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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
7. Niedziela Wielkanocna

Uroc z y s t o � æ

Wn i e b ow s t ¹ p i e n i a
P a ñ s k i e g o

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

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

Dziêkujê Ci Ojcze �wiêty za dar

wiary, mi³o�ci, nadziei. To Ty na-

uczy³e� mnie, jak ojciec, d�wigaæ

swój krzy¿, upadaæ, to znów pod-

nosiæ siê � z pokor¹.

Modl¹c siê do Ciebie i za Cie-

bie, czujê Tw¹obecno�æ przymnie.

Zofia Zaczyñska

Przez bardzo d³ugi
czas wydawa³o mi siê,
¿e moje ¿ycie dopie-

ro ma siê rozpocz¹æ. To prawdzi-
we ¿ycie.
Ale ci¹gle co� sta³o na przeszkodzie:
jaka� trudno�æ do pokonania, jaka�
praca do ukoñczenia, jaki� czas do

S z c z ê � c i em j e s t

s am a d r o g a
po�wiêcenia, jaki� d³ug
do sp³acenia. A dopiero potem za-
cznie siê to prawdziwe ¿ycie.
W koñcu zrozumia³em, ¿e te prze-
szkody, to w³a�nie by³o ¯YCIE .
Ten punkt widzenia pomóg³ mi spo-
strzec, ¿e nie istnieje droga prowa-
dz¹ca do szczê�cia.
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Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊGOPAW£A APOSTO£A:

PIERWSZECZYTANIEZDZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11 Ef 1, 17-23
Uniós³ siê w ich obecno�ci w górê Bóg posadzi³ Chrystusa po swojej prawicy

EWANGELIA: Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi

Id�cie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia �wiata

Jedenastu uczniów uda³o siê do
Galilei na górê, tam gdzie Jezus im
poleci³. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili.
Wtedy Jezus zbli¿y³ siê do nich
i przemówi³ tymi s³owami: «Dana Mi
jest wszelka w³adza w niebie i na zie-

mi. Id�cie wiêc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielaj¹c im chrztu
w imiê Ojca i Syna, i Ducha �wiête-
go. Uczcie je zachowywaæ wszystko,
co wam przykaza³em. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia �wiata».

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili

Zmartwychwsta³y CHRYSTUS
wstêpuje do nieba. W Wniebowst¹-
pieniu PAÑSKIM widaæ wznios³o�æ
naszej ludzkiej natury, nasze prze-
znaczenie. JEZUS jest z nami i wokó³
nas, musisz GO tylko poszukaæ. �Pa-
trzysz w niebo i nic nie widzisz. Wiara

widzi� (Leon Wielki). Ja te¿ patrzê
i nic nie widzê. Ziemskie oczy nie
widz¹. Aby ujrzeæ JEZUSA w niebie,
trzeba z NIM pracowaæ na ziemi. Pa-
nie, pomó¿ uwierzyæ, ¿e Jeste� z nami.
�Ja jestem z wami, przez wszystkie
dni, a¿ do skoñczenia �wiata�.

która by³a umieszczona na grobie
Jana Paw³a II w Grotach Watykañ-
skich. Niestety nie mogli�my jej
ogl¹daæ, poniewa¿ trwa³ monta¿ p³y-
ty w posadzce kaplicy. Uroczysto�ci
z³o¿enia relikwii i ods³oniêcie p³yty
zaplanowano na 11 czerwca 2011r.
Byli�my zadowoleni, ¿e przyszli�my
do tego miejsca, chocia¿ dla niektó-
rych pokonanie 80 schodów w górê
by³o trudno�ci¹. Mogli�my ogl¹daæ
jak z miesi¹ca na miesi¹c zmienia siê
�papieskie miasteczko� budowane
na terenie oko³o 100 hektarów, na-
le¿¹cego niegdy� do produkuj¹cej
sodê fabryki Solvay. Tej samej,
w której podczas hitlerowskiej oku-

pacji pracowa³ Karol Wojty³a. Zak³ad
czynny by³ do lat dziewiêædziesi¹tych.
Kiedy produkcji zaprzestano, rozpo-
czê³a siê rekultywacja terenu, na któ-
rym pozosta³y tzw. Bia³e Morza � wa-
pienne osadniki poro�niête dzi� drze-
wami, ³¹kami, po�ród nich widaæ bry-
³y powstaj¹cych budowli. Z placu po-
wrócili�my do Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia, aby modliæ siê w kapli-
cy Wieczystej Adoracji Naj�wiêtsze-
go Sakramentu i innych miejscach
w Sanktuarium, do którego przyby³o
dzisiaj du¿o pielgrzymów z ró¿nych
stron Polski i �wiata, aby dziêkowaæ
Jezusowi Mi³osiernemu za b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II. cdn

Maria Zadora

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

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

�p. Stanis³aw Harmata, ur. 1956r., zam. Cieszyn
�p. Jan Ciep³y, ur. 1953r., zam. ul. Zatorska
�p. Zbigniew Karelus, ur. 1931r., zam. pl. Obr. Westerplatte
�p. Ma³gorzata £opata, ur. 1959r., zam. ul. Zegad³owicza
�p. Józef Drabek, ur. 1937r., zam. ul. S³owackiego

Pogrzeb

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

Chrzest �w.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

Wiktor Warmuz, syn Sebastiana i Ilony

Julia �lizowska, córka Kamila i Joanny
Micha³ Maciejczyk, syn Mateusza i Anny

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê czerwca, na mszy �w. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom, które obchodz¹ �Roczek�, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych

Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.

Roksana Sajdak
Franciszek Gracjasz
Szymon Samaruk
Natalia Maga
Nikola Musia³
Mateusz P³ywacz
Miko³aj Ksi¹¿ek
Oliwia Lach
Bronis³aw Ska³ka

Micha³ Jêdrzejczyk
Dominika Maciejczyk
Ignacy P³onka
Antonina Godzik
Jan Dziedzic
Szymon Bodzioch
Eryk Ficek

Zofia Jêdra

Ignacy P³onka
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 10 czerwca
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 O b³. Bo¿e dlaMagdaleny iMarkaw16 r. �lubu
7.30 �p. Krzysztof Jucha
8.00 Ozdrowieib³.Bo¿edlaks.ZenonaMiksyw17r.�wiêceñ
12.00 �p. Jan ¯arów - 20 r. �m.
18.00 �p. Marian Oboza

�p. Eugeniusz Zaj¹c - r . �m.
Sobota 11 czerwca
6.00 �p.Katarzyna,Stanis³awTyrybon, bratStanis³aw
7.00 �p. Boles³aw Bando³a, ¿ona Maria
7.30 �p. Wojciech Stanek
8.00 �p. Krzysztof Jucha
12.00 �p. Helena, Stanis³aw i ich dzieci
18.00 �p. Janina i Jan Dêbscy

�p. Maria Klaczak - 4 r. �m.
Niedziela 12 czerwca
6.00 Dziêkczynna za ³askê zdrowia w dniu

urodzin ¿ony i matki Anny z pro�b¹
o dalsz¹ opiekê

7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
�p. Wojciech Stanek

9.00 �p. Marek W¹dolny - 8 r. �m.
10.00 Roków: �p. Kazimiera Noga
10.30 �p. Andrzej Czarny - 4 r. �m.
12.00 �p. Eugeniusz Graca - 1 r. �m.
13.15 Roczki
19.00 �p. Maria i Marian Gabryl

Poniedzia³ek 06 czerwca
6.00 �p. Zofia Forystek
7.00 �p. Stefan Garlacz
7.30 �p. Wojciech Stanek
8.00 �p. Stefania Hrzêstek - 9 r. �m.
12.00 �p. Krzysztof Jucha
18.00 - O b³og. Bo¿e dla Paulinyw18r. urodzin

-Ozdrowie ib³og.Bo¿edlaks.Proboszcza
ikap³anówpracuj¹cychwparafiiodklubuseniora

Wtorek 07 czerwca
6.00 Zawstawiennictwem b³. Jana Paw³a II

o potrzebne ³aski, opiekê Niepokalanej
i zdrowie dla ks. Kazimierza �wita³y

7.00 �p. Tadeusz Wysogl¹d
7.30 �p. Zofia Forystek
8.00 �p. Czes³aw Bielec - 1 r. �m.

�p. Maria i Jerzy Korzenny
12.00 �p. Wojciech Stanek
18.00 �p. Ewa Ksi¹¿ek - 11 r. �m.

�p. Krzysztof Jucha
�roda 8 czerwca
6.00 �p. Maria Michna
7.00 O b³og. Bo¿e za wstawiennictwem

b³.JanaPaw³aIIdlarodzinyBolleazW³och
7.30 �p.Agnieszka,jejmê¿owieisynW³adys³aw
8.00 �p. Wojciech Stanek
12.00 �p. JuliaKwartnik,m¹¿Ludwik i rodzice
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
-Ozdrowieib³og.Bo¿edlaKazmieryKowalczyk
-Ozdrowieib³og.Bo¿edlaJadzi,JoasiKoszarek
- O b³og. Bo¿e dla rodziny Pudów
i Szymañskich, zdanie matury dla
Damiana i Kingi oraz rozpoznanie
powo³ania dla Damiana
Za zmar³ych
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p. Stanis³awa Przeciszowska
�p. Krzysztof Jucha
Sp. Zofia Forysek
�p. Jan Kossowski

7. Niedziela Wielkanocna - 05 czerwca 2011

Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego
Czwartek 9 czerwca
6.00 �p. Krzysztof Jucha
7.00 O b³og. Bo¿e za wstawiennictwem

b³. JanaPaw³a IIdla rodzinyTamburelli zW³och
7.30 �p. Maria Michna
8.00 �p. Genowefa Hrzêstek - 9 r. �m.
12.00 �p. Zofia Forystek
18.00 �p. Wojciech Stanek

�p. £ukasz Pasieka - 1 r. �m.

1. Dzisiejsza sk³adka przeznaczona
jest na budowê �wi¹tyni Opatrzno�ci
Bo¿ej w Warszawie. Na koncert w na-
szej Bazylice w wykonaniu chóru Pa-
pieskiego Uniwersytetu w Krakowie
dzi� na godz. 20.00 zapraszamy.

2. W �rodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy siê o rozwój
wspólnot religijnych w naszej parafii.

3. Ks. Kardyna³ zaprasza m³odzie¿
i doros³ych do udzia³u w specjalnym
nabo¿eñstwie przyjêcia relikwii b³o-
gos³awionego Jana Paw³a II w Jego
Centrum w £agiewnikach. Wyjazd
w sobotê 11 czerwca o godz. 9.00.
Koszt przejazdu 20z³. Równie¿
w tym dniu chcemy pielgrzymowaæ
do Torunia do Radia Maryja. Wyjazd
o godz. 4.00. Koszt przejazdu 100z³.

4. W sobotê 11 czerwca, w wigiliê
Zes³ania Ducha �wiêtego, zaprasza-
my na mszê �w. o godz. 18.00 wspól-
noty o¿ywiaj¹ce nasz¹ parafiê. Po
mszy �w. chcemy uczestniczyæ
w adoracyjnym czuwaniu, które po-
prowadzi Szko³a Modlitwy b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II.

5. W przysz³¹ niedzielê w uroczy-
sto�æ Zes³ania Ducha �w., czyli
w Zielone �wi¹tki zapraszamy
uczestników Rady Duszpasterskiej
oraz Akcji Katolickiej na specjalne
kilkugodzinne spotkanie, które odbê-
dzie siê u oo. Karmelitów na Górce.
Rozpoczêcie o godz. 14.00, zakoñ-
czenie ko³o godz. 18.00.

6. 16 czerwca pielgrzymujemy na
Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³.

7. W niedzielê 29 maja w przyko-
�cielnej zbiórce na pomoc biednym
rodzinom naszej parafii zebrano ogó-
³em kwotê: 3.595 z³. Wszystkim
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.

8. W lipcu i w sierpniu w parafiach
wadowickich nie bêdzie dni skupieñ
dla narzeczonych.

9. Wielkim k³amstwem jest, jako-
by nasza parafia firmowa³a okre�lo-
ne biuro turystyczne w Wadowicach.
Nie ponosimy ¿adnej odpowiedzial-
no�ci za k³amliwe naci¹ganie tury-
stów lub pielgrzymów przez okre�lo-
ne biuro wadowickie.

10. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy
ul Zegad³owicza w Wadowicach og³a-
sza nabór na rok szkolny 2011/2012
uczniów posiadaj¹cych orzeczenia do
kszta³cenia specjalnego.

11. Zauwa¿yli�my, ¿e przy niektó-
rych �lubach wytwarza siê moda, na
obsypania m³odych w drzwiach ko-
�cio³a sztucznymi, papierowymi p³at-
kami. Prosimy, a¿eby po takim wy-
sypie rodzina posprz¹ta³a papierowe
oznaki czci.

12. �wiêci tego tygodnia: w �rodê
� wspomnienie �w. Jadwigi Królowej,
w pi¹tek � wspomnienie �w. Bogu-
mi³a, biskupa, w sobotê � wspomnie-
nie �w. Barnaby, aposto³a.
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7 maja 2011r., w przeddzieñ uro-
czysto�ci �w. Stanis³awa biskupa
i mêczennika, grupa 50 pielgrzymów
z ks. Wojciechem Szel¹giem wyru-
szy³a na pielgrzymkê do Krakowa.
Pielgrzymowanie rozpoczêli�my
modlitw¹, potem wspominali�my
dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II, od-
mówili�my Litaniê do b³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II, której tekst otrzy-
ma³ ka¿dy z pielgrzymów.
Po przyje�dzie do £agiewnik uda-
li�my siê do �miasteczka� na Bia³ych
Morzach, gdzie powstaje Centrum
Jana Paw³a II �Nie lêkajcie siê� naj-
wa¿niejszego w Polsce i na �wiecie
o�rodka ¿ywej pamiêci osoby i dzia-
³a Papie¿a � Polaka. To duchowy
ko�ció³ B³ogos³awionego Jana Paw-
³a II, wotum dziêkczynne narodu

Majowa pielgrzymka cz.I

W Jakubowej studni dudni

Gdy zosta³ ordynariuszem war-
szawskim znany nam ks. kard. Ka-
zimierz Nycz prze¿y³ trudny pro-
blem � kontynuowania budowy
�wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej. Potê¿-
na budowla zapocz¹tkowana przez
ks. kard. Józefa Glempa, z powodu
braku pieniêdzy by³a skazana na
przerwanie. Ks. arcybiskup Kazi-
mierz Nycz, ¿eby rozwi¹zaæ ten pro-
blem ustanowi³ pierwsz¹ niedzielê
czerwca jako dzieñ dziêkczynienia.
Tym piêknym pomys³em zmobilizo-
wa³ ca³¹ wierz¹c¹ Polskê. Dziêkczy-
nieniem obj¹³ to, co by³o wielkiego
w naszej historii.
Czerpa³ natchnienie z optymistycz-
nej postawy Jana Paw³a II. B³ogos³a-
wiony Papie¿ w ¿yciu swoim kiero-
wa³ siê wielkim optymizmem. Nigdy
siê nie zra¿a³. Jego postawa by³a de-
terminowana przez kult Bo¿ego Mi-
³osierdzia, a tak¿e mi³o�æ do Matki
Naj�wiêtszej. �W Tobie, Panie zaufa-
³em, nie zawstydzê siê na wieki. Kto
mnie znajdzie � znajdzie ¿ycie�.
Skoñczy³ siê maryjny miesi¹c. By³
on wyj¹tkowy w ¿yciu ca³ego Ko-
�cio³a, a zw³aszcza w historii naszej
wspólnoty parafialnej. Pierwszego
maja nasz parafianin, Papie¿ Karol
Wojty³a zosta³ w Watykanie beatyfi-
kowany przez Benedykta XVI. Po
raz kolejny ludzie z ró¿nych stron
�wiata dali dowód, jak bardzo Go
kochaj¹. Na tê beatyfikacjê przyby-
³o ok. 1,5 miliona wiernych z ró¿-

(ci¹g dalszy na str. 7)

nych stron �wiata. Mówi¹, ¿e Pola-
ków by³o oko³o 70 tysiêcy. Dziêki
Bogu � równie¿ z ziemi wadowickiej
by³o nas ok. 200 pielgrzymów.
W tym wyj¹tkowym dniu, pomimo
ulewnego deszczu, na rynku wado-
wickim uczestniczy³o w specjalnej
mszy �wiêtej odprawianej przez
ks. infu³ata Kazimierza Sudera
ok. 10 tysiêcy ludzi.
Noszê w swoim sercu wielk¹
wdziêczno�æ do Boga i ludzi za wy-
j¹tkow¹ niedzielê, 15 maja. Pogoda
równie¿ nie dopisa³a, ale ludzie nie
zawiedli � zw³aszcza uczestnicy or-
kiestr dêtych Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Przybyli z ró¿nych stron
Polski � prawie 100 orkiestr. Wygry-
wali piêkne melodie w strugach zim-
nego deszczu. Ten dzieñ dziêkczy-
nienia w naszej parafii � by³ równie¿
obdarowaniem przez ks. kard. Dzi-
wisza, relikwiami B³ogos³awionego.
Od przybycia relikwii do naszej ba-
zyliki kaplica b³ogos³awionego Jana
Paw³a II wype³ni³a siê Jego obecno-
�ci¹. Radowa³o siê moje serce, gdy
w ostatni¹ niedzielê w ogromnej licz-
bie, po mszach �w., osobi�cie przyj-
mowali�my Jana Paw³a II poprzez
Jego relikwie � ca³uj¹c je, lub doty-
kaj¹c. By³ to g³êboki gest wyra¿aj¹-
cy nasz¹ chêæ na�ladowania w ¿yciu
wielkiego Papie¿a. W tym dniu
uczestniczy³em wraz z liczn¹ dele-
gacj¹ wadowick¹ w specjalnym
dziêkczynnym nabo¿eñstwie w Ska-

wicy. Tamtejszy proboszcz,
ks. Krzysztof Strzelczyk wraz z sa-
morz¹dowymi w³adzami gminy Za-
woja przygotowa³ piêkn¹ uroczy-
sto�æ religijno-patriotyczn¹ wyra¿a-
j¹c¹ rado�æ z wyniesienia na O³tarze
Jana Paw³a II Wielkiego. Ucieszy³em
siê, ¿e byli ze mn¹ równie¿ Radni na-
szego wadowickiego Samorz¹du.
W ci¹gu tego wyj¹tkowego miesi¹-
ca wdziêczno�ci starali�my siê sta-
waæ do codziennego apelu przy po-
mniku Jana Paw³a II. Choæ nas nie
by³o zbyt wielu, zwykle od piêtna-
stu do trzydziestu uczestników � to
jednak czuli�my siê reprezentacj¹
naszej parafii, która pragnê³a co-
dziennie mówiæ do Maryi: Pamiêtam,

¿e to Ty, Matko nasza przyczyni³a�
siê do rozwoju duchowego naszego
najwiêkszego Rodaka, a pó�niej do
wyniesienia Go na o³tarze. Dziêki Ci,
Matko Bo¿a, która nieustannie spie-
szysz nam z pomoc¹.
Drugiego maja oraz drugiego
czerwca w do�æ du¿ej liczbie uczest-
niczyli�my w nabo¿eñstwie dziêk-
czynnym o godz. 18:00. Odmówili-
�my litaniê do B³ogos³awionego, uca-
³owali�my jego relikwie i szli�my
w procesji dziêkczynnej po rynku.
Pragniemy to nabo¿eñstwo jeszcze
bardziej rozwijaæ. Bogu niech bêd¹
dziêki za prze¿ycie ostatniego mie-
si¹ca, w którym prze¿yli�my bogac-
two mi³o�ci Bo¿ej.

polskiego oraz wszystkich ludzi do-
brej woli, którym bliska jest osoba
i dzie³o B³ogos³awionego. Z Bia³ych
Mórz wy³aniaj¹ siê bry³y budynków
� wolontariatu i biblioteki. Nad gigan-
tycznym placem budowy góruj¹ po-
tê¿ne d�wigi, krêc¹ siê po nim spy-
chacze, koparki, samochody i wielu
pracowników. Najbardziej gor¹czko-
we prace trwaj¹ przy budowie ko�cio-
³a. Tu bowiem w dolnej jego czê�ci,
w kaplicy kap³añskiej wzorowanej na
krypcie �w. Leonarda na Wawelu,
gdzie Karol Wojty³a odprawi³ swoj¹
pierwsz¹ mszê prymicyjn¹ zostan¹
umieszczone relikwie B³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II. 6 maja 2011r.
z Rzymu zosta³a przywieziona p³yta,

ks. Infu³at


