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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
9.  Niedz ie la  Zwyk³a

02 czerwca 2013r. Nr 22 (689) Rok 14

dziny. Nowe patrzenie na ¿ycie ludzkie i na cz³owieka.
Gdyby chrzeœcijañska wiara zale¿a³a tylko od cz³owieka, to ju¿

dawno sta³aby siê prze¿ytkiem. Wiara to sprawa miedzy Bogiem
a cz³owiekiem. To sprawa Ducha Œwiêtego. On jest nieustannym
O¿ywicielem. W tê noc muzeów z wdziêcznoœci¹ i wielkim uwiel-
bieniem myœlê o Nim. Nasza wiara nigdy nie bêdzie spraw¹ prze-

sz³oœci. Ona wci¹¿ ¿yje – Chrystus zmar-
twychwsta³y ¿yje, Duch Œwiêty, który
jest moc¹ z wysoka – On o¿ywia ludz-
kie s³aboœci. Kiedy cz³owiek wierz¹-
cy ¿yje Duchem Œwiêtym – wte-
dy jego wiara nie bêdzie relik-
tem przesz³oœci: dzieciñstwa
czy m³odoœci.

Przypominam sobie jak
walcz¹cy komunizm nisz-
czy³ wiarê. Koœcio³y prze-
kszta³ca³ na magazyny lub
czyni³ z nich widowiskowe
sale ateizmu. By³a to walka
na œmieræ i ¿ycie. A jednak
po latach ideologia komuni-
styczna musia³a z uleg³oœci¹
powiedzieæ te s³owa, które
przed wiekami wyrzek³ wal-
cz¹cy z Koœcio³em cesarz Ju-
lian Apostata: „Zwyciê¿y³eœ
mnie Galilejczyku”. Noszê g³ê-
bokie przekonanie, ¿e równie¿
te nienaturalne pogl¹dy g³oszo-
ne przez proroków wspó³czesnej
filozofii – bêd¹ kiedyœ zapomniane. Nie obejdzie siê jednak bez wielkich znisz-
czeñ cz³owieka, ma³¿eñstwa i rodziny.

Wierzê, ¿e Duch Œwiêty, który jest Dusz¹ Koœcio³a bêdzie dalej o¿ywia³ wiarê
wspó³czesnych ludzi, a tak¿e i moje relacje z Jezusem Chrystusem.

Ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Dziêkujemy

Bo¿e, dziêkujemy Ci, ¿e da³eœ

nam Papie¿a – Rodaka, który

da³ przyk³ad prawdziwej wia-

ry, uczy³ nas czym jest ¿ycie,

mi³oœæ i modlitwa. Przez cier-

pienie uczy³ nas bezgranicznie

ufaæ Bogu. Uczy³ nas pokory –

szacunku do ka¿dego cz³owie-

ka. Dla nas by³ przede wszyst-

kim kochaj¹cym Ojcem.

Rodzina Fr¹czek
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 8, 41-43

EWANGELIA:  £k 7, 1-10 Uzdrowienie s³ugi setnika

Ga 1, 1-2. 6-10

Ca³emu œwiatu g³oœcie Ewangeliê.

T r w a m y  w  m o d l i t w i e

Maria Zadora

B³. Jan Pawe³ II podczas pielgrzym-
ki do Wadowic w 1979 roku prosi³
nas: „Proszê was na koniec o to,
¿ebyœcie nie przestawali siê tutaj
modliæ za mnie przed t¹ Matk¹ Bosk¹
Nieustaj¹cej Pomocy”.

W Kalwarii Zebrzydowskiej
w 2002 roku mówi³: „I nadal proszê
nie ustawajcie w modlitwie – raz jesz-
cze powtarzam – za ¿ycia mojego
i po œmierci”.

Wadowiczanie wype³niaj¹ proœbê
b³. Jana Paw³a II, modl¹ siê przed ob-
liczem Matki Bo¿ej w Wadowicach,
w Kalwarii Zebrzydowskiej, a tak¿e
w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach.

Od paŸdziernika 2001 roku ka¿de-
go 16 dnia miesi¹ca, 50-osobowa
grupa pielgrzymów z ziemi wado-
wickiej pielgrzymuje na Jasn¹ Górê
na Apel Jasnogórski, aby przed ob-
liczem Matki Bo¿ej Królowej Polski
modliæ siê za Ojca Œwiêtego. Za ¿ycia

b³. Jana Paw³a II modlono siê za Jego
Pontyfikat, po œmierci o rych³¹ beaty-
fikacjê, a teraz o kanonizacjê.

16 maja 2013 roku odby³a siê ju¿
139 pielgrzymka, przepe³nione go-
r¹c¹ modlitw¹. Zapocz¹tkowa³ je
ks. Krzysztof G³ówka, który w tym
roku obchodzi 20-lecie kap³añstwa.
Po jego przejœciu do Kurdwanowa
kontynuuje je ks. Inf. Jakub Gil
i nadal liczna grupa pielgrzymów
pielgrzymuje.

Dziêki transmisji Apelu Jasnogór-
skiego przez Telewizjê Trwam, Radio
Maryja o tej nieustannej modlitwie
pielgrzymów z ziemi wadowickiej
wie nie tylko ca³a Polska, ale i œwiat.

Pielgrzymi, którzy przybywaj¹ do
Wadowic czêsto mówi¹, my widzimy
pielgrzymów z Wadowic, co miesi¹c
w Czêstochowie. Pytaj¹ – sk¹d u was
taka wytrwa³oœæ? Odpowiadam –
wype³niamy proœbê b³. Jana Paw³a II
i nie ustajemy w modlitwie, o któr¹
nas prosi³.

Wiktor Górnisiewicz, syn Artura i Magdaleny

Aleksandra Polak, córka Paw³a i Sylwi

Mateusz Kulig, syn Ireneusza i Moniki

Armin Niemczak, syn Marcina i Joanny

Nadia Spisak, córka Marka i Edyty

Mikolaj Wojsznis, syn Tomasza i Moniki

Oliwia Kaczmarczyk, córka Mateusza i Anny

Lena Migda³ek, córka Sebastiana i Ewy

Nikodem Tatara, syn Kamila i Miros³awy

Kacper Kamiñski, syn Tomasza i Jolanty

Jakub Randak, syn Jacka i Bo¿eny

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w
ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.
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ks. Proboszcz

9. Niedziela Zwyk³a - 02 czerwca 2013Intencje mszalne
Poniedzia³ek 03 czerwca
  6.00 Œp. Wac³aw Lehn

Œp. Barbara P³uska
  6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Œp. Mieczys³aw Michalski
  8.00 O potrzebne ³aski, zdrowie i b³. Bo¿e

dla Stanis³awy
12.00 Œp. Teresa Gawlik
18.00 Œp. Petronela Szatan

Œp. W³adys³awa Gêbczyk

Wtorek 04 czerwca
  6.00 Œp. Roman Piesko

Œp. Zmarli z rodz. Purchla i Kasprzyk
  6.45 Œp. Emil ̄ aba
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
  8.00 Œp. Maria Pasternak
12.00 Dziekczynno-b³agalna za otrzymane

³aski z proœb¹ o dalsze opiekê Bo¿¹
dla Michaliny zam. w USA

18.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii,
o b³. Bo¿e dla Rodziców: Katarzyny i
£ukasza oraz siostry Amelii
Œp. Zofia Kolec - 1 r.œm.

Œroda 05 czerwca
  6.00 Œp. Anna K³obuch, Karol i Anna P³u¿ek

Œp. Andrzej Byrski
  6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Œp. Aleksandra BrzeŸniak - 6 r.œm.
 8.00 Œp. Józef Zamys³owski
12.00 Œp. Krystyna Go³¹b
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Barbara P³uska
Œp. Czes³awa Feldy
Œp. Boles³aw £aziñœki
Œp. W³adys³awa Wilk

Czwartek 06 czerwca
  6.00 Œp. Helena Smolec
  6.45 Œp. Teresa Gawlik
  7.30 Œp. Wojciech Miarka
  8.00 Œp. Jadwiga Golañska
12.00 Œp. Teresa Gawlik
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Teresa Nogala - 2 r.œm.

Pi¹tek 07 czerwca
  6.00 Œp. Boles³aw £aziñski
  6.45 Œp. Teresa Gawlik
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Jezusa i b³. Bo¿e

dla ks. Infu³ata w 50. r. œw. kap³añskich
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Stefania i Franciszek

Szklarz, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Adolf Mierzwa
18.00 Œp. Maria Pasternak

Œp. Krystyna Go³¹b

Sobota 08 czerwca
  6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon i m¹¿ Józef
  6.45 Œp. Zbigniew Wójcik
  7.30 Œp. Mieczys³aw Michalski
  8.00 Œp. Zofia Master - 2 r.œm.

Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e

dla Rodziców: Katarzyny i £ukasza oraz
siostry Amelii

18.00 Œp. Marian Homel
O b³. Bo¿e, zdrowie, dary Ducha Œw. dla
£ukasza Tatara w 18 r. urodzin

Niedziela 09 czerwca
  6.00 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu z proœb¹

o wstawiennictwo dla ¯ywego Rózañca
i ks. Opiekuna
Œp. Krystyna Matu³a

 9.00 Œp. Ewa Ksi¹¿ek - 13 r.œm.
 9.00 Roków: O b³. Bo¿e dla mieszkañców Rokowa
10.30 W 1 r.œlubu Anny i Marcina
12.00 Za Parafian
13.30 Roczki
19.00 Œp. Wies³aw Kwarciak

W wigilijn¹ noc Ducha Œwiêtego

w polskich muzeach by³a mo¿liwoœæ

bezp³atnego ogl¹dania wielkich dzie³

kultury. Zawsze muzea kryj¹ bogat¹

historiê. Wchodz¹c do muzeów - za

ogl¹danie trzeba p³aciæ. W tê noc mo¿-

na by³o za darmo nacieszyæ wzrok

piêknem przesz³oœci.

N o c  m u z e ó w
 Rozwa¿a³em, jak bardzo wspó³cze-

sny liberalny œwiat wk³ada wiele wy-
si³ku, by wiarê chrzeœcijañsk¹ umie-
œciæ w muzeum. Czyni ogromne wy-
si³ki, by moralnoœæ chrzeœcijañska
posz³a ju¿ do lamusa. Czêsto powta-
rzaj¹, ¿e myœlenie ewangeliczne to nie
na dzisiejsze czasy. Atakowani jeste-
œmy agresywn¹ wspó³czesn¹ ideolo-
gi¹ o nowym obrazie ma³¿eñstwa, ro-

(ci¹g dalszy na str. 8)

1. Dziœ na mszy œw. o godz. 12.00
prze¿ywamy uroczystoœæ Z³otego Ju-
bileuszu Kap³añstwa ks. infu³ata Ja-
kuba Gila. O godz. 18.00 nabo¿eñ-
stwo ku czci b³. Jana Paw³a II, a o
18.30 nabo¿eñstwo czerwcowe. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
b³. Jana Paw³a II, gdzie odœpiewamy
Apel Jasnogórski w intencji naszego
Miasta. Na zakoñczenie bêdzie udzie-
lone b³ogos³awieñstwo relikwiami Pa-
pie¿a Polaka

2. W pierwszy pi¹tek Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Za-
chêcamy wiernych do spowiedzi
i Komunii Œw. wynagradzaj¹cej. Spo-
wiadamy od godz. 6.00 do 12.30 i od
15.30 do 18.00. Dla dzieci szkolnych
Msza Œw. o godz. 16.30. W pierwszy
pi¹tek kancelaria parafialna nieczyn-
na. W tym dniu przypada Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie Kap³a-
nów oraz 34. rocznica pierwszej piel-
grzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
do naszego miasta. Z racji uroczy-

stoœci nie obowi¹zuje wstrzemiêŸ-
liwoœæ od pokarmów miêsnych.

3. Na beatyfikacjê Sióstr Za³o¿ycie-
lek Serafitek oraz Prezentek pojedzie-
my do £agiewnik w przysz³¹ niedzie-
lê 9 czerwca. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt 20 z³. W sobotê 22 czerwca
pielgrzymujemy do Szczawnicy, Ja-
worek oraz W¹wozu Homole. Wy-
jazd godz. 7.00. Koszt 30 z³. W nie-
dzielê 23 czerwca pielgrzymujemy
na poœwiêcenie Centrum Jana Paw³a
II. Wyjazd 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.

4. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œwiêtych mê-
czenników Karola Liangi i Towarzy-
szy, w œrodê – wspomnienie œw. Bo-
nifacego, biskupa i mêczennika,
w sobotê – wspomnienie Niepokala-
nego Serca Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny oraz wspomnienie œw. Jadwigi
Królowej.
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ks. Infu³at

C ho dz i ³ em po  wodz ie

Dziêki ¿yczliwoœci ks. proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca w dzieñ 93.
rocznicy urodzin b³ogos³awionego
wadowickiego Rodaka, mogli siê
spotkaæ przy o³tarzu na rynku wado-
wickim ksiê¿a jubilaci obchodz¹cy
w tym roku 50-lecie kap³añstwa. Za-
nim doszliœmy do polowego o³tarza,
jak zwykle starszych ludzi ogarnê³o
wspomnienie. Przypominaliœmy so-
bie jak przed 56 laty zg³osi³o siê nas
na pierwszy rok do krakowskiego
seminarium 50 kandydatów do ka-
p³añstwa. W tamtym czasie to by³a
liczba najwiêksza, któr¹ kiedykol-
wiek przyjmowa³o nasze semina-
rium. Do kap³añstwa dosz³o 35 dia-
konów. 23 czerwca 1963 roku udzie-
la³ nam sakramentu kap³añstwa
w katedrze  wawelskiej ks. biskup
Karol Wojty³a. Po 50 latach prze¿y-
tych w kap³añstwie – zosta³o nas 27.
Do domu Ojca Niebieskiego odesz³o
dotychczas 8 kap³anów. Wœród ¿yj¹-

cych kap³anów z naszego rocznika
Bóg powo³a³ na d³ugoletniego Sekre-
tarza Ojca Œwiêtego – ks. Stanis³awa
Dziwisza, obecnego Kardyna³a Me-
tropolitê Krakowskiego, ks. Tadeusza
Rakoczego na Biskupa diecezji biel-
sko-¿ywieckiej oraz ks. Jana Zaj¹ca
na Biskupa Kustosza sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewni-
kach. Chcê na tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e ci dwaj ostatni przez okre-
œlony czas byli wikariuszami parafii
wadowickiej. Chlubimy siê równie¿
i tym, ¿e nasz kolega, ks. prof. Jan
Dyduch by³ przez d³ugie lata Kanc-
lerzem Kurii Krakowskiej, walnie
przyczyni³ siê do przekszta³cenia
Papieskiej Akademii w Krakowie na
Papieski Uniwersytet Jana Paw³a II.
W zwi¹zku z obchodzonym w tym
roku z³otym jubileuszem dziêkowa-
liœmy Bogu za przynale¿noœæ do
z³otego, kap³añskiego rocznika.
Dziêki Bo¿ym mocom ka¿dy z nas
du¿o wniós³ w dobra Koœció³a œwiê-
tego, a zw³aszcza w nasz¹ kra-
kowsk¹ archidiecezjê.

W naszych jubileuszowych, ka-
p³añskich refleksjach dotykaliœmy ta-
jemniczej sprawy, jak¹ by³o naœlado-
wanie Piotra, któremu Pan poleci³
chodziæ po wodzie. Pamiêtamy to
ewangeliczne zdarzenie, kiedy to po
cudownym rozmno¿eniu chleba apo-
sto³owie p³ynêli ³odzi¹ przez morze
galilejskie. Jezioro burzy³o siê od sil-
nego wiatru, a ³ódŸ oddalona od
brzegu miotana by³a falami. Wtedy

to aposto³owie zobaczyli krocz¹ce-
go po jeziorze Jezusa. Nie poznali
Go. Z lêku krzyknêli – zjawa. Pan
rzek³: „Jam jest, nie lêkajcie siê”.
Spontaniczny Piotr s³ysz¹c te s³owa
odpowiedzia³: „Jeœli to Ty jesteœ ka¿
mi przyjœæ do siebie po wodzie”. Pan
mu odpowiedzia³ – chodŸ! Piotr ska-
cze do jeziora, on jako rybak dosko-
nale umie p³ywaæ. Tym razem idzie
po falach jeziora. W pewnym mo-
mencie uœwiadamia sobie, ¿e prze-
cie¿ to jest woda, a nie bita droga –
zaczyna zapadaæ siê w otch³añ wód.
Panie ratuj, bo ginê! Czemuœ zw¹t-
pi³ ma³ej wiary, s³yszy od Jezusa wy-
ci¹gaj¹cego go z wody i usadawia-
j¹cego w ³odzi. To przedziwne
ewangeliczne wydarzenie niejedno-
krotnie przez 50 lat by³o udzia³em
naszego kap³añskiego ¿ycia. Byli-
œmy i wci¹¿ jesteœmy œwiadkami, jak
burzy siê morze tego œwiata. Widzi-
my, jak ³ódŸ Koœcio³a oddala siê od
wspó³czesnych œwiatowych pogl¹-
dów, jak bardzo miotana jest przez
wspó³czesne wizje.

Szliœmy po wodzie w naszej m³o-
doœci kap³añskiej, gdy gromadzili-
œmy dzieci i m³odzie¿ w pomieszcze-
niach, które nie przypomina³y salek
lekcyjnych. Niejednokrotnie sprawo-
waliœmy nabo¿eñstwa w warunkach,
które dalekie by³o od normalnoœci.
Budowaliœmy z wiernymi œwi¹tynie
wbrew ateistycznym ideologiom.
Kierowaliœmy budowaniem, a prze-
cie¿ nas w seminarium nie uczono

na in¿ynierów, lecz na kap³anów.
Ka¿dy z nas jubilatów wspomina³
swoj¹ kap³añsk¹ drogê po wodzie.
I wtedy uœwiadamialiœmy sobie, jak
bardzo potrzebna by³a i jest w naszym
¿yciu wiara. Gdyœmy w¹tpili – to jak
Piotr topiliœmy siê. Po 50 latach by-
cia kap³anami z ca³¹ oczywistoœci¹
mówiliœmy sobie, ¿e fundamentem
¿ycia kap³añskiego jest wiara, nadzie-
ja i mi³oœæ. Bez tych Boskich warto-
œci nasze kap³añstwo by³oby puste.
Z pewnoœci¹ nie przetrwalibyœmy tyle
lat przy O³tarzu Pañskim. Przy Bogu
i ludziach, którzy nieustannie ocze-
kiwali i wci¹¿ czekaj¹ na to, byœmy
im pomogli zbli¿aæ siê do Boga, o¿y-
wiali w nich mi³oœæ oraz nieustannie
budziæ nadzieje.

Gdy w niedziele 2 czerwca prze¿y-
wam w bazylice wadowickiej swój
jubileusz kap³añski, to proszê was, nie
mówcie do mnie o moich kap³añskich
dokonaniach, lecz zechciejcie prze-
kazywaæ Chrystusowi Najwy¿szemu
Kap³anowi bym w nowych doœwiad-
czeniach, które mnie czekaj¹ okaza³
siê Jemu wierny.




