Doceñ
swoich przyjació³!
Czy spojrzenie na
¿ycie z innej perspektywy nie jest
cudowne? Pomyœl, co siê stanie
jeœli bêdziemy dziêkowaæ za
wszystko co jest nam dane, zamiast martwiæ siê o to czego nie

mamy.
Doceñ
wszystko co masz, a szczególnie
swoich przyjació³! Pomó¿ im odœwie¿yæ spojrzenie na ¿ycie i cieszyæ siê tym co maj¹…¯ycie jest
krótkie, a przyjació³ ma siê niewielu….
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
6. Niedziela Wielkanocna
W Osobie Jana Paw³a II œwiat
spotka³ cz³owieka, dla którego rzeczywistoœæ ziemska, jak i pozaziemska stanowi jedn¹ ca³oœæ. On poucza³ nas, dawa³ wskazówki jak
¿yæ zgodnie z sob¹, zgodnie z Dekalogiem. Udzieli³ tak¿e ostatniej,
bardzo wa¿nej katechezy w ostatnich dniach swego ¿ycia.
Dziêkujê Bo¿e za pontyfikat

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II –
pontyfikat, który zmienia œwiat.
Izabela

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIAPOSTOLSKICH

STU ŒW. PIOTRA APOSTO£A

Dz 8,5–8.14–17 Aposto³owie wk³adali rêce, a wierni otrzymywali Ducha Œwiêtego

1P 3,15–18 Znaczenie œmierci Chrystusa

Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA: J 14,15–21 Bêdê prosi³ Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: „Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami
by³ na zawsze, Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widziani nie zna. Ale wy
Go znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie. Nie zostawiê was
sierotami. Przyjdê do was. Jeszcze

chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿ Mnie
ogl¹da³. Ale wy Mnie widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie.
W owym dniu poznacie, ¿e Ja jestem
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja
w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje. Kto zaœ
Mnie mi³uje, ten bêdzie umi³owany
przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê
go mi³owa³ i objawiê mu siebie”.
Oto s³owo Pañskie

Kto przestrzega moich przykazañ jest tym, który Mnie kocha”

„

Wszyscy szukamy mi³oœci. Ma ona
ró¿ne oblicza. Mi³oœæ przyszed³ objawiæ nam JEZUS. Mi³oœæ, która ma
nam pozwoliæ na nowe dzia³ania.
Mi³oœæ, która bêdzie Ÿród³em do odkrycia w nas nowych si³, nowej
mocy. Sk³oni nas do nowych przedsiêwziêæ i do nowego dzia³ania.
A wszystko ma byæ oparte na przy-

kazaniach, których tak trudno jest
przestrzegaæ. Trudno jest kochaæ
prawdziwie tak, jak ON od nas tego
oczekuje. ON nam zostawi³ przykazania. S¹ tylko dwa. A wiêc, do dzie³a. Kochasz MNIE, czynie?
Wszyscy szukamy mi³oœci. Odszukaj j¹ w Ewangelii. PANIE, pomó¿.
Ks. St. Gorgol

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej

Maryi Panny, w œrodê – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

prze¿ycia ostatnich dni. Pani Irena,
sta³a uczestniczka naszych pielgrzymek, dzieli siê z nami wzruszaj¹cym
œwiadectwem. Pokazuje nam wymienny bia³y mankiet z sutanny Ojca
Œwiêtego. Otrzyma³a go wraz z certyfikatem od jednej z Sióstr Karmelitanek pos³uguj¹cej w Rzymie w latach 1999-2004. Ka¿dy z nas móg³
dotkn¹æ mankietu i uca³owaæ tê relikwiê. Ksi¹dz Infu³at mówi o niezwyk³ym przeczuciu ró¿nych ludzi
o œwiêtoœci Jana Paw³a II. Rozwa¿a
tajemnice radosne. I – Zwiastowanie.
Modlimy siê o m¹droœæ dla rodziców
ma³ych dzieci i wielk¹ mi³oœæ. II –
Nawiedzenie: „B³ogos³awiona, któraœ uwierzy³a”. Jan Pawe³ II te¿ uwierzy³. Wiara dodawa³a Mu radoœci.
Wiara jest darem Bo¿ym. Cz³owiek
wierz¹cy ³atwiej rozwi¹zuje ró¿ne
sprawy. Bóg go prowadzi. Wiara jest
b³ogos³awieñstwem, z wiar¹ ³atwiej
jest ¿yæ. O tê wiarê modlimy siê za
przyczyn¹ Jana Paw³a II, od dzieciñstwa obdarzonego wielk¹ wiar¹. III
– Narodzenie. Rodz¹c siê w stajni,
Jezus Chrystus by³ znakiem tego, ¿e
niebo z ziemi¹ siê jednoczy. ¯ywa
wiara ukazuje siê przez codzienne
¿ycie. Mówi o trudnej realizacji wiary w obecnych warunkach. IV –
Ofiarowanie. Cz³owiek nale¿y do
Pana. Bóg ma prawo do cz³owieka.
Mówi o depresji, eutanazji, aborcji.
Depresja – choroba odbieraj¹ca cz³owiekowi odpowiedzialnoœæ. Normalny cz³owiek nigdy nie zgodzi siê ani -7-

na eutanazjê, ani na aborcjê. V – Znalezienie. Zadaniem ka¿dego z nas jest
danie pe³nej odpowiedzi na egzystencjalne pytania cz³owieka.
Jak zwykle o godz.20 tej, w kaplicy
Cudownego Obrazu, Ksi¹dz Infu³at
odprawia mszê œw., dziêkuj¹c gor¹co
Pani Jasnogórskiej za beatyfikacjê
Jana Paw³a II.
Apel prowadzi o. Tomasz Góralczyk.
Ca³a Polska wielbi sw¹ Królow¹. Poleca Jej wszystkie swoje sprawy. Przywozi tu smutki i radoœci. Apel zgromadzi³ wiele dzieci pierwszokomunijnych. Pora wracaæ. ¯egnamy siê
z Maryj¹. W drodze powrotnej odmawiaj¹c nasz tradycyjny „ró¿aniec pielgrzyma”, dzielimy siê swoimi wra¿eniami zwi¹zanymi z beatyfikacj¹.
P. Danusia za mo¿liwoœæ wyjazdu na
beatyfikacjê. P. Maria przypomina ¿e
jesteœmy narodem wybranym, a dzieñ
1 maja teraz bêdzie siê nam zupe³nie
inaczej kojarzy³. Cieszmy siê nim.
W tej dziesi¹tce omadlamy chorobê
Izabelki. P. Zosia dziêkuje za to, ¿e
mog³a byæ razem z mê¿em na Placu
œw. Piotra. Prosi o siln¹ wiarê w rodzinach. P. Sabina prosi o pokój na œwiecie, nowe powo³ania kap³añskie, dziêkuje za otrzymane ³aski. W ostatniej
tajemnicy dziêkujemy za rodziny silne Bogiem. Maryjo, daj nam czujne,
wra¿liwe sumienie, byœmy czuwali
nad tym, co siê w nim rodzi, a nasze
serca nape³nia³y same dobre pragnienia. Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie. Do
zobaczenia 16 czerwca.
Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 30 maja
6.00 Œp. Adam Handzlik
7.00 Œp. Zofia Forystek
7.30 Œp. Wojciech Stanek
8.00 Œp. Krzysztof Jucha
12.00 Œp. Czes³awa Kot
18.00 Œp. Józefa Warcha³
Œp. Maria Faber
Wtorek 31 maja
6.00 Œp. Krzystof Jucha
7.00 Œp. Zofia Forystek
7.30 Œp. Aniela Makuch
8.00 Œp. Wojciech Stanek
12.00 Œp. Józefa Warcha³
18.00 Œp. Lidia Jamrozik - 2 r. œm.
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Heleny Kupiec
Œroda 1 czerwca
6.00 Ozdrowie,b³.Bo¿edla£ukaszaLaskowskiego
7.00 O b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
ks. Paw³a w 20 r. kap³añstwa
7.30 Œp. Stanis³aw, Kornelia i synowie
8.00 Œp. Józef Kleszcz
12.00 Œp. Wojciech Stanek
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Wojciech Stanek
Œp. Marian Oboza
Œp. Stefan Garlacz
Œp. Józefa Warcha³
Œp. Czes³awa Kot
Œp. Stanis³awa Przeciszowska
Œp. Krzysztof Jucha
Œp. Maria Faber
Sp. Zofia Forysek
Œp. Jan Kossowski
Œp. Maria Michna
Czwartek 2 czerwca
6.00 Œp. Zofia Forystek
7.00 Œp. Stefan Bernacik - 19 r. œm.
7.30 Œp. Krzysztof Jucha
8.00 Œp. Jan Hrzêstek - 5 r. œm.
12.00 Œp. Paulina Serwin
18.00 Œp. Wojciech Stanek
Œp. Jan Mamcarczyk, Maria Janik
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Intencje mszalne:
Pi¹tek 3 czerwca
6.00 Œp. Wojciech Stanek
7.00 Œp. Maria Michna
7.30 O zdrowie i opiekê Opatrznoœci Bo¿ej dla
dzieci i o zdrowie ich potomstwa
8.00 Wynagrzadzaj¹ca Sercu Bo¿emu za grzechy œwiata
12.00 Œp. Zofia Forystek
16.30 Œp. Krzysztof Jucha
18.00 Œp. Czes³awa Kot
Œp. Gra¿yna Sitarek
Sobota 4 czerwca
6.00 Œp. Krzysztof Jucha
7.00 Œp. Wojciech Stanek
7.30 Œp. Maria Ziaja, Marek i zmarli z rodziny Ziaja
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz b³og. Bo¿e
dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
12.00 - Msza œw. dziekczynna w 61 r. matury
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im M. Wadowity
ze wspomnieniem zmar³ych maturzystów
i profesorów oraz o b³og. Bo¿e dla
¿yj¹cych maturzystów i ich rodzin
- Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Radio Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Maria Chrapla - 10 r. œm.
Œp. Stanis³aw Chrapla - 2 r. œm.
Œp. Jan Morawiec - 8 r. œm.
Niedziela 5 czerwca
6.00 Œp. Krzysztof Jucha
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Aleksandra BrzeŸniak
9.00 Œp. Zygmunt Bizoñ - 2 r. œm.
10.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl
10.30 Œp. W³adys³aw wraz z rodzicami
12.00 Œp. Marian Pióro
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Wojciech Stanek

6. Niedziela Wielkanocna - 29 maja 2011
1. Dzisiaj przy koœciele jest
zbiórka na biedne rodziny. Bóg
zap³aæ za pomoc.
2. Jutro na przedostatnie nabo¿eñstwo majowe o godz. 18.30 zapraszamy dzieci pierwszokomunijne
wraz z rodzicami. Pragniemy dzieci
zawierzyæ Maryi. Natomiast uczestników Szko³y Modlitwy b³. Jana
Paw³a II zapraszamy na mszê œw.
o godz. 18.00, a nastêpnie na spotkanie w domu parafialnym.
3. W œrodê 1 czerwca rozpoczynamy nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego
Serca Bo¿ego o godz. 18.30.
4. W czwartek 2 czerwca zapraszamy na 18.00 na specjalne nabo¿eñstwo ku czci b³ogos³awionego Jana
Paw³a II. Po mszy œw. odmówimy litaniê do B³ogos³awionego, a nastêpnie pójdziemy w procesji po rynku.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa podamy chêtnym relikwie B³ogos³awionego do uca³owania.
5. W pierwszy pi¹tek spowiadamy
przez ca³y dzieñ. Wiêksza iloœæ kap³anów jest rano od godz. 6.00 do
8.30, oraz po po³udniu od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30.

6. W pierwsz¹ sobotê nawiedzamy
chorych i starszych z sakramentami
œwiêtymi.
7. Odnowiliœmy Stacje Drogi Krzy¿owej. Koszt tej renowacji wynosi
140 tys. z³. Na ten cel zbieramy ofiary podczas mszy œw. w przysz³¹ niedzielê. W nastêpn¹ niedzielê kazania
wyg³osi o. Pawe³ Wyszkowski, ukraiñski kap³an. Po mszach œw. bêdzie
rozprowadza³ p³yty DVD o przeœladowanym koœciele na Ukrainie.
8. Uczestników Rady Duszpasterskiej, oraz Akcji Katolickiej zapraszamy na Dzieñ Skupienia, który odbêdzie siê u oo. Karmelitów na Górce,
w niedzielê 12 czerwca od godz.
14.00 do 18.00.
9. W ubieg³¹ niedzielê Siostry Nazaretanki na rozbudowê domu dla
niepe³nosprawnych zebra³y kwotê
11.006,- z³. Siostry wyra¿aj¹ Ofiarodawcom serdeczne Bóg zap³aæ.
10. Organizujemy pielgrzymkê
11 czerwca /sobota/ do Torunia – Radio Maryja, wyjazd godz. 4.00, koszt
przejazdu 100 z³. W tym samym dniu
jedziemy do £agiewnik, wyjazd godz.
9.00, koszt przejazdu 20 z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Co s³ychaæ w Jakubowej studni
XI spotkanie szkó³ Jana Paw³a II
w œrodê 18 maja by³o bardzo udane.
Z ró¿nych stron Polski przyby³o prawie 2,5 tys. m³odzie¿y ze 100 szkó³
nosz¹cych imiê Papie¿a. Wiem, ¿e

ka¿dy sukces ma wielu ojców. Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do bogatego prze¿ycia 91. rocznicy urodzin Jana Paw-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

³a II – zw³aszcza Dyrekcji Szko³y
Podstawowej Nr 1 Pod Skarp¹, oraz
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ z Radoczy.
Wdziêcznoœæ kierujê pod adresem
Urzêdu Miasta Wadowice, jak i Starostwa Powiatowego. Kuchnia z Podhalanina œwietnie wywi¹za³a siê ze
swego zadania. Wyra¿am wielk¹
wdziêcznoœæ ks. bp Janowi Szkodoniowi za mszê œw. i kazanie. Zespó³
wokalno-muzyczny, z³o¿ony z kleryków seminarium oo. Bernardynów
z Kalwarii Z., by³ rewelacyjny. Przesy³am im g³êbokie uk³ony.
Wieczorem tego dniu odby³o siê
nabo¿eñstwo dziêkczynne za beatyfikacjê Jana Paw³a II w wadowickim
wiêzieniu. Przed msz¹ œw. kilku osadzonych przedstawi³o piêkny repertuar s³owno-muzyczny o Janie Pawle II. Mszy œw. przewodniczy³
ks. Infu³at Janusz Bielañski z Wawelu. Przy okazji dowiedzia³em siê, jak
bardzo osadzeni w wiêzieniu pomagaj¹ chorym w Domu Pielêgnacyjnym dr Edmunda Wojty³y. To jest
w³aœciwa droga rehabilitacyjna.
W sobotê 21 maja odbyliœmy piesz¹
pielgrzymkê z Wadowic do Kalwarii. Bra³o w niej udzia³ ok. 300 osób.
Prowadzi³ j¹ ks. Maciej Œcibor. Odbywa siê ju¿ od przesz³o 10 lat
w najbli¿sz¹ sobotê po 18 maja, czyli
po dniu urodzin Jana Paw³a II. Tym
razem po mszy œw. o godz. 12.00
w sanktuarium kalwaryjskim nie szliœmy na dró¿ki Maryjne, ale uczestniczyliœmy w tzw. Drodze Œwiat³a.
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Piesz¹ pielgrzymkê zakoñczyliœmy
pieczon¹ kie³bask¹ na ro¿nie, a nastêpnie odœpiewaniem Litanii Loretañskiej. Zauwa¿am, jak bardzo trud pielgrzymi jednoczy jej uczestników. Na
tym miejscu chcê wyraziæ wielk¹
wdziêcznoœæ organizatorom pieszej
pielgrzymki z Wadowic na Jasn¹ Górê
tak¿e za zorganizowanie majowej pielgrzymki na beatyfikacjê Jana Paw³a
II, jak równie¿ na planowan¹ pielgrzymkê wrzeœniow¹ do Watykanu.
Jestem pod wra¿eniem, jak uczestnicy ró¿nych pielgrzymek, które
w ostatnich dniach licznie przybywaj¹
do naszej bazyliki – padaj¹ na kolana
przed relikwiami b³ogos³awionego
Papie¿a wystawionymi w Jego kaplicy. Widaæ, jak bardzo wierz¹ w orêdownictwo Ojca Œwiêtego.
Wielkim parafialnym zadaniem jest
kszta³towanie w³aœciwych form czci
b³ogos³awionego Papie¿a w naszej
parafii. Konkretnie myœlê o comiesiêcznym nabo¿eñstwie ka¿dego drugiego o godz. 18.00, nastêpnie o majowym i paŸdziernikowym tygodniu
poœwiêconemu naszemu Najwiêkszemu Rodakowi. Pragnê te¿, aby w naszej bazylice do odpustów, które dotychczas obchodzimy: ku czci Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 27 czerwca, oraz Ofiarowania Najœwiêtszej
Maryi Panny 21 listopada, do³¹czyæ
odpust ku czci b³ogos³awionego Papie¿a 22 paŸdziernika. Wszystkie te
sprawy zawierzamy wstawiennictwu
naszego b³ogos³awionego Opiekuna
Jana Paw³a II.
ks. Infu³at

Dziewi¹ta sobota nowenny
16 kwietnia 2011 roku uczestniczyliœmy w dziewi¹tej, ostatniej
sobocie nowenny przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II – „Nie bójcie
siê Jego mi³oœci”.
Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu prowadzi³ ks. Wojciech Szel¹g
z grup¹ m³odzie¿y. W modlitwach
i pieœniach dziêkowaliœmy Bogu za
dar, za niepojêt¹ mi³oœæ jak¹ nas obdarza. Mi³oœæ Boga jest wzorem i Ÿród³em mi³oœci, jak¹ ludzie winni obdarzaæ Stwórcê i siebie nawzajem.
Po adoracji, mszê œw. koncelebrowa³ o. Grzegorz, z klasztoru oo. Karmelitów z Górki, wyg³osi³ równie¿
homiliê. Mówi³ w niej o mi³oœci. Jej
sens zawiera siê w treœci „nowego
przykazania”, które Jezus zostawi³
swoim uczniom, mówi¹c: „To jest
moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em”, a tak¿e „Nikt nie ma wiêk-

szej mi³oœci od tej, gdy ktoœ swoje
¿ycie oddaje za przyjació³ swoich”.
Dobry pasterz oddaje swoje ¿ycie za
owce. Jan Pawe³ II by³ Pasterzem
mi³oœci mi³osiernej, swoj¹ postaw¹
uczy³ nas mi³oœci. O tym, jak cz³owiek powinien odpowiadaæ na okazywan¹ mu mi³oœæ Chrystusa, Papie¿
mówi³: „Mi³oœæ Chrystusa otrzyman¹
jako dar, trzeba jako dar oddawaæ.
Mi³oœæ, któr¹ Chrystus obdarza³ nas
obficie w tym jednym chlebie i jednym kielichu, trzeba dzieliæ z bliŸnimi”. „Mi³osierdzie masz okazywaæ
zawsze i wszêdzie bliŸniemu”.
17 sierpnia 2002 roku w Sanktuarium
w £agiewnikach Ojciec Œwiêty zawierzy³ œwiat mi³osierdziu Bo¿emu.
„Czyniê to z gor¹cym pragnieniem,
aby orêdzie o mi³osiernej mi³oœci
Boga dotar³o do wszystkich mieszkañców ziemi”.
Maria Zadora

Módlcie siê za mnie za ¿ycia mojego i po œmierci”

„

Majowy wyjazd na Apel Jasnogórski 16-tego, zapisze siê na pewno
trwale w naszej pamiêci. Razem
z naszym proboszczem ks. Jakubem
Gilem jedziemy tym razem dziêkowaæ naszej Matuchnie za beatyfikacjê Jana Paw³a II. Jesteœmy dalej pod
wra¿eniem „wielkiego dnia dziêkczynienia” w dniu poprzednim obchodzonym w naszej bazylice, kiedy to
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz przywióz³ -5-

do nas relikwie Jana Paw³a II. W naszych sercach trwa dalej to œwiêto.
Zaczynamy siê modliæ litani¹ do
b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Ojcze Bracie, Mistrzu, Misjonarzu,
Stró¿u, Apostole – tak piêkne s¹ te
wezwania. Ksi¹dz infu³at podkreœla
piêkno wiosennej przyrody. Chcemy
Pani Jasnogórskiej podziêkowaæ za
(ci¹g dalszy na str. 7)

