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4. Niedziela Wielkanocna

Do matek
Wy jesteœcie przysz³oœci¹ œwiata! Wy jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a!

Wy jesteœcie moj¹ nadziej¹! œw. Jan Pawe³ II ,  papie¿
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒWIÊGO PIOTRA APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

EWANGELIA:  J 10, 1-10   Jezus jest bram¹ owiec

Dz  2, 14a.36-41 1 P 2, 20b-25

 Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹.

Dziêkowaliœmy Matce Bo¿ej za
opiekê, kszta³towanie i wychowanie
Jana Paw³a II jako ch³opca, m³odzieñ-
ca, kap³ana, biskupa i papie¿a, który
by³ bardzo zwi¹zany z Maryj¹  i jako
has³o ¿ycia obra³ „TOTUS TUUS”
- ca³y Twój.

Ka¿dy uczestnik pielgrzymki
otrzyma³ widokówkê, która przedsta-
wia ofiarowany dar  - monstrancjê -
z wizerunkiem Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej i b³. Jana Paw³a II wraz
z pami¹tkowym wpisem „Wotum
wdziêcznoœci wadowiczan dla Kró-
lowej Polski za Jana Paw³a II”.

Monstrancja zosta³a umieszczona
na o³tarzu w Cudownej Kaplicy,
gdzie uczestniczyliœmy we mszy œw.
sprawowanej przez ks. Infu³ata,
O. Grzegorza  /Pallotyna/ oraz
ks. Kanonika Zbigniewa Bizonia
z Choczni. Apel Jasnogórski prowa-
dzi³ ks. Infu³at w asyœcie w/w ksiê¿y
- mimo okresu przedœwi¹tecznego
kaplica Matki Bo¿ej by³a wype³nio-
na, oprócz pielgrzymów z Wadowic
i  Choczni znaczn¹ grupê tworzy³a
m³odzie¿ maturalna z Tomaszowa
Mazowieckiego.

W przededniu kanonizacji ks. In-
fu³at z wielk¹ ¿arliwoœci¹ dziêkowa³
Matce Bo¿ej za ca³e ¿ycie Œwiêtego
Jana Paw³a II - naszego Wielkiego
Rodaka. Przypomnia³ jak kszta³towa-
³o siê Jego ¿ycie w obliczu Matki
Boga, któr¹ obra³ sobie za Matkê.

Przewodniczkê i Orêdowniczkê na
wszystkich etapach swojego ¿ycia.
Zapatrzony w Jej oczy uczy³ siê wie-
lu cnót,  które przekazywa³ ca³emu
œwiatu, pielgrzymuj¹c po ró¿nych
kontynentach. By³ najwiêkszym
wspó³czesnym misjonarzem - ¿yw¹
Ewangeli¹. Prosi³, aby Matka Bo¿a
Czêstochowska uczy³a nas ¿yæ dla
Chrystusa, kroczyæ drog¹ sumienia
i drog¹ Œwiêtego Jana Paw³a II.

Dalsz¹ modlitwê prowadzili przed-
stawiciele maturzystów. Ofiarowali
Matce Bo¿ej swoj¹ m³odoœæ oraz to,
co w nich najlepsze i zdrowe, prosili
o opiekê w dalszym ¿yciu oraz po-
myœlne wyniki w egzaminie matural-
nym. B³agali o ¿yw¹ wiarê, motywy
¿ycia i nadziejê. Wo³ali „zachowaj
od samotnoœci, aby samotnoœæ nigdy
nie zamieni³a siê w rozpacz, naucz
Twojego zawierzenia i prowadŸ do
Twojego Syna, naucz s³u¿yæ ¿yciu od
poczêcia, a¿ do œmierci,  wyzwól
z lêku byœmy umieli otworzyæ drzwi
Zbawicielowi Œwiata”.

Potem modliliœmy siê odmawiaj¹c
czêœæ II ró¿añca, V Tajemnicê Œwia-
t³a  -  Ustanowienie Eucharystii. B³o-
gos³awieñstwa udzieli³ obecny na
apelu abp czêstochowski Wac³aw
Depo.

W drodze powrotnej kontemplowa-
liœmy prze¿ycia z pobytu na Jasnej
Górze i odmawialiœmy „Ró¿aniec
Pielgrzyma” i œpiewaliœmy pieœni re-
ligijne. Irena Mróz

(ci¹g dalszy ze str. 5)

B¹dŸmy znakami obecnoœci i dzia³ania Boga
Wspó³czesny œwiat oczekuje od

wyznawców Chrystusa prawdziwej
wiary, a nie tylko s³ownych deklara-
cji. Brak zdecydowanych postaw
i œwiadectwa chrzeœcijañskiego ¿ycia
os³abia wspólnoty Koœcio³a, os³abia
nas samych i sprawia, ¿e zaczynaj¹
dominowaæ w œwiecie si³y przeciw-
ne cz³owiekowi. Ktoœ powie, ¿e to
wielkie s³owa i braki jakie maj¹ miej-
sce w naszej codziennoœci nie powin-
ny byæ a¿ tak bardzo odczuwalne
i dotkliwe dla innych. A jednak wy-
starczy, ¿e w d³ugim ³añcuchu tylko
jedno ogniwo przerdzewieje, ³añ-

Pogrzeb
Œp. Krystyna Kleszcz, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Stefan Czapik, ur. 1946r., zam. ul. Zatorska

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry  Jezu,   a nas z  Panie,
daj  im  wieczne  spoczywanie!

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – proboszcz

cuch przerywa siê i traci swoj¹ moc
i przydatnoœæ. Dziœ, jako chrzeœcija-

nie, nie mo¿emy pozwoliæ sobie na

wiarê przeciêtn¹ i byle jak¹. Mamy

byæ czytelnymi znakami obecnoœci

i dzia³ania Boga w nas samych i ota-

czaj¹cym nas œwiecie.

Niech spotkanie z Chrystusem

zmartwychwsta³ym i prze¿ycia zwi¹-

zane z niezwyk³ym wydarzeniem ja-

kim by³a Kanonizacja Jana Paw³a II

umocni¹ nasz¹ wiarê i uzdolni¹ nas

do dawania œwiadectwa Ewangelii.
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Poniedzia³ek 12 maja
  6.00 Œp. Bronis³awa Grzybczyk

Œp. Marian Ornecki
  6.45 Œp. Zygmunt Burek
  7.30 Œp. Janina Guzdek
  8.00 Œp. Franciszek i Franciszka Tyrybon

i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Walentyna Snopek
18.00 Œp. Józef Gluza

Œp. Krystyna Gurdek
Wtorek 13 maja
  6.00 Œp. Janina Guzdek
  6.45 Œp. Krystyna Gurdek
  7.30 Œp. Józefa Bizoñ

O zdrowie dla Marii Mazur
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy
12.00 Œp. Julian Flasz
18.00 Œp. Anna Kunowska - 2 r.œm.

Œp. Joanna Szczurek
Œroda 14 maja
  6.00 Œp. Józef Baklarz

Œp. Roman Piesko
  6.45 Œp. Janina Guzdek
  7.30 Œp. Helena Garbieñ - 17 r.œm., m¹¿

Julian, syn Ryszard, zmarli z rodziny
  8.00 Œp. Danuta Bukowska
12.00 Œp. Józef £opata, syn Jan
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla diakona
Piotra Skudra z £otwy i jego rodziny
O b³. Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II dla
pielgrzymów z ca³ego œwiata
O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny P³atace
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Zygmunt Burek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Jan Go³ba
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Julian Flasz
Œp. Zofia Kurek
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Eugenia Peszel
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
Œp. Barbara Romaniczyk

Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Micha³ Leœniak
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Józef P³ywacz
Czwartek 15 maja
  6.00 W rocznicê œwiêceñ kap³añœkich

w int. ks. Paw³a
  6.45 Œp. Zofia Balon
  7.30 Œp. Józef Baklarz
  8.00 Œp. Józef Warmuz
12.00 Œp. Zofia Paj¹k, m¹¿ Jakub
18.00 Œp. Zofia Gaczo³, Zofia Olech

Œp. Zofia Forystek
Pi¹tek 16 maja
  6.00 Œp. Marian Paluchowski
  6.45 Œp. Janina Guzdek
  7.30 Œp. Eugenia Peszel

Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
  8.00 Œp. Piotr, Bronis³awa WoŸniak, córka

Janina, syn Stanis³aw z ¿on¹ Stefani¹
12.00 Œp. Rozalia i Jakub Stuglik
18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

Œp. Krystyna Gurdek
Sobota 17 maja
  6.00 Œp. Józef Baklarz
  6.45 Œp. Janina Guzdek
  7.30 Œp. Ryszard Rospond
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a

w rocznicê œwiêceñ kap³añskich
12.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Jasiñœkich z proœb¹

o wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
dla Piotra i Katarzyny

18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, potrzebne ³aski dla
Wojciecha i Marioli Szczurków z rodzin¹
Œp. Krystyna Gurdek

Niedziela 18 maja
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski - 2 r.œm.
  7.30 Œp. Feliks i Joanna P³aza

Œp. Józef i W³adys³awa Nikliborc
O b³. Bo¿e i zdrowie dla Weroniki
w 14 r. urodzin

 9.00 Œp. Jan Medoñ
9.00 Roków: Œp. Sabina Kasperkiewicz

Œp. Andrzej Leñ
10.30 Chrzty

Œp. Jan Tla³ka - 2 r.œm.
12.00 Œp. Jerzy Mirowski
19.00 Œp. Eugenia Peszel

4. Niedziela Wielkanocna - 11.05.2014

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

1. W dzisiejsz¹ niedzielê Koœció³
rozpoczyna 51. Œwiatowy Tydzieñ
Modlitw o Powo³ania. W tym roku
towarzyszy mu has³o „Powo³ania –
œwiadectwo prawdy”.

2. Dziœ w Krakowie procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na
Ska³kê o godz. 9.00 i ogólnopolskie
dziêkczynienie za kanonizacjê papie-
¿a Jana Paw³a II. W naszej parafii na
mszy œw. o godz. 10.30 rocznica
Pierwszej Komunii Œw.

3. Jutro, w Auli Domu Rekolek-
cyjnego na Karmelu, o godz. 18.45
projekcja filmu „Jan Pawe³ II – Cz³o-
wiek, który zmieni³ œwiat”, najpe³niej
przedstawiaj¹cy rolê Papie¿a w za-
koñczeniu zimnej wojny.

4. We wtorek w parafii œw. Piotra
rozpoczêcie nabo¿eñstw fatimskich.

5. Spotkanie grupy modlitwy
œw. o Pio w sobotê o godz. 10.00.

6. W przysz³¹ niedzielê 18 maja ob-
chodzimy 94. rocznicê urodzin
œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji do Wa-
dowic przybywaj¹ uczniowie szkó³
nosz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a.
O godz. 12.00 uroczysta Msza œw.,
której przewodniczyæ bêdzie ks. bp
Roman Pindel. Bardzo serdecznie
zapraszamy do udzia³u w tym wy-
darzeniu. Z racji uroczystoœci nie
bêdzie w tym dniu Mszy œw. o godz.

13.30, a Sakrament Chrztu bêdzie
udzielony na Mszy œw. o godz. 10.30.
Katecheza przedchrzcielna w pi¹tek
o godz. 19.00.

7. Zapraszamy na Apel Jasnogór-
ski w pi¹tek 16 maja, zw³aszcza piel-
grzymów rzymskich. Niech przy-
wdziej¹ pami¹tkowe kurtki. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt 35 z³. Do
£agiewnik wraz z nawiedzeniem
Sióstr Urszulanek pojedziemy w pi¹-
tek 23 maja. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 20 z³.

8. Zapraszamy na wyjazd do Led-
nicy. Koszt 83 z³. Zapisy u ks. Janu-
sza. Informacje na plakatach.

9. Zapisy na koloniê koñczymy 25
maja spotkaniem organizacyjnym
o godz. 15.00 w tym dniu.

10. Jak ju¿ informowaliœmy, orga-
nizatorzy Wadowickiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasn¹ Górê, zapraszaj¹ do
wziêcia udzia³u w konkursie pla-
stycznym na logo pielgrzymki. Szcze-
gó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na
parafialnej stronie internetowej oraz
w „Carolusie”.

11. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê
– Œwiêto œw. Macieja, aposto³a,
w pi¹tek – Œwiêto œw. Andrzeja Bo-
boli, prezbitera i mêczennika, patro-
na Polski.



-5--4-

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Szko³a Maryjna
Uczestnicz¹c na placu watykañ-

skim w kanonizacji Œwiêtych Papie-
¿y XX wieku – Jana XXIII oraz Jana
Paw³a II, patrzy³em na du¿e obrazy
tych Œwiêtych wywieszone na fron-
tonie Bazyliki. Bardzo siê rzuca³y
w oczy. Przepiêkny by³ wystrój
miejsca sprawowania kultu ukszta³-
towany tysi¹cem kwiatów. Zw³asz-
cza ró¿e piêknie to miejsce przyozdo-
bi³y. £atwo równie¿ by³o zauwa¿yæ
wchodz¹ce delegacje z ró¿nych
pañstw, jak równie¿ dostojnych Kar-
dyna³ów zasiadaj¹cych po prawej
stronie polowego
o³tarza. Setki Bi-
skupów w z³otych
mitrach szczelnie
wype³ni³y miejsca
za Kardyna³ami.
Dygnitarzy œwiec-
kich i duchow-
nych ³atwo by³o w
tym dniu zauwa-
¿yæ przed Bazylik¹ watykañsk¹.

Wpatruj¹c siê w wejœciowe porta-
le z du¿¹ trudnoœci¹ spostrzeg³em,
¿e przy jednej z nich jest u³o¿ona fi-
gura Matki Bo¿ej. Trudno mi by³o
okreœliæ jak¹ ma nazwê. Sta³a bar-
dzo pokorna, niepozorna. Jakby
w k¹cie tych wielkich Osobistoœci.
A jednak to Ona by³a Nauczycielk¹
dwóch znacz¹cych i bardzo kocha-
nych Œwiêtych. W szkole maryjnej,
tak papie¿ z Sotto il Monte, jak i Ten

bardzo bliski sercu mojemu z Wado-
wic – uczyli siê, rozwijali siê i doj-
rzewali. Ona im pomog³a formu³o-
waæ swe cz³owieczeñstwo i chrzeœci-
jañstwo. Kszta³towaæ tak kap³añstwo
s³u¿ebne jak i hierarchiczne. Oby-
dwaj œwiêci Papie¿e byli zadurzeni
w duchowoœci maryjnej. Rola Matki
Najœwiêtszej w ich d¹¿eniu do œwiê-
toœci by³a nie do ocenienia.

Patrz¹c na tê niepozorn¹ figurê my-
œla³em na placu watykañskim o roli
matek w wychowaniu dzieci. Matka
œw. Jana Paw³a II by³a zwyk³¹ go-

spodyni¹ domow¹,
w dodatku choro-
wit¹. To do niej od-
nosz¹ siê s³owa Pa-
pie¿a „Tu wszystko
w Wadowicach siê
zaczê³o, i ¿ycie,
i wiara…”. Psycho-
logia rozwojowa
mocno podkreœla,

jak wielki wp³yw na kszta³towanie
cz³owieka ma okres ¿ycia prenatal-
nego, a tak¿e pierwszych miesiêcy
i lat. Tak du¿o zale¿y, jak matka prze-
¿ywa ci¹¿ê, jak rodzi i jak z tym niby
niczego nieœwiadomym maleñstwem
w pierwszych miesi¹cach i latach siê
obchodzi. Bóg odwo³a³ Pani¹ Emi-
liê do wiecznoœci, gdy Karol mia³
9 lat. W wieku dojrza³ym rzadko
wspomina przysz³y Œwiêty sw¹ mat-
kê. Wiele czêœciej swego ojca. A jed-

nak to matka, niepozorna chorowita
kobieta mieszkaj¹ca przy ul. Koœciel-
nej nr 9 da³a zr¹b przysz³ej wielko-
œci Jana Paw³a II.

W dniu kanonizacji z wdziêczno-
œci¹ myœla³em o niej. Tak¿e z wiel-
kim uznaniem i serdeczn¹ modlitw¹
zanoszon¹ do naszego wadowickie-
go Œwiêtego myœla³em o naszych
matkach. Tych ¿yj¹cych i zmar³ych.
Mo¿e nie piastowa³y wysokich sta-
nowisk. Nie mia³y uniwersyteckich
cenzusów. Ich zawód to – matka. Ich
mi³oœæ ukszta³towa³a nasze cz³owie-
czeñstwo.

Ile¿ to takich zwyk³ych, szarych

matek dziœ przechodzi przez ulice

wadowickie. S¹ czêsto zabiegane,

niejednokrotnie zachmurzone. Do-

œwiadczaj¹ wielu braków. Wci¹¿ siê

nie zniechêcaj¹. Powtarzaj¹ za Oj-

cem Rydzykiem: „Alleluja i do przo-

du”. Wam, kochane matki, za naj-

piêkniejsz¹ pracê kszta³towania cz³o-

wieka – bardzo dziêkujê. Ceniê

wasz¹ postawê. Jesteœcie wielkie.

Wadowickie wotum dla Matki Bo¿ej
Kwietniowa 151. Pielgrzymka Ja-

snogórska mieszkañców Wadowic
by³a uwieñczeniem nowen-
ny apelowej przed uroczy-
stoœci¹ kanonizacji b³. Jana
Paw³a II.

Ju¿ w sierpniu ubieg³ego
roku ks. Infu³at zaznaczy³,
¿e do pielgrzymki kwiet-
niowej nale¿y przygotowaæ
siê szczególnie. Zachêca³,
aby wykorzystaæ ten 9-cio
miesiêczny czas i podj¹æ
jakieœ postanowienia np.
modlitwy za papie¿a, za
kap³anów, za ca³y Koœció³, za pokój
na œwiecie itp.

Ponadto, w terminie póŸniejszym,
zrodzi³a siê inicjatywa ofiarowania
Matce Bo¿ej Czêstochowskiej daru,

jako wotum wdziêcznoœci za nasze-
go Papie¿a Rodaka - pro-
pozycja uzyska³a pe³n¹
akceptacjê. Dziêki ofiar-
noœci pielgrzymów oraz
mieszkañców Wadowic
i okolicy, ufundowana zo-
sta³a pami¹tkowa mon-
strancja.

Na tê dziêkczynn¹ piel-
grzymkê z darami serca
oraz monstrancj¹ jechali-
œmy dwoma autokarami.
Trzeci autokar to grupa

pielgrzymów z proboszczem z para-
fii Chocznia. W czasie podró¿y od-
mawialiœmy ró¿aniec i œpiewaliœmy
pieœni maryjne i wielkopostne.


