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siebie ca³kowicie Koœcio³owi. S¹ s³ugami z Kany Galilejskiej nape³niaj¹cymi dusze ludzkie wod¹ Ewangelii, wod¹ Sakramentów Œwiêtych. Dziêkuje, ¿e obdarowa³a ich ³ask¹ wiary i prosi, aby w staroœci
tak jak dot¹d by³a z nimi. By³a to bardzo wzruszaj¹ca i szczera przemowa do Matki Bo¿ej, pe³na pokory, rozmowa wdziêcznego Syna
z ukochan¹ Matk¹.
W drodze powrotnej, odmawiaj¹c „ró¿aniec pielgrzyma”, dajemy œwiadectwo
o tym, co pamiêtamy z naszej Pierwszej Komunii œw. Pani Barbara przystêpowa³a do I Komunii œw. podczas okupacji. Rodzice jej musieli siê ukrywaæ przed
Niemcami, dlatego do
klasztoru Matki Bo¿ej
w Kalwarii sz³a sama.
Mimo, ¿e Rodzice zadbali
o jej strój, by³o smutno,
choæ mia³a „najpiêkniejszy
wianek i przepiêkn¹ lilijkê”.
Pani Maria – przygotowywana by³a przez ks. Kazimierza
Rosponda. Wspomina ks. Tadeusza W³odygê, który gra³
na skrzypcach i uczy³ œpiewu.
Pan Henryk przygotowywany
by³ przez nauczyciela œwieckiego. Pani Irena na religiê prowadzon¹ przez ks. Rybaka
chodzi³a 3 km do Zebrzydowic.
Otrzyma³a od niego pami¹tkowy obrazek Serca Pana Jezusa, który do dziœ wisi w jej sypialni. Pani Barbara
wspomina ks. Jana Wydrê, wprost uwielbianego przez dzieci i rodziców oraz
chrzestn¹ matkê, którzy towarzyszyli jej w przyjêciu. W modlitwach polecamy
naszych chorych pielgrzymów i majowych solenizantów.
Rozalia Borkowska
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Matki

Mamo, piêkna jak maj,
usi¹dŸ obok, przytul,
pociesz, pozostañ…
Przepraszam za brak zainteresowania Tob¹ i za brak poœwiêcenia czasu dla Ciebie.
Tyle zmarnowanych okazji do
tego, by ofiarowaæ Ci choæ
chwilê uwagi, zapytaæ, co
u Ciebie s³ychaæ. Albo, by po
prostu posiedzieæ razem przy
Tobie. Zas³ugujesz – by spêdziæ z Tob¹ wiêcej czasu. Zainteresowaæ siê Tob¹.
Wszystkim Mamom ¿yczymy tylko piêknych dni i wypraszamy dla nich potrzebne dary
dobrego Boga.
Redakcja

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PRZYS£ÓW:

PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

Prz 8, 22-31

Rz 5, 1-5

Jak jest przedziwne imiê Twoje, Panie.

EWANGELIA: J 16, 12-15
Jezus powiedzia³ swoim uczniom:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieœæ nie mo¿ecie. Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo
nie bêdzie mówi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek s³yszy, i oznajmi
wam rzeczy przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie
i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e
z mojego bierze i wam objawi”.
Oto s³owo Pañskie

P

odziêkowanie

W 93. rocznicê urodzin b³og. papie¿a Jana Paw³a II w Wadowicach
na placu nosz¹cym Jego imiê – ju¿
tradycyjnie do po³udnia odby³o siê
spotkanie szkó³, które wybra³y Go za
Patrona, a po po³udniu by³ przepiêkny koncert orkiestr stra¿ackich. Przed
msz¹ œw. koncelebrowan¹, której
przewodniczy³ ks. kard. Stanis³aw
Dziwisz, zosta³a wykonana przez
m³odzie¿ z ZSRCKU w Radoczy bardzo piêkna akademia na temat kap³añstwa. Wi¹za³a siê ze z³otym jubi-

leuszem kap³añskim ks. Kardyna³a
wraz z jego Kolegami, którzy w tym
dniu przybyli do Wadowic. Jubilaci,
wœród których ja siê znajdujê, serdecznie dziêkuj¹ Wykonawcom za
trud w³o¿ony w przeprowadzenie
programu artystycznego. Wyrazy
wielkiej wdziêcznoœci sk³adaj¹ Ksiê¿a Jubilaci za ¿yczenia wraz z pami¹tkami Pani Burmistrz, Panu Staroœcie,
Dyrekcji Szko³y w Radoczy oraz
Ksiêdzu Dziekanowi Stanis³awowi
Jaœkowiec.
ks. Infu³at

W imiê Trójcy Œwiêtej
Sekularyzacja to nie ateizm, to ¿ycie w logice myœlenia jedynie o doczesnoœci.
Spotkanie z Chrystusem zmartwychwsta³ym jest doœwiadczeniem innej logiki logiki wiecznoœci. Wspó³czesny uczeñ Chrystusa musi umieæ ¿yæ w œwiecie
pogañskim, bo spory jest procent œwiata pogañskiego. Chrystus wezwa³, by byæ
œwiat³em w pogañskim œwiecie.
Biuletyn
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A pel

Trudniej nam jest przyj¹æ Jezusa,
kiedy przychodzi cierpienie fizyczne,
duchowe, moralne. Nie jest ³atwo
w taki po³o¿eniu s³uchaæ Pana. Prosimy, abyœmy potrafili s³uchaæ Chrystusa w radoœci i cierpieniu. Kiedy
nam jest ciê¿ko, musimy sobie przypominaæ s³owa: „Ufajcie, Jam zwyciê¿y³ œwiat”, „Jezu, ufam Tobie”. Kiedy
wydaje siê, ¿e ju¿ nie ma
¿adnej nadziei, ufajmy.
Dziœ wieziemy do Maryi wszystko to, co nas
cieszy, ale te¿ to, co drêczy. Na Apelu zjednocz¹ siê wszystkie serca, radosne i cierpi¹ce.
W mszy œw. ks. Infu³at
poleca Matce Najœwiêtszej ks. Krzysztofa
G³ówkê w 20. rocznicê jego œwiêceñ kap³añskich, który zapocz¹tkowa³ nasze Apele.
W tym dniu Apel prowadzi ks. inf.
Jakub Gil. U stóp Maryi przywita³
wszystkich kap³anów, zakonników,
ma³¿onków, którzy w tym roku, tak
jak i on, obchodz¹ 50-lecie lub inne
jubileusze. Dziêkuje Maryi, ¿e wyprosi³a im ³askê wiernoœci i pos³uszeñstwa. Patrz¹c w Jej oczy dziêkuje Maryi za to, ¿e w d³ugim ¿yciu kap³añskim s³uchali Jej s³ów wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej:
„Uczyñcie, co wam mówi mój Syn”.
Jako pos³uszni nape³niaj¹ wnêtrza
ludzkie ¿yw¹ wod¹. Wod¹ ³aski
i wod¹ s³owa. S¹ uczestnikami dawania ¿ycia Bo¿ego, ¿ycia nadziei, ¿ycia
³aski. Maryja nauczy³a ich oddawaæ

m a j owy

Maj jest miesi¹cem poœwiêconym
Maryi. Nasza 139. pielgrzymka na
Apel jasnogórski jest bardzo radosna.
Jad¹c do Czêstochowy odmawiamy ró¿añcowe tajemnice œwiat³a.
Przeplatamy je œpiewem pieœni maryjnych i rozwa¿aniami. Nasz opiekun ks. inf. Jakub Gil
prowadzi rozwa¿ania,
które sk³aniaj¹ nas do
g³êbokich przemyœleñ.
W naszej codziennej rzeczywistoœci wystêpuje
coraz wiêcej zamêtu.
Zaciemnienia wprowadzane przez wspó³czesny œwiat. Coraz czêstsze staje siê rozpowszechnianie oskar¿eñ wobec Koœcio³a, ksiê¿y. Coraz czêstsze s¹ ataki na rodzinê, ma³¿eñstwo. Zagro¿eniem dla Koœcio³a jest wprowadzenie in vitro, legalizacja zwi¹zków
partnerskich, ma³¿eñstw osób tej samej p³ci. Jesteœmy kuszeni, by w tych
sprawach nie s³uchaæ g³osu Koœcio³a. Nie odczuwamy potrzeby czytania Biblii i prasy katolickiej. Czy próbujemy chocia¿ pracowaæ nad sob¹,
aby siê zmieniæ? Trzeba prosiæ Ducha Œwiêtego o pomoc. Cz³owiek jest
wra¿liwy na bogactwo materialne,
ale nie mo¿e zapominaæ o potrzebie
kszta³cenia duchowego. Jego doskonalenia. Umiejêtnoœæ s³uchania,
wra¿liwoœæ, subtelnoœæ, spokojne
mówienie. W tej pracy nad sob¹
wspomaga nas Chrystus.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne

Czwartek 30 maja Bo¿e Cia³o
6.00 Œp. Anna Biegun
7.30 Œp. Helena i Ryszard Bik
Œp. Aleksy Bojêœ, Jadwiga Zaj¹c
7.30 Roków: Œp. Maria Nicieja - 25 r.œm. i W³adys³aw
9.00 Œp. Stanis³awa Skoczylas
10.30 Œp. W³adys³awa Gêbczyk
13.30 Œp. Aniela Makuch
19.00 Œp. Krystyna Go³¹b

Poniedzia³ek 27 maja
6.00 Œp. Anna Biegun
Œp. Teresa Gawlik
6.45 Œp. Helena i Ryszard Bik
7.30 Œp. Zbigniew Wójcik
8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica
i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Helena i Antoni Pietraszkowie
z rodzin¹
Pi¹tek 31 maja
Œp. Julia i Jan Szczerkowscy z rodzin¹ 6.00 Œp. Józefa Domaszewicz
6.45 Œp. Krystyna Go³¹b
18.00 Œp. Jan Ciep³y 2 r. œm.
7.30 Œp. Teresa Gawlik
Œp. Eugeniusz Habowski - 6 r.œm.
Œp. Emil ¯aba
00
8.
Œp. Józef Kleszcz
Wtorek 28 maja
12.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek
6.00 Œp. ks. Jan Dubiel - 7 r. œm.
18.00 Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Jadwiga Kowalczyk - 1 r.œm.
45
6.
Œp. Andrzej Byrski

Œp. Wojciech Miarka
Sobota 01 czerwca
7.30 Œp. Stanis³awa Skoczylas
6.00 Dziêkczynna z okazji 80. urodzin Ireny
00
8.
Œp. Mieczys³aw Michalski
6.45 Œp. Petronela Szatan
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Heleny Kupiec 30
7.
Œp. Andrzej Byrski
18.00 Œp. Helena i Ryszard Bik
8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,
Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek,
ob³.Bo¿edlaJubilata ks. inf. Jakuba Gila
synowa Urszula
12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹
kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
Œroda 29 maja
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM
6.00 Œp. Jadwiga Leœniewska
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin
Œp. Piotr Kasperkiewicz
Œp. Zbigniew Wójcik
6.45 Œp. Anna Biegun
7.30 Œp. Tadeusz Kamiñski - 14 r.œm.,
Niedziela 02 czerwca
6.00 Za Parafian
syn Marek - 13 r.œm.
00
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.
Œp. Helena i Ryszard Bik
00
Œp. Stefan Bernacik - 21 r.œm.
12.
Œp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
00
00
9.
Œp. Zygmunt Bizoñ - 4 r.œm.
18.
W intencjach nowennowych
00
9.
Roków: Dziêkczynna w 40 r. urodzin Rafa³a
Za zmar³ych:
10.30 Œp. Helena i Stanis³aw
Œp. Jadwiga Kowalczyk - 1 r.œm.
12.00 Msza œw. w 50. r. œwiêceñ kap³. ks. Infu³ata
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Kazimierz Wolanin
Œp. Irena Fr¹czek
30
13.
Chrzty
Œp. Teresa Gawlik
W int. Patrycji Marii o b³. Bo¿e, zdrowie,
Œp. W³adys³awa Wilk
³aski z okazji chrztu oraz dla jej rodzicówi chrzestnych
Œp. Maria i Stanis³aw Chrapla
19.00 Œp. Eugeniusz Graca, ¿ona Helena Graca
Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Marianna B¹k
Œp. Boles³aw £aziñœki
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8. Niedziela zwyk³a Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
- 26 maja 2013
1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ
Trójcy Przenajœwiêtszej. W naszej archidiecezji koñczy siê okres spowiedzi i komunii œw. wielkanocnej. Szczególnej pamiêci i modlitwom polecamy nasze Mamy, które dziœ obchodz¹
swoje œwiêto.

5. W przysz³¹ niedzielê na mszy œw.
o godz. 12.00 uroczystoœæ Z³otego Jubileuszu Kap³añstwa ks. infu³ata Jakuba Gila. W tym dniu o godz. 18.30
rozpoczniemy nabo¿eñstwo ku czci
b³. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja przed pomnik b³. Jana Paw³a II,
gdzie odœpiewamy Apel Jasnogórski
w intencji naszego Miasta. Na zakoñczenie bêdzie udzielone b³ogos³awieñstwo relikwiami Papie¿a Polaka.

2. W czwartek uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em.
O godz. 9.00 msza œw. w Bazylice,
a po niej procesja do czterech o³tarzy,
któr¹ zakoñczymy przy parafii
œw. Piotra Aposto³a. Prosimy naszych
parafian, aby swoj¹ obecnoœci¹ i pobo¿nym zachowaniem dali publiczne
œwiadectwo ¿ywej wiary w Jezusa
obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie. W Bo¿e Cia³o w naszej bazylice
msze œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
10.30, 13.30 i 19.00.

6. Na beatyfikacjê Sióstr Za³o¿ycielek Serafitek oraz Prezentek pojedziemy do £agiewnik w niedzielê
9 czerwca. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt 20 z³. W sobotê 22 czerwca
pielgrzymujemy do Szczawnicy, Jaworek oraz W¹wozu Homole. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³. Dwudniowa pielgrzymka do Pragi i Wroc³awia w po³¹czeniu z Panoram¹ Rac³awick¹ bêdzie 25 i 26 czerwca.
Koszt 300 z³.

3. W pi¹tek, na ostatnie w tym roku
nabo¿eñstwo majowe o godz. 18.30
szczególnie zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Pragniemy dzieci zawierzyæ Maryi.
4. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
W sobotê 1 czerwca rozpoczniemy nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca
Bo¿ego o godz. 18.30.

7. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w pi¹tek – Œwiêto
Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, w sobotê – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika. ks. Proboszcz
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bom rozpadu i dezercji. Nie ulegliœmy pokusie porzucenia i przekreœlenia drogi, któr¹ przed laty obraliœmy.
Odejœcia od wspó³ma³¿onka. Zlekcewa¿enia rodzicielstwa. Podeptania
œlubów zakonnych. Porzucenia kap³añstwa. Panno Wierna, Jasnogórska Pani dziêkujemy Ci za nieustanne wsparcie na drodze uczciwoœci
ma³¿eñskiej, zakonnej, kap³añskiej.
Obchodzê w tym Roku Wiary, wraz
z licznymi kap³anami, zakonnikami
i zakonnicami z³oty jubileusz. Patrz¹c
na prze¿yte lata ogarnia mnie przejmuj¹ca œwiadomoœæ, ¿e wci¹¿ prze¿ywa³em tajemnice wesela w Kanie
Galilejskiej. S³ysza³em, jak mówi³aœ
do mnie s³owa skierowane do s³ug:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek powie
wam mój Syn”. W d³ugim ¿yciu kap³añskim k³adliœmy wielki nacisk, by
byæ pos³usznym Twojemu Synowi,
a tak¿e Koœcio³owi Œwiêtemu i Jego
Pasterzom.

Stajê przed Tob¹, Maryjo!
W ostatnich dniach kilku redaktorów naszych lokalnych gazet zwróci³o siê do mnie z proœb¹ o udzielenie wywiadu z okazji mego z³otego,
kap³añskiego jubileuszu. Dotychczas, oprócz ró¿nych braków posiadam i ten, ¿e nie nauczy³em siê
udzielaæ wywiadów. Zrobi³em du¿y
wysi³ek, by podsumowuj¹c d³ugi
okres ¿ycia kap³añskiego Matce Bo¿ej Czêstochowskiej na Apelu
16 maja powiedzieæ o moim kap³añstwie. Mówi³em do Niej takie s³owa:
„Matko Bo¿a Jasnogórska, zapraszam dzisiaj do Apelu zw³aszcza
tych, którzy w tym roku œwiêtuj¹ jubileusz, czy to z³oty, czy srebrny,
a nawet diamentowy. Pragnê Ci Matko Najœwiêtsza podziêkowaæ za
³askê prze¿ycia w ma³¿eñstwie,
w ¿yciu zakonnym, czy w ¿yciu kap³añskim 25, 50 a nawet 60 lat. Wyprosi³aœ nam Matko Bo¿a u Swego
Syna wielk¹ ³askê: wiernoœci, wytrwa³oœci. Dziêki pomocy Bo¿ej nie
poddaliœmy siê niszczycielskim pró-
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W tajemnicy Kany Galilejskiej s³ysza³em s³owa Jezusa Chrystusa „Nape³nijcie st¹gwie wod¹”. Przez ca³e
¿ycie wlewaliœmy w ludzkie wnêtrza
wodê S³owa Bo¿ego i Sakramentów
Œwiêtych. Mieliœmy wiarê, ¿e wlewanej przez nas w dusze ludzkie wodzie – Jezus Chrystus daje moc. Doœwiadczaliœmy w naszym ¿yciu, ¿e
Chrystus przemienia nasz¹ nieudolnoœæ, ma³oœæ, s³aboœæ. Czyni³ przemianê w nas i przez nasz¹ pos³ugê.
Wci¹¿ powtarza³ siê w ¿yciu naszym
cud przemiany z Kany Galilejskiej.
W s³aboœci ludzkiej moc Bo¿a siê

doskonali. Nieraz s³yszeliœmy lekcewa¿¹ce s³owa,
¿e lejemy wodê. Czy to na
ambonie czy katechizacji. Lejemy wodê nauczaj¹c o ma³¿eñstwie,
rodzinie, cz³owieku, czy
o ¿yciu. M¹droœæ tego
œwiata inn¹ przekazuje
wiedzê na ten temat. Czasy, któreœmy prze¿yli
umacnia³y nas w przekonaniu, ¿e
to Chrystus zwyciê¿a œwiat, a nie
œwiat Chrystusa. Zwyciêstwem,
które odnosiliœmy nad œwiatem
by³a nasza wiara.

Matko Najœwiêtsza, do
której nieustannie zwracamy siê s³owami: „B³ogos³awiona jesteœ, ¿eœ
uwierzy³a” proœ Swego
Syna, Najwy¿szego Kap³ana, by wiara nasza nie
usta³a. Nasz kap³añski jubileusz prze¿ywamy
w Roku Wiary. Niech ten
b³ogos³awiony czas dodaje nam ochoty, byœmy prosili Pana Jezusa „Panie, przymnó¿ nam wiary”.
Czym bogatsza wiara i ¿ywsza mi³oœæ,
tym piêkniejsze nasze kap³añstwo.
ks. Infu³at

P ragnienia
W niedzielê 2 czerwca mszê œw.
o godz. 12.00 pragnê ofiarowaæ jako
dziêkczynn¹ za dar kap³añstwa oraz
pomoc Bo¿¹ i ¿yczliwoœæ ludzk¹
w wytrwaniu. Nie chcia³bym ¿adnych przemówieñ, czy przed czy po
mszy œw. Równie¿ wyj¹tkowo nie
bêdzie okolicznoœciowego kazania.
Natomiast po mszy œw. przed wystawionym Najœwiêtszym Sakramen-

Jubilata
tem odmówimy litaniê do Jezusa
Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana
i odœpiewamy radosne Te Deum laudamus – Ciebie Bo¿e wys³awiamy.
Proszê was, abyœcie w tym dniu pomodlili siê za mnie oraz przyjêli komunie œw. To bêdzie najpiêkniejszy
dar, jakiego od was siê spodziewam. Bardzo za niego dziêkujê.
ks. Infu³at

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