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6. Niedziela Wielkanocna

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród roœnie, gdy duch jego coraz
bardziej oczyszcza i tego ¿adne si³y zewnêtrzne nie zdo³aj¹ zniszczyæ.

Jan Pawe³ II
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(ci¹g dalszy ze str. 5)S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒW. PIOTRA APOSTO£A

 Niech ca³a ziemia chwali swego Pana.

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH

Dz 8,5–8.14–17 Aposto³owie wk³adali rêce, a wier-

ni otrzymywali Ducha Œwiêtego

EWANGELIA:  J 14,15–21 Bêdê prosi³ Ojca, a da wam Ducha Prawdy

1P 3,15–18 Znaczenie œmierci Chrystusa

Piêkno poœród codziennoœci

26 maja to dzieñ wyj¹tkowy. Nie
pozwólmy by œwiêto obchodzone
tego dnia pozosta³o niezauwa¿one
przez nasze matki.
Pewnie znowu
wsta³y skoro œwit,
przygotowa³y posi-
³ek dla wszystkich
domowników. Do-
bre, kochaj¹ce
mamy o niczym nie
zapominaj¹. Dziêki nim wk³adamy
na siebie czyste i wyprasowane ubra-
nia, podczas przerwy w pracy czy
nauce zjadamy drugie œniadanie.
Wieczorem zapytaj¹ nas jak siê czu-
jemy, czy wszystko u nas w porz¹d-
ku. Te codzienne sytuacje wydaj¹ siê
nam czêsto prozaiczne. Jednak niech
trud naszych matek zostanie przez
nas dostrze¿ony i doceniony.

Trudno s³owami opisaæ wiêŸ ³¹cz¹-
ca nas z matk¹. Poeci podejmuj¹ ten
temat w swych wierszach. Malarze

uwieczniaj¹ na p³ót-
nach portrety swych
rodzicielek. Muzycy
dedykuj¹ im swoje
utwory. Wielu z nas
przyznaje, ¿e
wszystko im za-
wdziêcza. One bo-

wiem czuwa³y nocami, gdy jako
dzieci nie mogliœmy zasn¹æ. Prze¿y-
waj¹ nasze choroby i niepowodzenia.
Raduj¹ siê z naszych sukcesów. ̄ yj¹
dla nas, ucz¹ nas ci¹gle prawdziwej
mi³oœci.

Biblia tak¿e opisuje matkê jako
kogoœ wspó³uczestnicz¹cego
i wspó³prze¿ywaj¹cego losy swych
dzieci. Chrzeœcijanin powinien do-

Du¿ej i Ma³ej Zimnej Wody. W Do-
linie Zimnej Wody ogl¹damy rw¹cy
górski potok, który tworzy wodospa-
dy pieni siê i g³oœno szumi. Po zro-
bieniu zdjêæ ruszamy dalej. Mg³a za-
czê³a zanikaæ i ukaza³y siê oœnie¿o-
ne szczyty Tatr. Przez chwilê s³o-
neczko rozœwietli³o krajobraz. Dalej
na trasie pojawi³a siê chatka górska
o nazwie Bilikova Chata. Tam nie-
którzy raczyli siê grzanym winem,
a inni usiedli na ³aweczkach posilali
siê kanapkami popijaj¹c herbatê z ter-
mosu. Po krótkim odpoczynku rusza-
my dalej kieruj¹c siê do kolejki, któ-
ra zwozi nas do Smokowca, gdzie
czeka autokar.

Pogoda zdecydowanie siê popra-
wi³a i gdy dojechaliœmy do Szczyrb-
skiego Plesa œwieci³o s³oñce.

Szczyrbskie Jezioro to miejsco-
woœæ u podnó¿a Tatr Wysokich, te¿
nazwa jeziora. Jezioro jest piêknie
po³o¿one otoczone lasami œwierko-
wymi. Na brzegach jeziora stoj¹ licz-
ne hotele i restauracje. Najpierw mi-
jamy ma³e jeziorko tzw. Jeziorkiem
mi³oœci. Pani przewodnik zachêca,
aby ka¿dy opowiedzia³ swoj¹ histo-
riê mi³osn¹. Historiê swojej mi³oœci
opowiada w skrócie P. Mariola Stel-
maszyk, a poniewa¿ nie ma chêtnych
do zwierzeñ wêdrujemy dalej nad
du¿e jezioro. Nad jeziorem i nad la-
sami piêknie prezentuj¹ siê szczyty
Tatr Wysokich. £omnica, drugi co do
wielkoœci szczyt po³o¿ony w S³o-

wackiej czêœci Tatr. Nazwa £omnica
pochodzi od przep³ywaj¹cego dnem
doliny £omnickiego Potoku. Sam
potok wzi¹³ nazwê od s³owa «³omy»
oznaczaj¹ce bloki kamienne zrzuca-
ne z ³oskotem przez rw¹c¹ wodê.

Widaæ te¿ szczyty Krywania i Ger-
lacha ca³e w œniegu. Na tle tych gór
w dali majaczy³y dwie skocznie nar-
ciarskie. Zbudowano je z okazji zi-
mowych mistrzostw œwiata w sko-
kach narciarskich w l979r. Skocznie
bardzo interesowa³y naszego ks. In-
fu³ata w zwi¹zku z tym postanowili-
œmy podejœæ bardzo blisko. Skocznia
najwy¿sza jest nieczynna. Czynna
jest skocznia ni¿sza K90. Zastanawia-
my siê jak bardzo odwa¿ni s¹ m³odzi
ch³opcy, którzy bez strachu skacz¹
z takich wysokoœci.

Wracamy tras¹ prowadz¹c¹ obok
jeziora i nadal zachwycamy siê przy-
rod¹, górami i cieszymy s³oñcem.

O godz. 15.00 wyruszmy w drogê
powrotn¹ do Wadowic. Odmawia-
my Koronkê do Bo¿ego Mi³osier-
dzia. ¯egnamy piêkne widoki –
dziêkuj¹c Bogu za si³y i za dar po-
dziwiania stworzonej przez Niego
przyrody. Za oknem autokaru do-
strzegamy piêkn¹ têczê, która poja-
wi³a siê raduj¹c nasze oczy. Œpiewa-
my wspólnie litaniê do Matki Bo-
skiej, któr¹ prowadzi P. Rafa³ Gado-
cha i inne pieœni maryjne.

I w tak radosnym nastroju majów-
kowym doje¿d¿amy do Wadowic.

Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go i do niego przyjdziemy.

Ewa Maœlanka i Irena Zubek



-3-- 6 -

6. Niedziela Wielkanocna - 25.05.2014

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

Poniedzia³ek 26 maja
  6.00 Œp. Apolonia i Ludwik Pawlik

O uzdrowienie córki Anny Szymanek-
Banaœ z ciê¿kiej choroby nerek

  6.45 Œp. Urszula, Stefania, Tadeusz Wisiorek
  7.30 Œp. Zofia ̄ elazny, Maria Bando³a
  8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica

i zmrali z rodziny
12.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
18.00 Œp. Lidia Jamrozik - 5 r.œm.

Œp. Lucyna Mamcarczyk - 14 r.œm.

Wtorek 27 maja
  6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
  6.45 Œp. Józef Baklarz
  7.30 W intencji Górników o opiekê

i wstawiennictwo œw. Patronki
i œw. Jana Paw³a II - NSZZ Solidarnoœæ 80
Kampanii Wêglowej w Katowicach

  8.00 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
12.00 Œp. Eugenia Peszel
18.00 Œp. Maria Pabiañczyk

Œp. Ryszard Rospond

Œroda 28 maja
  6.00 Œp. ks. Jan Dubiel - 8 r.œm.

Œp. Krzysztof Trzpiot - 1 r.œm.
  6.45 Œp. Antoni Oleksy
  7.30 Œp. Jan Go³ba
  8.00 Œp. Zygmunt Burek
12.00 Œp. Marek Kamiñski - 14 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O uzdrowienie dla Hanny z choroby nowo-
tworowej
O opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
i zdrowie dla Moniki
Za zmar³ych:
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Joanna Szczurek
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Andrzej Zem³a

Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Józef P³ywacz
Œp. Franciszek Dudziak
Œp. Agnieszka Madej
Œp. Stefan Czapik
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Krystyna Kleszcz
Œp. Eugeniusz Habowski - 7 r.œm.
Œp. Leonard Radwan

Czwartek 29 maja
  6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
  6.45

  7.30 Œp. Józef Baklarz
  8.00 Œp. Leonard Radwan
12.00

18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Zbigniew Karelus - 3 r.œm.

Pi¹tek 30 maja
  6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik

O b³. Bo¿e dla córki Marty, zdrowie, pracê,
urodzenie oczekiwanego dziecka

  6.45 Œp. Stanis³aw Juda
  7.30 Œp. Stanis³aw Wiœniowski

Œp. Leonard Radwan
  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Józef Baklarz
18.00 Œp. Józef i Leona Nikiel

Œp. Franciszek Pabiañczyk

Sobota 31 maja
  6.00 Œp. Józefa Bizoñ
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Eugenia Peszel
  8.00 Œp. Jerzy Mirowski
12.00 Œp. Ryszard Rospond
18.00 Œp. Aniela i Józef Makuch

Œp. Emil i Wies³awa Dudkiewicz - r.œm.

Niedziela 01 czerwca
  6.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Podziêkowanie i o zdrowie i b³. Bo¿e

dla ks. Piotra w 5 r. œwiêceñ
Œp. Krystyna Matu³a

 9.00 Œp. Zygmunt Bizoñ - 5 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Maria i W³adys³aw Nicieja
10.30 Œp. W³adys³aw Jêdrzejowski - 23 r.œm. i rodzice
12.00 Œp. Wypominani Zmarli
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Anna Targosz - 2 r.œm.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

ceniæ jej rolê i obdarzaæ nale¿n¹
czci¹. Macierzyñstwo bowiem
oznacza nie tylko fizyczne, ale
przede wszystkim duchowe naro-
dzenie nowego cz³owieka. Dlatego
historia Koœcio³a przechowuje
i przypomina nam ¿yciorysy kobiet,
które ca³kowicie poœwiêci³y siê swe-

mu powo³aniu i umia³y jego owocami
obdarowaæ wielu ludzi.

Dziêkujemy Ci Bo¿e za nasze matki,
za ich mi³oœæ i cierpliwoœæ i za piêkno
poœród codziennoœci. Zmar³ym matkom
otwórz bramy nieba. Niech ciesz¹ siê
ogl¹daniem Ciebie i b¹dŸ im nagrod¹.

1. Dziœ o godz. 15.00 spotkanie or-
ganizacyjne w sprawie kolonii letniej
do Sopotu.

2. Jutro po mszy œw. wieczornej
spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana
Paw³a II. Od poniedzia³ku do œrody
przypadaj¹ dni modlitw o urodzaje
i za kraje g³oduj¹ce.

3. W œrodê o godz. 16.30
zebranie Stra¿y Honorowej
Serca Jezusowego.

4. W miesi¹cu maju,
w ka¿dy czwartek o godz.
18.00 Msze œw. celebruj¹
ksiê¿a z okolicznych deka-
natów, jako dziêkczynienie
za dar kanonizacji œw. Jana Paw³a II.
Pragniemy modliæ siê szczególnie w
intencji naszych rodzin, do czego zo-
bowi¹za³ nas Ojciec Œwiêty Franci-
szek, nazywaj¹c Jana Paw³a II Pa-
pie¿em Rodzin.

5. W pi¹tek 30 maja zapraszamy
m³odzie¿ kl. II gimnazjum na Mszê

œw. wraz z nabo¿eñstwem majo-
wym na godz. 18.00, a póŸniej na
spotkanie.

6. W sobotê ostatnie w tym roku
nabo¿eñstwo majowe o godz. 18.30.
W niedzielê 1 czerwca Uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego, w tym

dniu rozpoczêcie nabo-
¿eñstw czerwcowych.

7. W sobotê 31 maja piel-
grzymujemy do Czernej,
Trzebini i Alwernii. Wyjazd
godz. 7.30. koszt 25 z³.

8. Zapraszamy na wyjazd
do Lednicy. Koszt 83 z³. Za-
pisy u ks. Janusza. Informa-

cje na plakatach.
9. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-

dzia³ek – wspomnienie œw. Filipa Ne-
reusza, prezbitera, w czwartek –
wspomnienie œw. Urszuli Ledóchow-
skiej, dziewicy, w sobotê – Œwiêto Na-
wiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Bogactwo Koœcio³a

Uczestnictwo w kanonizacji œw.
Jana Paw³a II by³o dla mnie okazj¹
prze¿ycia powszechnoœci Koœcio³a
Œwiêtego. O Œwiêtym Papie¿u, po-
chodz¹cym z Wadowic, nie tylko
Polacy mówili „Nasz Œwiêty”. Tak
o nim wyra¿ali siê
czarnolicy Afrykañ-
czycy i œniadzi miesz-
kañcy Ameryki Po³u-
dniowej. Ludzie
o kruczych w³osach
z Ma³ej Azji i skoœno-
ocy z Dalekiej Azji.
Przypominam sobie,
jak u pocz¹tku ponty-
fikatu papie¿a z Pol-
ski W³osi powtarzali
„Papa Polacco”. Z biegiem lat to ju¿
nie by³ Polacco, lecz „Nasz Papie¿”.
W noc poprzedzaj¹c¹ kanonizacjê
jednakowo naciera³y na plac waty-
kañski niezliczone rzesze pielgrzy-
mów z Polski, ale tak¿e z W³och,
Hiszpanii, czy te¿ œrodkowej Afry-
ki. W oblê¿eniu wejœciowych bram
wszyscy jednakowo napierali. Pol-
scy pielgrzymi têsknili, by s³u¿by
watykañskie wprowadzi³y wiêkszy
³ad i porz¹dek. Doœwiadczali du¿e-
go chaosu. W tym tumulcie i nie-
zwyk³ym œcisku prze¿ywa³em po-
wszechnoœæ Koœcio³a. Nie by³o uho-
norowania pielgrzymów krakow-
skich, a tym bardziej wadowickich.

Nikt siê o to nie zatroszczy³. Tam
wszyscy byli równi. Dla wszystkich
Œwiêty Jan Pawe³ II by³ ich Papie-
¿em. W tym objawi³a siê niezwyk³a
wielkoœæ naszego Papie¿a. Jest on
bardzo czczony w Polsce, ale rów-

nie¿ na innych konty-
nentach. Œwiêty Jan
Pawe³ II przez swój
bardzo dynamiczny
i d³ugoletni pontyfikat
potrafi³ o¿ywiæ przy-
wi¹zanie do Koœcio³a u
ludzi ró¿nych ras i kul-
tur. Siedz¹c w dniu ka-
nonizacyjnym przed
bazylik¹ œw. Piotra
przypomina³em sobie,

jak 16 paŸdziernika 1978 roku papie¿
z Polski wita³ siê z nieprzeliczon¹
rzesz¹ wype³niaj¹c¹ plac polskim po-
zdrowieniem „Niech bêdzie pochwa-
lony Jezus Chrystus”. Kiedy 22 paŸ-
dziernika 1978 roku uroczyœcie roz-
poczyna³ s³u¿bê Koœcio³owi zwróci³
siê z wielk¹ proœb¹ do ca³ego œwia-
ta: „Otwórzcie siê na Chrystusa! On
pragnie byæ z ka¿dym cz³owiekiem.
W ka¿dym pañstwie, w ka¿dej kul-
turze. Nigdy siê przed Nim nie za-
mykajcie”. Od owej, historycznej je-
sieni do tej radosnej wiosny up³ynê-
³o przesz³o 35 lat. Ile¿ przez ten czas
siê zmieni³o. I w œwiecie, i w Koœcie-
le. W polityce i kulturze. Ile¿ prze-

dziwnych procesów i zdarzeñ ten
Œwiêty by³ inicjatorem. Œwiêty Jan
Pawe³ II, przez swój niebywa³y pon-
tyfikat ukazywa³, ¿e Jezus ¿yje. On
ma moc ci¹g³ego zmartwychwsta-
wania. Tak w dziejach poszczegól-
nych ludzi, jak i narodów.

W ten historyczny, wiosenny po-
ranek dziêkowa³em Bogu, i¿ mo-
g³em z bliska obserwowaæ, a tak¿e
uczestniczyæ w tym niezwyk³ym

pontyfikacie. Za naszym Wieszczem
narodowym powtarza³em „O roku
ów, kto ciebie widzia³ w naszym kra-
ju ten ciê zwie rokiem urodzaju”. O
niezwykle lata pontyfikatu naszego
Ojca Œwiêtego, kto je obserwowa³
we wspó³czesnym œwiecie, ten musi
stwierdziæ, i¿ by³ œwiadkiem niezwy-
k³ych dzie³ Bo¿ych dokonywanych
przez Papie¿a pochodz¹cego z Wa-
dowic.

Wyjazd na S³owacjê
W poniedzia³ek 12 maja wcze-

snym rankiem wyruszyliœmy w Ta-
try Wysokie na S³owacjê. Pielgrzym-
kê zorganizowa³
nasz ks. infu³at J. Gil
razem z Pani¹ M.
Zador¹, która pe³ni-
³a rolê przewodni-
ka. Pogoda nie za-
chêca³a do wyjaz-
du, dlatego pielgrzy-
mów by³o tylko 39.
Pe³ni nadziei na
lepsz¹ pogodê z modlitw¹ na ustach
wyruszyliœmy w drogê. W Bia³ce
Tatrzañskiej zatrzymaliœmy siê po-
niewa¿ jedna z pañ uczestniczek ob-
chodz¹ca urodziny w tym dniu od-
wiedzi³a teœciów, od których dosta³a
oscypek. Oczywiœcie Pani wszyst-
kich poczêstowa³a serkiem. By³
pyszny. Jad¹c dalej podziwiamy ar-
chitekturê góralsk¹. Im wy¿ej siê
wspinamy tym mniej widaæ soczy-

stej zieleni, a kaczeñce i pierwiosn-
ki, które u nas ju¿ przekwit³y tam do-
piero ukaza³y siê w ca³ej krasie. Mi-

jamy te¿ ca³e zbocza
gór z po³amanymi
przez wichurê drze-
wami. Widok przy-
kry, ale te go³e po³a-
cie ju¿ zaros³y nowy-
mi drzewkami. Jak
w ¿yciu po starych
przychodz¹ m³odzi.
Ale czy bardziej od-

porni na ¿yciowe zawieruchy? Mg³a
zas³ania nam szczyty gór. Doje¿d¿a-
my do Smokowca. Stamt¹d wy-
je¿d¿amy kolejk¹ linowo-terenowa
na górê Hriebieniok /t¹ kolejk¹ je-
cha³a królowa angielska El¿bieta II
w czasie wizyty na S³owacji/ Jazda
trwa 7 min. Po wyjœciu z kolejki
idziemy ubrani w peleryny i pod pa-
rasolami kamienn¹ dró¿k¹ do doliny


