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polom krokusowym na Podhalu, a zw³aszcza w Dolinie Chocho³owskiej. Zachwyca³y mnie pe³ne ³¹ki wype³nione górskimi kwiatami. Po
raz kolejny dostrzega³em, ¿e tak krokusy
jak i inne kwiaty do rozwoju potrzebuj¹
s³oñca. Ciep³e, s³oneczne promienie muskaj¹ce ich niskie ³odygi i piêkne p³atki
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
7. N i e d z i e l a

Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

– maj¹ moc, i¿ one w ca³ej swej krasie
rozchylaj¹ siê. Jakby siê naci¹ga³y, by
uchwyciæ jak najwiêcej ciep³a sp³ywaj¹cego na nie by oderwaæ siê od zim-

Bo¿y dar
Darem Boga dobrego by³eœ dla nas umi³owany Ojcze Œwiêty.

nej ziemi, a wznieœæ siê do strefy ciep³a. Zachwycaj¹c siê piêknem tatrzañskiej przyrody, a zw³aszcza wielkimi
po³aciami krokusów myœla³em, jak

Pomog³eœ naszej OjczyŸnie, nam wszystkim odnaleŸæ siê we wspó³czesnym œwiecie. Nie
przestajemy prosiæ Ciebie o dar

cz³owiek jest czêœci¹ tego œwiata, tej
przyrody. Tylko w promieniach mi³oœci,
rodzinnej i szkolnej, potrafi siê rozwin¹æ. Zimno rodziców, a tak¿e wycho-

dalszej Twej opieki nad nami.
Przyczyñ siê za nami! Sto-

wawców zamyka ludzk¹ wra¿liwoœæ. Jak
p³atki krokusów s¹ skulone – tak cz³owiek w obojêtnoœci osób najbli¿szych staje
siê coraz bardziej w sobie zamkniêty. Trze-

imy przed wielkimi trud-

ba o¿ywiaj¹cych promieni mi³oœci, by siê
rozwin¹³, by ukaza³ piêkno swego wieku.

Matkê o litoœæ

noœciami! Módl siê za
nami. Proœ nasz¹

i mi³osierdzie

Ks. Infu³at

dla
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PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

APOSTOLSKICH: Dz 1, 1-11
Uniós³ siê w ich obecnoœci w górê

EWANGELIA:

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:
Ef 1, 17-23 Bóg posadzi³ Chrystusa po swojej prawicy

Radosne czwartki w wakacje 2013 roku
Tradycyjnie ju¿ po raz 11 organi-

muzea, poznawaæ historiê regionu,

£k 24, 46-53 Jezus zosta³ uniesiony do nieba

zujemy podczas wakacji tzw. „rado-

piêkno przyrody. W tym roku na or-

Bóg nasz¹ Prawd¹, Drog¹ i ¯yciem

sne czwartki” dla dzieci. G³ównym

ganizacjê „radosnych czwartków”

ich celem jest zagospodarowanie

z Urzêdu Miasta otrzymaliœmy kwo-

wolnego czasu, poprzez organizo-

tê 19.800 z³, za co serdecznie dziê-

wanie przez dziewiêæ wakacyjnych

kujemy. Ju¿ dziœ zapraszamy chêtne

czwartków zaplanowanych wycie-

dzieci z terenu miasta i gminy Wado-

czek. Bêd¹ to wycieczki po terenie

wice do udzia³u w wycieczkach.

woj. ma³opolskiego i œl¹skiego.

Zwracamy siê tak¿e do nauczycieli,

W Roku Wiary zwiedzimy obiekty

którzy byliby chêtni do sprawowania

sakralne, poznamy ich historiê. Bê-

opieki podczas wycieczek o zg³asza-

dziemy zwiedzaæ ciekawe miejsca,

nie siê do P. M. Zadory.

Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba.

Smutek nape³ni³ serca uczniów, gdy
us³yszeli zapowiedŸ odejœcia od nich
Tego, któremu tak bezwzglêdnie zaufali, z którym zwi¹zali swoje ¿ycie
mocniej ni¿ z najbli¿sz¹ rodzin¹. By³
dla nich objawieniem innego, wspanialszego œwiata: Nie tylko ods³ania³ przed
nimi zawrotne g³êbie i niebosiê¿ne tajemnice, ale i wizje chwalebnej przysz³oœci (Zasi¹dziecie na dwunastu tronach). Troszczy³ siê nawet o ich elementarne bytowe potrzeby. Wobec
Jego odejœcia ogarnia ich wiêc zrozumia³y lêk i poczucie osamotnienia.
Któ¿ z nas nie zazna³ takiego uczucia? Powiedziano, ¿e œwiat zna tylko
dwa uczucia równie potê¿ne: mi³oœæ
i samotnoœæ. Uczucia te wi¹¿¹ siê ze
sob¹. Wielka mi³oœæ sprawia, ¿e cz³owiek kochaj¹cy bywa czêsto niezrozumiany przez innych i osamotniony
nawet wœród przyjació³. Z ró¿nych
zreszt¹ powodów cz³owiek mo¿e siê
w ¿yciu znaleŸæ osamotnionym, na
przyk³ad: z winy niekorzystnych uk³adów rodzinnych czy spo³ecznych,
z powodu swoich zasad, z powodu
lêku przed ludŸmi, z powodu swego
nieprzystosowania do œrodowiska,
w którym siê znajduje, z powodu niezrozumienia, czy obojêtnoœci ze strony
ludzi, choæby najbli¿szych. W pewnym
sensie ka¿dy cz³owiek skazany jest na
samotnoœæ – przynajmniej do jakiegoœ -2-

stopnia. Mo¿e byæ otoczony t³umem
przyjació³, a jednak s¹ takie historie
i osobiste problemy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeæ do rdzenia duszy drugiego cz³owieka, tak jak i nikt nie jest
w stanie wszystkich swoich spraw
wypowiedzieæ i wyjaœniæ.
Ale te¿ powiedzmy jasno: nie
jest samotny ten, kto siê samotnym nie czuje. Cz³owiek pozornie
samotny mo¿e prze¿ywaæ blisk¹
obecnoœæ Boga, a jego serce mo¿e
byæ wype³nione t³umem ludzi, którym oddaje takie, czy inne us³ugi.
I na odwrót: jeœli ktoœ ¿a³oœnie utyskuje na sw¹ rzekom¹ samotnoœæ
– jest faktycznie samotny, choæby
by³ otoczony ca³a gromad¹ ¿yczliwych serc.
Zamiast ubolewaæ nad sw¹ samotnoœci¹ starajmy siê na co dzieñ pamiêtaæ, ¿e od dwóch tysiêcy lat na
o³tarzach wszystkich koœcio³ów i
œwi¹tyñ bije dla nas serce bardziej
kochaj¹ce i lepiej rozumiej¹ce ni¿
ktokolwiek móg³by nas zrozumieæ
i pokochaæ.
Niech œwiadomoœæ tych s³ów rozœwietla mroki naszego codziennego
¿ycia i z wiar¹ pomaga nam realizowaæ to, czego Bóg i drugi cz³owiek od nas oczekuje.
ks. Proboszcz

Harmonogram wycieczek
1. 04 lipca 2013 –

Nowy Targ, Szaflary, LudŸmierz

2. 11 lipca 2013 –

Kraków – Ogród Doœwiadczeñ im. St. Lema,
koœció³ „Arka”

3. 18 lipca 2013 –

Jura Krakowsko-Czêstochowska

4. 25 lipca 2013 –

Kraków – ZOO, Kopiec Koœciuszki

5. 01 sierpnia 2013 – Niedzica, Szczawnica, Jaworki
6. 08 sierpnia 2013 – Szyndzielnia, Klimczok, Szczyrk
7. 14 sierpnia 2013 – Kraków – Park Edukacji Rozwojowej,
rejs statkiem po Wiœle
8. 22 sierpnia 2013 – Tuchów, Ciê¿kowice
9. 29 sierpnia 2013 – Sucha Beskidzka, Jordanów
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 13 maja

Intencje mszalne:

Wspomnienie NMP Fatimskiej
6.00
6.45
7.30
8.00
12.00
18.00

Œp. Julia Kulig
Œp. Anna Biegun
Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Anna Kurowska - 1 r.œm.
Œp. Zbigniew Wójcik

Czwartek 16 maja

Œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika
6.00
6.45
7.30
8.00
12.00
18.00

Wtorek 14 maja

Œwiêto œw. Macieja, aposto³a
6.00

6.45
7.30
8.00
12.00
18.00

Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
Œp. Zenon Miksztajn
Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Tadeusz KoŸbia³
Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. Irena Fr¹czek

Œp. Zenon Miksztajn
Pi¹tek 17 maja
Œp. Zofia i Wojciech Drewniak oraz 6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
Zofia synowa
6.45 Œp. Marian Homel
Œp. Anna Biegun
7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
Œp. Teresa Gawlik
Œp. Wojciech Miarka
8.00 Œp. Bronis³awa Nieæ - 25 r.œm., Kamila Nieæ - 8 r.œm.
Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Andrzej Szymañski, rodzice i brat 18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e
Œp. Helena i Ryszard Bik
dla rodziców Katarzyny i £ukasza oraz dla Amelii
Œp. Zofia i Edward Skiba
Sobota 18 maja
6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
7.30 Œp. Andrzej Byrski
8.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
12.00 Œp. Stefania Pijanowska
18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œp. Julia Kulig

Œroda 15 maja
6.00 Œp. Emil ¯aba
Œp. Krystyna Go³¹b
6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
7.30 Œp. Zofia Gaczo³ i Zofia Olech
8.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
12.00 Œp. Zofia Forystek
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Zdzis³aw Wiœniewski
Œp. Zofia Balon
Œp. Zofia, Jakub i Tadeusz Paj¹k,
Œp. Mieczys³aw Dubel
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Micha³ Leœniak - 10 r.œm.
Œp. Andrzej Kumala
Œp. Teresa Gawlik
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Leszek Hojnic

Niedziela 19 maja
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
Œp. Helena i Ryszard Bik
9.00 O b³. Bo¿e dla ks. Tomasza w 25 r. œwiêceñ
kaplañskich
9.00 Roków: Œp. Sabina Kasperkiewicz - 3 r.œm.
Œp. Andrzej Leñ - 1 r.œm.
10.30 Œp. Rozalia G³uszczak - 5 r.œm.
12.00 Œp. Jan Tla³ka - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. W³adys³aw Gurdek - 22 r.œm.
-6-

7. Niedziela Wielkanocna - 12 maja 2013
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
1. Dziœ w Krakowie procesja œw.
Stanis³awa BM z Wawelu na Ska³kê
o godz. 9.00. W naszej parafii na
mszy œw. o godz. 12.00 rocznica
Pierwszej Komunii Œw. O godz.
16.00 u OO. Karmelitów spotkanie
z prof. Jerzym Nowakiem na temat
„Polska i zagro¿enia Polskoœci”.
Ofiara, któr¹ dzisiaj sk³adamy na tacê
przeznaczona jest na Centrum
B³. Jana Paw³a II w Krakowie.
2. Jutro w parafii œw. Piotra rozpoczêcie nabo¿eñstw fatimskich.
3. W sobotê 18 maja obchodzimy
93. rocznicê urodzin Jana Paw³a II
Wielkiego. Z tej okazji do Wadowic
przybywaj¹ uczniowie szkó³ nosz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a. O godz.
12.00 mszy œw. na rynku przewodniczyæ bêdzie ks. kard. Stanis³aw Dziwisz, który w tym roku wraz z naszym
Czcigodnym Ksiêdzem Infu³atem Jakubem Gilem obchodzi Z³oty Jubileusz Kap³añstwa. Przed Msz¹ œw.
o godz. 11.00 okolicznoœciowy program poœwiêcony Czcigodnym Jubilatom. Bardzo serdecznie zapraszamy
do udzia³u w tym szczególnym wydarzeniu. Uroczystoœci Z³otego Jubileuszu
naszego Ksiêdza Infu³ata odbêd¹ siê
w niedzielê 2 czerwca o godz. 12.00.
Spotkanie grupy modlitwy œw. o Pio
w sobotê o godz. 10.00. W tym dniu,
w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego od
godz. 19.30 bêdzie modlitewne czuwanie m³odzie¿y z naszego dekanatu, a o 21.00 msza œw. Zapraszamy
na to czuwanie wszystkie wspólnoty
o¿ywiaj¹ce nasz¹ parafiê.
-3-

4. W przysz³¹ niedzielê o godz.
16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.
5. Do Tuchowa, Lipnicy Murowanej i Por¹bki Uszewskiej pojedziemy
w czwartek 23 maja. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt 30 z³. Do £agiewnik
w po³¹czeniu z Siostrami Serafitkami
pielgrzymujemy w pi¹tek 24 maja.
Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.
Na beatyfikacjê Sióstr Za³o¿ycielek
Serafitek oraz Prezentek pojedziemy
do £agiewnik w niedzielê 9 czerwca.
Wyjazd o godz. 8.00. Koszt 20 z³.
6. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny Fatimskiej, we wtorek
– œwiêto œw. Macieja, aposto³a,
w czwartek – œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika.
7. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
8. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, który w nadchodz¹cym tygodniu obchodzi rocznicê urodzin, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
9. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli: Œp. Andrzej Kumala, Leszek Pyka. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci. Amen.
ks. Proboszcz

N

aœladujemy

Naszym najwiêkszym Rodakiem
nie tylko chcemy siê chlubiæ, ale pragniemy ¿yæ Jego przyk³adem. Jest
dla nas wzorem ró¿nych wartoœci.
Wœród nich chcia³bym dziœ podkreœliæ czeœæ i mi³oœæ do Najœwiêtszej
Maryi Panny. Pisze siê o Nim, ¿e
Maryjn¹ pobo¿noœæ wyssa³ z mlekiem matki. Nie na pró¿no pierwsz¹
melodiê jak¹ us³ysza³ przy narodzeniu – to wyœpiewywana w pobliskim
koœciele Litania Loretañska. Dzia³o
siê to po po³udniu 18 maja 1920 roku.
¯y³ w szkole maryjnej. Czu³ siê
w niej doskonale. Poprzez Maryjê
uczy³ siê Jezusa. Ona Go nauczy³a
przywi¹zania do Boskiego Nauczyciela i wyj¹tkowego zwi¹zku
z Koœcio³em. Dziêki pilnemu przez
ca³e ¿ycie uczêszczaniu do szko³y
maryjnej i zas³uchaniu siê w Jej lekcje – móg³ z ca³¹ pokor¹ odpowiedzieæ na pytanie Jezusa: „Czy kochasz mnie wiêcej niŸli ci. Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e Ciê
mi³ujê. Paœ baranki moje, paœ owce
moje”. Pan Jezus ustanowi³ Go Naj-

wy¿szym Pasterzem. Powierzy³ Mu
na przesz³o 27 lat kierowanie swoj¹
ukochan¹ owczarni¹.
Ca³y Twój, Maryjo – Totus Tuus.
On by³ z Ni¹, a Ona zawsze z Nim.
W Jego tajemnicach radosnych i bolesnych. By³a z Nim, gdy z uwielbieniem Go oklaskiwano. By³a równie¿ wtedy, gdy 13 maja 1981 roku
kule zamachowca mia³y zakoñczyæ
Jego ¿ycie. Cudownie Go ocali³a.
Towarzyszy³a mu w dniach chwa³y
– gdy wielomilionowe t³umy z zapartym tchem s³ucha³y Jego proroczej
mowy. By³a z Nim w ciemnoœciach
choroby, gdy ju¿ nie móg³ mówiæ.
Choroba Parkinsona czyni³a w Jego
organizmie coraz wiêksze spustoszenie. W tych dniach cierpienia, gdy
nadzieje na wyleczenie gas³y – by³a
dla Niego œwiat³em. Si³a p³yn¹ca
z odmawianego ró¿añca, oœwietla³a
mroki œmiertelnej choroby.
Na œl ado waæ b ³o gos ³awio nego
papie¿a Jana Paw³a II to nieustannie wchodziæ w szko³ê maryjn¹.
Uczyæ siê w tej szkole Ewangelii
Jezusa Chrystusa.
Prze¿ywamy obecnie majowy
czas. Oby nie by³o dnia w tym miesi¹cu, w którym nie odmówilibyœmy
Litanii Loretañskiej, nie zaœpiewali
ukochanej pieœni maryjnej. Piêknym
zwyczajem w naszych rodzinach
jest ustawiony specjalny o³tarzyk
z obrazem, czy figurk¹ Matki Bo¿ej
przyozdabiany kwiatami. Przy zapalonej œwiecy wieczorem ca³a rodzina odmawia Litaniê. Nie usprawiedliwiajmy siê, ¿e w naszych czasach
-4- nie da siê realizowaæ takiej pobo¿-

noœci rodzinnej. Trzeba nieustannie
udowadniaæ, ¿e to siê da zrobiæ.
Nasz poeta Stanis³aw Wyspiañski
pisa³: „moglibyœmy wiele mieæ,
gdybyœmy chcieli chcieæ”. Te s³owa naszego wieszcza równie¿ od-

Z ³oty

nosz¹ siê do pog³êbianej nieustannie przez nas pobo¿noœci maryjnej.
Naszym b³ogos³awionym Papie¿em
nie tylko chcemy siê chlubiæ, ale Jego
maryjn¹ pobo¿noœæ naœladowaæ.
ks. Infu³at

Jubileusz

Dziêki ¿yczliwoœci ks. proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca bêdê prze¿ywa³ jubileusz 50-lecia kap³añstwa
w niedzielê 2 czerwca na mszy œw.
o godz. 12.00.
Bardzo pragnê, aby ta uroczystoœæ
by³a wielkim dziêkczynieniem Bogu
bogatemu w mi³osierdzie za wspania³e kierowanie moim ¿yciem.
Bardzo Was proszê, aby niezale¿nie w której mszy œw. bêdziecie
uczestniczyæ, abyœcie zechcieli pomodliæ siê i przyj¹æ Komuniê œw.
w powy¿szej intencji.

Proszê, aby na mszy œw. o godz.
12.00 nie by³o ¿adnych przemówieñ
z okazji Z³otego Jubileuszu. W miejsce kazania bêdzie adoracja Najœwiêtszego Sakramentu wraz z Litani¹ do
Jezusa Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana oraz dziêkczynne Ciebie Bo¿e
chwalimy.
Moim pragnieniem jest, aby niedziela jubileuszowa 2 czerwca by³a
radosnym dziêkczynieniem, pokornym przeproszeniem oraz ufn¹ proœb¹
skierowan¹ do Boga i ludzi.
ks. Infu³at

Z aproszenie
S¹ pewne dni w roku, które zawsze
s¹ ¿ywe. Nigdy siê nie znudz¹. Bardzo chwytaj¹ za serce styczniowy
Dzieñ Babci i Dziadka, a tym bardziej majowy Dzieñ Matki. Maj to
miesi¹c pe³ny kwiatów, rozwoju
¿ycia. Przyroda tego miesi¹ca obdarza nas swymi nieprzeciêtnymi urokami. Nasze Mamy zawsze zas³uguj¹
na narêcza najpiêkniejszych kwiatów. Mi³oœæ do matki jest wyrazem
piêkna ka¿dego cz³owieka. W jêzy- -5-

ku niemieckim babcie okreœla siê s³owem Grossmuter. S³owo to oznacza
Wielk¹ Matkê.
Chcemy dla naszych matek zorganizowaæ pielgrzymkê w czwartek
23 maja do Tuchowa, Lipnicy Murowanej i Por¹bki Uszewskiej. Te miejsca s¹ w sposób wyj¹tkowy poœwiêcone Matce Najœwiêtszej. Wyjazd
w czwartek o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³. Serdecznie Zapraszamy!
Pielgrzym

