mocni”.
6. We wtorek zapraszamy członków Parafialnej Akcji Katolickiej na spotkanie
o godz. 16.30.

Wadowickie „Subito Santo”
W Wadowicach Ojciec Święty przeżył
dzieciństwo i młodość. W sumie 18 lat. Jak
chyba żaden z dotychczasowych papieży,
często w wypowiedziach wracał do rodzinnego domu, jakim były dla Niego Wadowice. Mieszkańcy ziemi wadowickiej są -3-

7. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie
Rycerstwa Niepokalanej.
8. W sobotę zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Wadowic do Kalwarii. Wyjście
spod Bazyliki o godz. 6.30. W tym dniu
na godz. 9.00 zapraszamy szkołę modlitwy Jana Pawła II – Totus Tuus. Na godz.
10.00 wyjątkowo zapraszamy grupę modlitw św. o. Pio.
9. W przyszłą niedzielę jest Wniebowstąpienie Pańskie.
10. We wtorek 26 maja pielgrzymujemy do Starego Sącza. Wyjazd godzina
7.00. Przejazd 30 zł. Do kościoła Jubileuszowego do Zakopanego - Olczy pojedziemy w piątek 29 maja. Wyjazd o godzinie 7.00. Koszt 30 zł.
11. W sobotę 30 maja nasz diakon
Piotr Kuglin przyjmuje w katedrze wawelskiej Sakrament Kapłaństwa. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 31 maja
w naszej bazylice o godz. 12.00 nowowyświęcony nasz parafianin odprawi
mszę św. Tę ważną sprawę powierzamy
modlitwom naszych parafian.
12. W sobotę 6 czerwca zapraszamy na
dzień skupienia członków Rady Duszpasterskiej oraz Akcji Katolickiej do ośrodka
Caritas w Zakrzowie. Rozpoczęcie o godz.
9.30. Chętnych do przeżycia tego dnia, prosimy o zapisywanie się w zakrystii.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

przynagleni do żarliwej modlitwy o rychłe
wyniesienie swego Wielkiego Rodaka na
ołtarze. Samorząd naszego miasta, z Panią
Burmistrz, w zeszłym roku podjęli uchwałę, aby rok 2009 był przeżywany jako Rok
Papieski.
(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str.3)

duje się Groń Jana Pawła II. W tym roku
w niektóre święta tłumy turystów uczestniczą w tamtejszej polowej mszy św.
W centralnej parafii wadowickiej podjęliśmy duszpasterską akcję pod nazwą: „Jan
Paweł II Wielki nawiedza rodziny”. Przed
tym wydarzeniem, poprzez kazania, a także specjalne foldery i książki, przygotowaliśmy rodziny do przeżycia domowego nabożeństwa. Każda wadowicka rodzina ma
możliwość, dzięki temu nabożeństwu, pogłębić swoje relacje z Ojcem Świętym Janem Pawłem II Wielkim.
Centralna uroczystość będzie w niedzielę 14 czerwca 2009 roku. Na wszystkich
mszach św. w Bazylice, ks. prałat Sławomir Oder podzieli się swym doświadczeniem na temat prac związanych z wyniesieniem Jana Pawła II na ołtarze. W tym
dniu po południu na specjalnym spotkaniu
w Urzędzie Miasta z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami miast ks. prałat Oder
przekaże wiedzę na powyższy temat. Niedzielę tę zwieńczy msza św. koncelebrowana przez kapłanów ziemi wadowickiej
wraz z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem
o godz. 18.00.
Mieszkańcy ziemi wadowickiej pokornie
proszą i z wielką ufnością oczekują przedziwnych Bożych znaków.

Dwie parafie wadowickie, wraz
z oo. Karmelitami na Górce, mobilizują
parafian do jeszcze większej zażyłości z Papieżem, który z tej ziemi wyszedł. Czynią
to między innymi przez nabożeństwa fatimskie, a także każdego drugiego dnia
miesiąca zbierają się wierni na specjalnych
modlitwach. W Wadowicach bardzo uroczyście obchodzone są: dzień urodzin,
wyboru, oraz śmierci Jana Pawła II. Ojcowie Karmelici w tym roku w wielkiej nowennie przed uroczystością św. Józefa podjęli temat: „Życie wewnętrzne Jana Pawła
II”. Wspólna Droga Krzyżowa w Wielkim
Poście, a także procesja Bożego Ciała są
poświęcone temu tematowi.
Samorząd Miasta wraz z parafiami wadowickimi zbiera przed świątyniami podpisy
pod petycją skierowaną do papieża Benedykta
XVI o niezłomnym przekonaniu, że nasz
Wielki Rodak jest Święty i tylko trzeba autorytetu Kościoła, by ten fakt ogłosił. Każdy
składający podpis otrzymuje specjalny obrazek z podobizną Ojca Świętego Jana Pawła
II oraz modlitwą o wyniesienie Go na ołtarze. Z podpisów tych powstanie księga, którą
w tym roku chcemy przedstawić Widzialnej
Głowie Kościoła.
Dużą rolę w tych modlitwach odgrywa
pobliska góra Leskowiec, na której znaj-

Ks. Jakub Gil - Proboszcz

myśli ks. Kardynała, mieć dziesięć
Przygotowanie do Bierzmowania według
przyparafialnych spotkań. W tym roku każKs. Kardynał Stanisław Dziwisz, jako
Pasterz naszej archidiecezji pragnie, aby
po parafiach młodzież klas III gimnazjum
miała bezpośrednie roczne przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Są to
najczęściej intensywne, cotygodniowe
spotykania w grupach. Natomiast młodzież klasy I i II gimnazjum powinna,
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dy uczeń z klasy I i II gimnazjum naszej
parafii od katechizujących otrzymał na kartkach dokładny dzień i godzinę tych spotkań. Większość gimnazjalistów naszej parafii spełniła ten obowiązek. Dla tych, co
z różnych przyczyn nie byli na zaplanowanych spotkaniach, dałem szansę, ażeby
uczestniczyli w nabożeństwach majowych.
Udział w nabożeństwie majowym jest rów-

noważny z jednym spotkaniem, które miałem w kaplicy parafialnej. Prosiłem katechizujących, żeby przekazali młodzieży tę
szansę uzupełnienia.

Proszę rodziców i młodzież o uczestnictwo w nabożeństwach majowych jako uzupełnienie katechez przed Bierzmowaniem.

Pielgrzymka do Trzebini

go”. Ks. Proboszcz pobłogosławił pielgrzymów Pismem Świętym, które później ucałowaliśmy.
Z parafii Świętych Piotra i Pawła pojechaliśmy do księży Salwatorianów. W panoramie Trzebini dominują wieże tego
kościoła. Wewnątrz świątyni w ołtarzu
głównym umieszczona jest figura Chrystusa. W kaplicy bocznej – figura Matki Bożej Fatimskiej, która została ukoronowana
koronami papieskimi 13 września 1997r.
Wówczas też erygowano sanktuarium. Tutaj odmówiliśmy dziesiątkę różańca.
Byliśmy także w parku obok kościoła,
gdzie znajduje się poświęcona w 1931r.
grota Matki Bożej z Lourdes, gdzie od
1959r. wierni gromadzą się na nabożeństwa
fatimskie. W parku są także domy rekolekcyjne. Karol Wojtyła, abiturient wadowickiego gimnazjum w 1938r. odprawił tu
rekolekcje po maturze.
Z Trzebini udaliśmy się do Płok, miejscowości położonej na zalesionych wzniesieniach. Nazwa miejscowości wywodzi
się od płukania wydobytych kopalin
w rzece Strumień. Na wzniesieniu w XIII
wieku wybudowano kościół, dziś sanktuarium Matki Bożej Płockiej, Patronki
Rodzin Robotniczych. Ksiądz wikary
bardzo interesująco przedstawił nam historię świątyni, oraz wizerunek Matki
Bożej. Koronacji Matki Bożej Płockiej
dokonał metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski 12 września
1982r. Papież Jan Paweł II skierował do
wiernych list, oto jego fra gment:

Ks. Proboszcz

29 kwietnia 2009 roku 50-osobowa grupa pielgrzymów z ks. Infułatem Gilem pojechała do Trzebini, do szóstego kościoła
stacyjnego w Roku św. Pawła. Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini erygowana była przed 1326r. i należy
do najstarszych na tym terenie. Obecny
kościół murowany wzniesiono na planie
krzyża. Konsekrował go kardynał Karol
Wojtyła 14.09.1975r. W prezbiterium znajdują się dwie duże rzeźby przedstawiające
Apostołów. Ks. Infułat Jakub Gil i ks. Henryk Młynarczyk, proboszcz z parafii z Radoczy odprawili tutaj mszę św. Homilię
wygłosił proboszcz tutejszej parafii
ks. Marek Hajdyła. Mówił między innymi,
że św. Paweł winien być postacią szczególnie ważną dla każdego chrześcijanina.
Św. Paweł jest doskonałym przewodnikiem
na nasze trudne czasy. Paweł potrafił znosić wszelkie niedogodności, cierpienia i trudy. Umiał dostosować się do środowiska,
spotykanych ludzi i niespodziewanych okoliczności. Dla wielu może być przykładem.
Jest świadectwem Miłosierdzia Bożego.
Na zakończenie Eucharystii odmówiliśmy modlitwy celem uzyskania odpustu,
Litanię do św. Pawła, modlitwę do Świętego: „Panie, nasz Boże, który wybrałeś
Świętego Pawła Apostoła na głosiciela
Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój kościół niech zawsze będzie matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa Pana nasze-

(ciąg dalszy na str.7)
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