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

16 czerwca 2013r. Nr 24 (691) Rok 14

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Maria Zadora

Maryja w Roku Wiary

W Rzymie w tym roku bêdzie

goœciæ oryginalna figura Mat-

ki Bo¿ej Fatimskiej. Podczas

mszy œw. papie¿ Franciszek

dokona aktu modlitewnego za-

wierzenia œwiata Matce Bo¿ej.

Z ufnoœci¹ oczekujemy, ¿e

prze¿ywany Rok Wiary zakoñ-

czy siê kanonizacj¹ b³og. Jana

Paw³a II. Jest to nasze pragnie-

nie oraz wszystkich ludzi, któ-

rzy kochali Jana Paw³a II.

Redakcja

modzielnych, nieuleczalnie chorych, osób starszych i upoœle-
dzonych dzieci. Siostry anga¿uj¹ siê w pracê jako katechetki,
pielêgniarki, przedszkolanki, prowadz¹ce przedszkola, œwietli-
ce dla dzieci ubogich.

Siostra Za³o¿ycielka jest dla sióstr wzorem ¿ywej wiary, bezgra-
nicznego zaufania Bo¿ej Opatrznoœci i szczególnej czci wobec Matki

Bo¿ej Bolesnej. S³owa umieszczone na
œcianie w jednej z sal budynku, gdzie
byliœmy, pozostan¹ nam w pamiêci:
„Dla chwa³y Boga i dobra cierpi¹cej
ludzkoœci”. ¯egnaj¹c siê z nami
s. Sebastiana prosi³a nas, aby-
œmy pamiêtali o ludziach
starszych, cierpi¹cych.

Z tego piêknego miejsca
jedziemy do Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach, gdzie
w kaplicy klasztornej przy
relikwiach œw. Faustyny
uczestniczymy we mszy
œw. odprawianej przez
ks. Zygmunta Kosowskie-
go. Dziœ wspominamy Naj-
œwiêtsz¹ Maryjê Pannê
Wspomo¿ycielsk¹ Wier-
nych,  do tego nawi¹zuje
w kazaniu ks. Zygmunt.

W tym Rok Wiary szczegól-
nie powinniœmy siê modliæ jak
prze¿yæ ¿ycie, by byæ blisko
Boga, a modlitwa do Matki Bo¿ej, Jej bliskoœæ nam w tym pomo¿e. Po mszy œw.
odmawiamy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia. W kaplicy Wieczystej Adoracji
uczestniczymy w adoracji prowadzonej przez ks. Infu³ata.

W drodze powrotnej œpiewamy litaniê loretañsk¹, pieœni maryjne.
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P i e l g r z y m k a  w  R o k u  W i a r y
Pielgrzymki do £agiewnik w Roku

Wiary ³¹czymy z nawiedzeniem ¿eñ-
skich zgromadzeñ zakonnych.
24 maja 2013 roku pojechaliœmy
z ks. infu³atem Jakubem Gilem do
Zgromadzenia Córek Matki Bo¿ej
Bolesnej – do Sióstr Serafitek. Za³o-
¿ycielk¹ tego Zgromadzenia jest
s. Ma³gorzata £ucja Szewczyk, któ-
rej beatyfikacja odby³a siê 9 czerw-
ca 2013 roku w Sanktuarium Bo¿e-
go Mi³osierdzia w £agiewnikach.

W Domu Generalnym w Krakowie
przy ul. £owieckiej powita³a nas sio-
stra Sebastiana, która w sposób bar-
dzo interesuj¹cy przedstawi³a nam hi-
storiê Zgromadzenia i Jej Za³o¿yciel-
ki. Zgromadzenie Córek Matki Bo-
¿ej Bolesnej (Serafitki) powsta³o
w Zakroczymiu w 1881 roku za³o-
¿one przez b³. o. Honorata KoŸmiñ-
skiego kapucyna i S³ugê Bo¿¹ M. Ma³-
gorzatê Szewczyk w celu odrodzenia
religijnego i moralnego narodu.

£ucja Szewczyk w maju 1881 roku
razem z pierwsz¹ kandydatk¹ do za-
konu zaczê³a w Zakroczymiu formu-
³owaæ nowe bezhabitowe zgroma-
dzenie zakonne. W pocz¹tkowym
okresie przez 10 lat siostry pracowa-
³y na terenie zaboru rosyjskiego
i mimo trudnoœci opiekowa³y siê cho-
rymi i bezdomnymi staruszkami
w Zakroczymiu, Warszawie i Czêsto-
chowie. W 1891 roku siostry prze-
nios³y sw¹ dzia³alnoœæ na teren ów-
czesnej Galicji. 14 sierpnia 1891
roku przyjê³y habity z r¹k ordyna-
riusza krakowskiego kard. Albina

Dunajewskiego i odt¹d Zgroma-
dzenie zaczê³o wystêpowaæ jako
habitowe. Obecnie siostry nosz¹
br¹zowy habit, czarny welon, bia-
³y sznur franciszkañski.

W okresie miêdzywojennym Zgro-
madzenie rozwija³o siê bardzo inten-
sywnie – w ca³ej Polsce dosz³o do
podzia³u w 1932 roku na prowincjê:
poznañsk¹, lwowsk¹ (obecnie prze-
mysk¹) i oœwiêcimsk¹. Obecnie
w tych prowincjach jest 600 sióstr
w 70 domach, w Krakowie 45 sióstr.

Zgromadzenie Córek Matki Bo¿ej
Bolesnej opiera sw¹ duchowoœæ na
duchowoœci franciszkañskiej. Matka
Bo¿a Bolesna, Patronka Zgromadze-
nia jest dla Serafitek przyk³adem ¿ar-
liwego umi³owania Boga i zjednocze-
nia z Chrystusem. Za Jej przyk³adem
Siostry jednocz¹ siê z Bogiem Wcie-
lonym w tajemnicach Jego ¿ycia,
zw³aszcza cierpienia. Obecnie Zgro-
madzenie kontynuuje dzia³alnoœæ za-
pocz¹tkowan¹ przez Za³o¿ycielk¹ -
b³og. M. Ma³gorzatê Szewczyk. Do-
minuje praca na rzecz ludzi niesa-

Kardyna³ Angelo Amato w Wadowicach

W sobotê 8 czerwca 2013 roku goœciliœmy  w naszej parafii Ksiêdza Kardyna-
³a Angelo Amato, który w niedzielê 9 czerwca z woli Ojca Œwiêtego Franciszka
beatyfikowa³ w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie za³o¿ycielki
dwóch zgromadzeñ zakonnych - Sióstr Prezentek i Serafitek – Matkê Ma³gorza-
tê £ucjê Szewczyk i Zofiê Czesk¹.

Ksi¹dz Kardyna³ wyrazi³ wielk¹ radoœæ z tego, ¿e odwiedza Wadowice - mia-
sto wielkiego Papie¿a, b³ogos³awionego Jana Paw³a II – trwaj¹ce w modlitew-
nym oczekiwaniu na Jego rych³¹ kanonizacjê.

Ksi¹dz Kardyna³ Angelo Amato udzieli³ nam b³ogos³awieñstwa i prosi³ o prze-
kazanie serdecznych pozdrowieñ mieszkañcom Wadowic i okolicznych parafii.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec - Proboszcz
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ks. Proboszcz

Intencje mszalne
Poniedzia³ek 17 czerwca
  6.00 Œp. Adolf Mierzwa

Œp. Barbara P³uska
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
  8.00 Œp. Stanis³aw P³onka
12.00 Œp. Boles³aw £aziñski
18.00 Œp. Teresa Gawlik

Œp. Marianna Adamczyk - 3 r.œm.
i Stanis³aw Adamczyk

Wtorek 18 czerwca
  6.00 Œp. Maria Pasternak

O uzdrowienie i potrzebne ³aski dla
Arkadiusza

  6.45 Œp. Mieczys³aw Michalski
  7.30 Œp. Czes³aw i Maria Drabek i zmarli

z rodz. Wysockich i Pietkiewiczów
  8.00 Œp.  Kazimierz Wolanin
12.00 Œp. Boles³aw £aziñski
18.00 Œp. Teresa Gawlik

Œp. Petronela Szatan
Œroda 19 czerwca
  6.00 Œp. Boles³aw £aziñski
  6.45 Œp. Jan Wac³awski - 40 r.œm.
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
 8.00 Œp. Teresa Gawlik
12.00 Œp. Julian Radwan - 2 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Jan Matusik - 11 r.œm.
Œp. W³adys³awa Wilk
Œp. Marian Ma³ysa
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. Barbara P³uska
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Janina Patyczak
Œp. Danuta Góra
Œp. Stanis³aw Knapik

Czwartek 20 czerwca
  6.00 Œp. Barbara P³uska
  6.45 Œp. Marian Homel
  7.30 Œp. Teresa Gawlik
  8.00 Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 O b³. Bo¿e, zdrowie i ochronê od klêœk

¿ywiolowych dla pielgrzymów z £ukowej k/Tarnowa
18.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e

dla rodziców Katarzyny i £ukasza oraz dla
siostry Amelii
Œp. Boles³aw £aziñski

Pi¹tek 21 czerwca
  6.00 Œp. Czes³awa Bobrek, jej Rodzice i Teœciowie
  6.45 Œp. Kazimiera Laskowska i m¹¿ Jacenty
  7.30 Œp. Boles³aw £aziñski

O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Jana Jarco z
okazji imienin od mieszkañców Rokowa

  8.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Kazimiery i Stanis³awa
12.00 Œp. Janina Leœniak
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Halina Zmys³owska
Sobota 22 czerwca
  6.00 Œp. Jadwiga Golañœka
  6.45 Œp. Boles³aw £aziñski
  7.30 Œp. Jerzy Oraczewski

Zmarli z rodzin Bieniów i Szostków
oraz o b³og. dla ¿yj¹cych z tych rodzin

  8.00 Œp. Wojciech Miarka
Œp. Tadeusz Bielec - 2 r.œm.

12.00 Œp. Kazimierz Wolanin
18.00 Œp. Ma³gorzata Marcin Pawlik, Agnieszka

Gapiñska
Œp. Janina, Antonina, Jan Dêbscy

Niedziela 23 czerwca
  6.00 Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak
  7.30 Œp. Anna i Tadeusz Szczur

Œp. Kazimierz Wolanin
 9.00 Œp. Józef Oboza - 4 r.œm.
 9.00 Roków: W³adys³awa - 1 r.œm. i W³adys³aw -

10 r.œm. Czermak
10.30 Œp. Jan Ciep³y i rodzice
12.00 Msza œw. w 25 r. œwiêceñ kap³añskich

ks. Tomasza Porzyckiego
Œp. Roman Komendera - 12 r.œm., Jan
i Paulina Komendera

13.30 Œp. Tomasz Lisko
19.00 Za Parafian

11. Niedziela Zwyk³a - 16 czerwca 2013
1. We wtorek o godz. 17.00 spotka-

nie Rycerstwa Niepokalanej; w œrodê
o godz. 16.30 Akcji Katolickiej.

2. W czwartek 20 czerwca przy-
pada rocznica chrztu b³og.  Jana
Paw³a II. Zachêcamy do indywidu-
alnej modlitwy przy chrzcielnicy.

3. W sobotê 22 czerwca w godz. od
9.00 do 16.00 na rynku Fundacja Me-
dicover zaprasza na bezp³atne bada-
nie glukozy, cholesterolu oraz pora-
dy dietetyka, internisty, geriatry, a tak-
¿e pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy dla dzieci i doros³ych.

4. W przysz³¹ niedzielê uroczyst¹
mszê œw. dziêkczynn¹ o godz. 12.00
celebrowa³ bêdzie nasz rodak ks. To-
masz Porzycki, œwiêtuj¹cy w tym
roku 25. rocznicê œwiêceñ kap³añ-
skich. Zapraszamy na mszê œw. i po-
lecamy w naszej modlitwie srebrne-
go Jubilata.

5. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Brata Al-
berta Chmielowskiego, zakonnika,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Alojze-
go Gonzagi, zakonnika.

N i e z w y k ³ y  p o m n i k

Budowane w £agiewnikach Cen-
trum Jana Paw³a II jest wyj¹tkowym,
edukacyjnym pomnikiem poœwiêco-
nym Jego pamiêci. Inicjatorem jest
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Bu-
dowane Centrum mieœci siê w s¹siedz-
twie Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿e-
go w £agiewnikach. Pontyfikat b³og.
papie¿a Jana Paw³a II jest wspania³ym
œwiadectwem Mi³osierdzia Bo¿ego.
Nasz Najwiêkszy Rodak by³ tego¿ Mi-
³osierdzia wielkim Aposto³em. Bardzo
sensowna jest bliskoœæ budowanego

Sanktuarium b³og. Papie¿a z Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia. To s¹ cu-
downe „Naczynia Po³¹czone”.

Najczêœciej Wadowice s¹ postrze-
gane jako niepowtarzalne miejsce,
gdzie wszystko w ¿yciu Papie¿a siê
zaczê³o. W niedzielê 23 czerwca
o godz. 10.00 bêdzie poœwiêcenie
przez Episkopat Polski na czele z na-
szym krakowskim Kardyna³em wy-
j¹tkowego, papieskiego pomnika
w £agiewnikach. Godzi siê, byœmy
nasz¹ obecnoœci¹ zaœwiadczyli, ¿e
tam gdzie s¹ budowane czytelne pa-
pieskie znaki – tam my jesteœmy. Do
udzia³u w pielgrzymce serdecznie
zapraszam. ks. Infu³at

U d z i a ³  w  A p e l u
Na Apel Jasnogórski do Czêstocho-

wy pielgrzymujemy 16-go dnia ka¿-
dego miesi¹ca, natomiast przy pomni-
ku Jana Paw³a II na rynku wadowic-

kim odbywamy 18-go dnia ka¿dego
miesi¹ca Apel po mszy œw. wieczor-
nej. Do udzia³u w Apelu jasnogór-
skim i wadowickim zapraszamy.

ks. Infu³at
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D z i ê k u j ê  z a  d a r y

Bóg obdarzy³ mnie niezwyk³¹
³ask¹. Z³oty Jubileusz Kap³añstwa
prze¿ywa³em w naszej parafii
w oktawie Bo¿ego Cia³a. Ten czas
w Koœciele przeznaczony jest do uro-
czystego uczczenia Jezusa Ukryte-
go. Ukrytego ̄ ywego Boga w os³o-
nie chleba. Przez uroczyste procesje
z Najœwiêtszym Sakramentem po-
dejmujemy radosny trud, by ukryte-
go Jezusa – odkrywaæ. Czynimy
wysi³ek przemyœlenia – jak w na-
szym ¿yciu wa¿na jest czêsta Komu-
nia œw. Jak potrzebne jest systema-
tyczne uczestnictwo w niedzielnej
mszy œw. Nauczyæ siê odwiedzania
koœcio³a w ci¹gu tygodnia, by ado-
rowaæ Jezusa obecnego w taberna-
kulum. Zagra¿a nam niebezpieczeñ-
stwo zapominania o Jezusie ukrytym
w codziennym naszym ¿yciu.

Oktawa Bo¿ego Cia³a jest po to,
aby odkrywaæ piêkno i bogactwo
ukrytego Eucharystycznego Jezusa
i zwi¹zanego z Nim kap³añstwa.

Prze¿ywaj¹c Z³oty Jubileusz sta-
ram siê odœwie¿yæ swój zwi¹zek
z Chrystusem – Wiecznym Kap³a-
nem. Doœwiadczam wielkiego za-
gro¿enia w ¿yciu kap³añskim – ja-
kim jest bezmyœlne przyzwyczaje-
nie. Rutyna i maniera wci¹¿ mnie
kusi. Z biegiem lat zaczyna brako-
waæ œwie¿oœci. Przeminê³a wiosna
kap³añska. Zagra¿a szarzyzna jesie-
ni, a nawet zimowa martwota.
Z okazji jubileuszowego œwiêtowa-
nia robiê wysi³ek du¿ego duchowe-
go sprz¹tania. Odkurzania. Nowe-
go umeblowania. Uporz¹dkowania.
Ws³uchuj¹c siê w s³owa jubileuszo-
wych ¿yczeñ, przepe³nionych mi³o-
œci¹ – doœwiadczam prawdy, któr¹
czêsto g³osi³ b³og. Jan Pawe³ II, ¿e
cz³owiek który kocha – nie starzeje
siê. Duchowo wci¹¿ jest m³ody.

Bardzo wam drodzy Parafianie:
Duchowni i Œwieccy, Zakonnicy
i Zakonnice, M³odzi i Starsi dziêku-
jê.  Najwy¿szym Przedstawicielom
Samorz¹du Miasta i Gminy Wado-
wice oraz Starostwa Powiatowego –
za s³owa wsparcia i uznania przeka-
zujê moj¹ wdziêczn¹ pamiêæ za bar-
dzo dobrze uk³adaj¹c¹ siê wspó³pra-
cê. Sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ:
za modlitwy, komunie œw., msze œw.
ofiarowane w mojej intencji. Wyra-
¿am wielk¹ wdziêcznoœæ za wi¹zan-
ki, a nawet kosze kwiatów. Za ró¿-
ne rzeczowe pami¹tki. Bardzo du¿o

ich otrzyma³em. Ksiê¿a pracuj¹cy
obecnie w parafii ofiarowali mi piêk-
ne stu³y oraz infu³ê.

Wielkim dla mnie zaskoczeniem
by³ jubileuszowy dar Ksiê¿y Roda-
ków. Jest ich 16. Ks. Pawe³ Brañka,
ks. Pawe³ Gunia, ks. Jerzy Klauzner,
ks. Piotr Kuglin, ks. Marek Kasper-
kiewicz, ks. Stanis³aw Mika, ks. Ja-
ros³aw Nowak, ks. Roman Pindel,
ks. Robert Piwowarczyk, ks. Pawe³
Potoczny, ks. Tomasz Porzycki,
o. Jerzy Stopa, ks. Leszek Uniwer-
sa³, ks. Marcin Wolczko, ks. Bogu-
s³aw Zaj¹c, ks. Pawe³ Ziêba. Wy-
bacz¹ mi Ksiê¿a Rodacy, ¿e nie wy-
mieniam ich koœcielnych godnoœci
oraz tytu³ów naukowych.

Ksiê¿a Rodacy ofiarowali mi piêk-
ny poz³ocony kielich. Na jego sto-
pie  umieszczone s¹ trzy figurki: Mel-
chizedeka, Moj¿esza i Aarona. S¹ to
starotestamentalne, prorocze wizje
kap³añstwa Chrystusowego. Symbo-
liczne s¹ równie¿ umieszczone na
nó¿ce kielicha trzy p³askorzeŸby ar-
chanio³ów: Micha³a, Gabriela i Ra-

fa³a. Na zewnêtrznej stopie kielicha
jest wygrawerowany herb papieskich
Wadowic z bardzo czytelnym napi-
sem: „W Z³otym Roku Jubileuszu
kap³añskiego ks. infu³ata Jakuba Gila
– wdziêczni Ksiê¿a Wadowiczanie”.

Kielich otrzymany od Ksiê¿y Ro-
daków wadowickich sprawi³ mi
wielk¹ radoœæ. Jest czytelnym zna-
kiem jednoœci i solidarnoœci naszych
wadowickich Ksiê¿y. Mówi on, ¿e
na co dzieñ, a szczególnie w wa¿-
nych chwilach jesteœmy razem.

Ten wspania³y dar, konsekrowany
przez ks. bpa Damiana Muskusa,
ofiarujê naszej parafii - z ¿arliw¹
proœb¹ do Najwy¿szego Kap³ana Je-
zusa Chrystusa, by rodziny wadowic-
kie by³y ¿yciodajn¹ gleb¹, na których
rodz¹ siê nowe powo³ania kap³añskie
i zakonne.




