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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
7. NIEDZIELA WIELKANOCNA - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Błogosław Ojcze Święty miasto Wadowice, aby w nim trwały do-

bro materialne i duchowe. Niech zdrowie, miłość i wiara stale towa-

rzyszą mieszkańcom tej Ziemi. Niech Twoja modlitwa obroni Ziemię

Wadowicką od gwałtownej niepogody. Błogosławieństwo Twoje, niech

pozostanie na tym miejscu i nad Jego mieszkańcami teraz i zawsze.
A i M Zychowicz

Jaki jest najpiękniejszy
dzień w życiu?

Dzisiaj.

Nie trzymaj niczego na wyjątkową okazję,
ponieważ każdy dzień jest tą wyjątkową okazją.

Szukaj wiedzy, czytaj więcej, usiądź przed domem i podziwiaj widoki,
nie myśląc o swoich potrzebach.

Spędzaj więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi,
jedz ulubione potrawy, odwiedzaj miejsca, które kochasz.

Życie jest łańcuchem momentów przyjemności,
a nie tylko walką o przeżycie.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.
PAWŁA  APOSTOŁA DO EFEZJAN:

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11

EWANGELIA:  Mk 16, 15-20

Ef 1, 17-23

Oto słowo Pańskie

Uniósł się w ich obecności w górę Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział
do nich: «Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba-
wiony; a kto nie uwierzy, będzie potępio-
ny. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki to-
warzyszyć będą: W imię moje złe duchy
będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co

zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.
Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają
zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i po-
twierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły.

Obraz, jaki ukazuje nam dzisiaj Ewan-
gelia i sama uroczystość Wniebowstąpie-
nia, to Chrystus unoszący się w niebo
i uczniowie zapatrzeni za Nim. To zapa-
trzenie się uczniów w niebo streszcza nie-
ustanną postawę uczniów Chrystusa, któ-
rzy patrząc w niebo oczekują Jego powtór-
nego I przyjścia. Szczególnym wyrazem
takiej postawy jest modlitwa Kościoła,
przede wszystkim modlitwa wstawiennicza.

Wniebowstąpienie
Nawiązując do I pielgrzymki Jana Paw-

ła II do Polski w 1979 roku pragniemy
Bogu dziękować za wielką naukę modli-
twy, jaką przez cały okres swojej posługi
promieniował Jan Paweł II. Proponuje się
zatem w dzisiejszą niedzielę trochę dłuższą
formę modlitwy powszechnej. Po skoń-
czonej Mszy I Świętej dobrze byłoby zro-
bić 5-10 minut adoracji, najlepiej w mil-
czeniu. Ks. Stanisław Szczepaniec

Wielka wdzięczność

W niedzielę 17 maja w przykościelnej zbiórce na pomoc biednym rodzinom naszej parafii
zebrano ogółem kwotę 3.871,52 zł, w tym u Ojców Karmelitów 1.024,84 zł, a u Sióstr
Nazaretanek 197,50 zł. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwość i dar serca składamy ser-
deczne Bóg zapłać.

Stanisława Bandoła

Oto Człowiek - spotkanie poetyckie z S. Agnieszka Koteja – Albertynką

w Klubie Seniora WCK
11 maja 2009r. w Klubie Seniora (coty-

godniowe spotkania odbywają się w ponie-
działki o 16.00 w WCK) można było zo-
baczyć naturalnych rozmiarów kopię ob-
razu przywiezioną przez zaproszoną z Kra-
kowa S. Agnieszkę Koteję oraz pracującą
w wadowickim Zgromadzeniu SS. Alber-
tynek S. Agnieszkę Konefał. Siostry przy-
bliżyły okoliczności powstania dzieła,
a także pokazały w sposób malarski i mi-
styczny zarazem, jego ukryte piękno i zna-
czenie. Oto umęczona postać Chrystusa,
owiniętego purpurą płaszcza, układające-
go się na piersiach w kształt serca. S. Ko-
nefał przyrównała pęta sznura oplatające-
go chrystusową pierś, do ludzkich słabo-
ści, które tak naprawdę nigdy, nie będą
w stanie go ograniczyć. Brat Albert nama-

lował Chrystusa w taki sposób, że wydaje
się On cały być sercem. Poranionym, udrę-
czonym, ale zwycięskim wobec ludzkiego
grzechu i zawsze kochającym. Obraz powsta-
wał przeszło 10 lat. Chmielowski zaczyna
go we Lwowie, jeszcze przed wstąpieniem
do nowicjatu OO. Jezuitów, a kończy bar-
dzo pośpiesznie w przytulisku na Piekarskiej
w Krakowie, na wyraźną prośbę ówczesne-
go Metropolity lwowskiego Andrzeja Szep-
tyckiego. Do Polski obraz wraca niemal cu-
dem, kiedy celnicy nie znając wartości sa-
mego płótna pozwalają je wwieźć, zatrzy-
mując ozdobną ramę.. Te i inne perypetie
losu „Ecce Homo”, Seniorzy mieli okazję
poznać podczas rozmowy z siostrami Alber-
tynkami, a także z literatury, jaką ze sobą
przywiozły. Izabela Karska

Składki na Mszach Świętych w pierwsze soboty miesiąca
Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej za

zgodą Ks. Proboszcza na Mszach Świętych
w pierwsze soboty miesiąca zbiera składki
, które przeznacza na swoją działalność.
Każdorazowo składka przeliczana jest ko-
misyjnie i księgowana przez ekonoma/
skarbnika /Stowarzyszenia Panią Emilię
Kumorowską.

W roku 2008 zebraliśmy 1272,57  zł.
Z tej kwoty w okresie wakacji dofinanso-
waliśmy 6 osobom /młodzieży/- 700 zł;
i 3 osobom /dorosłym/-210 zł- rekolekcje Maria Wolczko

organizowane przez Centrum Św. Maksy-
miliana w Harmężach. Pozostałą kwotę
wykorzystaliśmy na dopłaty wyjazdów do
Harmęż: Dzień Skupienia Rycerstwa i Uro-
czystość 14 sierpnia /rocznica Śmierci Św.
Maksymiliana/.

W roku 2009 zebraliśmy 697,20 zł- któ-
re wykorzystaliśmy na zorganizowanie uro-
czystości 2 maja /koszty organizacji i za-
proszenia grupy z Wrocławia/. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za
składane ofiary.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża,
we wtorek – wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera, w środę – wspomnienie św.
Augustyna z Canterbury, biskupa, w piątek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dzie-
wicy, w sobotę – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  25 maja
   6.00 Śp. Franciszek Kleszcz - 2 r. śm.
   7.00 Śp. Zofia Tatar
   7.30 Śp. Agnieszka, jej mężowie i syn Władysław
   8.00 Śp. Franciszka Lempart
  12.00 Przebłagalna za grzechy
  18.00 Śp. Helena Garbień - 14 r. śm.

Śp. Ryszard
Śp. Irena Filek

Wtorek  26 maja
   6.00 Śp. Franciszka Lempart
   7.00 Śp. Janina Filek
   7.30 Śp. Maria Bandoła

Śp. Zofia Żelazny
    8.00 Śp. Helena, Szczepan

Śp. Eugeniusz Jajeśnica
  12.00 Śp. Zofia Tatar
  18.00 Śp. Maria Chrapla - 8 r. śm.

Śp. Leokadia Szklarczyk w dniu matki
Środa 27 maja
    6.00 Śp. Franciszka Lempart
    7.00 Śp. Janina Kwaśny
    7.30 Śp. Irena Filek
    8.00 Śp. Jan Siuta - 4 r. śm.
  12.00 Śp. Włodzimierz Sikora - 6 r. śm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę
Ducha św. dla diakona Piotraw czasie rekolekcji
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Zofia Tatar
Śp. Jan Migdałek
Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Śp. Stanisław Karelus
Śp. Stanisław, Waleria, Feliks, Mieczysław
Śp. Maria Gliwa
Śp. Lucyna Mamcarczyk - 9 r. śm.

Piątek 29 maja
    6.00 Śp. Franciszka Lempart

Śp. Maria Gliwa
    7.00 Śp. Irena Filek
    7.30 Śp. Jakub, Anna, Ezechiel
    8.00 Śp. Jan Migdałek
  12.00 Sp. Maria Ziaja

Sp. Katarzyna i Jan Kosek
  18.00 Śp. Zofia Kurek

Śp. Klemens Koczy
Sp. Wiktoria, Wincenty Tłomak

Sobota 30 maja
    6.00 Śp. Franciszka Lempart
    7.00 Śp. MieczysławPiwowarczyk
    7.30 Śp. Maria i Józef Bartkowscy
    8.00 Śp. Jadwiga Leśniewska i jej dziadkowie
  12.00 Za zmarłych kolegów i koleżanki absolwentów

Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie -
studiujących w latach 1962-1967

  18.00 Śp. Ludwik Wiktor - 5 r. śm.
Sp. Stanisława, Czesław i o. Józef Kołodziejczyk

Niedziela 31 maja
   6.00 Śp. Józef Płonka - 8 r. śm.
   7.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski

z prośbą o bł. Boże dla Sylwii w 18 r. urodzin
Śp. Melania Drwal

   9.00 Śp. Bronisław Kopytyński i jego rodzice
  10.30 O zdrowie i błog. Boże dla Julii Dyrcz
  12.00 Prymicje ks. Piotra
  13.15 Śp. Katarzyna i Władysław Rzyccy
  19.00 Śp. Stanisława i Władysław Gołąb

Czwartek 28 maja
    6.00 Śp. Franciszka Lempart
    7.00 Śp. ks. Jan Dubiel - 3 r. śm.
    7.30 Śp. Adam Handzlik
    8.00 Śp. Irena Filek
  12.00 Śp. Ryszard Kanik i rodzice
  18.00 Śp. Eugeniusz Habowski - 2 r. śm.

Śp. Mieczysław Piwowarczyk

7. Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego-24 maja 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str.4)

W Jakubowej studni dudni
Przeżyliśmy bardzo godnie uroczy-

stości związane z 89. rocznicą urodzin
Jana Pawła II.

Dopołudnia wielbiliśmy Boga za Jana
Pawła II wraz z młodzieżą szkół noszących
Jego imię. Tym razem, na nasze zaprosze-
nie, przybyło z 82 szkół, z różnych stron
Polski, aż 3100 młodych ludzi. Przyjecha-
li nawet z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, gdyż ta uczelnia również poświę-
cona jest Wielkiemu Papieżowi. Początek
świętowania rocznicy rozpoczęliśmy przy

szkole podstawowej nr 1 na Os. Pod Skarpą.
Podziwiałem, jak bardzo serdecznie przyj-
mowała dzieci Dyrekcja szkoły wraz z Na-
uczycielami. Ileż tam wydano różnorod-
nych łakoci. Jakąż trzeba było mieć pomy-
słowość, by zdobyć je u wytwórców. Ze-
spół młodzieżowy z Oświęcimia, wraz z ks.
Salezjaninem, bardzo pomógł w radosnym
ożywieniu przybyłych. Stamtąd, pod prze-
wodnictwem orkiestry strażackiej z Kleczy,
przemaszerowaliśmy do bazyliki. Imponu-
jący marsz 82 sztandarów, na których wid-
nieją podobizny Jana Pawła II. O godz.

1. W tym miesiącu, polskim obyczajem,
gromadzą się rodziny na modlitwie maryj-
nej. Prosimy wiernych o udział w kościele
lub w domach rodzinnych albo też przy
kaplicach. W naszej bazylice przez cały maj
nabożeństwa maryjne są o godz. 18.30.

2. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o rozwój w naszej parafii
wspólnot religijnych.

3. Ks. Kardynał zaprasza naszą młodzież
do udziału w specjalnym nabożeństwie upa-
miętniającym spotkanie młodych na Skałce
przed trzydziestu laty. Wyjazd w sobotę
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 5 zł.

4. Przez kilka lat w wigilie Zesłania Du-
cha Świętego zapraszaliśmy poszczególne
grupy parafialne na wieczorną mszę św.
o godz. 20.00. W tym roku serdecznie za-
praszamy parafian i poszczególne wspól-
noty parafialne na nabożeństwo majowe
w sobotę o godz. 18.30. Z Najświętszą Ma-
ryją Panną, Oblubienicą Ducha Świętego,
pragniemy uwielbiać Ducha Uświęciciela

za dzieło ożywienia wiary, nadziei i miło-
ści w rodzinach  naszych i w nas samych.

5. W przyszłą niedzielę jest uroczystość
Zesłania Ducha Św., czyli Zielone Świąt-
ki. W tym dniu w naszej parafii będą pry-
micje Ks. Piotra Kuglina na mszy św.
o godz. 12.00. Zapraszamy parafian. Msza
św. o godz. 13.15 będzie w kaplicy para-
fialnej. O godz. 14.15 odbędzie się spek-
takl w wykonaniu Rodzin Kolpinga z Lu-
borzycy oraz Prus pt. „Natchnienie trudne-
go dobra – wędrówki po śladach okupacyj-
nych losów Karola Wojtyły”.

6.  We wtorek 2 czerwca o godz. 19.30 za-
praszamy na wieczór literacko-muzyczny
„Misterium chleba” poświęcony Janowi Paw-
łowi II w wykonaniu wrocławskich Artystów.

7. Wyjazd młodzieży do Lednicy w sobo-
tę 6 czerwca o godz. 1.00 w nocy. Przyjazd
w niedzielę ok. południa.

8. W lipcu i w sierpniu, oraz w listopa-
dzie i w grudniu, w parafiach wadowickich
nie będzie dni skupień dla narzeczonych.

Zapraszamy  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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Ks. Infułat

(ciąg dalszy ze str.3)

12.00 msza św. koncelebrowana z 30 ka-
płanami, pod przewodnictwem ks. bp An-
toniego Długosza. Jest on biskupem po-
mocniczym w Częstochowie. Wielki ory-
ginał. Choć ma już kopę lat, to jednak po
mszy św. hasał – wymachując rekami i no-
gami, a przy tym donośnie śpiewając. Tym
sposobem podgrzał wspólnotę młodych
tak, że na naszym rynku zapanował nie-
zwykły entuzjazm. Nie zdarzyło mi się
widzieć, by jakikolwiek ksiądz, nie mó-
wiąc już o biskupie, takim sposobem na-
wiązał tak serdeczną więź ze słuchaczami.
To była niepowtarzalna celebra Biskupa,
który nie na darmo został obdarzony przez
dzieci Orderem Uśmiechu. Wielki Janusz
Korczak pisał przed laty: „Nie pochylaj się
nad dzieckiem, bo jest małe. Ale stawaj na
palcach, żeby dorosnąć do świata dziecka”.
Tę mądrość wielkiego Przyjaciela dzieci
widać również w Biskupie częstochowskim.

Po południu tego dnia na rynek wado-
wicki przybyło 80 orkiestr strażackich
i prawie trzy tysiące muzyków. Niezwy-
kły widok ukazywali strażacy, dzierżący
w rekach instrumenty dęte. Ustawieni w
szeregi. Każda orkiestra mająca swojego
dyrygenta, który buławą w ręku wyznacza

sposób grania podopiecznym. Tym razem,
śmiali się strażacy, że podano im wodę
z góry, bo około godz. 17.30 rozszalała się
burza nad Wadowicami. Lało na strażaków
i ich muzyczne przybory. O godz. 18.00
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, wraz z 20
koncelebransami, odprawiał Mszę św. Trze-
ba zaznaczyć, że nasz Arcybiskup, za przy-
kładem Wielkiego Papieża, któremu służył
przez 38 lat, bardzo szanuje, a nawet kocha
tych, którzy służą w Straży Pożarnej. To
jest, jak dotychczas, chyba jedyna służba,
która nie przeżyła kryzysu. Wszyscy ją bar-
dzo szanujemy i z wielką miłością patrzy-
my na tych, którzy noszą mundury strażac-
kie. Ks. Kardynał w kazaniu ukazał, jak Jan
Paweł II –  Papież z dalekiego kraju, przy-
bliżył światu swoją Ojczyznę, a także mia-
sto swojego urodzenia i młodości. Wielki
Papież z Wadowic, podczas całego długie-
go pontyfikatu, zbliżał ludzi do Boga, oraz
ludzi do siebie. Po mszy św. orkiestry, oraz
chóry, a także soliści pod dyrekcją Pana
majora z Nowego Sącza, wykonała wspa-
niały koncert na cześć Wielkiego Papieża.

W tym dniu dziękowałem Bogu, poprzez
Najświętszą Maryję Pannę, za uroczysto-
ści urodzinowe przeżyte z wielkim nakła-
dem sił. Tylko taka praca daje końcowy
rezultat.

Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w Wadowicach 2 maja 2009r.
2 maja 2009r. przybyły do naszej parafii

niektóre Wspólnoty Rycerstwa Niepokala-
nej Polski Południowej, aby modlić się
o beatyfikację Jana Pawła II.

W kameralnym gronie przybyłych Ry-
cerzy, w salce katechetycznej domu para-
fialnego,  zapoznaliśmy się z drogą Edyty
Stein do żywej wiary w Jezusa Chrystusa
– od młodzieńczego ateizmu poprzez filo-
zoficzne dociekania. Monodram o św. Edy-

Maria Wolczko

cie Stein przedstawiła Jadwiga Skupnik –
aktorka i pedagog Teatru Polskiego we
Wrocławiu – Rycerka Niepokalanej.

Najważniejszy moment uroczystości –
Eucharystia o godz.20.00. Homilię wygła-
sza o. Piotr Cuber. W swoim rozważaniu
ukazuje drogę do świętości o. Maksymilia-
na Kolbe i Jana Pawła II.

- Uroczystego potwierdzenia świętości
Maksymiliana dokonał 10 października

1982 r. papież Polak. W tym szczególnym
dniu Jan Paweł II w homilii podczas uro-
czystości kanonizacyjnych na Placu św. Pio-
tra wypowiedział znamienne słowa: Od dzi-
siaj Kościół pragnie nazywać „świętym”
człowieka, któremu dane było w sposób
szczególnie dosłowny wypełnić słowa Od-
kupiciela: Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich (J 15, 13).

- Jak wspomina kard. Stanisław Dziwisz
najbliższy przyjaciel i współpracownik Jana
Pawła II – św. Maksymilian był ulubionym
świętym naszego Papieża

- Po długich rozważaniach doszedłem do
wniosku, że jest jednak coś szczególnego
w życiu obu tych postaci, co każe przypusz-
czać, że to właśnie jest dla nich wspólnym
mianownikiem. To szczególna miłość i za-
ufanie jakim obaj darzyli NMP i fakt, że obaj
w całym swoim życiu, w pełnieniu powie-
rzonych im przez Chrystusa zadań postawili
wszystko na jedną kartę, na Niepokalaną.

- Jako kapłani obaj zdawali sobie sprawę
z zagrożeń jakie niesie ze sobą współcze-

sny im świat z głoszonymi ideami liberali-
zmu i zagrożeniami płynącymi z nazizmu
i komunizmu. Będąc świadomi niebezpie-
czeństwa jakie ze sobą niosą te dwa ustro-
je, za cel swojej pracy apostolskiej posta-
wili sobie zdobycie całego świata dla Chry-
stusa, a za szczególną patronkę swojej wal-
ki wybrali Niepokalaną. I jak wiemy żaden
z nich się nie zawiódł w swoim zaufaniu
do Maryi.”/to tylko wybrane fragmenty/.

Po Eucharystii wsłuchaliśmy się w po-
ezję i śpiew. Wiersze „Godzina 21.37”
i „Siewca” autorstwa wrocławskiej poetki
Wandy Sieradzkiej recytuje aktorka Te-
atru Polskiego we Wrocławiu Jadwiga
Skupnik. Piosenki oazowe wykonała pa-
rafialna oaza. Wiemy jak bardzo drogie
i bliskie były zawsze Naszemu Rodakowi
piosenki oazowe.

Zakończenie wieczoru pod oknem ro-
dzinnego domu Karola Wojtyły modlitwą
o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II,
odśpiewaniem „Barki”.

Do mieszkańców Ziemi Wadowickiej!
Zwracam się apelem do tych ludzi, któ-

rzy zapomnieli lub nie chcą wiedzieć czym
jest dla nas przyroda. Apel jest kierowany
do tych, którzy dewastują naszą Ziemię
Wadowicką. Przypominam za nauką Ko-
ścioła, że Ziemia, na której żyjemy, jest
dziełem Boga i nie wolno jej niszczyć. Dla-
czego ludzie wyrzucają śmieci do lasu, na
pola, do rzek? Dlaczego zaśmiecają ulice
i skwery? Jakie morale mają właściciele do-
mów, którzy świadomie wypuszczają ście-
ki do przydrożnych rowów? Co zrobili
mieszkańcy Kaczyny, Choczni i Wadowic
z Choczenki? Kiedyś żyły w niej pstrągi,

Wrażliwy parafianin

okonie, brzany, roki, żaby. Teraz jest w niej
wszystko, co tylko można wyrzucić. Stru-
mień Knówka w Choczni – kilkanaście
wysypisk śmieci. Śmieci w wiklinie nad
Skawą, zaśmiecona obwodnica Wadowic,
ulica Zawale wzdłuż torów. Nie ma zagaj-
nika w całej gminie Wadowice, by nie było
tam stałych wysypisk śmieci. A otoczenie
parafialnego cmentarza w Wadowicach?
Sterty śmieci w zagajniku za ogrodzeniem.
To tylko nieliczne przykłady. Tych miejsc
jest tak dużo, żeby większość opisać trzeba
by wydać obszerny biuletyn.

Jaki przykład dajemy swoim dzieciom i
wnukom?


