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7. Niedziela Wielkanocna Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

20 kwietnia 2015 roku goœciliœmy
40-osobow¹ grupê seniorów wraz
z ks. Dariuszem Borowcem z para-
fii œw. Jana Chrzciciela z Tychów.
Wielu z nich by³o pierwszy raz
w Wadowicach i pragnêli poznaæ
rodzinne miasto œw. Jana Paw³a II.
Ks. Infu³at opowiedzia³ im o Bazy-
lice, o kulcie do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy w naszej parafii.
Podczas pobytu wraz z P. Mari¹
Zador¹ zwiedzili kilka miejsc na
szlaku Karola Wojty³y: dawny bu-
dynek TG Sokó³, Bazylikê Mniejsz¹
pw Ofiarowania NMP, Rynek –

Rewizyta tyskich seniorów

plac Jana Paw³a II, klasztor oo Kar-
melitów Bosych – sanktuarium
œw. Józefa, koœció³ œw. Piotra. O godz.
12.00 uczestniczyli we Mszy
œw. w ich intencji.

Na zakoñczenie spotkania oba klu-
by wspólnie pieœni¹ i poezj¹ przesz³y
przez kolejne miasta wêdrówki ¿ycio-
wej Ojca Œwiêtego, a to: Wadowice,
Kalwaria, Kraków, Czêstochowa
i Watykan.

W trakcie poczêstunku porannego
i popo³udniowego by³y wspólne roz-
mowy, podziêkowania. Panowa³a
przyjemna atmosfera.

Seniorzy z klubu „Pod plebani¹”

17.05. - Janina Pêkala (Roków)
18.05. - Robert Bargiel (Roków)
19.05. - Maria Czermak (Roków)
20.05. - Barbara Kmita
21.05. - Janusz Sporek
22.05. - Maria Gregorarz
23.05. - Marian Dybe³
24.05. - Renata Bizoñ
25.05. - Bo¿ena i Ryszard P³onka
26.05. - Krystyna Matlak

27.05. - Teresa i Leszek Rzyccy
28.05. - Janina P³ywacz
29.05. - Irena i Antoni Zubek
30.05. - Bo¿ena Radwan
31.05. - Janina Kamiñska
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7. Niedziela Wielkanocna - 17 maja 2015
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A  APOSTO£A DO EFEZJAN:

Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11

EWANGELIA:  Mk 16, 15-20

Ef 1, 17-23
Uniós³ siê w ich obecnoœci w górê Bóg posadzi³ Chrystusa po swojej prawicy

Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

w refleksji, w rozmowie z Bogiem

i poœwiêciæ swój czas dla bliskich,

naprawiæ zerwane relacje, bo czêsto

przebywamy obok, lecz nie razem.

Nasz odpoczynek niech bêdzie po-
Jolanta Brózda

cz¹tkiem odnowy, niech bêdzie

w ³¹cznoœci z przyrod¹, gdzie naj³a-

twiej dostrzec Stwórcê. Niech bêdzie

pocz¹tkiem nas, najbli¿szych orygina-

³u, kiedy wyszliœmy spod rêki Boga.
cdn

1. Dzisiejsza sk³adka przeznaczo-
na jest na organizacjê Œwiatowych
Dni M³odzie¿y w Krakowie.

2. Jutro 95. rocznica urodzin
œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji do Wa-
dowic przybywaj¹ uczniowie szkó³
nosz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a.
O godz. 12.00 uroczysta Msza œw.
Bardzo serdecznie zapraszamy do
udzia³u w tym wydarzeniu.

3. W najbli¿sz¹ sobotê zapraszamy
na kolejn¹ ju¿ piesz¹ pielgrzymkê do
Kalwarii. Rozpoczêcie pielgrzymki
o godz. 6.00 przed Bazylik¹. O godz.
12.00 Msza œw. w Kalwarii, a o
13.30 wyjœcie na Drogê Krzy¿ow¹.
Pielgrzymkê zakoñczymy spotka-
niem przy grillu i nabo¿eñstwem
majowym.

4. W przysz³¹ niedzielê obchodziæ
bêdziemy Uroczystoœæ Zes³ania Du-
cha Œwiêtego. Natomiast w ponie-

dzia³ek 25 maja, w dzieñ Najœwiêt-

szej Maryi Panny, Matki Koœcio³a,

na mszy œw. o godz. 18.00 przyozdo-

bimy Cudowny Obraz Nieustaj¹cej

Pomocy z³ot¹ ró¿¹. Ofiarodawcom

wyra¿amy serdeczne Bóg zap³aæ.

5. Organizujemy 2-dniow¹ piel-

grzymkê na Dolny Œl¹sk: do Ksi¹¿a,

Œwidnicy, Wroc³awia, Trzebnicy

i Lubi¹¿a. Wyjazd w pi¹tek 22 maja

o godz. 6.30. Powrót w sobotê wie-

czorem. Koszt przejazdu i noclegu

wraz z posi³kiem wynosi 200 z³. Do

Wilamowic, Ha³cnowa oraz na Szyn-

dzielniê jedziemy w sobotê 30 maja.

Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³. Bi-

let na kolejkê we w³asnym zakresie.

6. Zapisy na koloniê do Sopotu

koñczymy 24 maja spotkaniem or-

ganizacyjnym o godz. 15.00 w tym

dniu.

Znacz¹cy Apel

W poniedzia³ek 18 maja wspomi-
namy 95. rocznicê urodzin œw. Jana
Paw³a II. W tym dniu przed 40 laty
naszemu ks. proboszczowi Stanis³a-
wowi Jaœkowcowi, Metropolita Kra-
kowski kard. Karol Wojty³a udzieli³
œwiêceñ kap³añskich. Liczba 40
w Piœmie Œwiêtym jest znacz¹ca. Dla
podkreœlenia podajê niektóre zdarze-
nia. Izraelici szli do ziemi obiecanej
40 lat. Pan Jezus w postach przygo-

IdŸcie i nauczajcie

wszystkie narody,

Ja jestem z wami

przez wszystkie dni

a¿ do skoñczenia

œwiata

ks. Infu³at

towywa³ siê do publicznej dzia³alno-
œci przez 40 dni. Zmartwychwsta³e-
mu Panu trzeba by³o 40 dni, aby
utwierdziæ swych uczniów w praw-
dzie, i¿ On rzeczywiœcie po ukrzy-
¿owanej œmierci – ¿yje jako Uwiel-
biony. Modlimy siê, by biblijna licz-
ba lat kap³añstwa by³a dla naszego
Ksiêdza Dziekana Ÿród³em radoœci
i mocy duchowej. Dla uczczenia tego
dnia zapraszamy do Apelu, który od-
prawimy w tym dniu przy pomniku
Œwiêtego Papie¿a po nabo¿eñstwie
majowym.
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Poniedzia³ek 18 maja
 6.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski

Œp. Kazimierz Krajewski - 3 r.œm.
  6.45 Œp. Piotr - 10 r.œm.
 7.30 Œp. Sabina Kasperkiewicz - 5 r.œm.
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i dary Ducha Œw.

dla ks. Proboszcza Stanis³awa
Jaœkowca w 40 r. œwiêceñ kap³añskich
O potrzebne  ³aski, moc Ducha Œw.
i opiekê œw. Jana Paw³a II w 24 r. œwiêceñ
kap³añskich dla ks. Jacka Pietruszki

18.00 Œp. Danuta Paj¹k
Œp. Józef Rembiesa

Wtorek 19 maja
  6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
  6.45 Œp. Stanis³aw Kosikowski
 7.30 Œp. W³odzimierz Zieliñski

Œp. Marek Ziemba
 8.00 Œp. Jan i Rozalia G³uszczak - 7 r.œm.
12.00 Œp. Andrzej Pawlik
18.00 Œp. Jan Ga³uszka
Œroda 20 maja
 6.00 Œp. Jan i Krystyna Przysta³
 6.45 Œp. W³odzimierz Zieliñski

Œp. Marek Ziemba
 7.30 Œp. Irena Galas
 8.00 Œp. Kazimierz Ga³uszka
12.00 Œp. Zofia Ochman
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- W int. s. Antoniny z okazji 25 r. konsekra-
cji zakonnej
- O ³askê uzdrowienia dla S³awomira
- O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla
Mi³osza Kaczmarek i ca³ej rodziny
Za zmar³ych:
Œp. Józef P³onka
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Maria Plawny
Œp. Janina Pytraczyk
Œp. Edward Talaga
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Maria Wêglarz - 16 r.œm.
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Œp. Maria Komar
Œp. Franciszka Koz³owska

Œp. Józef Tatar
Œp. Jan Baran
Œp. Helena i Franciszek Zborowscy
Œp. Pawe³ Warcha³ - 1 r.œm.
Czwartek 21 maja
 6.00 Œp. Kazimierz Gajos
 6.45 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 7.30 Œp. Józef Tatar
 8.00 Œp. Irena Galas
12.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka
18.00 Œp. Michalina Baran

Œp. Józef i Aniela Malata, Stanis³aw
i Apolonia Malata

Pi¹tek 22 maja
 5.30 Œp. Maria Komar
 6.00 Œp. Julia, Tomasz Widlarz z dzieæmi,

Œp. Maria Wojas
  6.45 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 7.30 Œp. Anna Ludwikowska
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Helena Gracjasz, m¹¿ Czes³aw

i zmarli rodzice
18.00 Œp. Janina Kochman

Œp. Jan Siuta - 10 r.œm.
Sobota  23 maja
 6.00 Œp. Jadwiga Chmura
  6.45 Œp. W³odzimierz Zieliñski
 7.30 Œp. Bronis³awa Maœlanka
 8.00 Œp. Helena Gracjasz

Œp. Maria Mika - 6 r.œm.
12.00 W 50 r. œlubu Heleny i W³adys³awa

Grzeczyñskich
18.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œp. Bronis³aw Kopytyñski - 8 r.œm. i rodzice
Œp. Maria i Stanis³aw Chrapla, córka
Jadwiga Bryndza

Niedziela 24 maja Zes³anie Ducha Œwiêtego
  6.00 Œp. W³odzimierz Zieliñski
  7.30 Œp. Kazimierz Sadek

Œp. Stefan Rokowski - 40 r.œm., ¿ona
Wiktoria, Józef Fr¹czek - 8 r.œm., syn Artur

 9.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 9.00 Roków: Œp. Maria Nicieja - 27 r.œm., m¹¿

W³adys³aw
10.30 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Jan Tla³ka - 3 r.œm. i rodzice
13.30 Œp. Irena Wiœniewska
19.00 Œp. Danuta Paj¹k

W int. Apostolatu Margaretka

ks. Infu³at

Piêkno wznosi cz³owieka

Czym d³u¿ej ¿yjê, tym bardziej do-
œwiadczam prawdy, ¿e trzeba siê cie-
szyæ chwila obecn¹. Wczoraj – ju¿
przeminê³o. Na czas przesz³y nie
mamy wp³ywu. Jutro jest nieznane.
Mo¿na tylko œpiewaæ: „Jutro bêdzie
dobry dzieñ.” Okryte jest ono tajem-
nic¹. W naszym zasiêgu jest „dziœ”.
W modlitwie brewiarzowej powta-
rzamy s³owa: „Jeœli dziœ us³yszycie
Jego g³os, nie zatwardzajcie serc
waszych.” Dziœ trzeba siê cieszyæ
piêknem i dobrem, które nas doty-
ka. Jeœli dziœ doœwiadczamy rado-
snych prze¿yæ, to koniecznie trzeba
siê do nich uœmiechaæ. Radowaæ siê
Bogiem i ludŸmi.

Idzie wiosna. Maj rozkwita najró¿-
norodniejszymi kwiatami. Widaæ
potêgê ¿ycia. Dzieñ po dniu dostrze-
gamy coraz bogatszy wystrój przy-
rody. Stroi siê ziemia coraz piêk-
niejsz¹ dekoracj¹.

Cz³owiek siê ubiera. Czyni to
w podwójnym celu: aby zabezpie-
czyæ ciep³o swego cia³a, a tak¿e uka-

zaæ jego piêkno. Celuj¹ w tym
zw³aszcza panie – dziewczêta. Piêk-

ny strój podkreœla piêkno cz³owieka.
Mo¿e jednak mê¿czyzna czy kobie-

ta poprzez strój budziæ po¿¹dania in-
nych. Mo¿e on wyzwalaæ namiêtno-

œci patrz¹cych. Piêkno wychowuje.

DŸwiga cz³owieka.

Niebawem przyjd¹ gor¹ce dni.
Wielk¹ m¹droœæ okazuje cz³owiek,

gdy potrafi siê ubieraæ stosowanie do
okolicznoœci, a tak¿e miejsc, gdzie

przebywa. Przez strój mo¿na otocze-

nie lekcewa¿yæ, a tak¿e pobudzaæ do
grzechu. Dobry smak w ubieraniu siê

jest czytelnym œwiadectwem szacun-
ku do siebie i innych.

Staram siê du¿o pielgrzymowaæ do

piêknych miejsc i wspania³ych œwi¹-

tyñ. Dziêkujê Bogu, ¿e wielu mam
uczestników. Moim pragnieniem jest

uczenie siê zachwytu nad piêknem
Bo¿ym rozlanym w przyrodzie, cz³o-

wieku i Jego wytworach.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. W³odzimierz Ziêba, ur. 1930 r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Janina Witek, ur. 1922 r., zam. Os. XX-lecia

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Œnie¿nica, Limanowa cz. I

Sobota 25 kwietnia. Tu¿ przed
7 rano wszyscy pielgrzymi byli ju¿
w autobusie i mogliœmy wyruszaæ.
Pogoda znów zapowiada³a siê piêk-
nie, co gwarantowa³o niezapomnia-
ne widoki. W drodze Ksi¹dz infu³at
i p. Maria Zadora przybli¿ali nam hi-
storiê miejsc, do których jechaliœmy.
W miejscowoœci Gruszowiec, czyli
centralnym miejscu Prze³êczy o tej
samej nazwie, zostawiliœmy autobus
na parkingu i ruszyliœmy zielonym
szlakiem na Œnie¿nicê. Od razu nasz
zachwyt wzbudzi³y mieni¹ce siê z³o-
tem, weso³e, dorodne kaczeñce. Za
nimi swe prê¿ne ³ody¿ki ustawi³y
pastelowe pierwiosnki. Droga pe³na
kamieni wspina³a siê

stromo, a po obu jej
stronach zagajnik
zmienia³ siê w las.
Na drzewach pêka³y
dopiero delikatne
p¹czki, a na br¹zo-

wym dywanie, prze-
platanym zielonymi
wzorkami traw, rozb³yska³y bia³e za-
wilce. S³oñce wk³ada³o swe promie-
nie pomiêdzy drzewa, by ogrzaæ roz-
wijaj¹ce siê runo leœne. Korzysta³a

z tego ¿mija, która nie zareagowa³a
na nasz widok.

Przed nami brama - to obiekty So-
dalicji Mariañskiej. Rozsiedliœmy siê
na ³awkach. Przywita³ nas chary-
zmatyczny, pe³en energii, humoru,
si³y i wiary - ks. Jan Zaj¹c. Z przy-
jemnoœci¹ s³uchaliœmy jego opowie-
œci o historii tego miejsca, gêsto prze-
platanej anegdotami i ciekawostka-
mi. W tym zacisznym miejscu by-
wali znamienici goœcie. W 1953 i w
1966 roku goœci³ tutaj Karol Wojty-
³a. Istnieje przypuszczenie, ¿e bywa³
tu tak¿e anonimowo jako zwyk³y
wêdrowiec. Kardyna³ Stanis³aw Dzi-
wisz wjecha³ tu z ks. Janem Zaj¹-
cem doœæ ciekawym pojazdem, przy-
pominaj¹cym wiêŸniarkê. Wpisa³ siê

te¿ do przedwojennej Ksiêgi Pami¹t-
kowej, która odnalaz³a siê w nie-
zwyk³y sposób i dziœ stanowi cenny
dokument. Sodalicja Mariañska po-
wsta³a w XVI wieku w Rzymie „dla
postêpu w naukach i cnocie”. Kie-

dy po odzyskaniu niepodleg³oœci
polska Sodalicja obejmowa³a ju¿ 10
tysiêcy ch³opców ks. Józef Winkow-
ski zakupi³ tereny na Œnie¿nicy i za-
³o¿y³ dla nich oœrodek wypoczynko-
wy. Budynki obiektu poœwiêci³ kar-
dyna³ Sapieha. Ch³opcy korzystali

z basenu, boisk, wyje¿d¿ali na wy-
cieczki, pracowali i opracowywali re-
feraty na ró¿ne tematy. Poniewa¿ po-
chodzili g³ównie z biednych rodzin,
to ksi¹dz Winkowski stara³ siê, aby
jedli 5 razy dziennie. W czasie woj-
ny obiekt pozosta³ nienaruszony. Po
wojnie zosta³ upañstwowiony. W³a-
dze ludowe nie dba³y o obiekt. Do
r¹k koœcielnych powróci³ zrujnowa-
ny dopiero w latach 90- tych. Wiel-
kie zas³ugi ma w tym nasz gospo-
darz, który 18 lat ¿ycia poœwiêci³ dla
rozwoju sodalicyjnych obiektów.
Dziœ s¹ tu bardzo dobre warunki do
wypoczynku, kontemplacji, reflek-
sji i ciszy. ¯ycie u³atwia pr¹d, gaz
no i od pocz¹tku dzia³aj¹ce Ÿród³o
wody. Nieco wy¿ej wyci¹g narciar-
ski zachêca do szusowania.

Czas mija³ szybko, wiêc ksi¹dz za-
prosi³ nas do ma³ego, przytulnego ko-
œció³ka wykonanego w kamieniu i w
drewnie i w stylu góralskim. Jest tu
obraz B³ogos³awionych Mêczennic
ze Zgromadzenia Córek Bo¿ej Mi-
³oœci. Piêtnaœcie z nich w obronie

czystoœci zginê³o
œmierci¹ tragiczn¹.
Jest i dar Jana Paw-
³a II - obraz Matki
Boskiej Œnie¿nej.
Ksi¹dz Infu³at  do
Mszy œw.  na³o¿y³
haftowany ornat
góralski, czym

wzbudzi³ nasz zachwyt. Wys³ucha-
liœmy homilii gospodarza. Poruszy³
temat odpoczynku, czyli powrotu do
pocz¹tku i zaczynania od nowa. To
czas  powrotu do pocz¹tku kart Pi-
sma Œw. i naprawy tego, co siê ze-
psu³o. Dziêki doœwiadczeniu cz³o-
wiek mo¿e odci¹æ siê od z³a, napra-
wiæ swoje relacje z Bogiem i bliŸnim,
a tak¿e z samym sob¹ i zrobiæ porz¹-
dek w rupieciarni sumienia.  Cz³o-
wiek nie potrafi wypoczywaæ, zazna-
czy³ ks. Jan, czêsto popada w „nic-
nierobienie” i samodestrukcjê, pod-
daje siê ³atwym propozycjom. Nie tak
byæ powinno. Trzeba systematycznie
rozwa¿aæ swoje ¿ycie, zatapiaæ siê


