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Uroczystoœæ Zeslania
Ducha Œwiêtego

PrzyjdŸ,

Duchu Œwiêty,

nape³nij serca

swoich wiernych

i zapal w nich ogieñ

swej mi³oœci.

Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci! Dzisiaj wypada powiedzieæ:

nie ma solidarnoœci bez mi³oœci - wiêcej: nie ma przysz³oœci cz³o-

wieka i narodu bez mi³oœci, bez tej mi³oœci, która przebacza, choæ

nie zapomina, która jest wra¿liwa na niedolê innych, która nie

szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej mi³oœci, która

s³u¿y, zapomina o sobie i gotowa jest do wspania³omyœlnego da-

wania. Jesteœmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania

przysz³oœci opartej na mi³oœci Boga i bliŸniego.

Jan Pawe³ II

wys³uchaniu opinii naszych
braci w biskupstwie orzekamy
i og³aszamy Œwiêtymi b³ogo-
s³awionych Jana XXIII i Jana
Paw³a II i wpisujemy ich
w Poczet Œwiêtych i polecamy,
aby w ca³ym Kosciele byli Oni
czczeni z oddaniem poœród
Œwiêtych”. Po tych s³owach
rozbrzmia³a burza oklasków,
a nad ca³ym Watykanem widaæ
by³o morze bia³o-czerwonych
flag i transparentów z nazwa-
mi miast z ca³ej Polski.

My pielgrzymi z Wadowic przezywaliœmy to szczególnie, na twarzach wi-
daæ by³o wzruszenie, niektórzy p³akali, przecie¿ to nasz Rodak – Karol Wojty-
³a – Papie¿ Jan Pawe³ II zosta³ Œwiêtym!

Po Mszy œw. rozwinêliœmy transparent z napisem Wadowice i herbem nasze-
go miasta. Wyró¿nialiœmy siê te¿ ubiorem – wszyscy mieli niebieskie kurteczki
z napisem Wadowice i herbem miasta.

Nasz¹ radoœæ wyra¿aliœmy œpiewem: „To s¹ górskie okolice, to jest moje
miasto Wadowice”, do nas do³¹czyli inni pielgrzymi i œpiewali z nami. PóŸniej
udaliœmy siê do Bazyliki, aby pomodliæ siê wspólnie przy grobie Naszego
Œwiêtego.

Z bazyliki, z rozwiniêtym transparentem, ze œpiewem na ustach – œpiewali-
œmy Barkê, Czarn¹ Madonnê, Moje miasto – szliœmy przez plac œw. Piotra,
ulicami Watykanu. Pielgrzymi podchodzili do nas, bili brawo. Razem cieszyli-
œmy siê, by³a to wielka eksplozja radoœci.

Ten dzieñ na zawsze pozostanie w pamiêci… Maria Zadora
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒWIÊGO PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym. Duch Œwiêty Ÿród³em jednoœci chrzeœcijan.

Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi ziemiê.
EWANGELIA:  J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Œwiêtego

Wieczorem w dniu zmartwychwsta-
nia, tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi by³y zamkniête z obawy przed
¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ po-
œrodku, i rzek³ do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, poka-
za³ im rêce i bok. Uradowali siê za-
tem uczniowie ujrzawszy Pana. A Je-

zus znowu rzek³ do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak
i Ja was posy³am». Po tych s³owach
tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «We-
Ÿmijcie Ducha Œwiêtego. Którym od-
puœcicie grzechy, s¹ im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, s¹ im za-
trzymane». Œwiêty Jan Pawe³ II

Min¹³ ju¿ miesi¹c od ka-
nonizacji Œwiêtego Jana
Paw³a II, a mnie siê wyda-
je, ¿e by³o to kilka dni temu.

W 1990 roku by³am na
audiencji u Papie¿a Jana
Paw³a II, w 2005 roku na
Jego pogrzebie, w 2011 na
beatyfikacji. Postanowi³am,
¿e pojadê na kanonizacjê.
Tym bardziej, ¿e nie by³o
w dziejach Koœcio³a takie-
go wydarzenia; na o³tarze
zostaj¹ wyniesieni dwa pa-
pie¿e: Jan XXIII – W³och i Jan
Pawe³ II – Polak, którzy rozpalili
ludzkie serca Bo¿¹ mi³oœci¹ i zmie-
nili Koœció³, a dwóch papie¿y by³o
uczestnikami tej uroczystoœci.

Razem z grup¹ pielgrzy-
mów wyruszy³am autokarem
do Rzymu, aby uczestniczyæ
w tym wielkim Œwiêcie.

W Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego 27 kwietnia wcze-
snym rankiem wyje¿d¿amy
z Carpineto Romano, aby na
czas dostaæ siê na plac Œw.
Piotra. Podje¿d¿amy bardzo
blisko placu. Po przejœciu kil-
ku bramek jesteœmy przez
bazylik¹ œw. Piotra. O godz.
10.00 rozpoczê³a siê Msza
œw. Do ustawionego przed

Bazylik¹ o³tarza podszed³ papie¿
Franciszek. W uniesieniu s³uchamy
Ojca Œwiêtego jak mówi³: „Po licz-
nych proœbach o pomoc Bo¿¹ i po

ks. Infu³at

relikwie tego wyj¹tkowego, œrednio-
wiecznego Reformatora. Wype³nia
mnie w tym miejscu wyj¹tkowo
olœniewaj¹ce œwiat³o. Koœció³ przez
ca³e wieki potrzebowa³ odnowienia.
Choæ wrogowie wielokrotnie s¹dzi-
li, ¿e Koœció³ jest ju¿ trupem – to jed-
nak nieoczekiwanie powraca³ do
¿ycia. Bóg przez ludzi œwiêtych nie-
ustannie odnawia i o¿ywia Koœció³.
On wci¹¿ zmartwychwstaje. Jak¿e
w tym miejscu nie wierzyæ w moc
Ducha Œw. On nieustannie dzia³a

(ci¹g dalszy ze str. 5) w Koœciele. Przep³ywaj¹ lata i wieki
mijaj¹, a umieraj¹cy Koœció³ wci¹¿
¿yje. W œredniowieczu przez swoj¹
niezwyk³¹ wiernoœæ Ewangelii zre-
formowa³ go œw. Franciszek,  na prze-
³omie drugiego i trzeciego tysi¹cle-
cia œw. Jan Pawe³ II. I jak tu nie byæ
dumnym z tej niepowtarzalnej blisko-
œci Asy¿u z Wadowicami, Francisz-
ka z Janem Paw³em II.

Wci¹¿ siê za nami módlcie:
œw. Antoni Padewski, œw. Fran-
ciszku z Asy¿u i œw. Janie Pawle
z Wadowic!

Eryk R¹pel, syn Rolanda i Dominiki

Zuzanna Baron, córka Marka i Katarzyny
Julian £ysak, syn Artura i Marzeny

Micha³ Gliwa, syn Jana i Bo¿eny
Jan Dybczak, syn Daniela i Katarzyny

Z radoœci¹ informujemy,

¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest Œw.

Pogrzeb

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Œp. Jerzy Rajda, ur. 1939r., zam. ul. Barska

Œp. Leonard Radwan, ur. 1915r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Pawe³ Warcha³, ur. 1965r., zam. Os. XX-lecia

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj im wieczne  spoczywanie!
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Poniedzia³ek 09 czerwca
  6.00 Œp. Zygmunt Burek

O zdrowie, b³. Bo¿e dla rodzin Stanków,
Mê¿yków, Ptaszkowskich

  6.45 Œp. Stanis³aw Wiœniowski
  7.30 Œp. Barbara Romaniczyk
  8.00 Œp. Jan Go³ba
12.00 Œp. Jan i Józef
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Janina Guzdek

Wtorek 10 czerwca
  6.00 Œp. Marian Ornecki
  6.45 Œp. Barbara Romaniczyk
  7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

O zdrowie i opiekê dla El¿biety i jej dzieci
  8.00 Œp. Jan Sobota
12.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
18.00 Œp. Jerzy Mirowski

Œp. Bogumi³a Leœniak

Œroda 11 czerwca
  6.00 O skuteczne wyleczenie z raka dla

brata Bogdana
 6.45 O b³. Bo¿e dla rodziny córki Anny, pracê,

zdrowie, szczególnie dla Mateusza
  6.45 Œp. Boles³aw Bando³a - 33 r.œm., ¿ona Maria
  7.30 Œp. Antonina Biegun
  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 O wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II

w uzdrowieniu dla Paw³a, Klaudii i Jerzego
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e dla Stefana, Rafa³a i Ewy
Przeb³aganie Majestatu Bo¿ego za pope³-
nione grzechy
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Józef P³ywacz

Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Leonard Radwan
Œp. Janina Sikora
Œp. Maria Podgórny
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 12 czerwca
  6.00 Œp. Leonard Radwan
  6.45 Œp. Tadeusz Kurek
  7.30 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
  8.00 Œp. Barbara Romaniczyk
12.00 Œp. Jan Sobota
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Ryszard Rospond

Pi¹tek 13 maja
  6.00 Œp. Stanis³aw Bogusz
  6.45 Œp. Magdalena i Antoni Wac³awscy

i ich synowie
  7.30 Œp. Jan Sobota

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 Dziêkczynna w 15 r. œlubu Marii i Andrzeja

z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
W int. Karola i Piotra P³oszczyców
z okazji urodzin

Sobota 14 czerwca
  6.00 Œp. Zofia Pacut
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Barbara Romaniczyk
  8.00 Œp. Jan Sobota
12.00 Œp. Zygmunt Burek
18.00 Œp. Andrzej Czarny - 7 r.œm.

Œp. Maria Bogusz - 1 r.œm.

Niedziela 15 czerwca
  6.00 Œp. Barbara Romaniczyk
  7.30 O zdrowie i opiekê dla Józefy

i Boles³awa Habrzyk
Œp. Helena, Jan, Boles³aw z rodzin¹

 9.00 Œp. Marek W¹dolny - 10 r.œm.
 9.00 Roków: W 20 r. œlubu Ewy i Zdzis³awa
10.30 Œp. Eugeniusz Zaj¹c - r.œm.
12.00 Œp. Maria Danuta Kruk - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

MODLITWA DO ŒW. JANA PAW£A II
Œwiêty Janie Pawle II

Jako nastêpca œw. Piotra uczy³eœ, ¿e „nie jest ³atwo mi³owaæ mi³oœci¹ g³ê-
bok¹, która polega na autentycznym sk³adaniu daru z siebie. Tej mi³oœci mo¿na
nauczyæ siê jedynie wnikaj¹c w tajemnicê mi³oœci Boga. Wpatruj¹c siê w Nie-
go, jednocz¹c siê z Jego ojcowskim Sercem, stajemy siê zdolni patrzeæ na sio-
stry i braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresownoœci i solidarnoœci, hoj-
noœci i przebaczenia. Tym wszystkim jest w³aœnie mi³osierdzie”.

Prosimy Ciê, byœ nam wyprosi³ u Boga bogatego w mi³oœæ i mi³osierdzie
³askê powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bo¿ego przez szczere nawróce-
nie, wiernoœæ Dobrej Nowinie o zbawieniu, Koœcio³owi oraz Krzy¿owi Chry-
stusowemu. ProwadŸ nas drogami Dekalogu, Ewangelii i wieczernikowego
przykazania mi³oœci. Ucz nas trudnej, ukrzy¿owanej, ale piêknej mi³oœci, ¿e
bardziej warto „byæ” ni¿ „mieæ”. 

Dzieciom wskazuj drogê do pe³nego rozwoju i œwiêtoœci. Uproœ u Boga, by
dzieci poczête by³y kochane przez rodziców i mog³y siê szczêœliwie narodziæ.
M³odym przypominaj, ¿e choæby inni od nich nie wymagali, oni musz¹ od sie-
bie wymagaæ, gdy¿ s¹ przysz³oœci¹ rodziny, narodu i Koœcio³a.

Uproœ ma³¿onkom wiernoœæ sakramentalnej przysiêdze ma³¿eñskiej oraz wy-
trwanie w mi³oœci do koñca. Charyzmat bycia œwiêtym ojcem i œwiêt¹ matk¹.

Prezbiterom, s³ugom S³owa Bo¿ego i Œwiêtych Sakramentów – wyb³agaj
cnotê wiernoœci powo³aniu, ducha prawdziwej pobo¿noœci, pokory, ascezy, pra-
cowitoœci, ofiarnoœci, mi³owania Boga i Koœcio³a oraz powierzonych wiernych
– nie tylko s³owem, ale czynami bogatymi w mi³oœæ i poœwiêcenie bez reszty.
Chorym wyb³agaj zdrowie i moc do dŸwigania krzy¿a.

Niech przez Twoje wstawiennictwo Duch Œwiêty nieustannie przychodzi
i odnawia oblicze ziemi, tak¿e polskiej ziemi, byœmy nie lêkali siê wprowadziæ
Chrystusa w nasze osobiste ¿ycie, do naszych rodzin i miejsc pracy.

Naucz nas adorowaæ Chrystusa Obecnego w Eucharystii, który przemienia
serce cz³owieka. ProwadŸ nas drogami ewangelicznej prawdy i mi³oœci do pe³-
nego zjednoczenia z Bogiem.

Który ¿yje i króluje na wieki wieków.  Amen.  Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie

Biskup Jan Szkodoñ, wik. gen.
Ks. Pralat Kazimierz Moska³a, wicekanclerz Kurii

Ks. dr Stanis³aw Szczepaniec, cenzor
Autor tekstu: ks. Jan Piwowarczyk
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Jak naœladowaæ?
W drodze na kanonizacjê Jana

Paw³a II prawie wszystkie polskie
pielgrzymki autokarowe zatrzymy-
wa³y siê w Padwie u œw. Antonie-
go i w Asy¿u przy grobie œw. Fran-
ciszka. Obydwaj ¿yli przesz³o 800
lat temu, a wci¹¿ s¹ aktualni. Ich pa-
miêæ ¿yje. Nieustannie wzywamy
ich pomocy.

Prawie w ka¿dym koœciele jest fi-
gurka œw. Antoniego – niezwyk³e-
go ja³mu¿nika. Przy nim jest umiesz-
czona puszka, do której modl¹cy siê

Uroczystoœæ Zeslania Ducha Œwiêtego - 08.06.2014

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy na str. 7)

ludzie sk³adaj¹ ofiary na biednych.
Sami ubodzy, bo zagubili albo sie-
bie, czy kogoœ bliskiego, lub jak¹œ
rzecz – prosz¹ œw. Antoniego o od-
nalezienie. Ten Œwiêty wci¹¿ ma co
robiæ. Nieustannie gubi¹ siê ludzie
i ich dobra. Bardzo wielu ludzi do-
œwiadcza ogromnej pomocy Œwiête-
go w odnalezieniu.

Pielgrzymi z Wadowic, pod¹¿aj¹-
cy na niezwyk³¹ uroczystoœæ do Wa-
tykanu – jad¹ przez ca³¹ noc. Prze-
mierzyliœmy Czechy i Austriê. Wje-

chaliœmy w obszar pó³nocnych
W³och. Jednak na wyznaczon¹ godzi-
nê do Padwy nie
zd¹¿ymy. Straciliœmy
dwie godziny. Po
nieprzespanej nocy
czujemy siê mocno
zmêczeni. Znu¿enie
daje siê nam we zna-
ki. Najchêtniej usie-
dlibyœmy w jakimœ k¹ciku bazyliki
i trochê siê zdrzemnêli. Nasza nie-
z³omna Pani Beata Paj¹k wyszuka³a
dla nas miejsce celebry mszy œw. Roz-
pierzchniêtych po bazylice pielgrzy-
mów wadowickich zgromadzi³a
w jedno. Wraz z kap³anami i pielgrzy-
mami z Krakowa, a tak¿e z Lublina
rozpoczynamy mszê œw.  Z Lublina
jest grupa m³odych neokatechume-
nów. Widaæ, ¿e s¹ entuzjastami tej
drogi. ̄ ywio³owo podczas mszy œw.
prowadz¹ œpiew. Po niej entuzjastycz-
nie œpiewaj¹ znan¹ piosenkê: „To s¹
moje Wadowice”. Nasza grupa moc-
no stanê³a na nogi. Dziêkowaliœmy
œw. Antoniemu, ¿e nas odnalaz³, albo
raczej ¿e my dziêki niemu odnaleŸli-
œmy siê. Poczuliœmy dumê, ¿e jedzie-
my do Watykanu jako reprezentanci
rodzinnego miasta Jana Paw³a II. To
by³ cud poderwania ze zmêczenia.
W tym miejscu uœwiadamiamy sobie,
jak kanonizacja Jana Paw³a II, nie tyl-
ko nas ale wielu rodaków ¿yj¹cych
w Polsce i za granic¹, a tak¿e katoli-
ków innych pañstw pobudzi³a do

g³êbszej refleksji nad ¿yciem chrze-
œcijañskim. Sta³a siê bodŸcem do

o¿ywienia wiary.
Do systematyczne-
go realizowania
praktyk religi j-
nych. Jak ¿yj¹cy
przed wiekami œw.
Antoni wci¹¿ po-
maga ludziom

w odnajdywaniu – tak równie¿ i ten
nowokanonizowany Œwiêty z Wa-
dowic dopomaga ludziom ¿yj¹cym
ma prze³omie drugiego i trzeciego
tysi¹clecia odnajdywaæ siê przy
Chrystusie.

W drodze powrotnej – po rzym-
skich uroczystoœciach – nawiedzamy
Asy¿, miasto œw. Franciszka. Ta œre-
dniowieczna miejscowoœæ wci¹¿ fa-
scynuje pielgrzymów. Tym razem,
dziêki temu, ¿e Asy¿ jest specjalnie
zaprzyjaŸniony z Wadowicami –
zbratane miasta – mamy tutaj specjal-
ne wzglêdy. Prowadzi nas Burmistrz
– Pani Ewa Filipiak, a wita Burmistrz
Asy¿u wraz z Radnymi oraz
OO. Franciszkanami – opiekunami
tego œwiêtego miejsca. Nawiedzamy
trzy kondygnacyjn¹ bazylikê. Na
dole kaplica grobu œw. Franciszka.
Mnóstwo pal¹cych siê œwiec uprzy-
tamnia jak to miejsce jest drogie ka¿-
demu tutaj przybywaj¹cemu. Przesu-
waj¹ siê rêce oraz oparte czo³a o mo-
numentalny grobowiec, który kryje

1. Dziœ uroczystoœæ Zes³ania Du-
cha Œwiêtego, nazywana w Polsce
Zielonymi Œwi¹tkami. O godz.
18.00 nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a.

2.  Jutro obchodzimy œwiêto
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki
Koœcio³a.

3. W przysz³¹ niedzielê obchodzi-
my uroczystoœæ Trójcy Przenaj-
œwiêtszej. W naszej archidiecezji
koñczy siê okres spowiedzi i komu-
nii œw. wielkanocnej.

4. Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
w tym roku przypada 19 czerwca.
O godz. 8.30 Msza œw. w koœciele
œw. Piotra, a po niej procesja do czte-
rech o³tarzy, któr¹ zakoñczymy przy

naszej Bazylice. Po procesji Msza œw.
/ok. godz. 11.00/. Nie bêdzie Mszy
œw. o godz. 12.00.

5. Zapraszamy na pielgrzymki:
a/ do Budapesztu 14 i 15 czerwca,

sobota i niedziela. Koszt 325 z³
b/ do Piekar Œl¹skich, Leœniowa

i Gidel w sobotê 21 czerwca. Wy-
jazd godz. 7.00. Koszt 40z³.

6. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie b³. Bogumi³a, bi-
skupa, w œrodê – wspomnienie œw.
Barnaby, aposto³a, w pi¹tek – wspo-
mnienie œw. Antoniego z Padwy, pre-
zbitera i doktora Koœcio³a, w sobotê
– wspomnienie b³. Micha³a Kozala,
biskupa i mêczennika.


