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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Najlepsi nauczyciele?
Dzieci.

Używaj kryształowych
kieliszków. Nie zostawiaj
swoich najlepszych per-
fum na lepszą okazję.
Używaj ich, kiedy tylko
masz na to ochotę.

Usuń ze swego słowni-
ka takie wyrażenia jak:
„któregoś dnia” lub „kie-
dyś’: Napisz list, który
miałeś „kiedyś” napisać.

Powiedz swojej rodzi-
nie i przyjaciołom, jak
bardzo ich kochasz.

Nie odkładaj niczego,
co przynosi uśmiech
i zadowolenie.

Każdy dzień, każda go-
dzina, każda minuta jest
wyjątkowa, ale nie zda-
jesz sobie z tego sprawy,
dopóki nie będzie to two-
ja ostatnia minuta...

„Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wol-
nym. Trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się

naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym
– ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych.”

Jan Paweł II

Pierwsza Pielgrzymka do Ojczyzny w 1979 r. dała wielkie przeżycie, radosne
chwile. Słowa, które głosił Ojciec Święty były wiarygodne, pogodne, pełne Boga.
Wlewały ciepło w serca nasze. N.W.E.J. Iwaszko

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA:

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11

EWANGELIA:  J 20, 19-23

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Oto słowo Pańskie

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień,

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

Modlitwa
Pozostańmy w chwili ciszy prosząc

Boga o dary Ducha Świętego. Modli-
twa w ciszy.

Duchu Święty, Boże, Duchu Ojca i Syna,
korząc się przed boskim majestatem Two-
im, oddaję Ci siebie i z ufnością proszę:

O, Duchu Święty, Dawco daru mądro-
ści, oświecaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu,
pouczaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru rady,
kieruj mną.

Wybory
Swoją drogą szkoda, że nikt jeszcze do

tej pory nie zrobił badań odpowiadających
na pytanie, ilu praktykujących katolików
chodzi na wybory. Mogłoby się okazać, że
przykładny katolik - przyjmijmy, że to taki,
który na Mszy św. niedzielnej jest zawsze -
nie opuszcza również wszelkiego rodzaju
wyborów, czy to samorządowych, czy kra-
jowych, czy wreszcie europejskich. Krzysz-
tof Zanussi przytoczył kiedyś wyniki ba-

Moje trzy grosze
Przytaczając powyższą wypowiedź

z Gościa Niedzielnego – bardzo się z nią
utożsamiam. Oczywiście można się wy-
brzydzać, że sprawy wyborów nic mnie nie
obchodzą. Zauważmy jednak, że wolny kraj
to taki, którym rządzą ci, których obywa-
tele wybrali. Że nie rządzą często tak, jak-
byśmy chcieli, że po wyborach oni najczę-

dań socjologicznych, z których wynikało,
że żywa, dobrze działająca parafia sprzyja
rozwijaniu się postaw obywatelskich. Dla
mnie jest to bardzo przekonujące. Jeżeli
ktoś chodzi na Mszę św. w niedzielę, a prze-
cież nie musi, to będzie miał w sobie tyle
wewnętrznej siły, by podejść jeszcze do lo-
kalu wyborczego. Krótko można powie-
dzieć tak: praktykujący katolik nie tylko
griluje, ale też głosuje. I na wójta, i na posła
do Parlamentu Europejskiego.

Ks. Marek Gancarczyk

ściej o swych wyborcach zapominają – to
wszystko prawda. Jednak oddanie swego
głosu na konkretnego kandydata jest pozy-
tywnym korzystaniem ze swej wolności.
Piszemy o niej na pierwszej stronie – wy-
powiedź Jana Pawła II.

Nieobecni nie mają racji.
Ks. Proboszcz

O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru umiejęt-
ności, prowadź mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru pobożno-
ści, uświęcaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni
Bożej, broń mnie.

Błagam Cię, Duchu Święty, Boże, napeł-
nij mnie swoimi darami, abym mógł wier-
nie naśladować Chrystusa, mojego Pana
i Mistrza. Który żyje i króluje na wieki wie-
ków. Amen.

Ks. Stanisław Szczepaniec

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

Chrzest Św.
Dawid Adamus, syn Artura i Ewy
Mirosław Krukowski, syn Andrzeja i Joanny
Maxwell Mikrut, syn Jarosława i Nadii

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

Pogrzeb
Śp. Maria Mika, ur. 1934r., zam. ul. Zródlana
Śp. Maksymilian Tyralik, ur. 2001r., zam. Wrocław, ul. Terenowa
Śp. Wojciech Strzeszyński, ur. 1948r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Stefania Gaudyn, ur. 1947r., zam. ul. Słowackiego
Śp. Władysława Kozieł, ur. 1926r., zam. ul. Lwowska

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

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  1 czerwca
   6.00 O zdrowie duszy i ciała oraz opiekę

Matki Bożej dla Stanisławy
   7.00 Dziękczynna MB Nieustającej Pomocy

za opiekę i dalsze błog. Boże dla Zofii
   8.00 Śp. Józef Kleszcz
  10.00 Śp. Piotr
  12.00 Śp. Jan Migdałek
  16.00 Śp. Melania Drwal
  18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Jakuba,

Jana i Malwiny
O zdrowie i błog. Boże dla Magdale
ny i Wojciecha Borkowskich

Wtorek  2 czerwca
   6.00 Śp. Melania Drwal
   7.00 Śp. Stefan Bernacik - 17 r. śm.
   7.30 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
    8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Piotr
  18.00 Śp. Jan Migdałek

Śp. Maria i Antoni Rajda

Środa 3 czerwca
    6.00 W intencji Bogu wiadomej
    7.00 W 65 r. urodzin ks. Stefana Zająca
    7.30

    8.00 Śp. Piotr
  12.00 Śp. Melania Drwal
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
Dziękczynna za dar kapłaństwa dla ks. Piotra
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Gliwa
Śp. Jan Migdałek
Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Śp. Stanisław Karelus
Śp. Maria Mika
Śp. Olgierd Sętkowski

Piątek 5 czerwca
    6.00 W intencji Bogu wiadomej
    7.00 Śp. Aleksandra Brzeźniak - 3 r. śm.
    7.30 Śp. Piotr
    8.00 Wynagradzająca Sercu Jezusa za grzechy całego świata
  12.00 Sp. Maria Ziaja

Sp. Stefania i Franciszek Szklarz
  16.30 Śp. Melania Drwal
  18.00 Śp. Jan Migdałek

W 62 r. ślubu Janiny i Józefa Piskorz w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośba o dalsze błog. Boże

Sobota 6 czerwca
    6.00 Śp. Melania Drwal
    7.00 Śp. Władysław Targosz z rodzicami
    7.30 Dziękczynno błagalna w 18 r. urodzin Gabrieli
    8.00 Wynagradzająca za grzechyprzeciwko Niepokalanemu

Sercu Matki Bożej oraz o błog. Boże dla Rycerstwa i ks. Infułata
  12.00 Za Kościół św. i Ojca św. Benedykta XVI, o rychłą

beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, za duchowień-
stwo, siostry zakonne, Radio Maryja i TV Trwam.
Dziękczynna z prośbą o dalsze błog.
oraz za zmarłych profesorów i maturzy
stów w 59 r. matury

  18.00 Śp. Piotr
Sp. Władysława Klaczak - 1 r. śm.
Śp. Feliks Klaczak - 9 r. śm.

Niedziela 7 czerwca
   6.00 Śp. Stanisław Karelus
   7.30 Śp. Piotr

Śp. Ewa Książek - 9 r. śm.
   9.00 Dziękczynno błagalna dla Katarzyny w 18 r. urodzin
  10.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla

Joanny i Przemysława w 1 r. ślubu
  12.00 Śp. Zdzisław Filek - 14 r. śm.
  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Melania Drwal

Czwartek 4 czerwca
    6.00 Śp. Piotr

Śp. Maria Gliwa
    7.00 Śp. Jan Migdałek
    7.30 W intencji Bogu wiadomej
    8.00 O błog. Boże dla dzieci I komunijnych z Jordanowa
  12.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
  18.00 Śp. Melania Drwal

O zdrowie dla Agnieszki
Śp. Kazimierz

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 31 maja 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str.4)

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Poniedziałek 01 czerwca 2009r.

1. Dzisiaj odprawiamy msze św. o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00.

2. Dzisiaj Światowy Dzień dziecka. Mo-

dlimy się za dzieci świata. Wyrażamy
wdzięczność parafianom za wsparcie Mi-
sji Salezjańskiej, którą okazaliście w nie-
dzielę 24 maja. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Duchu Mądrości oświecaj mnie
Co jakiś czas przychodzi na rynek wado-

wicki mężczyzna bezdomny z bardzo długą
brodą, który zawsze chce się ze mną spo-
tkać. Scenariusz tego spotkania jest iden-
tyczny. Najpierw przypomina mi piosenkę
przed laty śpiewaną przez Czesława Nie-

1. Jutro 1 czerwca - Dzień Dziecka. Nie
szczędźmy troski o nasze pociechy, które
są przyszłością rodzin, narodu i Kościoła.
W tym miesiącu zachęcamy do uczczenia
Najświętszego Serca Bożego. Nabożeństwa
odprawiamy codziennie o godz. 18.30.

2. We wtorek 2-go czerwca zapraszamy
na wieczór Jana Pawła II. Rozpocznie się
o godz. 19.30 przedstawieniem literacko-
muzycznym „Misterium chleba” w wyko-
naniu wrocławskich Artystów. Następnie
o godz. 20.30 Msza Św. odprawiana przez
ks. prof. Stanisława Szczepańca.

3. Wyjazd młodzieży do Lednicy w so-
botę 6 czerwca o godz. 1.00 w nocy. Przy-
jazd w niedzielę ok. południa.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobo-
ta miesiąca. W czwartkowych modlitwach
dziękujemy za dar Eucharystii i prosimy o
liczne i święte powołania kapłańskie, także
misyjne. W piątek przepraszamy Boże Ser-

ce za wszelki brak miłości, za lekceważe-
nie Bożych darów. Prosimy o Miłosierdzie
dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie
chcą. A w sobotę prosimy o oparcie dla
naszej wiary Niepokalane Serce Maryi.
W tym dniu o godz. 8.00 odprawiamy mszę
św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej,
a także za rodziny, które spodziewają się
potomstwa. Odwiedzamy chorych i star-
szych z sakramentami świętymi.

5. Zbieramy pieniądze na pokrycie kosz-
tów związanych z renowacją ambony.
Składka z przyszłej niedzieli jest na ten cel
przeznaczona.

6. W przyszłą niedzielę przy bazylice
zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie.

7. Pielgrzymujemy do Lichenia przez
Gniezno. Wyjazd w poniedziałek 15 czerw-
ca o godz. 5.00. Powrót we wtorek 16
czerwca wieczorem. Koszt przejazdu i noc-
legu wynosi 100 zł.

mena zatytułowaną „Dziwny jest ten
świat”. Stwierdza on filozoficznie kiwając
bardzo owłosioną głową, że ten świat dzi-
siaj też jest dziwny. Po takim orzeczeniu
patrzy mi w oczy i mówi: Ksiądz nie może
zapomnieć o tułaczu i da mi na chleb.
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(ciąg dalszy ze str.3) Droga na ołtarze
2 kwietnia 2005: o godz. 21.37 zmarł
Jan Paweł II.
8 kwietnia 2005: na Placu św. Piotra odbył
się uroczysty pogrzeb Ojca Świętego. Nad
głowami wiernych widać było transparen-
ty z napisem: „Santo subito” – „Święty
natychmiast”.
9 maja 2005: prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych wydał dokument, infor-
mujący, że papież zezwolił na odstąpie-
nie od wymaganych przepisów i rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego Jana
Pawła II od zaraz.
28 czerwca 2005: oficjalne rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego w diecezji
rzymskiej.
4 listopada 2005: rozpoczęcie procesu be-
atyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej.
Marzec 2006: we Francji rozpoczęło się
postępowanie kanoniczne w sprawie

cudu, przypisywanego wstawiennictwu
Jana Pawła II.
1 kwietnia 2006: w Krakowie zakończy-
ła się ostatnia sesja trybunału pomocni-
czego w procesie beatyfikacyjnym Jana
Pawła II. Sporządzone w trzech egzem-
plarzach akta procesu zostały zamknięte
i opieczętowane
2 kwietnia 2007: zakończyła się pierwsza
diecezjalna faza procesu. Zgromadzone
materiały zostały przekazane Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Do Kongregacji
wpłynęły akta procesu kanonicznego
w sprawie cudu przypisywanego wstawien-
nictwu Jana Pawła II.
Marzec 2008: powstało „Positio”.
13 maja 2009: komisja teologów Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych wydała po-
zytywną opinię w sprawie heroiczności
cnót Jana Pawła II.  „Gość Niedzielny” nr 21/2009

Dopowiedzenie
Na tle powyższych wiadomości pragnę

wyjaśnić duże nieporozumienie, które
zarzucała nam pewna osoba w rozmo-
wie telefonicznej. Z oburzeniem oświad-
czyła, że „ona nie będzie się modliła do
świecy. Co ci księża wyprawiają, iż roz-
syłają po parafii świece i każą się lu-
dziom do nich modlić. Niech księża
z ludzi głupków nie robią”.

Słuchając tej relacji, myślałem sobie, że
pewno ta osoba należy do jakieś sekty. Gdyby
ona uczęszczała na msze św. do naszej bazy-
liki – nigdy by takich bałamutnych zarzu-
tów nie wysuwała. Zanim rozpoczęliśmy
tzw. Dzień Papieski w domach – wyjaśnia-
liśmy tę sprawę w kazaniach w kościele.
Poprosiliśmy również liderów poszczegól-

nych rejonów w parafii, ażeby oni, dokład-
nie pouczeni, mogli służyć swoją wiedzą
innym. Również karty tego biuletynu były
dyspozycyjne w wyjaśnieniach powyższe-
go zamiaru. Do pomocy jak najlepszego
przeżycia Dnia Papieskiego w rodzinach
dołączyliśmy książki i specjalny folder.
Trzeba mieć tylko dobra wolę, żeby te ma-
teriały przeczytać. Może niektórym trudno
zrozumieć sens modlitewnego przygotowa-
nia na beatyfikację naszego Wielkiego Wa-
dowiczanina. Powinniśmy jednak czynić
wysiłki, by czas oczekiwania na tę ważną
decyzję Ojca Świętego przeżyć czynnie.
Niech biernie oczekiwanie i pytanie kiedy
Kościół ogłosi Jana Pawła II Świętym, nie
będą naszą postawą.

Ks. Proboszcz

Dziwny ten świat, w którym żyjemy. Są
grupy ludzi, które tak bardzo się użalają
nad określonymi roślinami, ptakami, ry-
bami, czy zwierzętami, że wszystko chcą
im podporządkować. Człowiek powinien
im służyć. A jednak Pismo Św. stwierdza,
że hierarchia jest inna. One są stworzone
dla człowieka, a człowiek dla Boga. Czło-
wiek powinien troszczyć się o świat, w któ-
rym żyje na wzór Boga, który z największą
miłością dba o człowieka i cały świat.

Również przecieram oczy kiedy słucham
przejmujących wypowiedzi o małżeń-
stwach, które chciałyby mieć dzieci a nie
mogą mieć i dlatego czymś dla nich natu-
ralnym jest pomoc nowoczesnej techniki
w medycynie w postaci zapłodnienia In vi-
tro. Niestety często zapomina się o dzie-
ciach niechcianych, porzuconych, przesia-
dujących w domach dziecka, czy też in-
nych  miejscach. Dla tych wielkich zago-
rzałych propagatorów In vitro, problem ad-
opcji nie istnieje.

Z dużym niesmakiem czytam o homofo-
bii, szeroko rozlanej w Polsce. Propagato-
rzy małżeństw homoseksualnych chcą nor-
malnym ludziom wbić w głowę, że zwią-
zek dwóch ludzi tej samej płci oparty na
miłości ma takie same prawa, jak małżeń-
stwo mężczyzny z kobietą. Za mało przy-
kłada się serca i ludzkiej troski do normal-
nych małżeństw, które borykają się z róż-
nymi trudnościami. Są normalnym środo-
wiskiem rodzenia i wychowania dzieci.

W tych dniach kandydaci na eurodepu-
towanych różnego asortymentu bardzo
dużo mówią o swoich niebotycznych za-
sługach i skłaniają nas, byśmy tylko ich
brali pod uwagę. My skądinąd wiemy, że

ten człowiek kandydujący nawet nie po-
trafi się dobrze wysłowić po polsku, a co
dopiero mówić o znajomości innego języ-
ka. Jakże on może bronić sprawy polskiej
w Parlamencie Europejskim. Ludzi o wy-
górowanych ambicjach, którzy uważają się
za obdarowanych charyzmą rządzenia jest
w Polsce wyjątkowo dużo. Pan Jezus w
Ewangelii uczy: „Ja nie przyszedłem, aby
mi służono, ale żeby służyć i dać życie na
okup za wielu”.

Duchu Święty, Duchu Mądrości nieustan-
nie uwrażliwiaj mnie na to, że białe jest
białe, a czarne jest czarne. A tym bardziej
na to, co jest białe a co jest czarne. Do-
świadczam, że w świecie w którym żyje
bardzo często promuje się różnego rodzaju
dewiacje. Wylewa się ogromne łzy i głośno
płacze się nad tym, co jest marginesem życia
człowieka natomiast tego, co jest sercem
społeczeństwa: dobro małżeństwa, rodziny
i dziecka – nie dostrzega się. Często o tym
się milczy. Z niepokojem obserwuję, jak
wynosi się na piedestał to, co jest brakiem,
słabością, po prostu grzechem. Czyni się
bohatera człowieka, który w świetle nauki
Jezusa Chrystusa winien się w ogóle nie
pokazywać na światło dzienne.

Wiadomo, że tam gdzie jest człowiek, tam
również za nim idzie jak cień ludzka sła-
bość. Człowiek powinien zmagać się ze
swoimi słabościami. To się nazywa praca
nad sobą. Wiemy też, że człowiek zwycię-
ża tylko dzięki temu, że współpracuje
z mocami Bożymi. „Z łaski Bożej jestem
tym czym jestem, a łaska Boża nie była próż-
na we mnie. Beze mnie nic uczynić nie mo-
żecie. Jeśli kto trwa we mnie, a Ja w nim,
ten wiele owoców przynosi.”

Duchu Święty, Boże, Duchu Bożej Mą-
drości nieustannie mnie oświecaj.


