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3. Niedziela Wielkanocna

(ci¹g dalszy na str. 3)

Z ³aski Bo¿ej jestem tym, czym jestem

(ci¹g dalszy ze str. 4)

¯yjemy w promieniach mi³osiernej
mi³oœci Boga bogatego w mi³osierdzie.
„Z ³aski Bo¿ej jestem tym, czym je-
stem” – uczy³ œw. Pawe³. Ka¿dy
z osobna mo¿e tê ¿yciow¹ prawdê po-
twierdziæ. Równie¿ i ja – przypomina-
j¹c sobie historiê mego ¿ycia, a tak¿e

dzisiejsze dni – wci¹¿ doœwiadczam
aktualnoœci s³ów œw. Paw³a: „Z ³aski
Bo¿ej jestem tym, czym jestem.” Moje
miejsce w okreœlonej rodzinie, nauka,
powo³anie kap³añskie, ró¿ne parafie,
wykonywane zadania, otrzymywane
godnoœci, zdrowie, si³y – to wszystko

ski na Babi¹ Górê nosi nazwê Jana
Paw³a II. 31 paŸdziernika 2011 roku
kard. Stanis³aw Dziwisz poœwiêci³
wspania³y pomnik Jana Paw³a II
umieszczony przed ich piêknym ko-
œcio³em. Kilka razy ró¿ne grupy z na-
szego miasta by³y serdecznie podej-
mowane przez mieszkañców tej wio-
ski. Oni równie¿ przybywali do Wa-
dowic. Mia³am szczêœcie ich oprowa-
dzaæ. W 10. rocznicê œmierci Jana
Paw³a II, we wtorek 7 kwietnia, przy-
by³a do naszego miasta 75-osobowa
grupa, ca³e rodziny, z ma³ymi dzieæ-

mi. Byli bardzo szczêœliwi, ¿e mogli
uczestniczyæ we mszy œw. w Bazylice
odprawianej przez ich kap³ana. Po
mszy œw. przekaza³am im piêkny me-
dal z okazji kanonizacji Jana Paw³a II.
Zwiedzili Muzeum – Dom Rodzinny
Jana Paw³a II. Byli wzruszeni. Ka¿dy
z nich skosztowa³ równie¿ wadowick¹
kremówkê i otrzyma³ ró¿ne upominki.
Kiedy ¿egnali siê mówili, ¿e spe³ni³o
siê ich marzenie, gdy¿ w 10. rocznicê
œmierci œw. Jana Paw³a II mogli byæ
w miejscu, gdzie wszystko siê zaczê³o.

Maria Zadora
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3. Niedziela Wielkanocna - 19 kwietnia 2015

S³owo na niedzielê

W z n i e œ    p o n a d    n a m i    œ w i a t ³ o œ æ    Tw o j ¹ ,    P a n i e .

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 3, 13-15. 17-19 1 J 2, 1-5a

EWANGELIA:  £k 24, 35-48  Musia³y siê wype³niæ zapowiedzi Pisma

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

26 kwietnia bie¿¹cego roku,
w przeddzieñ rocznicy kanonizacji
œw. Jana Paw³a II, pragniemy rozpo-
cz¹æ w naszej parafii peregrynacjê
miniatur Symboli Œwiatowych Dni
M³odzie¿y - Krzy¿a Roku Œwiêtego
oraz ikony Matki Bo¿ej Salus Popu-
li Romani. S¹ to niezwyk³e znaki,
jakie Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II po-
wierzy³ m³odzie¿y gromadz¹cej siê
na wspólnych spotkaniach. Znaki te
obecnie pielgrzymuj¹ po diecezjach
naszej Ojczyzny. M³odzi gromadz¹
siê przy nich na modlitwie, aby od-
kryæ na nowo Chrystusa, który od-
kupi³ cz³owieka. Do Archidiecezji
Krakowskiej Krzy¿ i Ikona przybêd¹
w maju 2016 roku, aby podj¹æ ostat-
ni¹ drogê przygotowañ duchowych
do Œwiatowego Dnia M³odzie¿y.

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego
ks. Adam Garlacz

Plan peregrynacji (26.04. - 4.05.)
26.04. - Lucyna i Wojciech Opidowicz
27.04. - Joanna i Andrzej Kaczmarczyk
28.04. - Stanis³aw Szyd³owski
29.04. - Antonina Cieœlik

Komitet Organizacyjny ŒDM Kra-
ków 2016 zaproponowa³, aby ju¿ te-
raz podj¹æ w naszych rodzinach mo-
dlitwê za m³odzie¿ przy miniaturach
Symboli Œwiatowego Dnia M³odzie-
¿y. Zaproszenie do przyjêcia znaków
jest skierowane najpierw do rodzin,
które zadeklarowa³y chêæ przyjêcia
m³odych pielgrzymów. Jednak pra-
gniemy, aby miniatury Krzy¿a i Iko-
ny dotar³y tak¿e do wszystkich, któ-
rzy chc¹ w modlitwie prosiæ w inten-
cji m³odzie¿y oraz organizacji przy-
sz³orocznego spotkania z Papie¿em
Franciszkiem. Od paŸdziernika rodzi-
ny chêtne do przyjêcia znaków bêd¹
mog³y zg³osiæ tak¹ wolê, o czym
wczeœniej poinformujemy.

Rodziny, które bêd¹ przyjmowaæ
znaki prosimy o obecnoœæ na Mszy
œw. o godz. 18.00 w wyznaczonym
dniu. Na dzieñ nastêpny przynosimy
ponownie na wieczorn¹ Mszê œw. te
znaki i kolejna rodzina je odbiera. Do
Krzy¿a i Ikony jest do³¹czony modli-
tewnik, który pomo¿e w dobrym
prze¿yciu wieczornej modlitwy
w rodzinie.

30.04.- Sylwia Jêdrzejowska
01.05.- El¿bieta i Janusz Rajda
02.05. - Janina P³ywacz
03.05.-Barbara Œliwa
04.05. - Aneta i £ukasz Koœciuk

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Jan Baran, ur. 1958 r., zam. ul. S³owackiego

Œp. Maria Komar, ur. 1922 r. zam. ul. Lwowska

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna
VII Ogólnopolski Tydzieñ Biblijny.

2. Jutro o godz. 16.30 zebranie
Akcji Katolickiej oraz Rycerstwa
Niepokalanej.

3. Informujemy, ¿e spotkanie z Pro-
fesorem Zygmuntem Dobrowol-
skim, podczas którego mê¿czyŸni
powy¿ej 50 roku ¿ycia bêd¹ mogli
zapoznaæ siê ze schorzeniami urolo-
gicznymi wieku dojrza³ego, zapo-
wiadane na dzieñ 23 kwietnia – od-
bêdzie dzieñ wczeœniej, tj. 22 kwiet-
nia o godz. 19.00 w sali katechetycz-
nej. Wstêp wolny.

4. Zainteresowanych rodziców wa-
kacyjnymi radosnymi czwartkami
dla dzieci organizowanymi przez
parafiê przy wspó³udziale Urzêdu
Miasta Wadowice – prosimy na spo-
tkanie 23 kwietnia na godz. 18.30 do
domu parafialnego.

5. W sobotê o godz. 11.00 spotka-
nie grupy modlitwy œw. o. Pio.

6. W przysz³¹ niedzielê homilie na
Mszach œw. wyg³osi o. Benedykt Bel-
grau. W tym dniu bêdziemy wspo-

minaæ dzieñ kanonizacji naszego
Rodaka œw. Jana Paw³a II. Tak¿e
w tym dniu Œwiatowy Dzieñ Modlitw
o Powo³ania i rozpoczêcie kwartal-
nych dni modlitw w tej intencji.

7. W poniedzia³ek 27 kwietnia,
w 1. rocznicê kanonizacji Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, zapraszamy na
uroczyst¹ Mszê œw. o godz. 12.00
z udzia³em m³odzie¿y naszych szkó³.

8. Zapraszamy na 10-dniow¹ piel-

grzymkê do W³och w dniach od
6 do 15 wrzeœnia. Szczegó³y w biu-
letynie oraz w gablocie.
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Poniedzia³ek 20 kwietnia
 6.00 Œp. Kazimierz Wo³ek

Œp. Marianna Sztajerwald
  6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
 7.30 Œp. Kazimiera Ga³uszka
 8.00 Œp. Stanis³aw i Helena Madyda
12.00 Œp. Jerzy Kolasa - 3 r.œm.
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Hieronim i Irena Stê¿owscy, córka
El¿bieta

Wtorek 21 kwietnia
  6.00 Œp. Marian Peszel
  6.45 Œp. Marianna Sztajerwald
 7.30 Œp. Jan Zaj¹c - 18 r.œm

Œp. Guy Arnouil
 8.00 Œp. Jan Ga³uszka
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Tadeusz Kie³taczyñski - 10 r. œm.

Œp. Kazimierz Sadek
Œroda 22 kwietnia
 6.00 Œp. Marianna Sztajerwald
 6.45 Œp. Michalina Baran

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Wojciecha i Ewy
Drewniak, Jerzego Jedynaka
Œp. Wojciech Zofia Drewniak

 7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 8.00 Œp. Antonina Toporek
12.00 Œp. Maria P³awny
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e dla Jasia i rodziców z ok. 3 r.
urodzin
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Bo¿enki z
okazji urodzin i imienin
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Roman Rosenstrauch - 5 r.œm.
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. Marian Peszel
Œp. Krystyna Charnas - 1 r.œm.
Œp. Andrzej ¯egliñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Antonina Toporek

Œp. Irena Galas
Œp. Józef Tatar
Œp. Helena Drabczyk - 100 r. urodzin
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Czwartek 23 kwietnia
 6.00 Œp. Marian Peszel
  6.45 Œp. Józef Rembiesa
 7.30 Œp. Jerzy Jaglarz - 27 r.œm. i zmarli

z rodzin Jaglarzy i Chrobaków
 8.00 Œp. Jerzy Kasperek
12.00 Œp. Kazimierz Sadek
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Wojciech Biel, ¿ona Stefania,
syn Stanis³aw i ziêæ Zbigniew

Pi¹tek 24 kwietnia
  6.00 Œp. Tadeusz W¹sek

Œp. Aniela Tomasz Kazimierz Botko
  6.45 Œp. Jadwiga Chmura
 7.30 O zdrowie dla Zofii
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Kazimierz Sadek
18.00 Œp. Zofia Korytek

Œp. Józef P³onka
Sobota 25 kwietnia
 6.00 Œp. Andrzej Pawlik
  6.45 Œp. Miros³awa Zadora
 7.30 Œp. Józef P³ywacz - 1 r.œm., ¿ona Marianna
 8.00 W int. Magdaleny - o opiekê Matki

Bo¿ej oraz zdrowie
12.00 Œp. Krzysztof G³uszek
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Jerzy Szara
Niedziela 26 kwietnia
  6.00 Œp. Kazimierz Sadek
  7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Maria Górska z rodzin¹
 9.00 Œp. Boles³aw £aziñski - 2 r.œm.
 9.00 Roków:
10.30 Œp. Janina Kochman
12.00 Œp. Zofia WoŸniak
13.30 Dziekczynna o b³. Bo¿e dla Piotra

w 18 r. urodzin
18.00 Œp. Teresa Czuba - 3 r. œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

z ³aski Bo¿ej. Bez moich zas³ug,
a tylko dziêki ³askawoœci Pana. Te
myœli bardzo mnie wype³nia³y pod-
czas udzielania Sakramentu Bierz-
mowania naszej m³odzie¿y
w czwartek 9 kwietnia. Dziêkowa-
³em Bogu, a tak¿e ks. Dziekanowi
Stanis³awowi Jaœkowcowi, ¿e mo-
g³em spe³niaæ tê wdziêczn¹ pos³ugê
– przekazanie mocy Ducha œw. 110
m³odym wadowiczanom. W Sakra-
mencie Bierzmowania dziewczêta
i ch³opcy otrzymali przez moj¹ po-
s³ugê ³askê Ducha œw., aby sw¹ wia-
rê mê¿nie wyznawali, bronili jej
i wed³ug niej ¿yli.

Koœció³ na³o¿y³ na m³odych wa-
dowiczan piêkne, ale odpowie-
dzialne zadanie. Widzialny znak
pomazania czo³a olejem Krzy¿ma
œw.  i  wypowiedziane s³owa:
„Przyjmij znamiê daru Ducha
Œwiêtego” przysposabia m³odych
na s³u¿bê Koœcio³owi. Zastana-
wiam siê, czy zdaj¹ sobie sprawê
z tego zaszczytnego obo-
wi¹zku? Czy temu podo-
³aj¹? Czy wywi¹¿¹ siê z tego
zadania? Z pewnoœci¹ tak –
jeœli bêd¹ przyzywaæ mocy
Ducha œw. O tê moc musz¹
prosiæ oni, ale tak¿e rodzi-
ce, jak równie¿ i ja, który
by³em szafarzem tego Sakra-
mentu. To jest mój szczegól-
ny obowi¹zek modliæ siê za

tych, których obdarowa³em moc¹
Ducha œw. i przekaza³em w³aœci-
we zobowi¹zanie.

Przed kilkunastu laty ¿y³ w Warsza-
wie niezwyk³y, bardzo oryginalny
kap³an. Nazywa³ siê ks. Bronis³aw
Bozowski. Swoim postêpowaniem
i kazaniami wzbudza³ u obserwuj¹-
cych go nieustanne zdumienie. By³
przyjacielem wiêŸniów, bezdom-
nych, sióstr zakonnych, profesorów,
polityków. Cz³owiek niezwykle
skromny i bardzo m¹dry. Co dosta³ –
to szybko rozdawa³. Gdy nam g³osi³
rekolekcje w seminarium krakow-
skim – urzek³ nas swoj¹ prostot¹
i nietuzinkowym zachowaniem.
Nam, m³odym klerykom – on dojrza-
³y kap³an, poleci³, abyœmy mu mówili
po imieniu. By³em pora¿ony, gdy od-
wiedzaj¹c go w warszawskim, bar-
dzo skromnym mieszkaniu, zauwa-
¿y³em, ¿e œciany jego pokoju by³y
wytapetowane ró¿nymi zdjêciami.
Na moje pytanie: Kogo przedsta-
wiaj¹? Odpowiedzia³ – to moi syn-

Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mê-
czennika, g³ównego patrona Polski, w sobotê – œwiêto œw. Marka, ewangelisty.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Œwiadectwo
21 marca br. ks. Janusz Korbel

z grup¹ „Apostolstwa Œwieckich”
i wspólnot¹ Rycerstwa Niepokalanej
nawiedzili, z okazji 70. rocznicy
wyzwolenia, obóz koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau.

Czas Wielkiego Postu to czas za-
dumy nad mêk¹ i œmierci¹ Chrystu-
sa nastraja³ zwiedzaj¹cych do zadu-
my nad mêczeñstwem wiêŸniów
tego obozu.

Z obozu pojechaliœmy do Centrum
Œw. Maksymiliana. W Kaplicy
klasztornej uczestniczyliœmy w Eu-
charystii. Po Eucharystii zwiedzili-

œmy wystawê – „Klisze Pamiêci
i Labirynty” autorstwa wiêŸnia obo-
zowego Mariana Ko³odzieja (nr
432), który zosta³ przywieziony do
Auschwitz z pierwszym transportem
z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. S³o-
wa poety Zbigniewa Herberta –
„Ocala³eœ nie po to ¿ebyœ ¿y³. Masz
ma³o czasu, trzeba daæ œwiadectwo”
- by³y inspiracj¹ dla autora do jej
stworzenia. Poprzez swoje s³owa,
obrazy wprowadza nas w labirynty
wspomnieñ o tym co prze¿y³ i cze-
go doœwiadczy³ w piekle Auschwitz.

Maria Wolczko

Pielgrzymi z Orawskiej Polhory w Wadowicach

(ci¹g dalszy na str. 8)

kowie i moje córeczki. B³ogos³awi-
³em ich œluby. Przygotowywa³em
jako doros³ych do chrztu i komunii.
To jest moja najbli¿sza rodzina. Ja na
nich codziennie patrzê i codziennie siê
za nich modlê. Imiennie polecam ich

Bogu. Przypominam sobie tê wizytê,
gdy udziela³em Sakramentu Bierzmo-
wania dziewczêtom i ch³opcom
z Wadowic. Chcê ich imiennie co-
dziennie przedstawiaæ Bogu, ¿eby
w swoim ¿yciu przy Bogu wytrwali.

XIII  Wadowicka Pielgrzymka do Grobu Œwiêtego Jana Paw³a II – 10-dniowa

6.09.2015  niedziela godz. 16.00 Msza Œw., po niej  wyjazd z Wadowic w kie-
runku W³och, przejazd nocny. 

7.09.2015 poniedzia³ek San Marino, przejazd do Loreto, zwiedzanie Bazyliki
Loretañskiej wraz z Polskim Cmentarzem, obiadokolacja, nocleg.

8.09.2015 wtorek œniadanie, wyjazd do Manopello – wizerunek umêczonej twa-
rzy Jezusa, przejazd do San Giovanni Rotondo – miejsce ¿ycia i cudów Œw. Ojca
Pio. Przejazd do Monte San Angelo, obiadokolacja nocleg.

9.09.2015 œroda Msza Œwiêta w Grocie Sanktuarium Micha³a Archanio³a – wy-
jazd do Pompei, odkrycia archeologiczne. Nowe Pompeje – Bazylika Królowej
Ró¿añca œwiêtego – Nowenna Pompejañska, obiadokolacja, nocleg. 

10.09.2015 czwartek po œniadaniu przejazd na Capri. Zwiedzanie Neapolu, obia-
dokolacja, nocleg. 

11.09.2015 pi¹tek po œniadaniu wyjazd na Monte Cassino. Przyjazd do Castel
San Elia. Obiadokolacja , nocleg.  

12.09.2015 sobota po œniadaniu przejazd do Rzymu – Watykan, Bazylika Œw.
Piotra, Msza œw. przy o³tarzu – relikwii Œw. Jana Paw³a II, zwiedzanie starego
Rzymu. Powrót do San Elia, obiadokolacja, nocleg. 

13.09.2015 niedziela po œniadaniu wyjazd do Rzymu, zwiedzanie starego Rzy-
mu – ci¹g dalszy. Powrót do San Elia – udzia³ w uroczystoœciach odpustowych,
obiadokolacja, nocleg. 

14.09. 2015 poniedzia³ek po œniadaniu wyjazd w kierunku Polski, po drodze
zwiedzane Asy¿u.

15.09.2015 wtorek Przyjazd do Polski w godzinach przed po³udniowych

Cena 550 z³ plus 430 euro – obejmuje:
- przejazd
- 7 noclegów,
- 7 obiadokolacji 
- 7 œniadañ
- przejazdy po Rzymie, 

- bilet na rejs na  Capri
- bilet wstêpu do Muzeum Watykañ-
skiego 
- wstêp do Katakumb 
- opieka przewodnika 
- ubezpieczenie

ks. Infu³at

Miejsca w autokarze wed³ug kolejnoœci zapisów. Przy zapisie nale¿y wp³aciæ
zaliczkê 150 euro i 200 z³.

W 2006 roku rozpoczê³a siê wspó³-
praca wioski s³owackiej le¿¹cej pod
Babi¹ Gór¹, nosz¹cej nazwê Oraw-

ska Polhora z Wadowicami. Dla
mieszkañców tej wioski osoba Jana
Paw³a II jest bardzo wa¿na. Dali
temu wyraz przez stawianie ró¿nych
znaków poœwiêconych Œwiêtemu
Papie¿owi: obelisk ku Jego czci
wzniesiony w 1996 roku na szczy-
cie Babiej Góry. Przy nim co roku
w sierpniu odprawiana jest msza œw.
Równie¿ szlak turystyczny z tej wio-


