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ks. Infu³at

W dniach 25 i 26 czerwca – we wtorek i œrodê, organizujemy dwu-

dniow¹ pielgrzymkê, której celem jest zwiedzenie Pragi oraz Wro-

c³awia. Specjalny przewodnik

przez 6 godzin bêdzie nas oprowadza³ po

szczególnych miejscach Pragi. W drugim

dniu bêdziemy zwiedzaæ Wroc³aw – rów-

nie¿ z przewodnikiem oraz Panoramê

Rac³awick¹. Wyjazd 25 czerwca o godz.

4.00 z parkingu nad Choczenk¹. Noc-

leg w bardzo dobrych warunkach

w województwie dolnoœl¹skim. Bêdzie

obiadokolacja w pierwszym dniu, a w

drugim œniadanie. Powrót do Wadowic

26 czerwca, w œrodê, w godzinach wie-

czornych. Koszt przejazdu, noclegu,

dwóch posi³ków oraz biletu na Panora-

mê wynosi 300 z³. Zachêcam chêtnych

tej piêknej pielgrzymki, aby koniecznie

zapisali siê do

koñca maja, gdy¿

muszê zarezerwo-

waæ i wp³aciæ na Pa-

noramê Rac³awick¹

do uroczystoœci Bo-

¿ego Cia³a, tj. czwar-

tek 30 maja.

P r z y b ¹ d Ÿ ,  D u c h u  Œ w i ê t y

Obmyj, co nieœwiête,

Osch³ym wlej zachêtê,

Ulecz serca ranê!

Nagnij,

co jest harde,

Rozgrzej serca

twarde,

ProwadŸ

zab³¹kane!

O najmilszy z Goœci,

S³odka serc radoœci,

S³odkie orzeŸwienie.

W pracy Tyœ och³od¹,

W skwarze ¿yw¹ wod¹,

W p³aczu utulenie.
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P r o c e s j a  z  r e l i k w i a m i
Z okazji 2. rocznicy beatyfikacji

Jana Paw³a II – 1 maja prze¿yliœmy
piêkn¹ uroczystoœæ mszy
œw. wraz z procesj¹. Nabo-
¿eñstwo to zgromadzi³o
du¿¹ liczbê mieszkañców
Wadowic. Myœlê, ¿e by³o
ich ok. 800. Modliliœmy siê
wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ za
to, i¿ z niezbadanych wy-
roków Opatrznoœci Bo¿ej
na ziemi wadowickiej uro-
dzi³ siê tak niezwyk³y cz³o-
wiek, który jako B³ogos³a-
wiony jest specjalnym Pa-
tronem naszego miasta.
Przedstawialiœmy na tym
nabo¿eñstwie proœbê do Boga o Jego
kanonizacjê. Nie chodzi jednak ani
o szybkie, czy te¿ rych³e wyniesie-
nie b³og. Papie¿a jako Œwiêtego.
Trzeba ufnie zawierzyæ Bogu. Nale-
¿y siê cieszyæ B³ogos³awionym Ro-
dakiem, tak jak radowaliœmy siê Jego
d³ugim pontyfikatem. Czym d³u¿ej
by³ Widzialn¹ G³ow¹ Koœcio³a, tym
bardziej nam siê podoba³. Myœlê, ¿e
równie¿ okres B³ogos³awionego
przed Jego kanonizacj¹ jest czasem
naszego mozolnego odkrywania
Jego wielkoœci. Nie chcia³bym, ¿eby
wraz z kanonizacj¹ Jana Paw³a II
Jego epopeja siê skoñczy³a. Gdy
przed laty Ojciec Œwiêty mówi³
w Wadowicach, ¿e tu w Jego ¿yciu
wszystko siê zaczê³o – to po Jego
œmierci bardzo bym pragn¹³, by wa-
dowiczanie byli ¿ywym pokoleniem

Jana Paw³a II. Niech nas Bóg broni
byœmy nie byli smutnymi œwiadkami,

¿e w Wadowicach skoñczy-
³a siê pamiêæ Wielkiego Pa-
pie¿a. O ¿yw¹ pamiêæ B³o-
gos³awionego, a w przysz³o-
œci Œwiêtego Jana Paw³a II
trzeba nieustannie siê zma-
gaæ. Nale¿y j¹ rozwijaæ.

Po mszy œw. rocznicowej,
gdy w procesji nios³em reli-
kwie krwi b³og. Jana Paw³a II
– duma³em, jak m³ody Ka-
rol Wojty³a przebiega³ ulice
wadowickie. Krew to ¿ycie.
B³og. Karol by³ m³odzieñ-
cem pe³en ¿ycia. Roznosz¹-

cego temperamentu. Przed laty On
tymi ulicami przechodzi³. Teraz nie-
siemy Go przez nasze miasto.

Relikwiarz, który nios³em bardzo
podobny jest do ma³ej monstrancji.
W Bo¿e Cia³o idziemy przez ulice
z monstrancj¹ z Najœwiêtszym Sakra-
mentem. Ukryty Bóg – spowity po-
staciami chleba w monstrancji pra-
gnie wchodziæ w nasze ¿ycie. Czy¿
b³og. Papie¿ patrz¹cy z okna domu
Ojca Niebieskiego nie ma têsknoty,
by iœæ razem z nami w nasze codzien-
ne ¿ycie.

Ukryty w cz³owieku Bóg to wyj¹t-
kowa monstrancja. Cale ¿ycie b³og.
Papie¿a by³o niespotykan¹ przyjaŸ-
ni¹ z Jezusem i Jego Matk¹. Syn
Bo¿y wraz z Maryj¹ zamieszkali
w Jego wnêtrzu. To by³a tajemnica
Jego œwiêtoœci.

Duch Œwiêty dzia³a w naszym œwiecie
Zes³anie Ducha Œwiêtego dokonu-

je siê w Koœciele nieustannie od dnia
Piêædziesi¹tnicy a¿ do koñca czasów.
Istniej¹ jednak takie wydarzenia, które
szczególnie objawiaj¹ jego dzia³anie.
W ¿yciu Koœcio³a takim mocnym
powiewem Ducha Œwiêtego jest nie-
w¹tpliwie Sobór Powszechny, syno-
dy biskupów, papieskie pielgrzymki,
a tak¿e beatyfikacje i kanonizacje
nowych œwiêtych. Natomiast w ¿yciu
parafii Duch Œwiêty przychodzi
w ³asce codziennego sprawowania
sakramentów, g³oszenia S³owa i ró¿-
norakich dzia³añ duszpasterskich, re-
kolekcji oraz misji parafialnych.

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II, które-
go rocznicê urodzin wczoraj wspo-
minaliœmy, gdy pierwszy raz stan¹³ na
ojczystej ziemi, jako nastêpca Piotra,
powiedzia³ te znane s³owa: I wo³am,
ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja:
Jan Pawe³ II, papie¿, wo³am z ca³ej
g³êbi tego tysi¹clecia, wo³am w przed-
dzieñ œwiêta Zes³ania Ducha Œwiête-
go, wo³am wraz z wami wszystkimi:
Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹-
pi Duch Twój! I odnowi oblicze zie-
mi. Tej Ziemi!

34 lata temu na polskiej ziemi
stan¹³ Piotr i przemówi³ do nas w na-
szym ojczystym jêzyku. Jeszcze

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A:

PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogieñ swojej mi³oœci.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11

EWANGELIA:  J 20, 19-23

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

wiêkszym cudem Ducha Œwiêtego by³
fakt, ¿e by³ to tak¿e jêzyk ojczysty Ojca
Œwiêtego. Tak wówczas mówi³ do nas
b³og. Jan Pawe³ II: Jak¹ miar¹ mierzyæ
cz³owieka?... Sercem! Serce w jêzyku
biblijnym oznacza ludzkie duchowe
wnêtrze, oznacza w szczególnoœci su-
mienie. Cz³owieka wiêc trzeba mierzyæ
miar¹ sumienia, miar¹ Ducha, który
jest otwarty ku Bogu. Trzeba wiêc cz³o-
wieka mierzyæ miar¹ Ducha Œwiêtego.

Jan Pawe³ II – B³ogos³awiony, nasz
Wielki Rodak i Patron naszego miasta
wstawia siê za nami i wyprasza po-
trzebne ³aski, a szczególnie ten naj-
wiêkszy dar, jakim jest Duch Œwiêty.
Myœlê, ¿e mo¿na sparafrazowaæ cyto-
wane s³owa z Placu Zwyciêstwa: I wo-
³am, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem
ja, Jan Pawe³ II, b³ogos³awiony Ko-
œcio³a Katolickiego, wo³am na wy¿y-
nach nieba, w dniu Zes³ania Ducha
Œwiêtego, wraz w wami wszystkimi
Œwiêtymi i B³ogos³awionymi: niech zst¹-
pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Równie¿ tej
mojej wadowickiej ziemi i ka¿dego ser-
ca. Amen!

B³ogos³awiony Janie Pawle II, wypra-
szaj nam, naszym rodzinom, m³odzie¿y,
parafii obfitoœæ darów Ducha Œwiêtego.

ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 20 maja
  6.00 Œp. Krystyna Go³¹b

Œp. Teresa Gawlik
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Zdzis³awa Tyralik, siostra Maria
  8.00 Œp. Stefania Pijanowska
12.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
18.00 Œp. Stanis³awa Skoczylas

Œp. Krzysztof Morawiec

Wtorek 21 maja
  6.00 Œp. Emil ̄ aba

Œp. Kazimierz Krajewski - 1 r.œm.
  6.45 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas

Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Mieczys³aw Michalski
  8.00 Œp. Julia Kulig
12.00 Dziêkczynna dla Marii w 80 r. urodzin

i imienin z proœb¹ o potrzebne ³aski
za wstawiennictwem MB i b³. Jana Paw³a II

18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. Zbigniew Wójcik

Œroda 22 maja
  6.00 Œp. Andrzej Byrski
  6.45 Œp. Helena i Józef Niziñscy
  7.30 Œp. Helena K³obuch

Œp. Jan Medoñ
  8.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
12.00 O pomyœlne leczenie i zdrowie dla Romy

i Kazimiery, o zdrowie dla Zofii i Barbary
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Maria Wêglarz
Œp. Boles³aw £aziñœki
Œp. Maria i Janina Bando³a, Zofia ¯elazny
Œp. Leszek Pyka
Œp. Lucyna Mamcarczyk - 13 r.œm.

Czwartek 23 maja
  6.00 Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Zbigniew Wójcik
  7.30 Œp. Anna Burzej - 11 r.œm. i Rodzice
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a w rocznicê

œwiêceñ kap³añœkich
12.00 O b³. Bo¿e dla ¿ywych i radoœæ wieczn¹  dla

zmar³ych cz³onkiñ Katolickiego Stowarzyszenia
Kobiet pw œw. Zyty w Wadowicach

18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk i zmrali z Rodziny

Pi¹tek 24 maja
Wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny
Wspomo¿ycielki Wiernych
  6.00 Œp. Apolonia i Ludwik Pawlik
  6.45 Œp. Julia i Antoni Ry³ko

Œp. Teresa Gawlik
  7.30 Œp. Agnieszka, zmarli mê¿owie, W³adys³aw syn
  8.00 Œp. Helena i Franciszek Zborowscy
12.00 Œp. Zofia Sirko - 14 r.œm. i najb. Rodzina
18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik

Œp. Anna Biegun

Sobota 25 maja
  6.00 Œp. Franciszek Kleszcz - 6 r.œm.
  6.45 Œp. Helena i Ryszard Bik
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla £ukasza Laskowskiego

Œp. Feliks, Joanna P³aza
  8.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e

dla rodziców Katarzyny i £ukasza oraz dla Amelii
12.00 Œp. Ludwik i Rozalia Garus, za zmar³e

Rodzeñstwo i syn Andrzej
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Zbigniew Karelus - 2 r.œm.

Niedziela 26 maja
  6.00 Œp. Jan Siuta - 8 r.œm.
  7.30 Œp. Janina Filek

Œp. Maria Mika - 4 r.œm.
 9.00 Œp. Jan Ciep³y - 2 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Michalski
10.30 Œp. Lidia Jamrozik - 4 r.œm.
12.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
13.30 Za Parafian
18.00 Œp. Bronis³aw Kopytyñski i za rodzeñstwo

ks. Proboszcz

Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego - 19 maja 2013I n t e n c j e  m s z a l n e

1. Jutro Œwiêto Najœwiêtszej Maryi
Panny – Matki Koœcio³a. O godz.
16.30 zebranie Akcji Katolickiej.

2. We wtorek o godz. 17.00 spotka-
nie Rycerstwa Niepokalanej, natomiast
wspólnoty Stra¿y Honorowej
w czwartek o godz. 16.30.

3. W sobotê 25 maja zapraszamy na
piesz¹ pielgrzymkê z Wadowic do Kal-
warii. Wyjœcie spod Bazyliki o godz.
6.00. O godz. 12.00 Eucharystia
w Sanktuarium Matki Bo¿ej, o 13.30
Droga Krzy¿owa na kalwaryjskich
dró¿kach, natomiast ok. 16.00 zakoñ-
czenie wspólnym grillowaniem. Po-
wrót ok. 17.30. W pielgrzymce wyra-
¿amy wdziêcznoœæ Bogu za dar be-
atyfikacji Jana Paw³a II i modlimy siê
o Jego kanonizacjê.

4. W przysz³¹ niedzielê obchodzi-
my uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêt-
szej. W naszej archidiecezji koñczy siê
okres spowiedzi i komunii œw. wiel-
kanocnej. W zwi¹zku z uroczystoœcia-
mi na rynku naszego miasta msza œw.
w przysz³¹ niedzielê zostaje przesu-
niêta z godz. 19.00 na godz. 18.00.

5.  Uroczys toœæ Bo¿ego Cia³a
w tym roku przypada 30 maja.
O godz. 9.00 msza œw. w Bazylice,
a po niej procesja do czterech o³-
tarzy, któr¹ zakoñczymy przy pa-
rafii œw. Piotra Aposto³a.

6. Do Tuchowa, Lipnicy Murowa-
nej 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.
Dwudniowa pielgrzymka do Pragi
i Wroc³awia w po³¹czeniu z Panoram¹
Rac³awick¹ bêdzie 25 i 26 czerwca.
Koszt 300 z³.

7. Œwiêci tego tygodnia: w pi¹tek –
wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Wspomo¿ycielki Wiernych.

8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odesz³a Kazimiera Bizoñ.
Wieczny odpoczynek racz jej daæ
Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj
jej œwieci. Amen.
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Jezu Chryste,

Najwy¿szy Kap³anie
– b¹dŸ uwielbiony!

Chrystus ustanowi³ siedem znaków
widzialnych, które w sposób wyj¹t-
kowy o¿ywiaj¹ cz³owieka ¿yciem
Bo¿ym. S¹ to sakramenty œwiête.
Wszystkie, z wyj¹tkiem chrztu nale-
¿y przyjmowaæ z wiar¹. Wœród nich
dwa s¹ szczególnymi znakami wia-
ry: Eucharystia i Kap³añstwo. Ka¿-
dy, który zbli¿a siê do tych dwóch
sakramentów powinien ws³uchiwaæ
siê w tajemniczy g³os: „Œci¹gnij obu-
wie, bo ziemia na której stoisz jest
œwiêta”. Trzeba je przyjmowaæ
z wielk¹ pokor¹ i onieœmieleniem. Te
dwa sakramenty s¹ ze sob¹ zjedno-
czone. Nie by³oby Eucharystii, gdy-
by nie by³o Kap³añstwa. Kap³an
z woli Chrystusa rodzi Jezusa Eucha-
rystycznego. Bez Ofiary Mszy œw.
Kap³añstwo Chrystusowe traci sens.
Przedziwna zasada naczyñ po³¹czo-

nych. Jedno bez drugiego nie mo¿e
istnieæ. S¹ ze sob¹ wyj¹tkowo sprzê-
gniête. Tak jak ma³¿eñstwo nie mo¿e
byæ bez mê¿a i ¿ony. Obydwoje,
razem tworz¹ ten zwi¹zek. M¹¿ po-
trzebny jest ¿onie. Kobieta ubogaca
mê¿czyznê. Nawzajem siê uzupe³-
niaj¹. Tak te¿ Eucharystia wype³nia
Kap³añstwo.

Takimi Bo¿ymi myœlami by³em
ogarniêty w tym Roku Wiary patrz¹c
na radoœæ dzieci klas drugich przyj-
muj¹cych Komuniê œw. w niedzielê
5 maja. Z ogromnym wzruszeniem
oddycha³em ich ¿yw¹ wiar¹, która
im u³atwia³a odpowiedŸ na s³owa
kap³ana podaj¹cego komuniê œw.:

„Cia³o Chrystusa – Amen”. Tak –
wierzê, ¿e ¿ywy Jezus Chrystus
przychodzi dzisiaj do mnie. Staje siê
Mieszkañcem mojego wnêtrza.

Rok Wiary wzywa nas do o¿ywie-
nia kontaktu z Chrystusem. Mieæ
dzieciêc¹ postawê, która zawsze
wierzy w to, co mu mówi¹ rodzice,
to czego uczy ich siostra katechet-
ka. Oni nie mog¹ ok³amywaæ. Jezus
nigdy nie wypowiada³ s³ów k³amli-

wych. Nikogo nie oszuka³. Jego s³o-
wa zawsze wyra¿a³y prawdê.

W Roku Wiary obchodzê Z³oty Ju-
bileusz Kap³añstwa. Jest to dla mnie
wielki zaszczyt i wielkie wyzwanie.
Wyra¿am Jezusowi Chrystusowi, Je-
dynemu Kap³anowi ogromn¹
wdziêcznoœæ. Dziêkujê Mu i uwiel-
biam Go bo u pocz¹tku mego powo-
³ania – nie mia³em w¹tpliwoœci, jak¹
mam wybraæ drogê. Gdy rozpocz¹-
³em Seminarium we wrzeœniu 1957
roku – przez ca³e szeœæ lat równie¿
nie targa³y moim sercem i umys³em
w¹tpliwoœci – czy ja idê w³aœciw¹
drog¹. Jezus wci¹¿ obdarza³ mnie
³ask¹ pewnoœci, co do obranego po-
wo³ania. Jak¿e nie wielbiæ Chrystu-
sa za to, ¿e da³ mi przez lata przygo-
towania ³askê wewnêtrznego spoko-
ju. Nie musia³em siê wewnêtrznie
szamotaæ.

Pamiêtam kolegów, z którymi zda-
wa³em maturê. Niektórzy z nich mieli
wielki problem z rozeznaniem swo-
jej drogi ¿yciowej: czy maj¹ iœæ, czy
nie do seminarium. Nie byli zdecy-
dowani. Mêczy³o ich to pytanie.

Równie¿ seminarium, które przy-
gotowuje do kap³añstwa nie daje
gotowej odpowiedzi, ¿e kandydat
bêdzie ksiêdzem.  Byli koledzy, któ-
rzy rozpoczynali ze mn¹ przygoto-
wanie do kap³añstwa. Nie wytrwali
do koñca. Odchodzili – na pierw-
szym, czy drugim – a¿ do pi¹tego
roku. Wci¹¿ odchodzili. Dochodzili
do przekonania, i¿ kap³añstwo to nie

ich powo³anie ¿yciowe. ¯egnaj¹c se-
minarium zaczynali od nowa inne stu-
dia. Mnie Chrystus tego dramatu za-
oszczêdzi³.

Prze¿y³em 50 lat kap³añstwa. Szmat
czasu. Pó³ wieku. Tyle siê w œwiecie
i w Polsce wydarzy³o. Ks. kardyna³
Wojty³a posy³a³ mnie na ró¿ne para-
fie jako wikariusza, a póŸniej jak pro-
boszcza. Muszê powiedzieæ, ¿e tych
parafii nie by³o za du¿o. Trzy – gdzie
by³em wikariuszem i trzy, w których
proboszczowa³em. Dodatkowo czte-
ry lata by³em dyrektorem krakow-
skiego Caritas. Przez d³ugie lata ka-
p³añstwa byliœmy na ró¿ny sposób
kuszeni. Niektórzy z moich kolegów
nie wytrzymali kolejnych prób. Ode-
szli. Podjêli nowe ¿ycie. Mnie Chry-
stus wci¹¿ chroni³. Przez ca³e lata
s³u¿by Bo¿ej nie prze¿ywa³em kry-
zysu kap³añskiego. By³em pod tym
wzglêdem wielkim szczêœliwcem.
Nieustannie doœwiadcza³em czu³ej
opieki Matki Najœwiêtszej. Wci¹¿
spotyka³em ludzi wielkiej ¿yczliwo-
œci. Bardzo u³atwiali mi ¿ycie.

Jak¿e z takiego radosnego przebie-
gu ¿ycia nie cieszyæ siê. Jak nie dziê-
kowaæ w ciszy swojego serca Bogu
i ludziom. Dlatego proszê, aby w dniu
mego Jubileuszu w niedzielê 2 czerw-
ca nie by³o ¿adnych przemówieñ.
Bojê siê, by te piêkne i serdeczne
mowy wypowiedziane przez dobrych,
szlachetnych ludzi nie sp³aszczy³y
moich bardzo wysokich lotów uwiel-
bienia Boga i wdziêcznoœci dla ludzi.




