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Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy

Radosne czwartki 2014
03.07.2014 œladami Karola Wojty³y po Wadowicach
10.07.2014 wycieczka na Leskowiec
17.07.2014 Kraków – Dêbniki, Zakrzówek
24.07.2014 Wieliczka – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli

Niegowiæ – pierwsza parafia Karola Wojty³y
31.07.2014 Kraków – Muzeum Archidiecezjalne przy ul. Kanoniczej

Centrum Jana Paw³a II w £agiewnikach
07.08.2014 Zakopane
14.08.2014 Kraków – Katedra Wawelska, Zamek Wawelski
21.08.2014 Zakopane – Rusinowa Polana
28.08.2014 Kraków

Radosne czwartki – wakacje 2014
Tradycj¹ naszej parafii sta³y siê podczas wakacji tzw. radosne czwartki. Prowa-

dzi je Pani dyr. Maria Zadora wraz z grup¹ nauczycieli i wychowawców. Najczê-
œciej do³¹cza siê i kap³an. Przez poprzednie lata czwartki cieszy³y siê du¿ym powo-
dzeniem. S¹ wspó³finansowane przez Urz¹d Miasta i dlatego obejmuj¹ dzieci
z gminy Wadowice. Bêd¹c na pogrzebie w £opusznej œp. ks. Paw³a Potocznego
by³em bardzo zadowolony, ¿e zmar³y wadowicki kap³an tak¿e tam stara³ siê wpro-
wadzaæ zas³yszany w rodzinnej parafii obyczaj. Podajemy plan zagospodarowania
wakacyjnych czwartków. Wykaz str. 8 Ks. Infu³at
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO
LISTU ŒWIÊGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
WYJŒCIA: Wj 34, 4b-6.8-9

2 Kor 13, 11-13
Bóg objawia siê Moj¿eszowi

Pozdrowienie w imiê Trójcy Œwiêtej

C h w a l e b n y  j e s t e œ ,  w i e k u i s t y  B o ¿ e .

1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ
Trójcy Przenajœwiêtszej. W naszej
archidiecezji koñczy siê okres Spo-
wiedzi i Komunii Œw. Wielkanocnej.

2. Jutro 15. rocznica Koronacji
Obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy, której dokona³ Ojciec Œwiê-
ty Jan Pawe³ II podczas trzeciej piel-
grzymki do Wadowic.

3. W czwartek uroczystoœæ Naj-
œwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chry-
stusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em.
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. Prosimy naszych
parafian, aby swoj¹ obecnoœci¹ i po-
bo¿nym zachowaniem dali publicz-

Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy - 15.06.2014

ne œwiadectwo ¿ywej wiary w Jezu-
sa obecnego w Najœwiêtszym Sakra-
mencie. W Bo¿e Cia³o w naszej ba-
zylice msze œw. o godz. 6.00, 7.30,
ok. 11.00, 13.30 i 19.00.

4. We wtorek o godz. 17.00 spo-
tkanie Rycerstwa Niepokalanej;
w czwartek o godz. 16.30 Akcji Ka-
tolickiej, w sobotê o godz. 10.00 Gru-
py œw. o. Pio.

5. W pi¹tek 20 czerwca przypada
rocznica chrztu Œwiêtego Jana Paw-
³a II. Zachêcamy do indywidualnej
modlitwy przy chrzcielnicy.

6. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Piekar Œl¹skich, Leœniowa i Gidel
w sobotê 21 czerwca. Wyjazd godz.
7.00. Koszt 40z³.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

im duchowym córkom pisma, które
wyra¿aj¹ jej pragnienia, aby trwa³y
w dziêkczynieniu za dar wybrania
„na oblubienicê Syna Bo¿ego” oraz
wzajemnie zjednoczone
„mia³y serca rozpalone
mi³oœci¹ do Boga i ka¿-
dego cz³owieka”.

Na ziemie polskie Ur-
szulanki przyby³y
w 1857 roku. Misj¹ Za-
konu jest ewangelizacja przez wy-
chowanie i nauczanie przede wszyst-
kim dzieci i m³odzie¿y.

W 1875 roku Urszulanki musia³y
siê przenieœæ z Poznania do Krako-
wa. 1 wrzeœnia tego¿ roku otworzy-
³y przy ul. Starowiœlnej szko³ê pen-
sjonatow¹, przekszta³con¹ w 1910
roku w nowoczesne gimnazjum.
W 1905 roku otworzy³y pierwsz¹
w Krakowie bursê dla studentek uni-
wersytetu. W okresie miêdzywojen-
nym Siostry prowadzi³y szko³ê pod-
stawow¹, gimnazjum i liceum. W cza-
sie okupacji, chocia¿ Niemcy naka-
zali zlikwidowaæ szko³y œrednie, Sio-
stry prowadzi³y nadal szko³ê podsta-
wow¹ i zdo³a³y otworzyæ przedszko-
le. Po wojnie natychmiast przyst¹pi-
³y do pracy szkolnej. Ale ju¿ od 1948
roku rozpocz¹³ siê proces likwidacji
prowadzonych dzie³. W 1953 roku
odby³a siê ostatnia matura. W 1961
roku upañstwowiono przedszkole,
zarekwirowano te¿ wiêksz¹ czêœæ

gmachów szkolnych, przeznaczaj¹c
je na pañstwow¹ bursê akademick¹
oraz oddaj¹c Wy¿szej Szkole Teatral-
nej i Muzycznej. Zmiany polityczne
w Polsce pozwoli³y wróciæ do zlikwi-

dowanych przez komuni-
stów dzie³: na odzyska-
nym terenie otworzy³y
Siostry w 1991 roku
przedszkole, a w 1994
szko³ê podstawow¹, li-
cz¹c¹ dzisiaj ponad 280

dzieci. Po wyprowadzeniu z Akade-
mii Muzycznej wróci³y do klasztoru
studentki.

W klasztorze znajduj¹ siê dwie od-
rêbne wspólnoty: Dom Studiów,
w którym przebywaj¹ siostry junio-
rystki w okresie formacji przed z³o-
¿eniem œlubów wieczystych. Czêœæ
domu przeznaczona jest dla starszych
i chorych sióstr z prowincji polskiej.

Siostry Urszulanki wype³niaj¹ mi-
sjê jak¹ powierzy³a im ich Za³o¿ycie-
la œw. Aniela, wychowuj¹c dzieci
i m³odzie¿ w duchu S³u¿by Bogu,
Koœcio³owi, OjczyŸnie.

W Sanktuarium w £agiewnikach
w kaplicy Wieczystej Adoracji, indy-
widualna adoracja. W kaplicy klasz-
tornej odmawiamy koronkê do Bo-
¿ego Mi³osierdzia, a potem bierzemy
udzia³ we mszy œw.  Nasz¹ piel-
grzymkê koñczymy Majówk¹ w au-
tokarze, œpiewamy Litaniê Lore-
tañsk¹ i piêkne pieœni Maryjne.

Maria Zadora

Pogrzeb
Œp. Stanis³aw Banaszak, ur. 1956r., zam. Sosnowiec

Œp. W³odzimierz Romaniczyk, ur. 1959r., zam. XX-lecia

Œp. Janusz Zatoñ, ur. 1946r., zam. ul. £azówka

 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry Jezu,

a nasz Panie,

daj im wieczne

spoczywanie!
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Poniedzia³ek 16 czerwca
  6.00 Œp. Barbara Romaniczyk

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Jerzy Rajda
  8.00 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
12.00 Œp. Antonina Biegun
18.00 Œp. Joanna Szczurek

Œp. Jan Go³ba

Wtorek 17 czerwca
Wspomnienie œw. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
  6.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  6.45 Œp. Barbara Romaniczyk
  7.30 Œp. Maria Podgórny

Œp. Stanis³aw Banaszak
  8.00 Œp. Jan Sobota
12.00 Œp. Adolf Walczak, Zofia i WilhelmWagowie
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Jan Matusik - 12 r.œm.

Œroda 18 czerwca
  6.00 Œp. Marian Ornecki

Œp. Stanis³aw Banaszewski
  6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Stanis³aw Bogusz
  8.00 Œp. Tadeusz Kurek
12.00 Œp. Barbara Romaniczyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O udan¹ operacjê i powrót do zdrowia dla
Doroty
B³agalna - o ³askê wiary i nawrócenia dla
Paw³a i potrzebne ³aski w rodzinie
Za zmar³ych:
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Józef Warmuz
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Józef Baklarz
Œp. Augustyn Kaliñski - 2 r.œm.
Œp. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Jan Sobota
Œp. W³odzimierz Romaniczyk
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Andrzej Zem³a
Œp. Micha³ Czaicki
Œp. Henryk Œwiêtek

Œp. Leonard Radwan
Œp. Krystyna Harnaœ
Œp. Maria Podgórny
Œp. Marian Matysa - 4 r.œm.
Œp. Jerzy Rajda
Œp. Stanis³aw Banaszak
Œp. Pawe³ Warcha³

Czwartek 19 czerwca Bo¿e Cia³o
  6.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Danuta Bukowska
  7.30 Roków: p. W³adys³aw i W³adys³awa Czermak
 8.30 Koœció³ œw. Piotra, Msza œw., procesja
ok. 11.00 Œp. Jan Sobota
13.30 Œp. Stanis³aw P³onka i rodzice Józef i Józefa
19.00 Œp. Stanis³aw Rodziñski - 15 r.œm.

Pi¹tek 20 czerwca
  6.00 Œp. Zygmunt Burek
  6.45 Œp. Marian Ornecki
  7.30 Œp. Barbara Romaniczyk

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
  8.00 Œp. Jan Wac³awski
12.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski
18.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b

Œp. Jan Sobota

Sobota 21 czerwca
Wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika
  6.00 Œp. Jan Sobota
  6.45 Œp. Kazimiera Laskowska m¹¿ Jacenty
  7.30 Œp. Marian Paluchowski
  8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Zygmunt Burek
18.00 Œp. Jan, Janina Antonina Dêbscy

Œp. W³adys³aw Zadora - 8 r.œm.

Niedziela 22 czerwca
  6.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
  7.30 Œp. Anna i Tadeusz Szczur w r. œm.
 9.00 Œp. Józef Oboza - 5 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Marek El¿bieciak
10.30 Œp. Jan Ciep³y i zmarli rodzice
12.00 Œp. Tomasz Lisko - 23 r.œm.
13.30 Œp. Roman Komendera - 13 r.œm., Jan

i Paulina Komendera
19.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz - 1 r.œm.

Mi³oœæ silniejsza ni¿ œmieræ
Obecny rok 2014 posiada w Wa-

dowicach specjaln¹ rangê. Sk³adaj¹
siê na ni¹ kanonizacja naszego Naj-
wiêkszego Rodaka, konsekracja
ks. bp Romana Pindla oraz nag³a
œmieræ 54-letniego kap³ana
wadowickiego, ks. kanoni-
ka Paw³a Potocznego.

Jak zapamiêtamy ks. Paw-
³a, który w maju tego roku
prze¿ywa³ 28. rocznicê
œwiêceñ? Chcê podkreœliæ
tylko trzy jego cechy.

Ile razy przybywaliœmy
do £opusznej, by³ do naszej
dyspozycji.  Z wielkim
znawstwem wtajemnicza³ nas w oso-
bê i czyn ks. prof. Józefa Tischnera.
Cieszy³ siê, ¿e duszpasterzuje w ta-
kiej parafii, która sta³a siê ¿yzn¹ gleb¹
dla wybitnych górali. Radowa³ siê
drewnianym, historycznym koœcio-
³em. Mówi³ o nim – moja kochana
per³a. Mia³ wielki szacunek do para-
fian. W czasie spotkañ zawsze my-
œla³em o tym kap³anie, ¿e jest to
prawdziwy pasterz, który zna owce
i one go znaj¹. Na ró¿ny sposób sta-
ra³ siê poznawaæ potrzeby duchowe
i materialne swej trzódki. Pragn¹³ tak
ewangelizowaæ, by Chrystus by³
³atwo przyswajalny. By³ czytelnym
znakiem prowadz¹cym do Chrystu-
sa i ks. Tischnera.

Druga jego piêkna cecha: wci¹¿ siê
uczy³. Nieustannie pog³êbia³ wiedzê

tak teologiczn¹, jak równie¿ pasjami
czyta³ ksi¹zki i gazety traktuj¹ce
o wspó³czesnym œwiecie. Uwa¿a³, ¿e
nigdy nie ma tak du¿ej wiedzy
o Bogu i cz³owieku, by jej jeszcze nie

poszerzaæ. Odkrywa³ œlady
Boga w Biblii, jak równie¿
w przyrodzie, w cz³owieku
i samym sobie. Bardzo
du¿o chodzi³ i jeŸdzi³. Ro-
wer by³ jego nieod³¹cznym
towarzyszem.

Trzecim upodobaniem
zmar³ego kap³ana by³a ro-
dzina. Ona by³a prioryte-
tem jego duszpasterstwa.

By³ przekonany, ¿e rodzina jest fun-
damentem narodu i Koœcio³a. Ka-
p³añsk¹ s³u¿bê rodzinie ks. Pawe³
pojmowa³ wielowymiarowo. Trzeba
jej s³u¿yæ na ró¿nych poziomach – tak
od strony religijnej, kulturowej jak
i ekonomicznej. Z rodzin¹ trzeba byæ
i w koœciele i na festynie. Na modli-
twie i zabawie. W jej radoœciach
i smutkach. W mozolnej pracy i gó-
ralskim folklorze. Widzia³ w rodzi-
nach w £opusznej wielkie, ró¿norod-
ne bogactwo, ale i niezwyk³¹ z³o¿o-
noœæ skalnej gazdówki.

Rodziny uczy³ siê ks. Pawe³ z w³a-
snego domu. Jestem po œmierci ks.
Paw³a w jego rodzinnym mieszka-
niu. Widzê na stole piêkny, choæ lek-
ko przywiêd³y bukiet ró¿. Jego mama

(ci¹g dalszy na str. 4)
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– widz¹c mój utkwiony wzrok
w królewskich kwiatach – mówi:
„To Pawe³ek podarowa³ mi na Dzieñ
Matki. Co tydzieñ przyje¿d¿a³ do
nas. By³o nasz¹ du¿¹ radoœci¹ i sa-
tysfakcj¹, ¿e wraz z mê¿em mogli-
œmy przygotowany obiad spo¿yæ
z naszym synem. Wci¹¿ by³ z nami.
Mieliœmy œwiadomoœæ, i¿ byliœmy
dla niego wsparciem. On by³ dla nas
oparciem. Bêdzie nam go bardzo
brakowa³o”. Przy tych s³owach z jej
oczu p³yn¹ gorzkie ³zy.

Jestem przekonany, ¿e nie tylko
rodzinie bêdzie go brakowa³o. Roz-
mawiaj¹c na pogrzebie z mieszkañ-
cami £opusznej s³ysza³em ich piêk-

ne œwiadectwa: „Nasz ks. Proboszcz
przez siedem lat bardzo nas rozmo-
dli³. Dba³ o biednych parafian. Ser-
decznie zaj¹³ siê dzieæmi i m³odzie¿¹.
Podczas wakacji, co tydzieñ robi³ im
wycieczki. Poprzez pielgrzymki po
Polsce i œwiecie – otwiera³ przed nami
piêkno i bogactwo ró¿norakich sank-
tuariów. Byliœmy z nim zwi¹zani. Ta
œmieræ bardzo nas dotknê³a. Odczu-
wamy wielki, wewnêtrzny smutek.
W tej boleœci ucieszy³o nas, ¿e zmar-
³y ks. Proboszcz bêdzie le¿a³ na na-
szym cmentarzu. Nasza obecnoœæ bê-
dzie mu towarzyszy³a po œmierci.”

S³ucha³em tych zwierzeñ i Bogu
dziêkujê, i¿ rodzina wadowicka wy-
da³a tak wspania³ego kap³ana.

ks. Infu³at

Moja pielgrzymka do Wiednia

W dniu 24 maja 2014 roku o godz.
5.00 wyruszyliœmy autokarem, pod
opiek¹ przewodnika i ks. Infu³ata Ja-
kuba Gila, aby pielgrzymowaæ do
stolicy Austrii. Nasz¹ drogê rozpo-
czêliœmy od modlitwy o bezpieczn¹
i szczêœliw¹ podró¿ oraz zapozna-
nia siê z programem. Towarzyszy³a
nam piêkna pogoda, a ka¿dy z nas
z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³ spotka-
nia i poznania nowych miejsc histo-
rycznych, kulturowych oraz ¿ycia
mieszkañców innego kraju. W cza-
sie podró¿y modliliœmy siê, ale naj-
wiêksz¹ radoœci¹ by³ œpiew do Mat-

ki Bo¿ej, zw³aszcza, ¿e mamy mie-
si¹c maj, który jest szczególnie po-
œwiêcony jej czci.

Po dotarciu do Wiednia na pocz¹t-
ku zwiedziliœmy Schónbrum, jest to
letnia rezydencja rodu Habsburgów.
Komnaty s¹ zachwycaj¹ce, lecz naj-
wiêksze wra¿enie wywar³o otocze-
nie posiad³oœci, czyli piêkne ogro-
dy, zw³aszcza ró¿ane. Mieliœmy
ogromne szczêœcie, gdy¿ ró¿e by³y
w pe³nym rozkwicie. Historia rodu
Habsburgów by³a bardzo ciekawa,
mia³a ogromny wp³yw na losy nie
tylko Austrii, ale tak¿e ca³ej Euro-

py. Mieszkañcy rezydencji byli bar-
dzo bogaci i posiadali ogromn¹ w³a-
dzê, jednak mimo to nie byli ca³kiem
wolnymi ludŸmi, zmagali siê z trud-
noœciami i doœwiadczeniami jak
wszyscy inni. W tym dniu odwiedzi-
liœmy równie¿ najwa¿-
niejsze w Wiedniu miej-
sce dla Polaków - Kah-
lenberg. Jest to miejsce
odsieczy Turków, gdzie
Jan III Sobieski wraz
z ¿o³nierzami obroni³
Europê od zalewu isla-
mu. W miejscu tym znajduje siê uro-
czy Koœció³, w którym nasz ks. In-
fu³at odprawi³ dla nas Mszê Œw. Pod-
czas Mszy dziêkowaliœmy Bogu za
tych bohaterskich ludzi, którzy prze-
lali swoj¹ krew i oddali ¿ycie za wia-
rê. Modliliœmy siê równie¿ w naszych
osobistych intencjach. Nie mo¿na
nie wspomnieæ równie¿ o za³amaniu
pogody w tym dniu, by³a burza z obe-
rwaniem chmury, spad³ grad, a w
niektórych miejscach miasto zosta³o
zalane. My w tym czasie przebywa-

liœmy w Koœciele i w ten sposób
uchroniliœmy siê przed burz¹ i desz-
czem. To by³ pierwszy, wspania³y
dzieñ naszego pielgrzymowania.

Drugi dzieñ, niedzielê, rozpoczêli-
œmy od Mszy Œw., a nastêpnie wy-

ruszyliœmy do zwie-
dzania miasta, zabyt-
ków, skarbca oraz ka-
tedry Œw. Szczepana.
Koœció³ ten jest bardzo
piêkny i zabytkowy,
byliœmy œwiadkami
chrztu œw. Rodzice

dziecka oraz goœcie ubrani byli
w stroje narodowe, bardzo poruszy-
³o nas to jak Austriacy dbaj¹ o swoj¹
tradycjê. Wiedeñ to piêkne miasto,
siedziba kultury, sztuki, muzyki, ale
tak¿e miasto du¿e i nowoczesne.

W drodze powrotnej podziêkowa-
liœmy Bogu za opiekê i b³ogos³a-
wieñstwo i z radoœci¹ wracaliœmy do
naszej ma³ej miejscowoœci, wdziêcz-
ni Panu za mo¿liwoœæ bycia razem,
modlitwy i poznania tak piêknego
miasta.       Anna Góralczyk

Pielgrzymka do Sióstr Urszulanek  Unii Rzymskiej i £agiewnik

23 kwietnia 2014 roku pojechali-
œmy na kolejn¹ pielgrzymkê do
£agiewnik, ale najpierw nawiedzili-
œmy klasztor Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Krakowie przy ul. Sta-

rowiœlnej 9.

Urszulanki Unii Rzymskiej s¹ miê-
dzynarodowym instytutem zakon-
nym, któremu pocz¹tek da³a œw.
Aniela Merici, zak³adaj¹c w 1535
roku w Brescii Towarzystwo œw.
Urszuli. Za³o¿ycielka zostawi³a swo-

(ci¹g dalszy ze str. 3)


