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Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

Co to znaczy: czuwam? To znaczy, ¿e staram siê byæ cz³owiekiem sumienia. ¯e
tego sumienia nie zag³uszam i nie zniekszta³cam. Nazywam po imieniu dobro i z³o,
a nie zamazujê. Wypracowujê w sobie dobro, a ze z³a staram siê poprawiaæ, prze-
zwyciê¿aj¹c je w sobie...  Jan Pawe³ II
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DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒWIÊGO PAW£A  APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIE-
JÓW APOSTOLSKICH: Dz 1, 1-11 Ef  1, 17-23

EWANGELIA:      Mt 28, 16-20   Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi

Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba.

Niedziela 08 czerwca
  6.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla XIII Ró¿y Kobiet oraz za zmar³ych z ich rodzin

Œp. Ewa Ksi¹¿ek - 14 r.œm.
 9.00 Œp.  Zmarli z rodz. Fryc
 9.00 Roków: Œp. Stefania El¿bieciak - 20 r.œm. i m¹¿ W³adys³aw
10.30 Œp. Stefania i Franciszek Maj i zmarli z rodziny
12.00 Za Parafian, Roczki
13.30 50 r. matury, za zmar³ych Profesorów i Absolwentów oraz o b³. Bo¿e dla ¿yj¹cych
19.00 Œp. Wies³aw Kwarciak

Pozwólmy dzieciom przychodziæ do
Jezusa. Jako rodzice, opiekunowie czy
wychowawcy mamy obowi¹zek dbaæ
o prawdziwe dobro najm³odszych.
Wspólnota mi³oœci czyli rodziny jest naj-
lepszym œrodowiskiem dla zrodzenia
i wychowania nowego chrzeœcijanina.
W ten sposób pozwalamy
wkroczyæ w nasz œwiat
Bogu, który ka¿dego z nas
powo³uje do istnienia i dzia-
³ania w duchu Ewangelii.

Narodziny cz³owieka s¹
prologiem nadziei. Gdy zo-
staje ono wszczepione
w prawdê, wówczas rodzi
siê wiara. Dziêki niej ludz-
kie wybory zmierzaj¹ do
celu ostatecznego. Wielu ro-
dziców rozumie apostolski
charakter rodzicielstwa. Dlatego staraj¹
siê na ka¿dym kroku ukazywaæ dzieciom
perspektywê zbawcz¹. Najpierw wypo-
wiadaj¹ nad niemowlêc¹ g³ówk¹ s³owa
modlitwy. Z czasem odmawiaj¹ je ra-
zem ze swoimi pociechami. Wspólnie
uczestnicz¹ we Mszach œw. by oddaæ
czeœæ Bogu. Wiara staje siê czêœci¹ co-
dziennego ¿ycia m³odego cz³owieka.
Dobrze wiêc, gdy w rodzinie Bóg jest
wci¹¿ obecny i adorowany, szczegól-
nie w sakramencie Eucharystii.

Dzieciêcy entuzjazm wiary

Wadowice - Watykan - Jasna Góra
Podczas kwietniowej pielgrzymki

do Watykanu na kanonizacjê Œw. Jana
Paw³a II Ksi¹dz Infu³at Jakub Gil za-
proponowa³, aby zakoñczyæ j¹ dziêk-
czynnym Apelem Jasnogórskim
16 maja. Podró¿ up³ynê³a na modli-
twach, œpiewach i rozwa¿aniach, któ-
re prowadzi³ Ksi¹dz Infu³at.

Pierwsze kroki skierowaliœmy na
chwilê osobistej adoracji Najœwiêtsze-
go Sakramentu. Nastêpnie w Kaplicy
Cudownego Obrazu uczestniczyliœmy
w dziêkczynnej Mszy œw. sprawowa-
nej przez Ks. Infu³ata i naszych wspó³-
pielgrzymów: ksiêdza misjonarza
z Paragwaju Zdzis³awa Ksi¹¿ka i ksiê-
dza Ryszarda Michalika, który wyg³o-
si³ poruszaj¹c¹ katechezê. Na koniec
¿yczy³ nam g³odu, ognia i wojny –
g³odu Boga, ognia mi³oœci i zwyciê-
skiej wojny z w³asnymi s³aboœciami
w naszym codziennym ¿yciu.

O godzinie 21.00 œpiewem „Bogu-
rodzicy Dziewicy” rozpocz¹³ siê Apel
Jasnogórski, który poprowadzi³ ks. inf.
Jakub Gil. Dziêkowa³ Maryi – chlu-
bie Koœcio³a, za œw. Jan Pawe³ II –
per³ê koœcio³a, za to ¿e przy Jej boku

nasz Ojciec Œwiêty tak piêknie ¿y³,
piêknie umiera³ i kroczy³ drog¹ do
œwiêtoœci.

Pani Burmistrz Ewa Filipiak
w imieniu wadowiczan zapewni³a Ja-
snogórsk¹ Pani¹ o wiernoœci nauce
Patrona naszego miasta i prosi³a o Jej
macierzyñsk¹ opiekê dla wszystkich
mieszkañców. Wrêczy³a tak¿e spe-
cjalny wadowicki medal, który po
wsze czasy upamiêtnia³ bêdzie dzieñ
27 kwietnia 2014 roku, Niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego i dzieñ Kano-
nizacji Najwiêkszego Polaka.

Wzruszeni bliskoœci¹ Czarnej Ma-
donny wpatruj¹c siê w Jej ³agodne
oblicze czuliœmy Jej mi³oœæ i opie-
kê. Tak umocnieni wyruszyliœmy
w drogê do domu, która up³ynê³a na
dziêkczynieniu i radosnym œpiewie
pieœni (Barka, Moje miasto Wado-
wice i wiele innych).

Nowego œwiêtego Koœcio³a Po-
wszechnego i Patrona Wadowic Jana
Paw³a II prosiliœmy, by nas prowa-
dzi³ i by³ naszym orêdownikiem
przed tronem Ojca Niebieskiego.

Danuta D¹browskaks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

Duszpasterze wspominaj¹ o sytu-
acjach, w których to nie rodzic, lecz
dziecko staje siê ewangelizatorem.
Jego chêæ poznania Boga i zbli¿enia
siê do Niego przerasta doœwiadczenie
wiary starszych cz³onków rodziny.
Niestety, ten religijny entuzjazm jest

niekiedy ignorowany,
a nawet piêtnowany.
W Miêdzynarodowym
Dniu Dziecka zastanów-
my siê, na ile pomagamy
dzieciom wzrastaæ inte-
lektualnie i duchowo. Byæ
mo¿e to sami stajemy siê
przeszkod¹ ich spotkania
z Chrystusem.

A przecie¿ Pan Jezus
nas napomina, byœmy
czerpali przyk³ad z dzie-

ciêcej wiary, tak ufnej i zaanga¿owa-
nej. Dlatego Pan Jezus wielokrotnie
objawia siê dzieciom. Wie, ¿e Jego s³o-
wa zostan¹ przez m³ode serca rado-
œnie pochwycone, skrzêtnie przecho-
wywane i rozwa¿ane.

¯yczymy dzieciom w dniu ich œwiê-
ta, by nie utrudniano im spotkañ z Pa-
nem Bogiem, by prze¿y³y swoje dzie-
ciñstwo w kochaj¹cych siê rodzinach,
którym patronuje Œwiêty Jan Pawe³ II.
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ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

Poniedzia³ek 02 czerwca
  6.00 Za Parafian

Œp. Stefan Czapik
  6.45 Œp. Stefan Bernacik - 22 r.œm.
  7.30 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
  8.00 Œp. Józef Kleszcz
12.00 Œp. Józef Baklarz
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³ab

Œp. Marian Paluchowski
Wtorek 03 czerwca
  6.00 Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
  6.45 Œp. Barbara Romaniczyk
  7.30 Œp. Zygmunt Burek

Œp. Marian Ornecki
  8.00

12.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
18.00 Œp. Joanna Szczurek

Œp. Aleksandra Malhon
Œroda 04 czerwca
  6.00 Œp. Tadeusz Kurek
  6.45 Œp. Janina Pytraczyk - 1 r.œm.

Œp. Bronis³awa Grzybczyk
  7.30 Œp. Jan Sobota
  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Dziêkczynna za 25 lat kap³añstwa dla

ks. Paw³a Ziêby z proœb¹ o dalsze
b³ogos³awieñstwo

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Przeb³aganie Majestatu Bo¿ego za pope³-
nione grzechy
O b³. Bo¿e z okazji 67 r. urodzin Marii
Rokowskiej
Za zmar³ych:
Œp. Danuta Bukowska
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Joanna Szczurek
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jan Kañski
Œp. Jan Kwartnik
Œp. Jan Pszczó³ka
Œp. Jan Talaga
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Józefa Kleszcz-Foryœ
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Józef P³ywacz

Œp. Stefan Czapik
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Leonard Radwan
Œp. Krystyna Harnaœ
Œp. Janina Sikora
Œp. Maria Podgórny
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Maria Nowak - 9 r.œm. i m¹¿ Micha³
Œp. Pawe³ Warcha³
Czwartek 05 czerwca
  6.00 Œp. Leonard Radwan
  6.45 Œp. Ryszard Rospond
  7.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  8.00 Œp. Józef Baklarz
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 Œp. Helena i Stanis³aw Adamek

O zdrowie dla Julii Kwartnik
Pi¹tek 06 czerwca
  6.00 Œp. Zygmunt Burek
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Janina Guzdek

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o rozwój

Wspólnoty Stra¿y Honorowej Serca
Bo¿ego i potrzebne ³aski

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Stefania
i Franciszek Szklarz, za dusze
w czyœæcu cierpiace

16.30 Œp. Teresa Nogala - 3 r.œm.
18.00 Œp. Danuta Bukowska

Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - r. urodzin
Sobota 07 czerwca
  6.00 Œp.  Zdzis³aw Go³¹b
  6.45 Œp. Janina Guzdek
  7.30 Œp. Danuta Bukowska

Œp. Zofia Master
  8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa

12.00 Wynagradzaj¹ca NSPJ i Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi, dziêkczynna
za kanonizacjê œw. Jana Paw³a II, za Ojczyznê,
Radio Maryja i TV TRWAM
W 64. r. matury rocznika 1950 LO
w Wadowicach, za zmar³ych Profesorów
i Maturzystów oraz o b³. Bo¿e dla
¿yj¹cych i ich rodzin

18.00 Œp. Katarzyna Antoni Julian
Œp. Mieczys³aw Dêbski, Józef
i Genowefa Lempart

1. Dziœ zbiórka do puszek na bu-
dowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej
w Warszawie.

2. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. Dla dzieci szkolnych Msza
Œw. o godz. 16.30. W pierwszy pi¹-
tek kancelaria parafialna nieczynna.

3. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 prosimy rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

W tym dniu zapraszamy na Wieczór
Jana Paw³a II. Pocz¹tek o godz.
17.30, o 18.00 Msza œw. ku czci œw.
Jana Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosi-
my przynieœæ œwiece. Przypomina-
my, i¿ od dnia kanonizacji przenosi-
my co miesiêczne nabo¿eñstwa na
pierwsze soboty miesi¹ca. Przez naj-
bli¿szych kilka miesiêcy nabo¿eñ-
stwa celebrowaæ bêd¹ dla nas wado-
wiccy Ksiê¿a Rodacy.

4. W przysz³¹ niedzielê obchodziæ
bêdziemy Uroczystoœæ Zes³ania Du-
cha Œwiêtego. B³ogos³awieñstwo
dzieci obchodz¹cych rocznicê Chrztu
œw. – Roczki – bêdzie wyj¹tkowo na
Mszy œw. o godz. 12.00. W tym dniu
o godz. 14.30 zapraszamy do sali te-
atralnej Wadowickiego Centrum Kul-
tury na spektakl „Pewnego razu

w Wadowicach”. Jest to niecodzienne
po³¹czenie wysi³ków dwóch grup te-
atralnych, przedstawiaj¹cych ten sam
scenariusz w Wadowicach i w Krako-
wie o tym, jak Karol Wojty³a wycho-
wywa³ siê w naszym Mieœcie, o jego
rodzinie i s¹siadach, kolegach z któ-
rymi rozbi³ szybê w koœciele i kre-
mówkach, które uwielbia³, a przede
wszystkim pasji do teatru i sztuce,
w której zagra³ drzewo. Wykonawca-
mi s¹ uczniowie wadowickiej Szko³y
Podstawowej nr 4 oraz ministranci
i schola z Parafii Matki Bo¿ej Królo-
wej Polski w Krakowie, która wykona
kilka pieœni dla Œw. Jana Paw³a II.

O godz. 18.00 nabo¿eñstwo Drogi
Œwiat³a.

5. Zapraszamy na pielgrzymki:
a/ do Ojców Kamedu³ów na Biela-

nach i £agiewnik w drugi dzieñ Zielo-
nych Œwi¹t, w poniedzia³ek 9 czerw-
ca. Wyjazd godz. 12.30. Koszt 25 z³.

b/ do Budapesztu 14 i 15 czerwca,
sobota i niedziela. Koszt 325 z³

c/ do Piekar Œl¹skich, Leœniowa i Gi-
del w sobotê 21 czerwca. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 40z³.

6. Komitet kaplicy w Rokowie sk³a-
da podziêkowanie za z³o¿one
w ubieg³¹ niedzielê ofiary. Na o³tarz
zebrano 2.394,66z³. Bóg zap³aæ.

7. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œwiêtych mêczenni-
ków Karola Lwangi i Towarzyszy,
w czwartek – wspomnienie œw. Boni-
facego, biskupa i mêczennika.
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Chodziæ na dwóch nogach

Za dwa tygodnie, 16 czerwca bê-
dziemy prze¿ywaæ 15. rocznicê ko-
ronacji naszego obrazu: Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, której do-
kona³ œw. papie¿ Jan Pawe³ II. By³a
trzecia pielgrzymka do rodzinnego
miasta. Jeszcze
raz przypomina-
my sobie to wiel-
kie wydarzenie,
które wywar³o
niezatarte piêtno
na duchowoœci
Wadowic.

W œroda 16
czerwca Ojciec
Œwiêty mia³ ka-
nonizowaæ w Starym S¹czu b³og.
Kingê. Pochodzi³a z Wêgier, ale pra-
wie ca³e ¿ycie spêdzi³a w Polsce.
By³a szczególn¹ patronk¹ kopalni
soli w Wieliczce. Wieczorem tego
dnia papie¿ mia³ przybyæ do Wado-
wic, aby koronowaæ obraz Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, który
by³ mu szczególnie bliski.

Niestety choroba dopad³a Wielkie-
go Pielgrzyma. Z powodu niemocy
nie móg³ uczestniczyæ w miliono-
wym zgromadzeniu na B³oniach kra-
kowskich. Wielkim smutkiem po-
wia³o w ca³ej po³udniowej Polsce.
Z krakowskiej kurii powiadomiono
mnie, bym przygotowa³ siê na przy-
jazd z obrazem do chorego Papie¿a.
Tam Ojciec Œwiêty na³o¿y korony.

Wiadomoœæ ta bardzo mnie zasmu-
ci³a. Przez tyle lat Karol Wojty³a jako
dziecko, a póŸniej jako gimnazjali-
sta klêcza³ w wadowickim koœciele
przed obrazem ukochanej Matki. Te-
raz nie mo¿e przybyæ do swoich ro-

dzinnych stron,
by okazaæ czeœæ
Tej, do której nie-
ustannie powta-
rza³: Ca³y Twój!
Poprzedzaj¹cy
dzieñ  koronacji
sta³ siê czasem
gor¹cej modlitwy,
mojej i ca³ej para-
fii: „Ukochana

Matko, nie zostawiaj nas w opusz-
czeniu i smutku. Wiele w³o¿yliœmy
wysi³ku w przygotowanie tej uroczy-
stoœci. Wyproœ si³y dla Twego przy-
branego Syna. W Tobie nadziejê po-
k³adamy”. Wiedzia³em, ¿e w Starym
S¹czu ubogie siostry klaryski tym
bardziej b³agaj¹ Boga o fizyczn¹
obecnoœæ Papie¿a na kanonizacji
swej wspó³siostry.

Nieoczekiwanie Papie¿ pod-
Ÿwign¹³ siê z choroby i samochodem
w œrodê 16 czerwca przyjecha³
z Krakowa do Starego S¹cza. Tam
na mszy œw. nie móg³ jeszcze prze-
mawiaæ. Przygotowane kazanie
o powo³aniu cz³owieka do œwiêtoœci
wyg³osi³ Metropolita Krakowski,
ks. kard. Franciszek Macharski. Kie-

dy msza œw. dobieg³a kresu Ojcu
Œwiêtemu doda³y si³ tysiêczne rze-
sze i piêkno otaczaj¹cych gór. Wy-
ruszy³ w s³own¹
wêdrówkê po
szczytach okalaj¹-
cych to miasto.
By³a to bardzo in-
teresuj¹ca wê-
drówka, szed³ od
góry do nastêpne-
go szczytu. Cu-
downy górski
szlak. Powtórka z geografii. Jeste-
œmy tu, w Starym S¹czu, sk¹d wyru-
szamy ku Dzwonkówce, Wielkiej
Raczy, na Prehybê; Dzwonkówce,
Wielkiej Radziejowej, na Prehybê,
dochodzimy do Wielkiej Raczy. Wra-
camy na Prehybê i schodzimy albo
zje¿d¿amy na nartach…

Historia sentymentalnego szlaku
górskiego wbi³a siê w pamiêæ uczest-
nikom kanonizacji.

Wieczorem tego dnia Ojciec Œwiê-
ty przylecia³ helikopterem ze Stare-
go S¹cza do Wadowic. Wadowicza-
nie i licznie przybyli pielgrzymi
z wielkim utêsknieniem czekali na
swego Wielkiego Rodaka. Celem tej
pielgrzymki by³a koronacja obrazu.
Sam Papie¿ chcia³ daæ – jako wotum
swe korony. Kiedy dowiedzia³ siê,
¿e mieszkañcy Wadowic sk³adali ró¿-
ne z³ote precjoza, aby z nich powsta-
³y wyj¹tkowe znaki czci Bogurodzi-
cy – ucieszy³ siê i ju¿ nie chcia³

wspó³zawodniczyæ, kto ma byæ fun-
datorem koron. Tego historycznego
wieczoru na rynku m³odzie¿ nada-

wa³a ton. Ona do-
dawa³a ognia
P ie lg rzymowi
z Watykanu.
Ma³o siê mówi
o treœci wyg³oszo-
nego kazania –
zwi¹zanego z kul-
tem Matki Bo¿ej.
O wiele g³êbiej

zapad³a sentymentalna podró¿ Ojca
Œwiêtego do swej przesz³oœci: do ulic
i miejsc, które nawiedza³ m³ody Ka-
rol Wojty³a. Czyni³ to tak urokliwie,
¿e oczarowa³ swymi wspomnienia-
mi rzesze pielgrzymów. Poprzez
wadowickie ulice dochodzi³ do ró¿-
nych s¹siednich miejscowoœci.

Do po³udnia w Starym S¹czu Oj-
ciec Œwiêty przemierza³ górski szlak,
a wieczorem w Wadowicach – prze-
mierza³ wadowickie ulice. W tym
dniu Ojciec Œwiêty swoimi przemó-
wieniami zachêca³ ka¿dego cz³owie-
ka do zdobywania œwiêtoœci. W spo-
sób obrazowy ukazywa³, ¿e œwiêtoœæ
to przedziwne zanurzenie w Bo¿ych
szczytach oraz uczestnictwo w co-
dziennym przemierzaniu ¿yciowych
dróg. Módl siê i pracuj – ora et labo-
ra. Szczyty górskie i p³askie drogi na
dolinach.

Œwiêty Janie Pawle wypraszaj nam
³askê kroczenia tymi drogami!


