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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Uroczysto�æ

Zes³ania Ducha �wiêtego

Ojcze �wiêty, pomimo ¿e nie je-

ste� ju¿ w�ród nas na ziemi, da³e�

nam bardzo du¿o milo�ci, która

wci¹¿ wzrasta w naszych sercach.

I to jest najwa¿niejsze, gdy¿ z mi-

³o�ci¹ w wiarê mo¿na osi¹gn¹æ

wszystko, je�li siê tego gor¹co

pragnie. Zawsze broni³e� cz³owie-

ka, jego godno�ci i praw. Za to

Ci serdecznie dziêkujemy.

Mo¿emy polegaæ na tym, ¿e Two-

ja Ojcowska dobroæ bêdzie wska-

zywaæ drogê do osi¹gniêcia wiecz-

nego zjednoczenia z Bogiem.

Helena Stelmach

Szczê�ciem jest podró¿,
a nie osi¹gniêcie celu.

Niema lepszej chwili aby byæ szczê�liwym jak�
TERAZNIEJSZO�Æ!

¯yj i doceniaj chwilê obecn¹.

Nie czekaj na to, a¿ ukoñczysz
jedn¹ szko³ê by zacz¹æ inn¹, utraciæ
dziesiêæ ksi¹¿ek by zdobyæ dziesiêæ
innych, by zacz¹æ pracowaæ, by siê
o¿eniæ, by doczekaæ pi¹tkowego wie-
czoru, by by³ niedzielny ranek, by
mieæ nowy samochód, aby Twoja hi-

poteka by³a ju¿ sp³acona, aby by³a
ju¿ wiosna, lato, jesieñ, zima, aby byæ
pierwszym lub co najmniej piêtna-
stym, aby Twoja piosenka zosta³a
nadana przez radio, aby umrzeæ, aby
siê odrodziæ � zanim zdecydujesz
siê aby byæ szczê�liwym.

fot. St. M¿yk

Bóg zap³aæ Ksi¹dz z Ukrainy zebra³ w ostatnia niedzielê na rozbudowê katolickie-
go centrum w Kijowie 12.257 z³., natomiast na budowê �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej
w Warszawie zebrali�my 10.340 z³. Ofiarodawcom wyra¿amy serdeczne Bóg zap³aæ.
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGOLISTU
�WIÊGOPAW£AAPOSTO£ADOKORYNTIAN:

PIERWSZECZYTANIEZDZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Wszyscy zostali nape³nieni Duchem �wiêtym. Duch �wiêty �ród³em jedno�ci chrze�cijan.

Przyjd�, Duchu �wiêty, nape³nij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogieñ swej mi³o�ci.

EWANGELIA: J 20, 19-23 Jezus daje Ducha �wiêtego
Wieczorem w dniu zmartwychwsta-
nia, tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi by³y zamkniête z obawy przed
¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ po-
�rodku, i rzek³ do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokaza³
im rêce i bok. Uradowali siê zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus

znowu rzek³ do nich: «Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was
posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na
nich i powiedzia³ im: «We�mijcie
Ducha �wiêtego. Którym odpu�cicie
grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, s¹ im zatrzymane».

SEKWENCJA
Przyb¹d�, Duchu �wiêty, Ze�lij z nieba wziêty �wiat³a Twego strumieñ,

Przyjd�, Ojcze ubogich, Przyjd�, Dawco ³ask drogich, Przyjd�, �wiat³o�ci sumieñ.
O, najmilszy z go�ci, S³odka serc rado�ci, S³odkie orze�wienie.
W pracy Ty� och³od¹, W skwarze ¿yw¹ wod¹, W p³aczu utulenie.

�wiat³o�ci naj�wiêtsza, Serc wierz¹cych wnêtrza Poddaj Twej potêdze.
Bez Twojego tchnienia, Có¿ jest w�ród stworzenia? Jeno cierñ i nêdze.

Obmyj, co nie�wiête, Osch³ym wlej zachêtê, Ulecz serca ranê.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowad� zab³¹kane.
Daj Twoim wierz¹cym, W Tobie ufaj¹cym, Siedmiorakie dary.

Daj zas³ugê mêstwa, Daj wieniec zwyciêstwa, Daj szczê�cie bez miary.

PANIE, TY zawsze o nas pamiê-
tasz. Nie opuszczasz nas nawet na
chwilê. To, czego naucza³e�, zawsze
sam najlepiej wykonywa³e�. Jeste�
dobry, bardzo dobry. Nawet ³otrowi
w czasie swojej agonii nie odmówi-
³e�. Poprosi³ o niebo i dosta³ je na

Ks. St. Gorgol

symboli narodowych, nazwano go
nawet bij¹cym sercem Polski. Kolos
wa¿y 12 ton, samo serce ok. 300 kg,
jego obwód wynosi 8 m.
Po krótkim odpoczynku powrócili-
�my do Katedry, aby przed konfesj¹
�w. Stanis³awa uczestniczyæ w ostat-
nim dniu nowenny do �w. Stanis³awa.
Razem z nami modlili siê parafianie
z dwóch wadowickich dekanatów.
Na zakoñczenie nowenny odmówi-
li�my Litaniê do �w. Stanis³aw, uca³o-
wali�my jego relikwie, �piewaj¹c: Maria Zadora

��w. Stanis³awie, Patronie nasz, Opie-
kunie ca³ej Ojczyzny, módl siê za
nami�.
Opuszczali�my to �wiête miejsce
Polaków, o którym abp Karol Wojty-
³a w 1964r. powiedzia³: �Do tej kate-
dry nie mo¿na wej�æ bez dr¿enia we-
wnêtrznego, bez lêku, bo zawiera siê
w niej � jak ma³o w której katedrze
�wiata � ogromna wielko�æ, któr¹
przemawia do nas ca³a przesz³o�æ�.
Dziêkujemy ks. Wojciechowi Sze-
l¹gowi, duchowemu opiekunowie
pielgrzymki i ks. infu³atowi Jakubo-
wi Gilowi za zorganizowanie wspa-
nia³ej pielgrzymki.

Radosne czwartki 2011 roku
Od kilku lat przy parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach podczas wakacji
i ferii organizowane s¹ tzw. �Radosne czwartki�. Maj¹ one na celu poznanie
miejsc zwi¹zanych ze �wiêtymi, b³ogos³awionymi, zabytków sakralnych, kul-
turowych, a tak¿e piêkna przyrody. Podczas tegorocznych wakacji planuje-
my nastêpuj¹ce wycieczki:

30 . 06 � Kraków
07 .07 � Lipn ica Murowana , Nowy Wi�n i cz
14 . 07 � Bochn i a
21 . 07 � Zakopane
28 .07 � Klu szkowce , Kro �c i enko , Szczawn i ca , J awo rk i
04 .08 � Kraków
11 .08 � Kon iaków, I s t ebna , Wis ³ a
18 .08 � Szyndz i e l n i a , K l imczok , Szczy rk
28 .08 � �n ie¿n i ca , Pas i e rb i ec

Zapraszamy do udzia³u w nich
zw³aszcza dzieci z Wadowic i gminy
Wadowice, które nie maj¹ mo¿liwo-
�ci wyjazdu w czasie wakacji na ko-
lonie, wczasy. Realizacja tej formy
wypoczynku jest mo¿liwa dziêki do-
tacji z Urzêdu Miasta i Gminy Wa-
dowice, w tym roku w wysoko�ci

17 tys. z³. Zapewniamy przejazd au-
tokarem, bilety wstêpu do zwiedza-
nych obiektów, ciep³y posi³ek. Odp³at-
no�æ od dziecka 5 z³ lub 10 z³. Zachê-
camy równie¿ nauczycieli, którzy by-
liby chêtni do sprawowania bezp³atnej
opieki podczas wyjazdów na wyciecz-
ki /kontakt z P. Mari¹ Zador¹/.

Maria Zadora

�Którym odpu�cicie grzechy, s¹ im odpuszczone...�
TWOJE s³owo. Dosta³ raj. TY chcesz
równie¿ mi zapewniæ raj. Dlatego od-
chodz¹c, jak dobry OJCIEC, zostawi-
³e� mi prezent - Sakrament Pokuty,
który ma mnie z powrotem wprowa-
dziæ na drogê zbawienia.
O jak dobry jest BÓG!
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Intencje mszalne:

(ci¹g dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni g³o�no dudni

Pi¹tek 17 czerwca
6.00 �p. Krzysztof Jucha
7.00 �p. Maria Michna
7.30 �p. Stanis³aw Tadka z rodzicami
8.00 O nawrócenie syna Mateusza oraz o ³askê

zdrowia dla ca³ej rodziny
12.00 Dziêkczynna za beatyfikacjê Ojca �wiêtego

Jana Paw³a II, o b³og. Bo¿e dla pielgrzy-
mów z Tomaszowa Lubelskiego

18.00 �p. Marianna Adamczyk - 1 r. �m.
�p. Stanis³aw Adamczyk
�p. Marian Ma³ysa - 1 r. �m.

Sobota 18 czerwca
6.00 O zdrowie dla Kubusia
7.00 �p. Krzysztof Jucha
7.30 �p. Maria Michna
8.00 O b³og. Bo¿e dla Bogumi³y i Andrzeja

z pro�b¹ o zdrowie i opiekê �w. Rodziny
12.00 W 45 r. matury, za zmar³ych profesorów

i uczniów LO im M. Wadowityz pro�b¹
o b³og. Bo¿e dla ¿yj¹cych

18.00 �p. Julia, Antoni i rodzice
�p. Stanis³aw Rodziñski - 12 r. �m.

Niedziela 19 czerwca
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p.W³adys³awa i IzydorPawlik, synW³adys³aw
9.00 �p. Józef Oboza - 2 r. �m.
10.00 Roków: �p. Antoni Oko³ot, córka Anna

i rodzice, Wiktor i Stefania
10.30 �p. Roman Komendera - 10 r. �m.

�p. Jan i Paulina Komendera
12.00 Ob³og.Bo¿e dlaSandryM³ynekw18 r. urodzin
13.15 Chrzty
19.00 �p. W³adys³aw Zadora - 5 r. �m.

Czwartek 16 czerwca
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Felicja Stohandel
7.30 Zmarli z rodziny Curzyd³ów
8.00 �p. Maria Michna
12.00 �p. Krzysztof Jucha
18.00 Ob³og.Bo¿e dlaAnny iTomaszaw1 r. �lubu

O zdrowie i b³og. Bo¿e dla córki Natalii

Poniedzia³ek 13 czerwca
6.00 O zdrowie i b³ogos³awieñstwo Bo¿e

dla Wioli, Teresy i Antoniego
7.00 �p. Wojciech Stanek
8.80 �p. Antoni, Józefa Siwek
10.00 �p. Andrzej Szpara - 5 r. �m.
12.00 �p. Zofia Forystek
16.00 �p. Ma³gorzata £opata
18.00 �p.Krzysztof Jucha
Wtorek 14 czerwca
6.00 Za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II

o potrzebne ³aski, opiekê Niepokalanej
dlaks.WojciechaPopielewskiegowr.urodzin

7.00 �p. Krzysztof Jucha
7.30 �p. Zofia Forystek
8.00 �p. Wojciech Stanek
12.00 �p. Stefan Garlacz
18.00 �p. Józefa Kowalska

�p. Stanis³aw i Michalina Paleczny
�roda 15 czerwca
6.00 �p. Kazimierz, Stanis³aw, Zenon, Józef
7.00 �p. Edward Tatar
7.30 Dziêkczynno b³agalna w 25r. �lubu

Reny i Wies³awa
8.00 B³agalna o nawrócenie, mi³o�æ

i zdrowiew25 r. �lubuZofii iKazimierza
12.00 �p. Janina i W³adys³aw Sordyl
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
Zawstawiennictwem b³. Jana Paw³a II
w intencji rodzin Popielewskich
i Dom¿alskich o b³og. Bo¿e, zdrowie
i opiekê Niepokalanej
Za zmar³ych
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p. Krzysztof Jucha
�p. Maria Michna
�p. Felicja Stohandel
�p. Stanis³awa Przeciszowska
�p. Jan Ciep³y
Sp. Zofia Forystek
�p. Jan Kossowski
�p. Ma³gorzata £opata
�p. Maria Lasek

Niedziela Zes³ania Ducha �wiêtego - 12 czerwca 2011

Wiele zdarzeñ w ostatnich tygo-
dniach dzieje siê w naszej parafii.
W niedzielê 29 maja po ka¿dej mszy
�w. Parafianie podchodzili do o³tarza,
a¿eby uca³owaæ relikwie Jana Paw³a II.
Ten serdeczny akt by³ czytelnym ge-
stem, i¿ nasz b³ogos³awiony Rodak
jest przyjêty nie tylko przez parafiê,
ale i poszczególne rodziny, a tak¿e
indywidualnie. Pragniemy do³o¿yæ
starañ, ¿eby Wadowice by³y rozpo-
znawane przez pielgrzymów jako
miasto papieskie. Podobnie jak Pa-
dwa jest miastem �w. Antoniego,
Asy¿ � �w. Franciszka, a San Giovan-

ni Rotondo � o. Pio. Przy pierwszych
w³oskich �wiêtych ca³e wieki praco-
wa³y na tê bogat¹ historiê. Ufamy, ¿e
nasze wadowickie pokolenie do³o¿y
wysi³ku, by tutaj, gdzie b³ogos³awio-
ny Jan Pawe³ II urodzi³ siê i wzrasta³
� by³ rozpoznawalny.
Rze�bion¹ w drzewie figurê Jana
Paw³a II znów przetransportowali�my
z Kaplicy Ukrzy¿owania do Jego ka-
plicy. Na³o¿yli�my na porêcz fotelu,
na której spoczywa Jego d³oñ specjal-
ny ró¿aniec. Zosta³ on nam dany
przez Siostrê Magdalenê Strzeleck¹,

1. Jutro jest �wiêto Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny � Matki Ko�cio³a. Msze �w.
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 18.00.
2. W czwartek o godz. 16.30 spo-
tkanie Honorowej Stra¿y Serca Bo-
¿ego, natomiast o godz. 17.00 jest
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
3. W sobotê o godz. 10.00 msza �w.
i spotkanie Grupy Modlitwy o. Pio.
4. W przysz³¹ niedzielê obchodzi-
my uroczysto�æ Trójcy Przenaj�wiêt-
szej. W naszej archidiecezji koñczy
siê okres spowiedzi i komunii �w.
wielkanocnej. Spotkanie cz³onków
Akcji Katolickiej bêdzie po mszy �w.
o godz. 10.30.

5. Za pó³tora tygodnia jest Bo¿e
Cia³o. Po mszy �w. w naszej bazylice
o godz. 10.30 rozpocznie siê proce-
sja. Prosimy, aby pierwszy o³tarz przy
ko�ciele przygotowali cz³onkowie
OSP wraz rodzicami dzieci pierwszo-
komunijnych.
6. W sobotê 25 czerwca pielgrzy-
mujemy na Wiktorówki do Zakopa-
nego. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.
7. �wiêci tego tygodnia: we wtorek
� wspomnienie b³. Micha³a Kozala,
biskupa i mêczennika, w �rodê �
wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy,
w pi¹tek � wspomnienie �w. Brata
Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

która przez ca³e lata opiekowa³a siê
Domem Jana Paw³a II. Otrzyma³a go
jeszcze za ¿ycia Ojca �wiêtego z po-
dziêkowaniem za troskliw¹ opiekê
nad Jego domem. Pragniemy, by tê
relikwiê ka¿dy móg³ dotkn¹æ, czy
uca³owaæ. Jego kaplica w ostatnich
tygodniach wci¹¿ nape³niona jest
modl¹cymi siê pielgrzymami.
Ks. bp Jan Zaj¹c, kustosz sanktu-
arium ³agiewnickiego, zaprosi³ nas
do uczestnictwa we mszy �w. telewi-
zyjnej w pierwszy pi¹tek miesi¹ca
3 czerwca. Choæ by³ to bardzo krót-
ki czas na zorganizowanie piel-
grzymki, to jednak nasi parafianie ser-
deczne odpowiedzieli na pro�bê Ku-
stosza ³agiewnickiego i pojechali�my
tam pe³nym autokarem. Tym razem
wziêli�my ze sob¹ z³oty ró¿aniec,
który ofiarowa³ nam Papie¿
16 czerwca 1999 roku, gdy korono-
wa³ obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy na rynku wadowickim. Ró-
¿aniec ten jest drogocenn¹ relikwi¹
wzywaj¹c¹ nas do wielkiego ukocha-
nia Matki Naj�wiêtszej. Na kracie
przed obrazem Matki Bo¿ej, pielgrzy-
mi wieszaj¹ ró¿añce. Jest to niedo-
bra praktyka. Ró¿aniec powinno siê
nosiæ ze sob¹, mieæ we w³asnej kie-
szeni, odmawiaæ go w dogodnym
czasie. Natomiast wieszanie go jako
wotum, przy koronowanym obrazie
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
pozbawione jest tego wyrazu. Ojciec

�wiêty Jan Pawe³ II z okazji korono-
wania umi³owanego obrazu przeka-
za³ nam swój ró¿aniec, by�my z nie-
go w naszym ¿yciu korzystali.
W tym roku w zwi¹zku z beatyfi-
kacj¹ przybywa do Wadowic wiêcej
pielgrzymów ni¿eli w poprzednim
okresie. Tak dom papieski, jak i plac
nosz¹cy jego imiê, s¹ poddane grun-
townemu remontowi. Prawie wy³¹-
czone s¹ z u¿ywania. Rodzi siê nie-
pokoj¹ce pytanie, które czêsto s³yszê
od pielgrzymów, czy tak musia³o byæ.
Wtedy odpowiadam, ¿e Opatrzno�æ
Bo¿a po krzywych ludzkich liniach
pisze prostymi, równymi s³owami.
Beatyfikacja Najwiêkszego wado-
wiczanina jest dla mieszkañców tego
grodu wielkim wyzwaniem. Ewange-
lista �w. Marek w rozdziale II pisze:
�Nikt nie przyszywa ³aty z surowego
sukna do starego ubrania. W przeciw-
nym razie nowa ³ata obrywa jeszcze
czê�æ ze starego ubrania i robi siê
gorsze przedarcie. Nikt te¿ m³odego
wina nie wlewa do starych buk³aków.
W przeciwnym razie wino rozerwie
buk³aki, i wino przepadnie, i buk³aki.
Lecz m³ode wino nale¿y laæ do no-
wych buk³aków�. Do nowych sytu-
acji trzeba nowego, m³odego �wie¿e-
go podej�cia. Mianowanie nowego
proboszcza na tê parafiê równie¿ od-
czytujê w takiej konwencji, jak te
gruntowne remonty domu papieskie-
go i rynku. Z pewno�ci¹ uka¿¹ siê
nowe, piêkniejsze kszta³ty Wadowic.

Majowa pielgrzymka cz.II
Z £agiewnik pojechali�my na Wa-
wel, kolejnego miejsca naszego piel-
grzymowania. Po Katedrze Wawel-
skiej, której dzieje splecione s¹ z lo-
sami narodu, �wi¹tynia powsta³a nie-
mal w tym samym czasie, co pañstwo
polskie i przez stulecia by³o widow-
ni¹ o historycznym znaczeniu, opro-
wadza³ nas jej proboszcz, ks. Pra³at
Zdzis³aw Sochacki. W piêknych s³o-
wach zapozna³ z jej histori¹. Mówi³
równie¿, ¿e Katedra Wawelska by³a
dla Karola Wojty³y miejscem wyj¹t-
kowym � odk¹d po raz pierwszy
przekroczy³ jej próg. Darzy³ j¹ mi³o-
�ci¹, szacunkiem, a jednocze�nie szu-
ka³ wsparcia i czerpa³ z niej si³y du-
chowe. Szczególnie zapamiêtali�my
modlitwê brewiarzow¹ Ojca �wiête-
go 18 sierpnia 2002r. przed konfesj¹
�w. Stanis³awa, zwan¹ O³tarzem Oj-
czyzny. Do tego miejsca skierowali-
�my siê po wej�ciu do katedry. Obec-
ny o³tarz �w. Stanis³awa pochodzi
z XVII wieku. Nadano mu kszta³t bal-
dachimu kopu³owego wspartego na
czterech kolumnach. Pod kopu³¹ stoi
trumna podtrzymywana przez klê-
cz¹cych anio³ów. Przemierzaj¹c ka-
tedrê krok po kroku poznawali�my
polsk¹ historiê. Po obu stronach
nawy g³ównej stoj¹ nagrobki pierw-
szych Jagiellonów: W³adys³awa Ja-
gie³³y i W³adys³awa Warneñczyka,
sarkofagi dwóch ostatnich Piastów:
W³adys³awa £okietka i Kazimierza
Wielkiego. W katedrze zobaczyli�my
wiele miejsc i przedmiotów zwi¹za-
nych z postaci¹ �w. Jadwigi. Najwa¿-

niejszym z nich jest gotycki Cudow-
ny Krucyfiks, przed którym bardzo
modli³a siê Królowa.
Wielkim prze¿yciem by³o dla nas,
kiedy w kaplicy biskupa Konarskie-
go mogli�my uca³owaæ relikwie b³o-
gos³awionego Jana Paw³a II. Reli-
kwiarz B³ogos³awionego ma formê
otwartej ksiêgi � Ewangelii. Po le-
wej stronie znajduj¹ siê ³aciñskie
napisy: �B ³ogos ³ awiony Jan
Pawe³ II� i �Nie lêkajcie siê� oraz
herb papieski. Po prawej stronie pa-
stora³ oraz ampu³ka z krwi¹ Papie¿a
� relikwia I stopnia. Relikwiarz
z krwi¹ Jana Paw³a II zaprojektowa³
w³oski rze�biarz Carlo Balljana.
W kaplicy trwa nieustanna modlitwa
wiernych. Byli�my te¿ w podzie-
miach królewskiej katedry, gdzie �pi
snem wiecznym piêtnastu królów
Polski wraz ze swoimi rodzinami,
a tak¿e dostojnicy pañstwowi, bi-
skupi krakowscy, wreszcie bohate-
rowie i wieszczowie narodu pol-
skiego. D³u¿ej zatrzymali�my siê
w krypcie �w. Leonarda, gdzie 2 li-
stopada 1946r. w Dzieñ Zaduszny
Karol Wojty³a odprawi³ mszê �w.
Prymicyjn¹. Byli�my te¿ w kryp-
cie Srebrnych Dzwonów przy gro-
bie tragicznie zmar³ej Pary Prezy-
denckiej � Lecha Kaczyñskiego
i jego ma³¿onki Marii.
W naszej wêdrówce po katedrze nie
mog³o zabrakn¹æ Wie¿y Zygmun-
towskiej, gdzie znajduje siê Dzwon
Zygmunta, jeden z najwa¿niejszych


