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11. Niedziela Zwyk³a

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

W moim d³ugim ¿yciu kap³añskim
zauwa¿a³em, ¿e parafianie wœród
których kap³an duszpasterzuje
uczestnicz¹ w pogrzebach ich zmar-
³ych rodziców. Bior¹c udzia³ w po-
grzebie 83-letniego œp. Mariana ̄ ak
– ojca by³ej Pani Burmistrz Ewy
Filipiak – w poniedzia³ek 8 czerw-
ca – duma³em o czêsto powtarzanej

14.06. - Ewa Mirocha
15.06. - Anna Wiercimak
16.06. - Irena Waszczuk
17.06. - Kazimiera £opata
18.06. - Halina Irzyk

19.06. - Roman Kobylañski
20.06. - Urszula Guzik
21.06. - Krzysztof Pietras
22.06. - Katarzyna Lach
23.06. - Marzena i Artur B¹k
24.06. - Maria Pietras
25.06. - Maria Talaga
26.06. - Anna i Leszek Makuch
27.06. - Ludwika Sikora
28.06. - Ewa Baran

Wdziêcznoœæ

prawdzie, i¿ Burmistrz to Ojciec mia-
sta. Z satysfakcj¹ patrzy³em na licz-
ne grono mieszkañców naszego gro-
du bior¹ce udzia³ w pogrzebie Ojca,
które wyra¿a³o wdziêcznoœæ za d³u-
goletnie, ofiarne kierowanie naszym
miastem przez Córkê, Pani¹ Ewê Fi-
lipiak.                        Ks. Infu³at

Pogrzeb

 W ostatnim czasie

z naszej wspólnoty

po¿egnaliœmy:

Œp. Stanis³awa Bogacz, ur. 1926 r., zam. ul. Mickiewicza

Œp. Irena Zaj¹c, ur. 1922 r., zam. ul. £azówka

Œp. Leszek Pi¹tek, ur. 1933 r., zam. Jaroszowice

Œp. Janina Mrugacz, ur. 1936 r., zam. ul. Spó³dzielców

Œp. Honorata Tatar, ur. 1920 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte

Œp. Maria WoŸniak, ur. 1934 r., zam. ul. Sadowa

Œp. Maciej Trzupek, ur. 1933 r., zam. Os. XX-lecia
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11. Niedziela Zwyk³a - 14 czerwca 2015

S³owo na niedzielê

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO LI-
STU ŒW.  PAW£A APOSTO£A DO KORYN-
TIAN:

 Dobrze jest œpiewaæ, Tobie, Panie Bo¿e.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA EZECHIELA:
Ez 17, 22-24

EWANGELIA:  Mk 4, 26-34

2 Kor 5, 6-10

Bóg podwy¿sza drzewo niskie Staramy sie podobaæ Bogu

Przypowieœæ o ziarnku gorczycy

1. Dziœ na stoisku przed Bazylik¹
mo¿na nabyæ ksi¹¿kê o biskupie
Albinie Ma³ysiaku zatytu³owan¹
„Z pastora³em i humorem” oraz film
„Z wiar¹ na g³êbok¹ wodê”. Nato-
miast o godz. 16.00 w naszej Bazy-
lice koncert z okazji 330. rocznicy
urodzin Jana Sebastiana Bacha.

2. We wtorek (16 czerwca) mija 16.
rocznica trzeciej wizyty Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II do rodzinnych Wa-
dowic oraz koronacji Obrazu Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

3. W najbli¿sz¹ sobotê (20 czerw-
ca) w naszej Bazylice odbêdzie siê
Wadowickie Spotkanie M³odych.
Bêdzie ono form¹ duchowego przy-
gotowania przed Œwiatowym Dniem
M³odzie¿y. Do Wadowic przybêdzie
tak¿e m³odzie¿ z okolicznych deka-
natów. Serdecznie zapraszamy na to
spotkanie m³odych z Wadowic. Roz-
pocznie siê ono  o godz. 9.00.
Po konferencji odbêdzie siê koncert
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, a o
12.00 zostanie odprawiona uroczy-

sta Msza œw. w Bazylice. Podczas
spotkania bêdziemy mogli uczciæ re-
likwie œw. Józefa Bilczewskiego, ab-
solwenta wadowickiego Gimnazjum
im. Marcina Wadowity, który stanie
siê wraz ze œw. Janem Paw³em II
szczególnym Patronem tego spotka-
nia. W tym dniu przypada rocznica
chrztu Œwiêtego Jana Paw³a II. Za-
chêcamy do indywidualnej modlitwy
przy chrzcielnicy.

4. W tym tygodniu zapraszamy na
spotkania: Jutro o godz. 16.30 Rycer-
stwa Niepokalanej; w pi¹tek o godz.
16.30 Akcji Katolickiej, w sobotê
o godz. 11.00 Grupy œw. o. Pio.

5. Wolontariusze Dni Dawcy
Szpiku zapraszaj¹ do rejestracji
w niedziele 21 lub 28 czerwca
w Kalwarii. Wiêcej informacji na
plakatach i ulotkach.

6. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie b³. Jolanty,
zakonnicy, w œrodê – wspomnienie
œw. Alberta Chmielowskiego, za-
konnika.

Z³ota ró¿a u Matki

W œwiêto Matki Koœcio³a „Z³ota
Ró¿a” symbolizuj¹ca Œw. Jana
Paw³a II, poœwiêcona podczas Ape-
lu Jasnogórskiego 16 kwietnia br.
zosta³a umieszczona „u stóp” Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Œw. Jan
Pawe³ II „wróci³” do Kaplicy Œwiê-
tokrzyskiej, któr¹ nawiedza³ codzien-
nie id¹c do Gimnazjum. Przez d³u-
gie, jeszcze nie tak dawne lata, m³o-
dzie¿ zmierzaj¹ca do wadowickich
szkól œrednich czyni³a podobnie.
Niestety dziœ s¹ to wyj¹tki.

Symboliczna ró¿a wtopi³a siê
w obraz i w doskona³y sposób od-
zwierciedla biskupie i papieskie we-
zwanie naszego Œwiêtego Totus Tuus
– Ca³y Twój. Uroczystoœæ mia³a pod-
nios³y charakter i skupi³a wielu
mieszkañców naszego miasta. Kon-
celebrowanej Mszy Œw. przewodni-
czy³ Ks. Krzysztof G³ówka, który
równie¿ wyg³osi³ wzruszaj¹ce kaza-
nie. Wspomina³ intencjê, jakie 15 lat
temu towarzyszy³y inicjatywie wy-
jazdów na Apele Jasnogórskie, ka¿-
dego 16 dnia miesi¹ca. To odpo-
wiedŸ na proœbê Œw. Jana Paw³a,
abyœmy siê za Niego modlili. Szcze-
gólne wzruszenie ogarnê³o zebra-
nych, gdy przypomnia³ moment,
w którym dowiedzia³ siê o œmierci
œw. Jana Paw³a II, jak j¹ przekaza³
Ks. Infu³atowi i jak ta wiadomoœæ zo-
sta³a przekazana wiernym, licznie

zgromadzonym w naszym koœciele.
Przypomnia³, ¿e obecne w Wadowi-
cach stacje telewizyjne zosta³y popro-
szone o wy³¹czenie kamer (i to uczy-
ni³y) na czas „po¿egnania” œw. Jana
Paw³a II przez wadowiczan, którzy
na wiadomoœæ o œmierci odpowie-
dzieli strumieniami ³ez.

I tamten wieczór 2 kwietnia 2005
roku i ten 25 maja nale¿¹ ju¿ do hi-
storii, piêknej historii naszego miasta,
zwi¹zanej z naszym Œwiêtym Roda-
kiem. Obyœmy tylko potrafili skorzy-
staæ z tego wielkiego daru Bo¿ej
Opatrznoœci, jakim jest dla nas œw. Jan
Pawe³ II. Liczba obecnych na uroczy-
stoœci, a potem trwanie u bram Ka-
plicy, aby obejrzeæ „Z³ot¹ Ró¿ê”, to
dobre symptomy, ale czy wystarczy
determinacji. Œw. Jan Pawe³ II, przyj-
mowanie Jego nauczania i wprowa-
dzanie go w nasze ¿ycie, w szczegól-
ny sposób dotyczy nas, Jego najbli¿-
szych rodaków.     Tadeusz WoŸniak
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 15 czerwca
 6.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

Œp. Maria Komar
 6.45 Œp. Józef Tatar
 7.30 Œp. Irena Galas
 8.00 Œp. Franciszka Koz³owska
12.00 Œp. Antoni Madej
18.00 Œp. Les³aw Babiñski
Wtorek 16 czerwca
  6.00 Œp. Antoni Furdzik
  6.45 Œp. Marek Ziemba
 7.30 Œp. Michalina Baran

O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny £ucji
 8.00 Œp. Józef Tatar
12.00 Œp. Maria P³awny

W intencji Jubilatów 50-lecia
ma³zeñstwa

18.00 Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Augustyn Kaliñski - 3 r.œm.

Œroda 17 czerwca
 6.00 Œp. Marianna Adamczyk i m¹¿

Stanis³aw
 6.45 Œp. Andrzej Pawlik

Œp. Stanis³aw i Stanis³awa
 7.30 Œp. Les³aw Babiñski
 8.00 Œp. Irena Galas
12.00 Œp. Adolf Walczak
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Za dzieci jeszcze nie narodzone, a poczête i
dziecko duchowej adopcji Panu Bogu
wiadome
O cud uzdrowienia dla S³awomira, za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
W intencji ma³¿onków Krystyny i Roberta
Za zmar³ych:
Œp. Jan Baran
Œp. Maria Komar
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Stanis³aw Pi¹tek
Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Edward Talaga
Œp. Marian Daruk
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Marian Ma³ysa - 5 r.œm.
Œp. Janina Witek
Œp. Józef Tatar

Œp. Genowefa Ficek
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Honorata Tatar
Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Œp. Maria WoŸniak
Czwartek 18 czerwca
  6.00 Œp. Charlie en Lincoln Kramer
  6.45 Œp. Józef Tatar
 7.30 Œp. Maria Mika
 8.00 Œp. Kazimiera Witek
12.00 Œp. Les³aw Babiñski
18.00 Œp. Jadwiga Chmura

Œp. Micha³ Mytnik
Pi¹tek 19 czerwca
  6.00 Œp. Józef Tatar

Œp. Franciszek Jucha
  6.45 Œp. Irena Galas
 7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
 8.00 Œp. Les³aw Babiñski
12.00 Œp. Marek Ziemba
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

Œp. Maria Mika
Sobota  20 czerwca
 6.00 Œp. Krystyna Matu³a
 6.45 Œp. Miros³awa Zadora
 7.30 Œp. Franciszka Koz³owska
 8.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
12.00 Œp. W³adys³aw Listwan
18.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œp. Maria Marian Gabryl
Niedziela 21 czerwca
  6.00 Œp. Kazimiera Witek
  7.30 Œp. Jan i Danuta Szwed

Œp. Tomasz Lisko
 9.00 Œp. Kazimiera Laskowska - 22 r.œm.,

m¹¿ Jacenty
 9.00 Roków: Œp. Piotr Kubaszewski
10.30 Œp. Jadwiga Zemanek
12.00 Œp. Jan Ciep³y i rodzice

Z okazji 35 r. œlubu El¿biety i Kazimierza
o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
Dziêkczynna za 25 lat pos³ugi wœród
ubogich w kuchni œw. Brata Alberta
w Wadowicach
Œp. Anna i Tadeusz Szczur

13.30 Chrzty
19.00 Œp. Roman Komendera - 14 r.œm., Jan

i Paulina Komendera

Jestem przy Tobie

Pamiêtam ten wieczór 16 czerwca
1999 roku. W atmosferze niezwyk³ej
serdecznoœci – wœród wspomnieñ
i sentymentalnej wêdrówki po ziemi
wadowickiej, Ojciec Œwiêty ukoro-
nowa³ obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹-
cej Pomocy. Przez ten piêkny, ojcow-
ski gest – w³o¿enia koron na skronie
Jezusa i Jego Matki – obraz ten sta³
siê nam jeszcze bli¿szy. Z wielk¹
mi³oœci¹ wpatrywaliœmy siê w s³od-
kie oblicze Bogarodzicy. Klêcz¹c
przed Ni¹, w naszych radoœciach
i smutkach – powtarzaliœmy s³owa:
Orêdowniczko, Poœredniczko, Po-
cieszycielko nasza – módl siê za
nami! Koronacja bardzo nas zjedno-
czy³a. Przecie¿ korony powsta³y
z naszych darów. Zaistnia³a jeszcze
silniejsza wiêŸ mieszkañców Wado-
wic z Matk¹ Bo¿¹ i z Jej wyj¹tko-
wym Czcicielem Janem Paw³em II.

W nastêpnych latach wyremonto-
waliœmy pomieszczenie magazyno-
we, przez które wchodzi³o siê na
chór. Dziêki wytê¿onej rekonstruk-
cji utworzyliœmy piêkn¹ kaplicê po-
œwiêcon¹ naszemu Najwiêkszemu
Rodakowi. Jego portret, który otrzy-
ma³ z okazji I pielgrzymki do Wado-
wic zawisn¹³ w o³tarzu i sta³ siê we-
zwaniem do modlitwy za Jego przy-
czyn¹. Dêbowy, papieski pomnik
ustawiliœmy w niszy, która przez
wieki czeka³a na wype³nienie. Re-

likwiarz z krwi¹ Œwiêtego stan¹³ na
o³tarzu, który jest pami¹tk¹ z piel-
grzymki Benedykta XVI do Wado-
wic z dnia 26 maja 2006 roku.
W tym dniu Nastêpca poœwiêci³
w naszej bazylice kaplicê Œwiêtego
Poprzednika.

Kiedy patrzê na dwie kaplice usy-
tuowane pod chórem, przy g³ównym
wejœciu – czêsto myœlê, ¿e s¹ to dwie
d³onie wzniesione do Boga w geœcie
modlitwy za mieszkañców ziemi
wadowickiej. Rêka Matki oraz Ojca.
Nieustaj¹ca Pomoc i œw. Jan Pawe³
II s¹ naszymi niebieskimi Patronami.
Jedna kaplica jest lustrzanym odbi-
ciem drugiej. Wci¹¿ chcemy siê wi-
dzieæ w lustrze Maryi i Œwiêtego Jej
czciciela.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Jak¿e wymownym, kolejnym ge-
stem, który wykonaliœmy w drugi
dzieñ Zielonych Œwi¹t, w dzieñ Mat-
ki Koœcio³a 25 maja by³o przyozdo-
bienie obrazu z³ot¹ ró¿¹. Nie jest to
ró¿a papieska, ale podobnie jak ko-
rony powsta³a z ofiar mieszkañców
Wadowic oraz czcicieli Matki Bo¿ej.
Tak jak przed laty koronacji doko-
na³ nasz Œwiêty Rodak podczas sen-
tymentalnych wspomnieñ, tak
w dzieñ Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Koœcio³a – ks. Krzysztof

G³ówka – inicjator apelowych piel-
grzymek na Jasn¹ Górê, po rozczu-
laj¹cym kazaniu nawi¹zuj¹cym do
naszych prze¿yæ zwi¹zanych z cho-
rob¹ i œmierci¹ Papie¿a – przyozdo-
bi³ Obraz z³otym kwiatem. Ró¿a ta
wpiêta w obraz Matki Bo¿ej przy-
pomina nam wyj¹tkowy zwi¹zek
Œwiêtego Jana Paw³a II z Matk¹
Bo¿¹. Jest równie¿ czytelnym g³o-
sem mówi¹cym o naszej serdecznej
wiêzi z Maryj¹ i z Jej wyj¹tkowym
Czcicielem.

16 maja – piêkny, s³oneczny –
wreszcie ciep³y. Wiosenny dzieñ.
W sercach wieziemy ogromn¹ ra-
doœæ. Jedziemy dziêkowaæ Maryi –
¿e na naszej ziemi urodzi³ siê Wielki
Œwiêty. Prosiæ, aby zawsze by³ obec-
ny w naszym ¿yciu, na naszych dro-
gach, a Matka Najœwiêtsza pomaga-
³a nam szerzyæ Jego kult. Wieziemy
z sob¹ z³ot¹ ró¿ê, by po³o¿yæ j¹ u Jej
stóp, a wraz z ni¹ nasz¹ wadowick¹
wspólnotê.

Ten dzieñ to wigilia Wniebowst¹-
pienia Pana Jezusa. Prowadzony
przez ks. Infu³ata ró¿aniec, to dziêk-
czynienie Jezusowi wstêpuj¹cemu do
nieba za wszelkie dary, jakie od Nie-
go otrzymujemy. Ks. Infu³at dziêku-
je Bogu za wielk¹ ³askê, ¿e podj¹³
siê dzie³a Apelu i mo¿e co miesi¹c
pielgrzymowaæ. Nauczmy siê ceniæ

Z³ota ró¿a
te wszystkie dobra, które mamy.
Dobra materialne, a tak¿e zgodê,
mi³oœæ, wiarê. Przekazujemy Jezu-
sowi proœbê, aby cz³owiek odczuwa³
g³ód Boga, posiad³ radoœæ dzielenia
siê z drugim. Smutek prze¿ywany
z drugim jest o po³owê mniejszy,
a radoœæ prze¿ywana we wspólno-
cie pomna¿a siê. Niech nasza ¿ycz-
liwoœæ bêdzie bezinteresowna. Czê-
sto boli nas sukces drugiego, za-
zdroœcimy komuœ. Niech dobry
Bóg broni nas od postawy niena-
wiœci i zazdroœci – bezinteresownej
nie¿yczliwoœci.

W ludzkiej biedzie, w stajni rodzi
siê Bóg. Czêsto myœlimy, ¿e bieda
jest kar¹ bosk¹. Dobrobyt jawi siê
nam jako Bo¿e b³ogos³awieñstwo.
Papie¿ Franciszek jest pos³añcem do
ludzi biednych, zagubionych. Jezu,

pomó¿ nam zaakceptowaæ tê sytu-
acjê w jakiej jesteœmy, byœmy nie
nosili w sobie ¿alu i zawiœci do in-
nych. Zadajemy sobie pytanie, dla-
czego Bóg nas tak doœwiadcza, nie
godzimy siê z cierpieniem, ze œmier-
ci¹. Pytamy wtedy – dlaczego ja lub
mój bliski? Niezrozumia³a jest dla
nas m¹droœæ Bo¿a. Musimy wci¹¿
do niej dorastaæ. Jutro jest dla nas
niejasne. Mamy wiarê, ale ta nasza
wiara jest s³aba. Bóg wie wszystko.
Z tymi pytaniami, w¹tpliwoœciami
jedziemy do Maryi.

Ten wyj¹tkowy Apel, w przeded-
niu 95. urodzin Wielkiego Œwiêtego
prowadzi ks. inf. Jakub Gil. Trzyma-
j¹c w rêkach z³ot¹ ró¿ê, patrz¹c na
twarz Maryi, jak syn na matkê – ser-
decznie do Niej siê zwraca. Ona jest
w naszych radoœciach i smutkach.
W trudzie i cierpieniu. Dziêki opie-
ce Maryi, nasza ziemia rodzi przez
wieki wspania³ych synów i córki.
Wykszta³ci³a najpiêkniejsz¹ ró¿ê na
ziemi wadowickiej, ziemi polskiej,
jak¹ jest œw. Jan
Pawe³ II. Jako Ró¿a
Duchowna wycho-
wywa³a Go przez
swój obraz Matki
Nieustaj¹cej Pomo-
cy, Wadowickiej
Pani, przez Matkê
Kalwaryjsk¹, Czê-
stochowsk¹. Kszta³-
ci³a i sprawi³a, ¿e sta³

siê chlub¹ naszego narodu. Totus
Tuus – Ca³y Twój. Sta³ siê najpiêk-
niejszym cz³owiekiem naszego poko-
lenia, najwspanialszym kap³anem.
Dziœ sk³adamy podziêkowanie za
wspania³y owoc.

Sk³ada ró¿ê u stóp Maryi, aby póŸ-
niej zabraæ j¹ do Wadowic i przy-
ozdobiæ obraz Wadowickiej Pani,
przy której klêcza³, modli³ siê i wy-
rasta³ Karol Wojty³a. G³êboko w na-
szych sercach wbi³ siê dzisiejszy
Apel. Modlitwê w intencji rodzin
prowadzili PP. Wêgrzynowie.
W imieniu wadowickich pielgrzy-
mów odmawiamy te¿ dziesi¹tek ró-
¿añca. Po b³ogos³awieñstwie ks. abp
Wac³awa Depo – P. Irena Mróz sk³a-
da na o³tarzu olbrzymi bukiet bia³ych
ró¿. W oku krêci siê ³za. By³o to wy-
j¹tkowe spotkanie z Maryj¹. Wraz ze
z³ot¹ ró¿¹ wieziemy do naszych do-
mów, do naszej parafii, Jej pe³ne mi-
³oœci i ciep³a opiekuñcze spojrzenie.
Do zobaczenia 16 czerwca.

Rozalia Borkowska


