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Maria Zadora

Beatyfikacja

w £agiewnikach

9 czerwca 2013 w Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia
w krakowskich £agiewnikach
odby³a siê beatyfikacja za³o¿y-
cielek dwóch zgromadzeñ za-
konnych – Sióstr Prezentek
i Serafitek. Do chwa³y o³tarzy
wyniesione zosta³y siostry Zo-
fia Czeska i Ma³gorzata £ucja
Szewczyk.

W tej podnios³ej uroczysto-
œci nie mog³o zabrakn¹æ piel-
grzymów z Wadowic, którzy
w ostatnich miesi¹cach pod-
czas  pie lgrzymek do
£agiewnik nawiedzil i  te
Zgromadzenia.

W czasie odczytania aktu be-
atyfikacyjnego ods³oniêto
znajduj¹ce siê po dwóch stro-
nach o³tarza oficjalne wize-
runki obu zakonnic.

(ci¹g dalszy na str. 2)

Ostatnim miejscem naszego pielgrzymowanie jest Lipnica Murowa-
na. Pierwsze wzmianki o niej pochodz¹ z XIV wieku, kiedy to akt lo-
kacyjny na prawie œredzkim nada³ Lipnicy W³adys³aw £okietek.

Z Lipnicy Murowanej pochodzi³ ¿yj¹cy w XV stuleciu œw. Szymon
z Lipnicy, zakonnik ze zgromadzenia Bernardynów. W miejscu jego
rodzinnego domu zbudowano w latach 1636 – 1648 niewielki koœció-

³ek. Z Lipnic¹ zwi¹zane s¹ siostry Ledóchowskie. Sto piêædziesi¹t lat temu urodzi³a
siê b³. Maria Teresa, która wiêkszoœæ ¿ycia
spêdzi³a w Lipnicy. 18 maja 2003 roku
papie¿ Jan Pawe³ II kanonizowa³ jej sio-
strê Urszulê Ledóchowsk¹.

W tym szczególnym miejscu
spotykamy siê z ks. Probosz-
czem. Z ciekawoœci¹ s³ucha-
my opowiadania, zadziwia
nas Jego zaanga¿owanie
w ¿ycie parafii i miejscowo-
œci. Przez organizowanie
procesji ze œwiat³em, festy-
nów, koncertów, ró¿nych spo-
tkañ stara siê przyci¹gaæ
wiernych do koœcio³a.

Modlimy siê w kaplicy
przed gotyck¹ figurk¹ Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Przy
wejœciu napis, s³owa œw. Szy-
mona z Lipnicy: „Pamiêtaj,
byœ by³ Maryi czcicielem, je-
œli Jej wierny zawsze pozosta-
niesz, to siê bezpiecznie do nie-
ba dostaniesz”.

Udajemy siê jeszcze do koœcio-
³a pw œw. Leonarda, obiektu wpisanego na listê UNESCO. Lipnicka œwi¹tynia jest
jedn¹ z najstarszych i najcenniejszych drewnianych budowli sakralnych Ma³opolski.

Pe³ni prze¿yæ duchowych wracamy do Wadowic.

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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W dokumencie jest te¿ zapis, i¿
œwiêto patronalne Zofii Czeskiej bê-
dzie obchodzone 15 maja, a Ma³go-
rzaty Szewczyk 5 czerwca.

Do pos³ugi obu zakonnic nawi¹za³
w homilii kard. Angelo Amato –
„Czyni¹c dobro, œwiêci przypominaj¹
nam, ¿e nie jesteœmy skazani na z³o,
ale powo³ani do dobra. Dobro zawsze
zwyciê¿a nad z³em, poniewa¿ jest
czêœci¹ kodu genetycznego osoby
ludzkiej stworzonej na obraz i podo-
bieñstwo Boga”.

Chrystus Zbawiciel da³ Matce Zofii
Czeskiej odwagê i si³ê do zajêcia siê
pal¹cym problemem wychowania,
szczególnie dziewcz¹t. Matkê Ma³go-
rzatê Szewczyk ubogaci³ szczególnie
wra¿liwoœci¹ na potrzeby ludzi star-
szych i chorych.

„B³ogos³awiona Matko Zofio, od-
dana Bogu ca³kowicie, naucz nas
szczerze i z radoœci¹ oddawaæ Bogu
swoje ¿ycie”.

„Matko Ma³gorzato, Opiekunko
chorych i ubogich, módl siê za
nami!”. Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 1)

W Roku Wiary zapraszamy na
XXVIII Wadowick¹ Piesz¹ Piel-
grzymkê na Jasn¹ Górê, która wyru-
szy z Wadowic w dniu 14 lipca. Te-

W y r u s z  n a  p i e l g r z y m i  s z l a k
goroczne rekolekcje w drodze chce-
my prze¿yæ pod has³em: „Maryjo,
prowadŸ nas drogami wiary!” Pra-
gniemy uczyæ siê od Maryi zawierze-
nia Bogu, który jest naszym Panem.
W czasie pielgrzymki bêdziemy mo-
dliæ siê w intencji naszej Ojczyzny,
Ojca Œwiêtego oraz o rych³¹ kanoni-
zacjê b³. Jana Paw³a II.

Zapisy rozpoczn¹ siê 5 i 6 lipca
przy koœciele œw. Piotra w Wadowi-
cach. W dniach od 7 do 12 lipca bê-
dzie mo¿na zapisaæ siê przy Bazyli-
ce Ofiarowania N.M.P. w Wadowi-
cach. Zapisy bêd¹ przyjmowane
w godz. od 18.00 do 19.00. Szcze-
gó³owe informacje na plakatach.
ks. Adam Garlacz wraz z Organizatorami

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW. PAW£A
APOSTO£A DO GALATÓW: Ga 3, 26-29

C i e b i e ,  m ó j  B o ¿ e ,  p r a g n i e  m o j a  d u s z a .

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA ZACHARIASZA: Za 12, 10-11

EWANGELIA:  £k 9, 18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedŸ mêki

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po modlitwie i mszy œw. zwiedza-
my muzeum misyjne za³o¿one
w 1957 roku. Zgromadzono w nim

eksponaty przywiezione przez za-
konników z placówek misyjnych
z ró¿nych zak¹tków œwiata. Od 1893
roku Sanktuarium opiekuj¹ siê Ojco-
wie Redemptoryœci.

Jedziemy do Por¹bki Uszewskiej,
wsi lokowanej w 1328 roku. Znaj-
duje siê tu s³ynna Grota Najœwiêtszej
Maryi Panny, zbudowana w 1904
roku przez mieszkañców wsi z miej-
scowego kamienia. Inicjatorem by³
ks. Jan Pa³ka, który przywióz³ z Fran-
cji gipsow¹ makietê groty, na tej pod-
stawie wykonano projekt, a nastêp-
nie sam¹ grotê. Miejsce to sta³o siê
celem pielgrzymek, a w 2004 roku
zosta³o og³oszone sanktuarium.
Przy Alei Jubileuszowej (nazwanej
na pami¹tkê Wielkiego Jubileuszu
2000 lat chrzeœcijañstwa) stoj¹ dwie
figury: statua Niepokalanej oraz
pomnik Jej Rycerza – œw. Maksy-
miliana Kolbego. Napis pod postu-
mentem Niepokalanej Maryi Panny
napomina: „Tego siê trzeba prze-
chodniu obawiaæ, abyœ Maryi nie
przesta³ pozdrawiaæ”.

W drodze do Lipnicy Murowanej
zatrzymujemy siê w Z³otej. Ciekawa
jest historia koœcio³a, do którego siê
udajemy. W latach 1982 – 1983,
a wiêc w rekordowo krótkim czasie
(1 rok i 13 dni) wybudowano okaza-
³y koœció³ pw Matki Bo¿ej Nieustaj¹-
cej Pomocy. Dokonania tak wielkie-
go dzia³a sta³o siê mo¿liwe dziêki
œrodkom materialnym pozyskanym
od anonimowego darczyñcy ze Sta-
nów Zjednoczonych oraz energicz-
nym wysi³kom ówczesnego probosz-
cza, ks. Pra³ata Franciszka Korty.

Koœció³ jest dwupoziomowy. Do
œwi¹tyni prowadz¹ okaza³e drzwi
wykonane ze spi¿u bogato rzeŸbio-
ne wykonane na pami¹tkê obchodzo-
nego w 1983 roku Jubileuszu Odku-
pienia. Po wejœciu do wnêtrza koœcio-
³a szczególnie imponuj¹co przedsta-
wia siê dekoracja œciany o³tarzowej.
Centrum tej dekoracji stanowi du¿ych
rozmiarów obraz Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy wykonany ze z³o-
tej mozaiki na specjalne zamówienie
w Pracowni Mozaiki w Watykanie.
Obraz ten jest kopi¹ cudownego wi-
zerunku Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy znajduj¹cego siê w koœciele
pw œw. Alfonsa w Rzymie.

Na dziedziñcu koœcio³a nasz¹ uwa-
gê zwraca piêkny pomnik b³og. Jana
Paw³a II. Nale¿y on do najwczeœniej-
szych pomników Papie¿a Polaka.
Zosta³ postawiony ju¿ w 1988r. na
pami¹tkê 10-lecia Jego pontyfikatu.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Intencje mszalne
Poniedzia³ek 24 czerwca
  6.00 Œp. Marianna B¹k

Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
  6.45 Œp. Jan Ciep³y
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
  8.00 Œp. Józef Gierek
12.00 Œp. Jan Mrugacz
18.00 Œp. Edward i Wanda Ficek, Edward

Dobisz z rodzicami
Œp. Irena Fr¹czek
W int. ks. Piotra

Wtorek 25 czerwca
  6.00 Œp. Adolf Mierzwa

O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki
Bo¿ej dla ks. Piotra Wiktora

  6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Œp. Barbara P³uska
  8.00 Œp.  Mieczys³aw Michalski
12.00 Œp. Stanis³aw Gielas - 10 r. œm. wraz

z rodzicami œp. Jan i Zofia
18.00 Œp. Rozalia i Jan Migda³kowe syn Jan

Œp. Jan i Danuta Szwed
Œroda 26 czerwca
  6.00 Œp. Wojciech Miarka

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹
opiekê dla ks. Piotra

  6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
  7.30 Œp. Maria Pasternak
 8.00 Œp. Franciszek P³awny - r.œm.,

W³adys³aw i Jan
12.00 Œp. Boles³aw £aziñski
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie, b³. Bo¿e dla Gabrieli, Piotra,
Mateusza, Szymona
O zdrowie, b³. Bo¿e dla dla Celiny, Edwarda
Sawickich
O zdrowie, b³. Bo¿e dla Sabiny Mochan i jej
najbli¿szych
Za zmar³ych:
Œp. W³adys³awa Wilk
Œp. Jadwiga Kowalczyk - 1 r.œm.
Œp. Krystyna Skoczylas-Gawe³

Œp. Lucyna Mamcarczyk
Œp. Tadeusz Czuba
Œp. Jan i Janina Kanigowscy
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Józef Gracjasz - 5 r.œm.
Œp. Józefa Fija³kowska - 2 r.œm.
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Janina Pytraczyk
Czwartek 27 czerwca
  6.00 Œp. Rozalia Stanek
  6.45 Œp. Petronela Szatan
  7.30 Œp. Boles³aw £aziñski
  8.00

12.00 Œp. Jadwiga Golañska
18.00 Œp. Kazimierz Wolanin

Œp. Jerzy Oraczewski
Pi¹tek 28 czerwca
  6.00 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
  6.45 Œp. Irena Fr¹czek
  7.30 Œp. Stanis³aw Wójtowicz - 2 r.œm.

O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
  8.00 Œp. Kazimierz Wolanin
12.00 Œp. Marian Homel
18.00 Œp. Antoni WoŸniak - 10 r.œm.

O b³. Bo¿e dla Piotra z okazji 50 urodzin
Sobota 29 czerwca
  6.00 Œp. Honorata, Czes³awa, Michalina
Malinowska
  6.45 Œp. Wojciech Miarka
  7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
  8.00 Œp. Piotr i Jan

Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw Grabysz
oraz Zofia i Micha³ Cygan
12.00 Œp. Piotr Czaicki
18.00 O potrzebne ³aski dla Paw³a

Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 6 r.œm.
Niedziela 30 czerwca
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Jan i Janina B¹k

Œp. Franciszek i Franciszka Tyrybon
 9.00 Œp. Janina Gonet - 8 r.œm.
 9.00 Roków: Jaros³aw Chlebicki - 1 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Filek - 1 r.œm.
12.00 Œp. Jan
19.00 Œp. Kazimierz Wolanin

12. Niedziela Zwyk³a - 23 czerwca 2013
1. Jutro po mszy œw. wieczornej spo-

tkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.
2. W œrodê na nowennie o godz.

8.30 i 17.30 modliæ siê bêdziemy
w intencji  nauczycieli i dzieci koñ-
cz¹cych rok szkolny. O godz. 16.30
spotkanie Stra¿y Honorowej.

3. W czwartek 27 czerwca bêdzie-
my prze¿ywaæ Œwiêto Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Uroczysta msza
œw. o godz. 18.00, na któr¹ serdecz-
nie zapraszamy.

4. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby w tym tygodniu przyst¹pi³y do
spowiedzi œw. i wziê³y udzia³ we
mszach œw. na zakoñczenie roku
szkolnego. Nauczycielom  i wycho-
wawcom z naszych szkó³ oraz dzie-
ciom i m³odzie¿y ¿yczymy zas³u¿o-
nego wakacyjnego wypoczynku.

5. Podczas tegorocznych wakacji
parafia po raz kolejny bêdzie organi-
zowa³a „radosne czwartki”. Bêd¹ to
wycieczki dla dzieci z naszego mia-
sta i Gminy Wadowice. Szczegó³owy
program wyjazdów umieszczony na
afiszach. Pierwszy wyjazd 4 lipca do
Nowego Targu, Szaflar, LudŸmierza.
Zapisy w kancelarii parafialnej, koszt
10 z³. Przy zapisie nale¿y podaæ imiê
i nazwisko, adres, PESEL. Wyjazd
o godz. 8.00 z parkingu obok PZU
przy ul. Mickiewicza. Nale¿y zabraæ
strój k¹pielowy.

6. W okresie wakacji, tj. od 30
czerwca do 31 sierpnia, z racji urlo-
pów ksiê¿y, w niedziele i œwiêta nie
bêdzie mszy œw. o godz. 13.30., na-
tomiast w tygodniu msze œw. bêd¹

o godz. 6.00, 8.00 i 18.00. Oprócz
tych wyznaczonych godzin, w naszej
Bazylice bêd¹ odprawiane Msze œw.
w ró¿nych godzinach przez Ksiê¿y
pielgrzymów przybywaj¹cych do nas
z ró¿nych stron œwiata. Dy¿ur Ksiê-
dza w kancelarii w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. od 9.00 do 10.00
i po po³udniu od 16.30 do 17.30.

7. XXVIII Piesza Pielgrzymka
z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy
14 lipca 2013 roku o godz. 7.30 z na-
szej Bazyliki. Zapisy 5 i 6 lipca przy
koœciele œw. Piotra w Wadowicach.
W dniach od 7 do 12 lipca zapisy przy
Bazylice od godz. 18.00 do 19.00.

8. Organizujemy pielgrzymkê na
Ukrainê w dniach 9, 10 i 11 sierpnia,
tj. pi¹tek, sobota i niedziela. Koszt
450 z³. Szczegó³y na afiszu przyko-
œcielnym.

9. Kalendarz liturgiczny: w ponie-
dzia³ek – uroczystoœæ œw. Jana
Chrzciciela, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika,
w sobotê – uroczystoœæ Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a.

10. Za wstawiennictwem B³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II, Patrona na-
szego miasta, polecamy opiece Bo-
¿ej pielgrzymuj¹cych do naszej Ba-
zyliki oraz Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni. Szczególnej
opiece polecamy naszych wikariuszy,
ks. Piotra Wiktora i ks. Piotra Sobalê,
którzy w nadchodz¹cym tygodniu
obchodz¹ Imieniny.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec - Proboszcz
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ks. Infu³at

D u c h  w d z i ê c z n o œ c i

Majowe pielgrzymowanie

Niedziela 2 czerwca by³a w Polsce
prze¿ywana jako Dzieñ Wdziêczno-
œci. Ks. kard. Kazimierz Nycz obej-
muj¹c rz¹dy metropolii warszaw-
skiej, w której jego poprzednik
ks. kard. Józef Glemp rozpocz¹³ bu-
dowê œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej za-
proponowa³ narodowi polskiemu,
aby wznoszona wotywna œwi¹tynia
by³a dzie³em wdziêcznoœci naszego
narodu Opatrznoœci Bo¿ej. W myœl
ks. kard. Nycza pierwsza niedziela
czerwca mia³a byæ prze¿ywana jako
wielkie dziêkczynienie za opiekê
Bo¿¹ nad naszym narodem. Ma byæ
te¿ okazj¹ do osobistej wdziêcznoœæ
Bogu i ludziom. S³owo „dziêkujê”
wypowiadane czêsto przez Polaków
ukazuje jego szlachetnoœæ.

W duchu wdziêcznoœci i dziêkczy-
nienia za Z³oty Jubileusz Kap³añstwa
– prze¿y³em tê niedzielê.

Poniewa¿ ta niedziela wypad³a
w oktawie Bo¿ego Cia³a, Ojciec
Œwiêty Franciszek zwróci³ siê z ser-
deczn¹ proœb¹ do Koœcio³a katolic-

kiego, aby w tym dniu wierz¹cy
prze¿yli w koœcio³ach jedn¹ godzin¹
adoracji: od 17.00 do 18.00. W na-
szej bazylice z grup¹ parafian,
z wielk¹ radoœci¹, uwielbia³em Jezusa
obecnego w Najœwiêtszym Sakra-
mencie. Dla mnie ta godzinna ado-
racja sta³a siê radosnym wyrazem
wdziêcznoœci Jezusowi za ludzi spo-
tykanych przez pó³ wieku mojego
¿ycia kap³añskiego.

Uwielbia³em Eucharystycznego
Chrystusa za ³askê duszpasterzowa-
nia pod rz¹dami tak wybitnych na-
szych metropolitów: ks. kard. Karo-
la Wojty³y, ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego i obecnego ks. kard. Sta-
nis³awa Dziwisza. To oni posy³ali
mnie do parafii, w których spotka-
³em wielu ludzi dobrych, szlachet-
nych – szczerze wierz¹cych. Tacy lu-
dzie towarzyszyli mi kiedy rozpoczy-
na³em drogê kap³añsk¹ pod Babi¹
Gór¹, a póŸniej pod Tatrami. Spotka-
³em ich u podnó¿a sanktuarium kal-
waryjskiego, jak równie¿ w s¹siedz-
twie ukrzy¿owanego Jezusa Mogil-
skiego. Byli ze mn¹ pod Wzgórzem
Wawelskim, gdy pracowa³em w Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej.
Przez ostatnie 15 lat s¹ ze mn¹ na
ziemi b³og. Jana Paw³a II.

W tê godzinê adoracji Najœwiêtsze-
go Sakramentu, w któr¹ z woli Ojca
Œwiêtego w³¹czy³ siê œwiat katolicki
– w wielkim oceanie modlitw p³yn¹³
mój osobisty potok.

Dziêkowa³em Chrystusowi, Naj-
wy¿szemu Kap³anowi za m¹dre i ser-
deczne s³owa, które z okazji Jubile-
uszu us³ysza³em od wielu oddanych

mi ludzi. Sta³y siê one dla mnie do-
brym, po¿ywnym chlebem. Pomna-
¿aj¹cy moje si³y i uskrzydlaj¹cy do
dalszej pracy.

Mia³em równie¿ okazjê dziêkowaæ
Chrystusowi za tych, którzy siê za
mnie modl¹, przyjmuj¹ w mojej in-
tencji Komuniê œw., a tak¿e zama-
wiaj¹ msze œw. Wzruszy³a mnie
zw³aszcza postawa mego serdeczne-
go przyjaciela, który przekaza³ mi
dowód wp³aty tysi¹ca z³otych na
Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Przy ofiarowaniu przez niego pieniê-
dzy na biednych pos³u¿y³ siê moim
adresem. By³o to g³êbokie odczyta-
nie s³ów Pisma œw., które mówi¹:

„Ja³mu¿na uwalnia od œmierci. Ona
oczyszcza z ka¿dego grzechu. Woda
gasi p³on¹cy ogieñ, a grzechy g³adzi
ja³mu¿na”.

Choæ kapryœny w pogodê tegorocz-
ny czerwiec, dla mnie jest bardzo s³o-
neczny.

(ci¹g dalszy na str. 7)

23 maja 2013 roku z okazji Dnia
Matki ks. Infu³at Jakub Gil zorgani-
zowa³ pielgrzymkê do Tuchowa, Po-
r¹bki Uszewskiej i Lipnicy Murowa-
nej. Pielgrzymowanie rozpoczêliœmy
wspóln¹ modlitw¹, póŸniej ks. Infu-
³at z³o¿y³ Mamom ¿yczenia. Ka¿da
Mama – i nie tylko – otrzyma³a upo-
minek – ksi¹¿eczkê i czekoladê.

Najpierw pojechaliœmy do Tucho-
wa. W bazylice Najœwiêtszej Maryi
Panny uczestniczymy we mszy œw.
wspólnie z dzieæmi, które przyjê³y
w tym roku Pierwsz¹ Komuniê.

Modlimy siê i patrzymy w obraz
Madonny z Dzieci¹tkiem. Maryja
ukazana jest do po³owy postaci
w ciemno-czerwonej sukni, okryta
niebieskim p³aszczem, trzymaj¹ca

Jezusa na lewym rêku. Ma³y Jezus
jest przedstawiony w sukience kolo-
ru koralowego. Trzyma praw¹ r¹cz-
kê na b³êkitnej kuli, zakoñczonej
krzy¿ykiem, co symbolizuje panowa-
nie Jezusa nad œwiatem odkupionym
Jego mêk¹ i œmierci¹ na krzy¿u. Lew¹
r¹czkê podnosi w geœcie b³ogos³a-
wieñstwa. Symbolika ta zdaje siê
przemawiaæ, ¿e Maryja jest nie tylko
Matk¹ ma³ego Jezusa, ale tak¿e
Matk¹ Odkupionego Ludu Bo¿ego.
Obecnie oryginalne, kolorowe szaty
Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka s¹ zakryte
sukienk¹ z poz³acanej, srebrnej bla-
chy, ozdobionej wyt³oczonymi wzo-
rami kwiatowymi.




