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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela Wielkanocna

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Dziêkujemy Ci Bo¿e Jedyny

iMatkoNieustaj¹cej Pomocy za

Ojca �wiêtego Jana Paw³a II,

którego powo³a³e� z naszego

rodzinnego miasta na Stolicê

Piotrow¹. Ten d³ugi Pontyfikat

uczy³ nas g³êbokiej wiary, mo-

dlitwy i mi³o�ci bli�niego.

Prosimy Ciê umi³owany

Ojcze �wiêty, b³ogos³aw

nam z nieba.

Prawda jest taka, ¿e
nie ma lepszego mo-
mentu na to by byæ
szczê�liwym, jak chwi-
la obecna. Bo je�li nie

teraz, to kiedy?
W swoim ¿yciu bêdziesz musia³ sta-
le stawiaæ czemu� czo³a. Lepiej bê-
dzie, gdy siê z tym pogodzisz i po-
stanowisz, ¿e bêdziesz szczê�liwy
mimo wszystko.

Poniewa¿ ka¿dy z nas
wie w g³êbi serca, ¿e
najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w
¿yciu nie jest zwyciêstwo dla siebie sa-
mego.
Rzecz¹ najwa¿niejsz¹ w naszym
¿yciu jest, aby pomóc innym w zwy-
ciêstwie.
Nawet, je¿eli to od nas wymaga aby-
�my zwolnili i zmienili kierunek na-
szego biegu.

Ewa, Edmund, Tomasz Jakubowscy
Janina Witek

I ciebie Bóg powo³uje
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê

Ja jestem Drog¹ i Prawd¹ i ¯yciem
W czasie pogrzebu ukochanego Jana Paw³a II widzieli�my napisy �Natych-
miast �wiêty�. Obserwowali�my Jego ¿ycie, Jego �wiadectwo wiary. Ojciec
�wiêty, Aposto³ naszych czasów ukazywa³ nam w swoich pielgrzymkach i na-
uczaniu, kto dla Niego by³ najwy¿sz¹ warto�ci¹, kto dla Niego by³ Drog¹,
Prawd¹, ¯yciem? Co zosta³o z Jego nauki w tobie? Pustka? Zajrzyj do Ewange-
lii, to wszystko, co nam przekazywa³ jest tam zapisane. Zrób porz¹dn¹ powtór-
kê z Jego nauczania.
Dla Niego JEZUS, którego by³ nastêpc¹, by³ wszystkim. A dla Ciebie?

Ks. St. Gorgol

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊGOPIOTRAAPOSTO£A:

PIERWSZECZYTANIEZDZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 6, 1-7 1 P 2, 4-

9
Wybór pierwszych diakonów. Powszechne kap³astwo.

EWANGELIA: J 14, 1-12 Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

Ja jestesm drog¹ i prawd¹, i ¿yciem, nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: <Niech siê nie trwo¿y ser-
ce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego
jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie
by³o, to bym wam powiedzia³. Idê
przecie¿ przygotowaæ wam miejsce.
A gdy odejdê i przygotujê wam miej-
sce, przyjdê powtórnie i zabiorê was
do siebie, aby�cie i wy byli tam, gdzie
Ja jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja
idê>. Odezwa³ siê do Niego Tomasz:
<Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak
wiêc mo¿emy znaæ drogê?> Odpo-
wiedzia³ mu Jezus: <Ja jestem drog¹
i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przycho-
dzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie. Gdyby�cie Mnie poznali, zna-
liby�cie i mojego Ojca. Ale teraz ju¿
Go znacie i zobaczyli�cie>. Rzek³ do

Niego Filip: <Panie, poka¿ nam Ojca,
a to nam wystarczy>. Odpowiedzia³
mu Jezus: <Filipie, tak d³ugo jestem
z wami, a jeszcze Mnie nie pozna-
³e�? Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak-
¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz:
�Poka¿ nam Ojca�? Czy nie wie-
rzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie? S³ów tych, które wam mó-
wiê, nie wypowiadam od siebie. Oj-
ciec, który trwa we Mnie, On sam do-
konuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Je¿eli za� nie - wierzcie przynajmniej
ze wzglêdu na same dzie³a. Zapraw-
dê, zaprawdê, powiadam wam: Kto
we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e doko-
nywa³ tych dzie³, których Ja doko-
nujê, owszem, i wiêksze od tych
uczyni, bo Ja idê do Ojca>.

�wi¹teczna pomoc ¿ywno�ciowa i ��wiêcone� z Wielkiej Soboty
W przed�wi¹tecznej zbiórce ¿yw-
no�ci w marketach w dniach 8-9
kwietnia zebrano ³¹cznie 528,7 kg
ró¿nych produktów spo¿ywczych.
Równocze�nie do wystawionego
kosza �Dar o³tarza� u �w. Antonie-
go nasi parafianie do dnia 20 kwiet-
nia z³o¿yli ³¹cznie 52 kg ró¿nej ¿yw-
no�ci, w tym delikatesowej.
Z przed�wi¹tecznej pomocy sko-
rzysta³o 113 osób i rodzin. Dla osób
chorych, starszych i niepe³nospraw-
nych sporz¹dzono 45 paczek � upo-
minków, które wrêczono w czasie
odwiedzin w domach.
W Wielk¹ Sobotê, podobnie jak
w latach ubieg³ych, po ka¿dym �wiê-
ceniu pokarmów uczestnicy dzielili Stanis³awa Bando³a

siê z potrzebuj¹cymi sk³adaj¹c dary do

dwóch koszy. Z³o¿ono 775 szt . jaj,

w tym 73 �wie¿e, oko³o 62 kg wêdlin,

28 kg ró¿nego rodzaju ciast �wi¹tecz-

nych i chleba, oko³o 20 kg owoców,

13 kg s³odyczy. Ponadto z³o¿ono

32 kg artyku³ów sypkich, jak: cukier,

kasze, m¹ka, 41 szt. Konserw miê-

snych, rybnych, owocowych, wa-

rzywnych, oraz kawê, herbatê, kakao,

0,8 kg mas³a. Dla 8 osób chorych nie

wychodz¹cych z domu �wiêcone do-

starczono do domu.

Wszystkim Ofiarodawcom za dar

serca sk³adamy w imieniu obdarowa-

nych serdeczne Bóg zap³aæ.

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest �w.

Mateusz Wac³aw, syn Piotra i Agnieszki
Konrad Zawi³a, syn Sylwestra i Sabiny

Antonina Mleczko, córka Rafa³a i Agnieszki
Eva Roland, córka Lionela i Marty
Antoni Gwiazdoñ, syn Jana i Izabeli

Iga Ceremuga, córka Grzegorza i Magdaleny
Szymon Wieczorek, syn Janusza i Renaty
Szymon Ma³ecki, syn Roberta i Beaty

Magdalena Fr¹czek, córka Marcina i Moniki
Lena Sarapata, córka Tomasza i Ma³gorzaty
Tomasz Rychlik, syn Roberta i Anny

Tomasz Piwowarczyk, syn £ukasza i Magdaleny
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.
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Intencje mszalne:

(ci¹g dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Co s³ychaæ w Jakubowej studni

Pi¹tek 27 maja
6.00 �p. Michalina, Kazimiera, Maria, Helena
7.00 �p. Maria Faber
7.30 �p. Krzysztof Jucha
8.00 �p. Irena i Jan So³tys
12.00 �p. Józefa Warcha³
18.00 �p. Wojciech Stanek

�p. Jan Adamczyk - 5 r.�m. i za zmar³ych
rodziców i te�ciów

Sobota 28 maja
6.00 �p. ks. Jan Dubiel - 5 r.�m.
7.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p. Maria Faber
8.00 �p. Józefa Warcha³
12.00 �p. Lucyna Mamcarczyk - 11 r. �m.
18.00 �p. Eugeniusz Habowski - 4 r. �m.

Niedziela 29 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 O opiekê Bo¿¹ i zdrowie dla Magdaleny

�p. Boles³aw Putek - 24 r. �m. z rodzin¹
9.00 �p. Józefa Kowalska
10.00 Roków:�p.MariaiW³adys³awNicieja
10.30 �p.HenrykWycisk

�p. Aleksander Mlak
12.00 �p. W³adys³aw Jêdrzejowski - 20 r. �m.
13.15

19.00 �p. Jadwiga Woszczyk - 15 r. �m.
�p. StefanWoszczyk - 30 r. �m.

Czwartek 26 maja
6.00 �p. Józefa Warcha³
7.00 �p. Janina Filek
7.30 �p. Maria Bando³a, Zofia ¯elazny
8.00 �p. Helena i Szczepan Jaje�nica

�p. Stanis³awa i Eugeniusz
12.00 �p. Wojciech Stanek
18.00 �p. Jan Siuta - 6 r.�m.

�p. Maria Faber

Poniedzia³ek 23 maja
6.00 �p. Emilia Chruszcz
7.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p. Marian Oboza
8.00 �p. Czes³awa Kot
12.00 �p. Marian Oboza
18.00 �p.Helena i Franciszek Zborowscy

�p. Józefa Warcha³

Wtorek 24 maja
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary i

Czes³awa Chor¹¿y i ca³ej rodziny
7.00 �p. Maria Faber
7.30 �p. Wojciech Stanek
8.00 �p. Emilia Chruszcz
12.00 �p. Józefa Warcha³
18.00 �p. Joanna i Micha³

�p. Krzysztof Jucha

�roda 25 maja
6.00 �p. Franciszek Kleszcz - 4 r.�m.
7.00 �p. Maria Faber
7.30 �p. Emilia Chruszcz
8.00 �p. Wojciech Stanek
12.00 �p. Helena Koczur
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p.Maria Kossowska
�p. Stefan Garlacz
�p. Józefa Warcha³
�p. Czes³awa Kot
�p. Stanis³awa Przeciszowska
�p. Krzysztof Jucha
�p. Michalina Mazur
Sp. Maria Michna
�p. Barbara i Jan Siwek
Za wszystkich zmar³ych

5. Niedziela Wielkanocna - 22 maja 2011
1. Dzi� przy ko�ciele Siostry Naza-
retanki zbieraj¹ na rozbudowê domu
dla niepe³nosprawnych w Wadowi-
cach. Bóg zap³aæ za ofiary.
2. Prosimy wiernych o liczniejszy
udzia³ w nabo¿eñstwach majowych
odprawianych czy to w ko�ciele, albo
przy przydro¿nych kaplicach, lub
w domach rodzinnych. W naszej ba-
zylice nabo¿eñstwo jest o godz. 18.30.
3. W czwartek o godz. 16.30
spotkanie Honorowej Stra¿y Ser-
ca Bo¿ego.
4. W przysz³¹ niedzielê Panie
z Zespo³u Charytatywnego bêdê
zbiera³y przy ko�ciele na pomoc dla
biednych rodzin.
5. W najbli¿szym czasie planujemy
nastêpuj¹ce pielgrzymki:
- 29 maja niedziela Skawica godz.
14.00, koszt przejazdu 20 z³,

- 31 maja wtorek Stani¹tki, Niepo-
³omice, Niegowiæ, Gdów, godz. 7.00,
koszt przejazdu 30 z³,
- 3 czerwca w pi¹tek w nocy wy-
jazd m³odzie¿y nad Lednicê.
- 11 czerwca sobota Toruñ Radio
Maryja, godz. 4.00, koszt przejaz-
du 100 z³
6. Przypominam rodzicom i m³o-
dzie¿y klasy I i II gimnazjum, ¿e maj¹
spotkania przed Bierzmowaniem
w Domu Katolickim wed³ug planu
umieszczonego w gablotach przyko-
�cielnych.
7. �wiêci tego tygodnia: we wtorek
� wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi
Panny Wspomo¿ycielki Wiernych,
w czwartek � wspomnienie �w. Filipa
Nereusza, prezbitera.

Tegoroczna pogoda majowa nas
nie rozpieszcza. W dzieñ beatyfika-
cji w niedzielê 1 maja nie by³o w Wa-
dowicach upragnionego s³oñca, lecz
niebo poczêstowa³o nas obfitym
deszczem. Czy¿by by³ to znak obfi-
to�ci ³ask Bo¿ych, które chce wypra-
szaæ dla Wadowic Jego Patron Jan
Pawe³ II? Podobnie by³o tak¿e w nie-
dzielê dziêkczynienia 15 maja. Aura
tego dnia nie sprzyja³a radosnym tre-
�ciom prze¿ywanych w tê niedzielê.
Dziêkczynienie i przyjêcie relikwii.
Prawie 90 orkiestr stra¿ackich przy-

grywaj¹cych na mszy, a pó�niej da-
j¹cych koncert. Wielka rzesza para-
fian, wadowiczan, ale tak¿e pielgrzy-
mów z ró¿nych stron. Tak bardzo
w tym radosnym dniu potrzebna by³a
majowa, s³oneczna pogoda. Bóg
chcia³, by�my to wspania³e nabo¿eñ-
stwo prze¿ywali w strugach zimnego
deszczu. I tym razem nie rozpieszcza-
³a nas wiosenna aura. By³ za to zim-
ny i gêsty deszcz, który wzmaga³ siê
i nasila³ z ka¿d¹ minut¹ nabo¿eñstwa
dziêkczynnego. Niedzielna niepogo-
da nie zniechêci³a uczestników litur-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Ósma sobota nowenny
9 kwietnia 2011 roku przypad³a
ósma sobota nowenny przed beaty-
fikacj¹ Jana Paw³a II, której g³ów-
nym rozwa¿aniem by³o � �Rodzina
Bogiem silna�. Adoracjê Naj�wiêt-
szego Sakramentu prowadzi³
ks. Maciej �cibor z grup¹ rodzin.
Modlili�my siê za rodziny, ma³¿eñ-
stwa, dzieci. Ma³¿eñstwo i rodzina
stanowi jedno z najcenniejszych dóbr
ludzko�ci, pisa³ o tym w Encyklice
Familiaris Consortio � O zadaniach
rodziny chrze�cijañskiej w �wiecie
wspó³czesnym � papie¿ Jan Pawe³ II.
Encyklika zosta³a wydana w Rzymie
21 listopada 1981 roku, w uroczy-
sto�æ Chrystusa Króla, w czwartym
roku Pontyfikatu. Na nowennê przy-
by³a liczna grupa parafian z Wo�nik
ze swoim proboszczem ks. Toma-
szem Kaliszem. By³y w�ród nich gru-
py stra¿aków z pocztami, orkiestra
stra¿acka, panie z KGW w regional-
nych strojach. Ks. Proboszcz konce-

lebrowa³ mszê �w. i wyg³osi³ homi-
liê, nawi¹za³ w niej do Listu napisa-
nego przez Jana Paw³a II w 1994 r.
do Rodzin ca³ego �wiata. W swoich
pismach, homiliach, przemówieniach
Papie¿ porusza³ sprawy rodziny.
Przysz³o�æ ludzko�ci idzie przez ro-
dzinê. Ka¿d¹ rodzinê powinien prze-
nikaæ duch rodziny nazaretañskiej.
Rodzina winna byæ silna mi³o�ci¹.
Rodzice powinni modliæ siê ze swo-
imi dzieæmi. Nie nale¿y nigdy zapo-
minaæ, ¿e modlitwa stanowi istotn¹
czê�æ ¿ycia chrze�cijañskiego.
W jednej z modlitw Ojciec �wiêty
pisze: ��wiêta rodzino z Nazaretu,
wspólnoto mi³o�ci Jezusa, Maryi
i Józefa, wzorze i ideale ka¿dej ro-
dziny chrze�cijañskiej, Tobie zawie-
rzamy nasze rodziny. Otwieraj serce
rodzinnych wspólnot na wiarê, na
przyjêcie S³owa Bo¿ego, na chrze�ci-
jañskie �wiadectwo�.

Maria Zadora

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

�p. Maria Michna, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia

�p. Jan Kossowski, ur. 1950r., zam. Os. XX-lecia

�p. Felicja Stohandel, ur. 1929r., zam. ul. Lwowska

�p. Jan Zawi³a, ur. 1935r., zam. ul. Mickiewicza

Pogrzeb

gii. Przewodniczy³ jej ks. kard. Sta-
nis³aw Dziwisz wraz � i tu du¿a nie-
spodzianka � ks. bp Józefem Guzd-
kiem � Ordynariuszem Wojska Pol-
skiego. Koncelebrowa³o 15 kap³a-
nów. Patrz¹c na ks. Biskupa Józefa
Guzdka, a tak¿e na uczestników or-
kiestr stra¿ackich, którzy przybyli
z dalekich stron Polski � Bogu dziê-
kowa³em za ich wielkoduszno�æ. Ta
niedziela Dobrego Pasterza ukaza³a
mi³o�æ i wierno�æ wielu ludzi do Je-
zusa Chrystusa Dobrego Pasterza,
a tak¿e b³ogos³awionego Jana Paw³a II
� Pasterza Ko�cio³a. Wci¹¿ s¹ wier-
ni, którzy niczym siê nie zra¿aj¹.
W tym dniu ks. Kardyna³ przeka-
za³ naszej parafii relikwie B³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II. Z wielkim
wzruszeniem przyjmuj¹c widzialny
znak naszego Najwiêkszego Roda-
ka jakim s¹ relikwie, przypomnia³em
sobie jak przed laty, gdy Ojciec �wiê-
ty przybywa³ do Wadowic, mówi³:
�Bardzo pragn¹³em przybyæ tutaj,
aby razem z wami Bogu dziêkowaæ
za wszelkie dobro, jakiego tutaj do-
zna³em�. W tê niedzielê my�my dziê-
kowali Bogu za B³ogos³awionego
Jana Paw³a II, bo poprzez Jego nie-
zwyk³e ¿ycie Wadowice sta³y siê
znane ca³emu �wiatu. Mówi³ dalej
podczas wadowickich pielgrzymek
do nas Papie¿: �Zawsze wracam do
tego miasta z poczuciem, ¿e jestem
tu oczekiwany jak w rodzinnym
domu�. Dzi� wraca do nas Ojciec
�wiêty w swej relikwii i jest przyj-
mowany z najwiêksz¹ mi³o�ci¹.

Relikwiarz, który przekaza³ nam ks.
kard. Stanis³aw Dziwisz jest w kszta³-
cie monstrancji o wysoko�ci 40 cm
i podstawie 20 x 20 cm. Na zewnêtrz-
nej podstawie relikwiarza jest napis:
�Joannes Paulus II. Pontifex maximus
1978 � 2005� /Jan Pawe³ II. Najwy¿-
szy Kap³an 1978 � 2005/. W centrum
relikwiarza, który zawiera krople krwi
jest napis: �Ex sangvine beati Joannis
Pauli II Papae� /Krew b³ogos³awione-
go Jana Paw³a II Papie¿a/. Rêkoje�æ
relikwiarza stanowi herb Papie¿a.
Relikwiarz umieszczony jest na tro-
nie w kaplicy B³ogos³awionego Jana
Paw³a II. Pragnieniem moim jest, aby
ten czytelny znak Papie¿a, jakim s¹
krople krwi papieskiej, by³ blisko ka¿-
dego, który przyjdzie do kaplicy. Krew
zawsze jest znakiem ¿ycia. Ona pod-
trzymuje ¿ycie. Proszê Boga poprzez
przyczynê B³ogos³awionego, by ka¿-
dy który przyjdzie do naszej kaplicy
o¿ywi³ wiarê, nadziejê i mi³o�æ, by
nabra³ ochoty do ¿ycia. Niech z ka-
plicy Jana Paw³a II wydobywa siê
moc: Sursum corda!
W dniu dziêkczynienia za beatyfi-
kacjê i przyjêcia relikwie u�wiadamia-
my sobie, i¿ ziemia wadowicka wy-
da³a w ostatnim wieku �wiêtych:
�w. arcybiskupa Józefa Bilczewskie-
go, �w. o. Rafa³a Kalinowskiego,
b³. o. Alfonsa Mazurka, a obecnie
b³. papie¿a Jana Paw³a II Wielkiego.
Jest Bogu za co dziêkowaæ i jest na
kim siê wzorowaæ, a tak¿e prosiæ
o orêdownictwo naszych wadowic-
kich �wiêtych.


