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Wybory do Europarlamentu „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
Tej ziemi. Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Budujcie przysz³oœæ
narodu na mi³oœci Boga i braci, na poszanowaniu przykazañ Bo¿ych i na ¿yciu
³aski”
œw. Jan Pawe³ II

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:
Dz 6, 1-7 Wybór pierwszych diakonów.

LISTU ŒWIÊGO PIOTRA APOSTO£A:
1 P 2, 4-9
Powszechne kap³astwo.

Mamy nadziejê w mi³osierdziu Pana.

EWANGELIA:

J 14, 1-12 Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem.

Rodzina jako szko³a ¿ycia
W minionym tygodniu, dok³adnie
15 maja obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Rodziny, której od 27
kwietnia patronuje œw. Jan Pawe³ II,
papie¿. Powszechnie wiadomo, ¿e
œrodowisko w jakim dorastamy ma
kolosalny wp³yw na rozwój naszej
osobowoœci. Jednak to nie tylko dzieci ucz¹ siê od swoich matek i ojców,
ale tak¿e rodzice poprzez pe³nienie
wychowawczych obowi¹zków
kszta³tuj¹ w sobie charakter, a nade
wszystko umiejêtnoœæ bycia darem.
Niemowlê otaczane czu³oœci¹ przez
swoich opiekunów z czasem wyrasta na osobê znaj¹c¹ swoj¹ wartoœæ,
ale jednoczeœnie szanuj¹c¹ godnoœæ
innych. W dzisiejszej rzeczywistoœci
tak bardzo potrzeba nam wszystkim
empatii, dostrzegania w drugim cz³owieku bliŸniego, a nie konkurenta.
Pozytywne doœwiadczenia wyniesione z rodzinnego domu s¹ bezcennym
wk³adem w budowanie spo³eczeñstwa solidarnego.
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Nasz wielki Œwiêty Jan Pawe³ II
nieustannie przypomina³ nam, ¿e rodzina powinna byæ silna wiar¹ i mi³oœci¹. Poczucie bezpieczeñstwa,
bezwarunkowej akceptacji, bezgranicznego zaufania œwiadcz¹ o pe³nej
afirmacji wartoœci osoby. Ciep³o domowego ogniska, którego nic nie jest
w stanie zast¹piæ stanowi z jednej
strony azyl, a z drugiej najlepsz¹
szko³ê wspó³¿ycia z innymi ludŸmi.
Dobrze jest mieæ na kogo liczyæ
w trudnych chwilach, ale tak¿e nieœæ
pomoc bliskim w potrzebie. ¯ycie
dostarcza nam wiele mo¿liwoœci
i okazji do niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi, nie tylko tej materialnej, ale równie¿ duchowej.
Ws³uchuj¹c siê w nauczanie Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II uœwiadamiamy sobie, jak daleko nam do idea³u.
Dobrze wiemy z jakimi problemami
borykaj¹ siê wspó³czesne rodziny.
Wydarzenia, jakie prze¿yliœmy 27
kwietnia powinny skierowaæ nasze
pragnienia ku œwiêtoœci, a mo¿na j¹
osi¹gn¹æ równie¿ poprzez ¿ycie

Jakoz Wos nie kochaæ
Tatry ukochane,
S³oñcem ozœwietlone,
w rannej mgle sk¹pane
Jakoz nie doceniaæ
Wasom moc i si³ê
Moje góry mi³e
(I. Zaj¹cówna)
Ze Smokowca jedziemy do
Szczyrbskiego Jeziora, najwy¿ej
po³o¿onej osady tatrzañskiej.
Malownicze
Szczyrbskie Jezioro, drugie co
do wielkoœci
w s³owackich
Tatrach, ma powierzchniê 19,7
ha i m aksymaln¹ g³êbokoœæ 20 m. Wybieramy
siê na spacer wokó³ jeziora. Na pó³nocnym brzegu z okazji Mistrzostw
Œwiata w 1970 roku wybudowano
wielk¹ skoczniê narciarsk¹. Przy
po³udniowym brzegu stoj¹ stylowe
sanatoria i jest taras widokowy,
sk¹d roztacza siê urzekaj¹ca panorama Kotliny Podtatrzañskiej i Ni¿nych Tatr.
Czas szybko p³ynie, pora wracaæ do
Wadowic. W drodze powrotnej œpiewamy pieœni Maryjne, odmawiamy
Litaniê Loretañsk¹. Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

2634 m. Przeje¿d¿amy przez góralsk¹ wieœ Zdziar z malowniczymi góralskimi zagrodami.
Docieramy do Starego Smokowca,
najstarszej spoœród tatrzañskich osad
rekreacyjnych, która zachowa³o sporo staroœwieckiego czaru, który zawdziêcza stylowym willom
i hotelom z pocz¹tku ubieg³ego wieku. Najpo pu l a r n i e j szym

celem

wycieczek ze
Starego Smokowca jest pobliskie Siode³ko (Hrebienok – 1280m), na które wyje¿d¿amy nowoczesn¹ kolejk¹ linowo-terenow¹, któr¹ podró¿owa³a równie¿
brytyjska królowa El¿bieta II. Spod
Bilikowej chaty zielonym szlakiem,
malownicz¹ œcie¿k¹ idziemy do szumi¹cych górskich Wodospadów
Zimnej Wody, tworz¹cych liczne kaskady. Wokó³ nas szczyty Tatr, nie
wiadomo w któr¹ stronê patrzeæ.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Poniedzia³ek 19 maja
6.00 Œp. Józefa Bizoñ
Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
6.45 Œp. Antoni Oleksy
7.30 Œp. Zygmunt Burek
8.00 Œp. Jan i Rozalia G³uszczak - 6 r.œm.
12.00 Œp. Teresa Janik, Franciszek Dziaduœ
18.00 Dziêkczynna z okazji 2 r. œlubu dla
Nikodema i Klaudii z proœb¹ o b³. Bo¿e
Wtorek 20 maja
6.00 Œp. Janina Guzdek
6.45 Œp. Jan Go³ba
7.30 Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Marian Ornecki
8.00 Œp. Zofia Wojciech Drewniak
O b³. Bo¿e dla Bo¿eny Martini i Zofii Trêbacz
12.00 Œp. Józef Spytkowski, Zenon Miksztajn,
Stanis³aw Knapik, Józef Brañka,
Wojciech R¹czka, Anna Skowroñska,
Stanis³aw Tatka
18.00 Œp. Jan Wyka z rodzicami
O zdrowie i b³. Bo¿e dla £ukasza
Laskowskiego
Œroda 21 maja
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla córki Joanny
Œp. Helena Smolec
6.45 Œp. Barbara Romaniczyk
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e,
zdrowie dla Marii, dzieci i wnuków
8.00 Œp. Julia Kwartnik, m¹¿ Ludwik,
ziêæ Kazimierz z rodzicami
12.00 Œp. Eugenia Peszel
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O uzdrowienie dla Hanny z choroby nowotworowej
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Zygmunt Burek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Ryszard Rospond
Œp. Janina Guzdek
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
-6Œp. Franciszek Mydlarz - 47 r.œm.

Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Maria Wêglarz - 15 r.œm.
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Józef P³ywacz
Œp. Krystyna Kleszcz
Czwartek 22 maja
6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
6.45 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Stanis³awy
7.30 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas
8.00 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
12.00 Œp. Ernest Malarz
18.00 Œp. Helena i Franciszek Zborowscy
Œp. Helena K³obuch i zmarli z rodziny
Pi¹tek 23 maja
6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Dziêkczynna dla Barbary w 80 r.
urodzin z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e
6.45 Œp. Eugenia Peszel
7.30 Œp. Józef Baklarz
Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
8.00 Œp. Jan Zemanek - 20 r.œm.
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Sobota 24 maja
6.00 Œp. Józef, Wiktoria Skupieñ, zmar³e dzieci
6.45 Œp. Danuta Bukowska
7.30 Œp. Joanna Szczurek
8.00 Œp. Maria Mika - 5 r.œm.
12.00 O b³. Bo¿e dla Marii i Jana z ok. 50 r. œlubu
z proœb¹ o b³. Bo¿e na dalsze lata
Œp. Zofia Sirko i zmarli z rodziny
18.00 Œp. Jan Siuta - 9 r.œm.
Œp. Maria Mika
Niedziela 25 maja
6.00 Œp. Józef Kleszcz - 7 r.œm.
7.30 Œp. Zofia Studnicka
Œp. Genowefa Filipiec i Stanis³awa
Augustyniak
9.00 Œp. Anastazja i Józef Drapa i zmarli z rodziny
9.00 Roków: Œp. Petronela, Mieczys³aw,
Michalina Mrowiec
10.30 Œp. Jan Ciep³y - 3 r.œm.
12.00 Œp. Tadeusz Kamiñski - 15 r.œm.
13.30 Dziekczynno-b³agalna dla Augustyny
i Barbary Gielas
Œp. Stanis³aw Gielas - 11 r.œm.
19.00

wspólnotowe. B¹dŸmy wierni Bogu
w tym, co nieraz wydaje siê szare,
ma³o imponuj¹ce, niemodne. B³ogos³awiony trud rodzicielstwa budowanego na g³êbokiej wierze i zaufaniu
do Boga z pewnoœci¹ sprawi¹, ¿e
nasze rodziny bêd¹ mocne, solidar-

ne, wra¿liwe na wartoœci, których
uczy Koœció³, a o których w ci¹gu
swego pontyfikatu mówi³ œw. Jan
Pawe³ II. Zapatrzeni w Œwiêt¹ Rodzinê proœmy Stwórcê o dar chrzeœcijañskiej mi³oœci.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

5. Niedziela Wielkanocna - 18.05.2014
1. Dziœ obchodzimy 94. rocznicê
urodzin œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji do Wadowic przybyli uczniowie
szkó³ nosz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a. O godz. 12.00 uroczysta Msza
œw., której przewodniczy ks. bp Roman Pindel. Z racji uroczystoœci nie
ma dziœ Mszy œw. o godz. 13.30,
a Sakrament Chrztu udzielony jest na
Mszy œw. o godz. 10.30.
2. Jutro o godz. 16.30 zebranie
Akcji Katolickiej, natomiast we wtorek o godz. 17.00 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
3. Do £agiewnik wraz z nawiedzeniem Sióstr Urszulanek pojedziemy
w pi¹tek 23 maja. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt 20 z³. W sobotê 31 maja
pielgrzymujemy do Czernej, Trzebini i Alwernii. Wyjazd godz. 7.30.
koszt 25 z³.
4. W sobotê 24 maja zapraszamy
na piesz¹ pielgrzymkê z Wadowic do
Kalwarii. Wyjœcie spod Bazyliki
o godz. 6.00. O godz. 12.00 Eucharystia w Sanktuarium Matki Bo¿ej,

o 14.00 Droga Krzy¿owa na kalwaryjskich dró¿kach. O godz. 15.30
nabo¿eñstwo majowe i grillowanie.
Powrót ok. 17.30. W pielgrzymce
wyra¿amy wdziêcznoœæ Bogu za dar
kanonizacji Jana Paw³a II.
5. Zapisy na koloniê koñczymy
25 maja spotkaniem organizacyjnym
o godz. 15.00 w tym dniu.
6. Zapraszamy na wyjazd do Lednicy. Koszt 83 z³. Zapisy u ks. Janusza. Informacje na plakatach.
7. Jak ju¿ informowaliœmy, organizatorzy Wadowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê, zapraszaj¹ do
wziêcia udzia³u w konkursie plastycznym na logo pielgrzymki. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na
parafialnej stronie internetowej oraz
w „Carolusie”.
8. Œwiêci tego tygodnia: w sobotê
– wspomnienie Najœwiêtszej Maryi
Panny Wspomo¿ycielki Wiernych.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

Tajemnica Koœcio³a
Uczestnictwo w kanonizacji b³ogos³awionego Jana Paw³a II przybli¿y³o mi tajemnice jednego œwiêtego

i powszechnego Koœcio³a. Potê¿ny
œpiew Litanii do Wszystkich Œwiêtych, wykonany na pocz¹tku mszy
œw. kanonizacyjnej przez Chór Sykstyñski wstrz¹sn¹³ mnie swoj¹ aktualnoœci¹. P³ynê³y b³agalne wezwania do Œwiêtych, którzy ¿yli na przestrzeni dwudziestu wieków Koœcio³a. Przesuwali siê przed mymi oczami jak klatki filmowe – poczynaj¹c
od tych najstarszych, którzy byli
u pocz¹tku Koœcio³a – Œwiêtych
Aposto³ów i Ewangelistów: Jakuba,
Tomasza, Tadeusza, Mateusza, Marka, Marii Magdaleny.
P³ynê³y wezwania przywo³uj¹ce
Œwiêtych ¿yj¹cych w czasach sro¿¹cych siê przeœladowañ II i III wieku: m¹drego Cypriana z Kartaginy,
m³odziutkiej rzymianki Cecylii. Po
ka¿dym wezwaniu Œwiêtych powtarza³em b³agalne „módl siê za nami”.
Myœla³em, jak moc ¿ywego Chry-
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stusa dawa³a tym ludziom si³ê do pokonania niezwyk³ych tortur. Jakby
w szum p³yn¹cej przez wieki rzeki
ws³uchiwa³em siê w niezwyk³¹ historiê heroicznych
naœladowców Chrystusa, których ¿ycie toczy³o siê w V, VI
czy VIII wieku – twórcy zakonu œw. Benedykta z Nursi,
Cyryla i Metodego – Aposto³ów S³owian. Przed mymi
oczami Chór Sykstyñski
swym piêknym œpiewem
przewraca³ kartki potê¿nej ksiêgi
zwanej ¯ywotami Œwiêtych. Przywo³ywa³ œw. Franciszka z Asy¿u
i Dominika ¿yj¹cych w XII wieku –
odnowicieli ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Wielka wizjonerka Katarzyna Sieneñska, niezwyk³a kobieta, która
potrafi³a wyzwoliæ Koœció³ z niewoli awinioñskiej. Œw. Karol Boromeusz ¿yj¹cy w czasach soboru trydenckiego w XVI wieku. Aposto³
Rzymu Wincenty Pallotti ¿yj¹cy
w XVIII wieku. Ma³a œw. Teresa mistyczka i autorka bestsellerowej
ksi¹¿ki „Dzieje duszy” z XIX wieku. A¿ po œw. Maksymiliana, mêczennika obozu koncentracyjnego
z XX wieku.
Ca³a mozaika ludzkich historii, która w sposób niepowtarzalny zwi¹za³a siê z ¿yw¹ histori¹ Jezusa Chrystusa. Do tej ogromnej rzeki nieustannie p³yn¹cej przez dwadzieœcia wie-

ków historii Koœcio³a do³¹czy³ siê
i nasz rodak – Karol Wojty³a. Œcisnê³o siê me serce, a do oczu nap³ynê³y ³zy, gdy Chor Sykstyñski wyœpiewywa³ wezwanie: „œw. Janie
Pawle – módl siê za nami”. Opatrznoœæ Bo¿a sprawi³a, ¿e ten nowy
Œwiêty – pochodz¹cy z Wadowic –
by³ mi przez ca³e lata bardzo bliski.
Zachowa³em w sercu Jego g³êbokie
s³owa, teatralne gesty, a nade wszystko ciep³o osobowoœci. Urzeka³a mnie
zawsze Jego wyj¹tkowa ludzkoœæ,
któr¹ nam na co dzieñ ofiarowa³.
Wierzê w Koœció³ Œwiêty i Powszechny. Ten Koœció³, do którego
nale¿ê jest wci¹¿ m³ody. To ¿ywotna matka, która rodzi nowych Œwiê-

tych. Oni wci¹¿ ¿yj¹ wœród nas, bo
w nich ¿yje Chrystus, który zmartwychwsta³. Z wielkim upodobaniem dzisiaj wielu autorów i redaktorów pisze o grzesznoœci i zepsuciu Koœcio³a. Ja jednak mam g³êbokie przekonanie, ¿e pe³na prawda
jest ta, ¿e grzeszni ludzie nale¿¹ do
œwiêtego Koœcio³a. On ma moc przekszta³caæ cz³owieka. Ma si³ê, aby
zwyk³ych zjadaczy chleba w anio³ów przerobiæ.
Naœladowaæ nowonarodzonego
Œwiêtego wadowickiego Jana Paw³a II, to robiæ wysi³ki w d¹¿eniu do
œwiêtoœci. On nieustannie uczy³ nas
o powszechnym powo³aniu do
ks. Infu³at
œwiêtoœci.

Pielgrzymka w Wysokie Tatry
Pielgrzymowanie w maju, kiedy
przyroda – zw³aszcza w tym roku
– ju¿ w ca³ej krasie dostarcza wielu wra¿eñ. Soczysta
zieleñ traw, kwitn¹ce
kwiaty ciesz¹ oczy.
Piêkna pogoda sprawi³a, ¿e ca³y czas mogliœmy podziwiaæ pasma Tatr pokryte œniegiem w blasku s³oñca. Kiedy wjechaliœmy na teren S³owacji ukaza³y siê
nam Wysokie Tatry z £omnic¹ –

„Pielgrzymowanie do wielu miejsc
przyczynia siê do rozwijania ¿ycia
w ew n êt r zn e go ,
zbli¿ania siê do
Chrystusa i poci¹gania za sob¹ innych” – powiedzia³
kard. Stanis³aw
Dziwisz.
2 maja 2014 roku
z ks. infu³atem Jakubem Gilem wybraliœmy siê na kolejn¹ pielgrzymkê, tym razem w Tatry S³owackie.

(ci¹g dalszy na str. 7)
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