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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
12. Niedziela Zwyk³a

Uroczysto�æ
Naj�wiêtszej Trójcy

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

W roku wyniesienia na o³tarze

Umi³owanegoOjca �wiêtego Jana

Paw³a II nasza rodzina zbiera siê

przy wspólnej modlitwie by pole-

caæNajwiêkszemuWadowiczani-

nowi nasze rodzinne sprawy.

Modlimy siê równie¿ za ludzi cho-

rych, bezdomnych, bezrobotnych

i wszystkich tych, którym trudno

jest ¿yæ. Niech b³ogos³awiony Pa-

pie¿ JanPawe³ II nieustanniewsta-

wia siê za nami u Boga

Stanis³aw,Maria, Józef Tyra³a

Po¿egnanie z parafi¹
S³owa Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II wypowie-
dziane 19 sierpnia 2002
roku na lotnisku w Ba-
licach pragnê przetrans-

ponowaæ i uczyniæ w³asnymi: �Wa-
dowicka Parafio moja kochana�
Bóg ciê wywy¿sza i wyszczególnia.
Umiej byæ wdziêczna. W chwili, któ-
rej przychodzi mi odej�æ ze stanowi-
ska Proboszcza wadowickiego, spo-
gl¹dam raz jeszcze na was wszystkich
z wielk¹ rado�ci¹ i dziêkujê Bogu, ¿e Ks. Proboszcz

dane mi by³o w tej pa-
rafii duszpasterzowaæ.
¯egnam siê ze stanowi-
skiem Proboszcza, lecz nie opusz-
czam parafii. Niech Bóg, który jest
�ród³em ¿ycia b³ogos³awi wam ka¿-
dego dnia. Pozdrawiam wszystkich,
których spotka³em w tej parafii. Obej-
mujê spojrzeniem duszy ca³¹ parafiê.
Radujê siê z osi¹gniêæ, dobrych za-
mierzeñ i twórczych inicjatyw.
A na koniec � có¿ powiedzieæ? ¯al
odchodziæ!�

fot. JT
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Oto s³owo Pañskie

Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGO
LISTU�WIÊGOPAW£AAPOSTO£A
DOKORYNTIAN:

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
WYJ�CIA:

Wj 34, 4b-6.8-9
2 Kor 13, 11-13Bóg objawia siê Moj¿eszowi
Pozdrowienie w imiê Trójcy �wiêtej

Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wiêtemu,
Bogu, który jest i który by³, i który przychodzi.

EWANGELIA:
J 3, 16-18 Bóg pos³a³ swego Syna na �wiat, aby �wiat zosta³ zbawiony

Jezus powiedzia³ do Nikodema:
<Tak Bóg umi³owa³ �wiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿-
dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem
Bóg nie pos³a³ swego Syna na �wiat

po to, aby �wiat potêpi³, ale po to, by
�wiat zosta³ przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega po-
têpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³
potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê Jed-
norodzonego Syna Bo¿ego>.

Historia JEZUSA na ziemi, to hi-
storia mi³o�ci. Do�wiadczy³ ON
wszystkiego, co ludzkie: urodzony,
kuszony przez diab³a, g³odny, fa³szy-
wie oskar¿ony, w koñcu zabity, ale
zmartwychwsta³y. Przez to wszystko,
czego do�wiadczy³ na ziemi naucza³

�Tak bowiem Bóg umi³owa³ �wiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³...�

nas nauk¹ przesi¹kniêt¹ mi³o�ci¹ do
Boga i bli�niego. Uczy³ nas o OJCU
pe³nym mi³osierdzia i zapowiedzia³
nam zes³anie POCIESZYCIELA.
Chwa³a OJCU i SYNOWI i DU-
CHOWI �WIÊTEMU.

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

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

�p. Teresa Nogala, ur. 1927r., zam. ul. Kochanowskiego

�p. Józef Zamys³owski, ur. 1931r., zam. Os. S³oneczne

�p. Maria Lasek, ur. 1933r., zam. ul. ¯eromskiego

�p. Zofia Master, ur. 1925r., zam. Kraków

�p. Ewa Janicka, ur. 1955r., zam. ul. Pu³askiego

Pogrzeb

Burzy siê woda w Jakubowej studni
Ju¿ od wielu miesiêcy ciekawscy
parafianie pytali mnie, czy jest prawd¹,
¿e ja w tym roku, ze wzglêdu na wiek,
bêdê zwolniony z obowi¹zków pro-
boszcza w naszej parafii. Zawsze
uczciwie pytaj¹cym wyja�nia³em, ¿e
przekroczy³em ju¿ 70. rok ¿ycia, gdy¿
urodzi³em siê w 1939 roku, i dlatego
zgodnie z zaleceniem ks. Kardyna³a

Przewielebny Ksi¹dz Infu³at
Ks. mgr Jakub Gil
w Wadowicach

Niniejszym, z dniem 1 lipca 2011 roku przyjmujê rezygnacjê Ksiêdza Infu³ata
z urzêdu proboszcza parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach i wyra¿am
zgodê na zamieszkanie tam¿e. Proszê o dalsze zaanga¿owanie w duszpastersk¹
pos³ugê w Parafii.
Przekazania maj¹tku ko�cielnego parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowi-
cach polecam dokonaæ przy wspó³udziale Ks. Pra³ata Tadeusza Kasperka, dzie-
kana dekanatu Wadowice Po³udnie i Ks. Kanonika Józefa Wróbla, wicedzieka-
na dekanatu Wadowice Pó³noc.
Szczególnie dziêkujê Ksiêdzu Infu³atowi za trud tworzenia wspólnoty para-
fialnej i budowy �wi¹tyni w Krakowie - Wzgórzach Krzes³awickich oraz za en-
tuzjastyczne zaanga¿owanie w dzie³o Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Ser-
decznie wspominam d³ugoletni¹ i gorliw¹ pos³ugê duszpastersk¹ w parafii pw.
Ofiarowania NMP w Wadowicach, gdzie Ksi¹dz Infu³at tak pieczo³owicie trosz-
czy³ siê, by pamiêæ i wdziêczno�æ za dar Papie¿a Polaka nieustannie trwa³a
w�ród wadowiczan i zakorzeni³a siê w ich sercach. Jestem tak¿e wdziêczny za
wspó³pracê Ksiêdza Dziekana z Arcybiskupem Krakowskim w ramach wspól-
noty dekanalnej. Równocze�nie proszê o pe³nienie funkcji dziekana dekanatu
Wadowice Pó³noc do zakoñczenia kadencji /17.09.2012 r./.
Polecam Ksiêdza Infu³ata Bo¿ej opiece oraz orêdownictwu Naj�wiêtszej
Maryi Panny i b³. Jana Paw³a II. Z serca b³ogos³awiê na pe³nienie kap³añ-
skiej pos³ugi.

Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
Ks. kanclerz Piotr Majer

Stanis³awa Dziwisza � powinienem
zrezygnowaæ ze stanowiska probosz-
cza. Tak¹ wolê przedstawi³em
ks. Kardyna³owi na pocz¹tku stycz-
nia obecnego roku. W odpowiedzi
w ostatnich dniach, gdy ks. Kardyna³
dokona³ przeniesieñ proboszczów
w naszej diecezji, nasz Metropolita
wrêczy³ mi nastêpuj¹cy dekret:
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 24 czerwca
6.00 �p. Jan Pomiet³o
7.00 �p. Krzysztof Jucha
7.30 �p. Janina Wac³awska
8.00 �p. Stefan Garlacz
12.00 �p. Jan i Wanda
18.00 �p. Jan Migda³ek, Franciszka

�p. Maria Michna
Sobota 25 czerwca
6.00 �p. Zofia Master
7.00 �p. Maria Michna
7.30 �p.Krzysztof Jucha
8.00 Sp. Czes³awa Kot
12.00 �p. Józef, Maria Bartkowscy i córka Alina
18.00 �p. Jan Matusik - 9 r. �m.

Ozdrowieib³og.Bo¿edlaWojciechaiMarioliiSzczurek
Niedziela 26 czerwca
6.00 W pewnej intencji
7.30 �p. Maria Góra - 2 r. �m.

�p. Józef Gracjasz - 4 r. �m.
9.00 �p. Jan i Janina B¹k
10.00 Roków:
10.30 �p. Piotr Czaicki
12.00 O b³. Bo¿e w 25-lecie ks. Bogus³awa Zaj¹ca
13.15 �p. Franciszek P³awny - 14 r. �m.

Sp. W³adys³awa i Jan
19.00 �p. Edward Dobisz z rodzicami, Edward,

Wanda Ficek

Poniedzia³ek 20 czerwca
6.00 �p. Felicja Stohandel
7.00 O zdrowie dla córki Lucyny
7.30 �p. Jan Wac³awski
8.00 �p. Krzysztof Jucha
12.00 �p. Maria Michna
18.00 �p.Janina i W³adys³awWanat - r. �m.

�p. Katarzyna i Antoni Korczak
Wtorek 21 czerwca
6.00 �p. Rudolf Kwa�ny
7.00 �p.KazimieraLaskowska-18r.�m.m¹¿Jacenty
7.30 �p. Zofia Master
8.00 �p. Felicja Stohandel
12.00 �p. Krzysztof Jucha
18.00 �p. Marcin Ramociñski - 1 r. �m.

�p. Kazimierz Ramociñski
�p. Maria Michna

�roda 22 czerwca
6.00 Podziekowanie do sw. Antoniego za

wszelk¹ pomoc i dalsz¹ opiekê dla
pewnej rodziny

7.00 �p. Karolina, Rozalia, Józef Targosz
7.30

8.00 O b³og. Bo¿e dla Piotra w 10 r. urodzin
iWitolda w 40 r. urodzin oraz rodziny
P³aszczyców

12.00 �p. Józef, El¿bieta, Jan, Stanis³awa,
Marian, Adela i zmarli z rodziny

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p. Krzysztof Jucha
�p. Janina i Franciszek z dzieæmi
�p. Maria Michna
�p. Felicja Stohandel
�p. Jan Góra
�p. Zofia Chudy
Sp. Jan Ciep³y
�p. Jan Kossowski
�p. Ma³gorzata £opata
�p. Zbigniew Karelus
�p. Teresa Mirocha
�p. Maria Lasek
�P. Alina Rajda

12. Niedziela Zwyk³a - 19 czerwca 2011
Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Trójcy

1. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby na zakoñczenie roku szkolne-
go przyst¹pi³y do spowiedzi i ko-
munii �w. Spowied� bêdzie w po-
niedzia ³ek i wtorek od godz.
17.00 do 18.30. Pracownikom wa-
dowickiego szkolnictwa, oraz ro-
dzicom, dzieciom i m³odzie¿y
¿yczymy zas³u¿onego wypoczyn-
ku wakacyjnego.
2. W �rodê koñczymy rok szkol-
ny. Niech to bêdzie dzieñ dziêkczy-
nienia za tegoroczne kszta³cenie.
Najlepiej wyrazimy tê postawê przez
uczestnictwo we Mszy �w. na zakoñ-
czenie roku szkolnego.
3. W �rodê na nowennie o godz.
8.30 i 17.30 modlimy siê za nauczy-
cieli i dzieci koñcz¹cych rok szkolny.
4 . W �rodê na nowennie do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy
siê o ¿yw¹ wiarê. O godz. 17.30
odbêdzie siê próba sypania kwia-
tów, dzwonienia oraz uk³adanie
dzieci nios¹cych w procesji po-
duszki z symbolami przed uro-
czysto�ci¹ Bo¿ego Cia³a. Obec-
no�æ na próbie konieczna do
wziêcia udzia³u w procesji. Za-
praszamy dzieci w strojach kra-
kowskich. Prosimy o przyniesie-
nie nieu¿ywanych strojów.
5. W czwartek jest uroczysto�æ Naj-
�wiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chry-
stusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em.
Wszyscy wierz¹cy bior¹ udzia³
w uroczystej procesji z Naj�wiêtszym

Sakramentem. Rozpoczyna siê w na-
szej Bazylice msz¹ �w. o godz. 10.30,
a zakoñczy u �w. Piotra.
6. Prosimy naszych parafian, aby
swoj¹ obecno�ci¹ i pobo¿nym zacho-
waniem dali publiczne �wiadectwo
¿ywej wiary w Jezusa obecnego
w Naj�wiêtszym Sakramencie. Prosi-
my o wykonanie pierwszego o³tarza
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunij-
nych. Prosimy, aby drugi o³tarz wy-
kona³y siostry Nazaretanki. W Bo¿e
Cia³o w naszej bazylice bêd¹ msze �w.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 i 13.15
i wieczorem o godz. 19.00. Nie bê-
dzie mszy �w. o godz. 12.00. Uroczy-
ste procesje z Naj�wiêtszym Sakra-
mentem bêd¹ po rynku przez ca³¹
oktawê o godz. 18.30.
7. W pi¹tek jest Uroczysto�æ Naro-
dzenia �w. Jana Chrzciciela. W tym
dniu nie ma postu.
8. W sobotê 25 czerwca pielgrzy-
mujemy do Matki Boskiej Królowej
Tatr na Rusinowej Polanie. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
9. W niedzielê 26 czerwca prze¿y-
wamy w naszej parafii odpust Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Mszê �w.
o godz. 12.00 odprawi nasz rodak ks.
kanonik Bogus³aw Zaj¹c z okazji 25-
lecia kap³añstwa. Kazanie wyg³osi
ks. Filip Piotrowski. Starszych i cho-
rych zapraszamy na mszê �w. w po-
niedzia³ek 27 czerwca na godz. 12.00.

Czwartek 23 czerwca Bo¿e Cia³o
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p. Krzysztof Jucha

O b³og. Bo¿e dla Magdaleny, mê¿a i córki
9.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e w dniu imienin

dla ks. Zenona Miksy
10.30 O b³og. Bo¿e i zdrowie dla ks. Piotra

w 2 r. �wiêceñ kap³añskich
13.15 �p. Zofia Master
19.00 �p. Maria Klink - 3 r. �m. i m¹¿ Adam
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ks. Infu³at

Uroczysto�æ Naj�wiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa
23 czerwca 2011

1. Dzisiaj jest uroczysto�æ Naj-
�wiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chry-
stusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em.
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II prosi³
w Li�cie Apostolskim: �Zostañ
z nami�. �Niech w tym Roku szcze-
gólnie ¿arliwie bêdzie prze¿ywana
uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a z trady-
cyjn¹ procesj¹, a nastêpuj¹ce dni po
�wiêcie niech stan¹ siê pomoc¹ do po-
g³êbienia wiary w ¿yw¹ obecno�æ Je-
zusa w Naj�wiêtszym Sakramencie�.

2. Dzisiaj Msze �wiête odprawia-
my o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
13.15 i 19.00. Nie bêdzie mszy �w.
o godz. 12.00. Procesja Bo¿ego Cia-
³a rozpocznie siê w naszej Bazylice
msz¹ �w. o godz. 10.30.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

3. Prosimy naszych parafian, aby
swoj¹ obecno�ci¹ i pobo¿nym zacho-
waniem dali publiczne �wiadectwo
¿ywej wiary w Jezusa obecnego
w Naj�wiêtszym Sakramencie. Przez
osiem dni, czyli oktawê, uroczystymi
procesjami po rynku o godz. 18.30
czcimy obecno�æ Jezusa w Naj�wiêt-
szym Sakramencie. Serdecznie zachê-
camy do uczestnictwa.

4. Dla ubogacenia tegorocznej okta-
wy Bo¿ego Cia³a zapraszamy na pro-
cesjê wieczorem o godz. 18.30: w pi¹-
tek � matki i ojców, w sobotê � bab-
cie i dziadków, w poniedzia³ek � czci-
cieli Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy, we wtorek � dzia³kowiczów,
w �rodê � czêstych pielgrzymów,
w czwartek � rodziców z ma³ymi
dzieæmi w wózkach.

Jak powietrze
W przysz³¹ niedzielê bêdziemy
czciæ Matkê Bo¿¹ Nieustaj¹cej Po-
mocy. Choæ Jej �wiêto obchodzimy
27 czerwca, to jednak korzystaj¹c
z �wi¹tecznej atmosfery niedzieli, pra-
gniemy w tym dniu wy�piewaæ
�Cze�æ Maryi, czê�æ Jej chwa³a�.
W ten parafialny odpust na mszy
�w. o godz. 12.00 nasz rodak, ks.
Bogus³aw Zaj¹c, bêdzie obchodzi³
srebrny jubileusz kap³añstwa. Obec-
nie jest proboszczem w Nowej Hu-

cie, w Prusach. Potrafi tak mobilizo-
waæ parafian, ¿e choæ ich jest niewie-
le ponad tysi¹c mieszkañców, to jed-
nak wykañczaj¹ w szybkim tempie
ko�ció³, jak równie¿ i plebaniê. Ten
nasz m³ody Jubilat jest w pracy dusz-
pasterskiej niezwykle twórczy. We
wspólnocie parafialnej ma bardzo roz-
budowan¹ s³u¿bê liturgiczn¹: mini-
stranci, lektorzy, a tak¿e 3 �wieccy
szafarze komunii �w. Równie¿ doro-
bi³ siê kilkunastu osobowego chóru.

Gdy my�lê o jego dynamicznej pracy
duszpasterskiej � dziêkujê Bogu, ¿e
Wadowice takich kap³anów rodz¹.
Jednocze�nie zdajê sobie sprawê, ¿e
ta fala licznych wadowickich kap³a-
nów ju¿ coraz dalej odp³ywa od brze-
gu. Wiem, ile w tym zakresie zdzia³a³
nasz ks. pra³at Zdzis³aw Ka³wa. Przy-
pominam sobie, jak przed kilku laty,
gdy wraz z kap³anami wadowickimi
pielgrzymowa³em do naszego Papie-
¿a � to na moje pytanie: �Kto mia³
wielki wp³yw na wybór ich drogi
¿yciowej?� � najczê�ciej pada³y s³o-
wa � �Oczywi�cie Bóg, Rodzice, ale
niepodwa¿aln¹ rolê odegra³ �ks. Ka-
nonik�. Bóg obdarzy³ naszego �Ka-
nonika� niezwyk³a charyzm¹ w kie-
rowaniu m³odych ludzi. Da³ siebie mi-
nistrantom, lektorom.
Nowe czasy wymagaj¹ nowych
form duszpasterskich. Zawsze jednak
u podstaw twórczej, duszpasterskiej
pracy jest � daæ siebie. Gdy my�lê
o s³u¿bie kap³añskiej nasuwa mi siê
porównanie do powietrza. Jest ono
najczê�ciej niezauwa¿alne. Normalnie
ma³o je cenimy. Dopiero kiedy zaczy-
na go brakowaæ, albo jest ska¿one �
widmo �mierci zagl¹da nam w oczy.
Kap³an jak powietrze. On pomaga
tworzyæ dobre relacje z Bogiem i lud�-

mi. Dostarcza chêci do ¿ycia mi³o-
�ci¹ Boga i bli�niego. Ludzie pragn¹
dobrego, �wie¿ego powietrza. Ono
ich rozwija. Równie¿ wierni têskni¹
za oddanym ksiêdzem, który rado-
�nie po�wiêca siê sprawom Boskim
i ludzkim. On uskrzydla. Normalne-
go, dobrego powietrza nawet nie za-
uwa¿amy. Ma³o o nim mówimy. Do-
piero gdy cz³owiek zagro¿ony jest za-
trutym powietrzem, wtedy bije na
alarm. O dobrych ksiê¿ach, chocia¿
jest ich bardzo wielu � ma³o mówi-
my. Bogu dziêkowaæ � jest ich wiêk-
szo�æ. Kiedy pojawi siê jakie� zatru-
cie w szeregach kap³añskich � g³o�no
alarmujemy. W ostatnich miesi¹cach
niektóre media z lubo�ci¹ nag³a�niaj¹
sprawê nadu¿yæ seksualnych ksiê¿y.
Jest to bardzo smutny problem, ale
dziêkowaæ Bogu, dotyczy on tylko
niewielki procent kap³anów. Ogó³
ksiê¿y stoi na wysokim poziomie du-
chowym. S¹ oddani Bogu i ludziom.
Oby takich kap³anów z naszej parafii
jak najwiêcej wychodzi³o. Niech ro-
dziny wadowickie w takim duchu
kszta³tuj¹ swoje dzieci. Jest prawd¹,
¿e taki kap³an jaka rodzina. £aska
Bo¿a buduje na ludzkiej naturze. Tyl-
ko dobra, ofiarna rodzina mo¿e kszta³-
towaæ oddanych kap³anów.

�wiêci tego tygodnia: we wtorek � wspomnienie �w. Alojzego Gonzagi,
zakonnika, w pi¹tek � Uroczysto�æ Narodzenia �w. Jana Chrzciciela.


