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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
6.  N i e d z i e l a  W i e l k a n o c n a

05 maja 2013r. Nr 18 (685) Rok 14

D o w ó d  m i ³ o œ c i

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „Ten, kto Mnie mi³uje

zachowuje Moj¹ naukê”. Nasz boski Nauczyciel pragnie, byœmy Jego

naukê poznawali, a tak¿e w ¿yciu jej przestrzegali. Nauczanie Je-

zusa poznajemy przez czytanie Pisma Œwiêtego.

Poznajemy równie¿ dziêki s³uchaniu kazañ

rekolekcji. Ka¿dy, kto bierze czynny

udzia³ w Sakramentach Œwiêtych

coraz lepiej poznaje Jezusa.

Zbawiciel nasz prosi ka¿de-

go, by stara³ siê w ¿yciu

swoim przestrzegaæ ca-

³ej swojej Ewange-

lii. Wszystkich Jej

rozdzia³ów. Ka¿-

dego wypowie-

dzianego przez Je-

zusa zdania.
Katecheta

K u  p r z y p o m n i e n i u
1. W naszej parafii, w dzisiejsz¹ niedzielê, dzieci klas drugich przyj-

muj¹ I Komuniê œw. Papie¿ Benedykt XVI zapragn¹³, aby obecny
rok by³ prze¿ywany jako Rok Wiary. Najœwiêtszy Sakrament to wielka
tajemnica wiary. Dziêkujemy dzisiaj Rodzicom oraz Siostrom: Ma³-
gorzacie i Ewie, Katechetkom

tych dzieci, za wielki trud wprowadzenia
w misterium wiary. Zawsze doœwiadcza-
my prawdy, ¿e czym wiêcej Rodzice
i Katechetki s¹ wierz¹ce, tym bardziej
dzieci z ¿yw¹ wiar¹ przyjmuj¹ dziœ Ko-
muniê œw. W przysz³oœci te¿ tak bêd¹
czyni³y. Niech Jezus obdarzy ich t¹ nie-
zwyk³¹ ³ask¹.

2. W Roku Wiary staramy siê tak or-
ganizowaæ pielgrzymki, aby jeszcze
bardziej pomaga³y w o¿ywieniu na-
szych relacji z Jezusem Chrystusem
i Jego Matk¹. Wybieramy takie sank-
tuaria oraz miejsca œwiête, które ema-
nuj¹ wyj¹tkow¹ wiar¹. Bardzo pragnie-
my by te pielgrzymki pomaga³y w ubo-
gacaniu naszej wiary. JeŸdzimy na Apel
Jasnogórski 16-go ka¿dego miesi¹ca.
Do £agiewnik przewa¿nie w czwarte
pi¹tki. Pragniemy byæ uczestnikami wiel-
kiego wydarzenia religijnego, jakim bê-
dzie beatyfikacja dwóch polskich Sióstr:
Matki Zofii Czeskiej z Maciejowskich, Za-
³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek
i Matki Ma³gorzaty  £ucji Szewczyk, Za-
³o¿ycielki Zgromadzenia Córek Matki Bo-
¿ej Bolesnej (Sióstr Serafitek).

Pielgrzym
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APO-
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 15, 1-2.22-29

EWANGELIA:  J 14, 23-29 Duch Œwiêty nauczy was wszystkiego

Ap 21, 10-14.22-23Dekret Soboru Jerozolimskiego
Miasto œwiête

Niech wszystkie ludy s³awi¹ Ciebie, Bo¿e.

z nami wêdruje du¿o turystów, któ-
rzy co chwilê zatrzymuj¹ siê, aby po-
dziwiaæ tatrzañskie krokusy. Po 4 ki-
lometrach marszu docieramy do Po-
lany Hucisko, do tego miejsca do-
je¿d¿a te¿ „kolejka”. Zbaczamy
z drogi, aby na rozleg³ych polanach
pod lasem, w blasku s³oñca, nacie-
szyæ oczy kwitn¹cymi krokusami.

Wkracza na hale wiosna.
Ca³a w s³onecznych przepychach.

I zwiera ciep³e z³oto.
W ametystowych kielichach.

Pora ruszaæ dalej, przed nami jesz-
cze 5 km drogi, i to ciê¿kiej kamie-
nistej drogi. Na poboczach œnieg,
który topnieje i œrodkiem p³ynie ma-
lutki potoczek, jest bardzo œlisko.
W koñcu dochodzimy do Polany
Chocho³owskiej (1090-1150
m nmp), jednej z najwiêkszych i naj-
³adniejszych w Tatrach. Ks. Roman
Rogowski w Mistyce Tatr pisa³:
Chcesz zobaczyæ kawa³ek raju? IdŸ
wczesn¹ wiosn¹ na Polanê Chocho-
³owsk¹, kiedy kwitn¹ krokusy! Ca³a
polna jest fioletowa. Na tle oœnie¿o-
nych gór jej piêkno zaskakuje! Za-
trzymaj siê wiêc, nie biegnij! Po-
patrz, daj siê porwaæ piêknu (...).
Tak te¿ robimy, wielu fotografuje,
ale fotografie nie oddadz¹ piêkna –
tego musimy doœwiadczyæ sami –
zobaczyæ, pow¹chaæ – us³yszeæ spo-
kój górskiego lasu i polany, zak³ó-
conej nieco przez przyby³ych licz-
nie turystów. Krokusy s¹ chyba naj-
wa¿niejszym symbolem Doliny
Chocho³owskiej i znajduj¹cego siê

tam schroniska. W czerwcu 1983
roku w tym schronisku spotka³ siê
Jan Pawe³ II z Lechem Wa³ês¹.
16 paŸdziernika 2010 roku mia³a
miejsce uroczystoœæ nadania schro-
nisku im. Jana Paw³a II. W schroni-
sku odpoczywamy, aby nabraæ si³ na
powrotn¹ drogê. Po odpoczynku kie-
rujemy siê do kaplicy pw. Jana
Chrzciciela, tu te¿ du¿o turystów.

Z tego miejsca roztacza siê wspa-
nia³y widok, z jednej strony w ca³ej
okaza³oœci oœnie¿ony masyw Komi-
niarskich Wierchów, z drugiej Grzeœ,
Rakoñ, Wo³owiec. Przytoczê frag-
ment wiersza T. Zaj¹cówny:

Jakoz Wos nie kochaæ
Tatry ukochane,

S³oñcem ozœwietlone,
w rannyj mgle sk¹pane...

Jakoz nie doceniaæ
wasom moc i si³e
Moje góry mi³e.

W tym piêknym miejscu odma-
wiamy Koronkê do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia i Litaniê.

Pora wracaæ z powrotem. Do auto-
karu wszyscy docieraj¹ zdrowi i cali
przed czasem. Na twarzach widaæ
mo¿e zmêczenie, ale i radoœæ, piêk-
na pogoda, wiosna w ca³ej krasie,
widok gór, tatrzañskich krokusów –
to chcieliœmy zobaczyæ, jest za co
dziêkowaæ!

W drodze powrotnej œpiewamy pie-
œni Maryjne. Prowadzi je Pan Rafa³,
który odmawia te¿ radosn¹ czêœæ ró-
¿añca. Dziêkujemy Bogu za bardzo
udan¹ pielgrzymkê.

Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Modlitwa na Rok Wiary

Panie Jezu, Synu Boga ¿ywego, przymnó¿ nam wiary w Twoje s³owo,

w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteœ obecny.

Otwórz nasz umys³ i serce, abyœmy uwa¿nie s³uchali s³ów Ewangelii

i gorliwie poznawali Twoj¹ naukê, przekazywan¹ przez Koœció³.

Zeœlij na nas swego Ducha, aby doprowadzi³ nas do ca³ej prawdy

Panie, przymnó¿ nam wiary

Zbawicielu œwiata, przymnó¿ nam wiary w Twoje zbawcze dzia³anie

w sakramentach œwiêtych i Twoj¹ obecnoœæ poœród nas w znaku chleba.

Niech nasza wiara objawi siê w chêtnym przychodzeniu

na adoracjê Ciebie i pe³nym zaanga¿owania prze¿ywaniu sakramentów,

szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnó¿ nam wiary

Jezu, Synu Maryi, przymnó¿ nam wiary w Twoj¹ obecnoœæ w nas samych

i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieæ o Twoich s³owach:

„Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.

Dodaj nam si³, abyœmy s³u¿yli Ci w ludziach, do których nas pos³a³eœ.

Panie, przymnó¿ nam wiary

Przyjmij, mi³osierny Jezu, nasz¹ pokorn¹ modlitwê o pomno¿enie wiary.

Niech ona kszta³tuje ca³e nasze ¿ycie i doprowadzi nas do Ciebie.

Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków Amen
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Poniedzia³ek 06 maja
  6.00 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Stefania Pijanowska
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Œp. Julia Kulig
  8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Zenon Miksztajn
18.00 Œp. Leszek Hojnic

Œp. Helena i Ryszard Bik

Wtorek 07 maja
  6.00 Œp. Stefania Pijanowska

Œp. Józef Gluza - 1 r.œm.
  6.45 Œp. Mieczys³aw Michalski

Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Julia Kulig
  8.00 Œp. Leszek Hojnic

O szczêœliwy przebieg matury i dostanie
siê na studia dla Macieja

12.00 Dziêkczynna w podziêkowaniu za 90 lat
¿ycia z proœb¹ o dalsze b³og. dla Justyny

18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

Œroda 08 maja
  6.00 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Krystyna Go³¹b
  6.45 Œp. Helena i Ryszard Bik
  7.30 Œp. Julia Kulig
  8.00 Œp. Stanis³aw i Maria
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna i Henryk

Szeliga, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Anna Mleczko
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Marian Homel
Œp. Teresa Gawlik
Œp. Jan Mamcarczyk
Œp. Katarzyna Porêbska
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Stanis³awa i Stanis³aw Piecek
Œp. Andrzej Kunda
Œp. Leszek Hojnic
Œp. Stanis³aw Pardyga³

Czwartek 09 maja
  6.00 Œp. Zenon Miksztajn
  6.45 Œp. Stefania Pijanowska
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  8.00 Œp. Leszek Hojnic
12.00 Œp. Maria Stefan Zawi³a, Stanis³aw Czaicki
18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik

Œp. Jan Adamczyk - 7 r.œm, Antoni, Zofia,
Stefania, Jan

Pi¹tek 10 maja
  6.00 Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Julia Kulig
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Teresa Garlicka
  8.00 Œp. Stefania Pijanowska
12.00 Œp. Leszek Hojnic
18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik

Œp. Krzysztof Morawiec

Sobota 11 maja
  6.00 Œp. Józef i W³adys³awa Nikliborc
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Augustyn, Maria, Jan Wyka
  8.00 Œp. Emil ̄ aba
12.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
18.00 Œp. Czes³aw Bartel - 14 r.œm.

Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e
dla rodziców Katarzyny i £ukasza oraz dla Amelii

Niedziela 12 maja
  6.00 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 O dary Ducha œw. dla cz³onków ¯ywego

Ró¿añca, ich rodzin i ks. Opiekuna
Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak

 9.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl
10.30 Œp. Stanis³aw Kruk
12.00 Rocznica I  Komunii œw.
13.30 Roczki
19.00 Za Parafian

ks. Proboszcz

6. Niedziela Wielkanocna - 05 maja 2013
Intencje mszalne:

1. Dzisiaj na mszach œw.
o godz.10.30 i 12.00 prze¿ywamy
uroczyste Pierwsze Komunie Œw. Po
po³udniu nabo¿eñstwo dla rodzin
dzieci pierwszokomunijnych o godz.
15.30 i 16.30.

2. W œrodê dzieñ patrona ks. kard.
Stanis³awa Dziwisza, metropolity kra-
kowskiego, którego polecamy modli-
twom.

3. W przysz³¹ niedzielê procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na Ska³-
kê o godz. 9.00. W naszej parafii na
mszy œw. o godz. 12.00 odbêdzie siê
rocznica Pierwszej Komunii Œw.

4. W sobotê 18 maja, z okazji rocz-
nicy urodzin Jana Paw³a II, odbêdzie
siê u nas zjazd szkó³ nosz¹cych imiê
B³ogos³awionego Papie¿a. G³ówna
msza œw. w tym dniu o godz. 12.00,
której przewodniczyæ bêdzie ks. kard.
Stanis³aw Dziwisz.

5. Do £agiewnik w po³¹czeniu
z Siostrami Serafitkami pielgrzymu-
jemy w pi¹tek 24 maja. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³. Na be-
atyfikacjê Sióstr Za³o¿ycielek Serafi-
tek oraz Prezentek pojedziemy do
£agiewnik w niedzielê 9 czerwca.
Wyjazd o godz. 8.00. Koszt 20 z³.

9. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – Œwiêto Œwiêtych Aposto³ów
Filipa i Jakuba, w œrodê – uroczystoœæ
œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika.

10. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

11. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece Solenizantów i Jubi-
latów nadchodz¹cych dni.

P o t r z e b n e  w s t a w i e n n i c t w o
Pod koniec kwietnia zosta³em poproszo-

ny przez Siostry El¿bietanki z Puszczyko-
wa ko³o Poznania, abym przewodniczy³
uroczystemu wprowadzeniu relikwii b³og.
Jana Paw³a II do ich zakonnej kaplicy. Ar-
gumentowa³y moj¹ obecnoœæ tym, ¿e bê-
d¹c przez wiele lat blisko Ojca Œwiêtego
mogê, wraz z Siostrami, uprosiæ Bo¿y dar
powo³añ zakonnych. Wyjaœnia³y swój wiel-
ki niepokój, który wi¹¿e siê z tym, ¿e jest
ich coraz mniej, a pracy coraz wiêcej. Ich
Zgromadzenie powo³ane jest do opieki nad

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

ludŸmi starszymi. Mówi¹, ¿e to jest
ich charyzmat. Po latach odzyska³y
w Poznaniu ich w³asny szpital w sta-
nie ruiny. Ju¿ nie nadaje siê do przyj-
mowania chorych. Tym bardziej, ¿e
znajdowa³ siê w nim oddzia³ onko-
logiczny. Poniewa¿ Siostry otrzyma³y
rekompensatê za dobra, które im po
wojnie zabrano – pragn¹ te pieni¹-
dze zainwestowaæ w generalny re-
mont oddanego mienia. Marz¹
o utworzeniu odpowiednich warun-
ków dla ludzi starszych. Mieœci³aby
siê w odremontowanym budynku ge-
riatria, a tak¿e oddzia³ paliatywny.
Chc¹, by ten odnowiony du¿y budy-
nek sta³ siê rodzinnym domem dla
ludzi trzeciego wieku o wysokim
standardzie medycznym. Miasto
w realizacji tych planów jest przy-
chylne, bo widzi jak gwa³townie spo-
³eczeñstwo siê starzeje. Zapewnia
o pomocy finansowej.

Siostra Prze³o¿ona z b³yskiem
w oczach przedstawia mi te piêkne
plany. Mówi jednak dr¿¹cym g³osem,
z niepokojem, o braku zakonnic. Po-
wtarza Jezusowe s³owa: „¯niwo jest
ogromne, ale ¿eñców /sióstr/ jest
ma³o”. Na szeœæ prowincji zakonu
el¿bietanek w Polsce w nowicjacie
mamy zaledwie cztery dziewczêta,
które przygotowuj¹ siê do ¿ycia za-
konnego. Bogu dziêkujemy za te po-
wo³ania, ale pragniemy wiêcej. Du¿o
wiêcej. W rozkwicie przedwojennym
naszego zakonu w Polsce by³o
w nowicjacie 20, a nawet 30 dziew-
cz¹t, które chcia³y byæ zakonnicami.

Wraz z b³og. papie¿em Janem Paw-
³em II postanowi³yœmy rozpocz¹æ
wielki szturm do Bo¿ego Mi³osierdzia.
„Prosimy Pana ¯niwa, aby wys³a³ ro-
botników /siostry/ na swoje ¿niwo”.

Serdeczna troska o cz³owieka, ka¿-
dego cz³owieka, w ka¿dym jego
okresie – to realizacja ewangelicz-
nego wezwania. Nasza B³ogos³a-
wiona Za³o¿ycielka zainicjowa³a
nasze Zgromadzenie do specjalnej
opieki nad ludŸmi, którzy wiele lat
prze¿yli. Czêsto oni nie maj¹ swojej
rodziny. Niejednokrotnie zdarza siê
równie¿, ¿e ich w³asna rodzina
z ró¿nych wzglêdów jest za s³aba.
Nie potrafi zadbaæ o swoj¹ starze-
j¹c¹ siê matkê czy ojca. S¹ sami ze
swymi ró¿norakimi ograniczeniami
spowodowanymi wiekiem.

¯niwo wielkie – ono na naszych
oczach coraz bardziej dojrzewa.
W Litanii do b³og. Jana Paw³a II wo-
³amy: „Ojcze osób konsekrowa-
nych…, Mistrzu wzywaj¹cy do wy-
p³yniêcia na g³êbiê: Módl siê za
nami”. Pragniemy przy relikwiach
Jego krwi b³agaæ Chrystusa bogate-
go w Mi³osierdzie, by polskie rodzi-
ny by³y otwarte na nowe ¿ycie. Oby
m³ode ma³¿eñstwa by³y wielkodusz-
ne w przyjmowaniu ¿ycia ludzkie-
go. Niech nasze spo³eczeñstwo,
a zw³aszcza kieruj¹cy pañstwem po-
magaj¹ m³odym ma³¿eñstwom
w wielkodusznym przyjmowaniu
¿ycia. W wielodzietnych rodzinach
o wiele ³atwiej zdecydowaæ siê do
pójœcia do zakonu, ni¿ u jedynaczek
czy jedynaków.

Na odchodnym Prze³o¿ona Pro-
wincjalna El¿bietanek prosi mnie:
„Niech Ksi¹dz Infu³at, który ma
szczêœcie mieszkaæ w miejscu w któ-
rym dla b³og. Papie¿a wszystko siê
zaczê³o – niech w tym b³ogos³awio-
nym miejscu zachêca spotkanych, by
modlili siê w naszych intencjach”.
Odpowiedzia³em jej z ca³¹ pokor¹,
¿e bêdê stara³ siê spe³niaæ jej proœbê.
Wiem, ¿e B³ogos³awiony nasz Papie¿
z otwartoœci¹ Wadowiczanina ws³u-

chuje siê w modlitwy. O nowe powo-
³ania zakonne prosz¹ równie¿ Siostry
Albertynki i Nazaretanki, które dziel-
nie pracuj¹ w naszym mieœcie.
W okresie zdawania egzaminów doj-
rza³oœci m³odzi jeszcze intensywniej
myœl¹, jaki kierunek obraæ w przy-
sz³oœci. Gdzie studiowaæ? Mo¿e na-
le¿y wybraæ zakon, albo seminarium?
Niech Jezus Chrystus obdarza ³ask¹
radosnego powo³ania zakonnego
i kap³añskiego.

Pielgrzymka do Doliny Chocho³owskiej
Pielgrzymka do Doliny Chocho-

³owskiej cieszy³a siê tak du¿ym za-
interesowaniem, ¿e zorganizowano
dwa wyjazdy. 27 kwietnia 2013 roku
z ks. inf. Jakubem Gilem pojecha³a
druga 50-osobowa grupa. Pogoda
nam sprzyja³a, œwieci³o s³oñce, ob-
serwowaliœmy wiosenn¹ przyrodê,
która jak mówi³ ks. Infu³at w ci¹gu
tygodnia bardzo siê zmieni³a. Na
drzewach zieleni³y siê listki, ró¿anym
kwieciem okry³y siê magnolie. Na
³¹kach, w przydro¿nych fosach, na
brzegach potoków kwit³y bia³e zawil-
ce, oczy zachwyca³y ¿ó³te kêpy ka-
czeñców. Kiedy doje¿d¿aliœmy do
wsi Chocho³ów na pró¿no szukali-
œmy kwitn¹cych na polanach kroku-
sów, ju¿ zniknê³y, trochê obawiali-
œmy siê co bêdzie dalej. Zatrzymali-
œmy siê w Chocho³owie, wieœ jest
„¿ywym” skansenem podhalañskie-
go budownictwa. Kierujemy siê do
koœcio³a pw. œw. Jacka. Charaktery-
styczna dla neogotyku smuk³oœæ pro-

porcji, strzelistoœæ detali, nasuwa po-
równanie z architektur¹ koœcio³a Ma-
riackiego w Krakowie i znakomicie
komponuje z otoczeniem gór.

Jedziemy dalej do najwiêkszej
z tatrzañskich dolin po polskiej stro-
nie Tatr (ok. 35 km kw.) – Doliny Cho-
cho³owskiej. Kiedy doje¿d¿amy do
parkingu na polanach widaæ ju¿ kwit-
n¹ce krokusy. Opuszczamy autokar,
przed nami prawie 9 km drogi. Mo-
¿emy wybraæ te¿ inn¹ formê poko-
nania tej odleg³oœci: doro¿ka, rower,
najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê
dziœ „kolej turystyczna”, pojazd z³o-
¿ony z ci¹gnika i dwóch przyczep,
mieszcz¹ca 50 pasa¿erów. Wielu de-
cyduje siê na piesz¹ wêdrówkê, któr¹
rozpoczynamy od Siwej Polany,
gdzie postawiono pami¹tkow¹ tabli-
cê, która przypomina o wizycie Jana
Paw³a II 23 czerwca 1983r. Pod¹¿a-
my asfaltow¹ drog¹ w cieniu drzew,
zas³uchani w szum potoku. Razem

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)




