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12. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Peregrynacja miniatur Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz

Plan peregrynacji

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
29.06. - Dorota i Krzysztof Kopacz
30.06. - Renata Latocha
1.07. - Zdzis³aw i Irena Kokowicz

2.07. - Teresa So³tysiewicz
3.07. - Joanna Grzyb
4.07. - El¿bieta i Kazimierz Józefiak
5.07. - Jerzy Karelus

Koniec wieñczy dzie³o
Zdanie to odnoszê do koñcz¹cego

nabo¿eñstwa majowego w niedzielê
31 maja, tak w naszej Bazylice, jak i w
kaplicy przy ul. Mickiewicza oraz przy
ul. Podstawie. Dzieñ po dniu – przez
ca³y maj, w dni ch³odne, deszczowe
i pogodne – przychodzili parafianie na

nabo¿eñstwa majowe by wychwalaæ
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Powszech-
nie mówi siê, ¿e maj to najpiêkniejszy
miesi¹c. W tym roku by³ jednak
w wiêkszoœci zimny i deszczowy. Nie
zachêca³ do wyjœcia wieczorem
z domu, aby wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñ-
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12. Niedziela Zwyk³a - 21 czerwca 2015

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

Chwalmy na wieki mi³osierdzie Pana.

PIERWSZE CZYTANIE
Z  KSIÊGI HIOBA Job 38, 1. 8-11

EWANGELIA:  Mk 4, 35-41

2 Kor 5, 14-17Bóg jest w³adc¹ morza
Wszystko sta³o siê nowe

Uciszenie burzy na jeziorze

1. Dziœ o godz. 14.00 w sanktu-
arium œw. Józefa msza œw. w intencji
S³ugi Bo¿ego o. Rudolfa Warzechy.
Natomiast o godz. 18.00,  zaprasza-
my na spotkanie Szko³y Modlitwy
œw. Jana Paw³a II.

2. W œrodê na nowennie o godz.
8.30 i 17.30 modliæ siê bêdziemy
w intencji nauczycieli i dzieci koñ-
cz¹cych rok szkolny. O godz. 16.30
spotkanie Stra¿y Honorowej.

3. W sobotê prze¿ywaæ bêdziemy
odpust ku czci Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy. Uroczysta suma od-
pustowa zostanie odprawiona
o godz. 18.00, podczas której
w szczególny sposób bêdziemy mo-
dliæ siê w intencji ks. pra³ata Zdzi-
s³awa Ka³wy, który w tym roku
prze¿ywa jubileusz 60-lecia œwiêceñ
kap³añskich. Eucharystii przewodni-
czyæ bêdzie ks. bp Roman Pindel.

4. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby w tym tygodniu przyst¹pi³y do
spowiedzi œw. i wziê³y udzia³ we

mszach œw. na zakoñczenie roku
szkolnego /szczegó³owy plan na
stronie 6 Biuletynu/. Nauczycielom
i wychowawcom oraz dzieciom
i m³odzie¿y ¿yczymy zas³u¿onego
wakacyjnego wypoczynku.

5. Zapraszamy na 2-dniow¹ piel-
grzymkê, od 20 do 21 lipca /ponie-
dzia³ek i wtorek/ do Œwiebodzina,
Rokitno, Parady¿a, Zielonej Góry.
Koszt 275 z³. Szczegó³y w kancela-
rii parafialnej.

6. Podczas tegorocznych wakacji
parafia po raz kolejny organizuje
„Radosne Czwartki”. Bêd¹ to wy-
cieczki dla dzieci z naszego Miasta
i Gminy Wadowice do zamków
w Ma³opolsce. Pierwsza wycieczka
do Ojcowa, Pieskowej Ska³y i Jaski-
ni Nietoperzowej. Zapisy w kance-
larii parafialnej. Przy zapisie nale¿y
podaæ nazwisko i imiê,  adres
i PESEL oraz wp³atê 10 z³. Wyjazd
o godz. 8.00 z parkingu przy
ul. Mickiewicza zza Urzêdu Pracy.

Niedziela 28 czerwca
  6.00 Œp. Maria P³awny
  7.30 Œp. W³adys³aw Listwan

Œp. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny
 9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
 9.00 Roków: W int. ks. Piotra Wiktora

o zdrowie i b³. Bo¿e z okazji imienin

10.30 Œp. Piotr Czaicki
Dziêkczynna za 20 lat ma³¿eñstwa
Andrzeja i Zofii z proœb¹ o dalsze
b³ogos³awieñstwo Bo¿e

12.00 Za Parafian - suma odpustowa
13.30 Œp. Jan Tla³ka - z okazji imienin
19.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Wp³yw rodziny
28 maja, w rocznicê deportacji do

obozu KL Auschwitz œw. Maksymi-
liana Kolbe, co roku organizowana
jest Sesja Kolbiañska. W tym roku
obchodziliœmy 74. rocznicê tego
wydarzenia. Uczestnicy sesji oddali
ho³d ofiarom obozów koncentracyj-
nych, ³agrów i miejsc kaŸni modlitw¹
pod œcian¹ œmierci bloku 11 oraz w
celi g³odowej, gdzie odda³ ¿ycie œw.
Maksymilian Kolbe. By³a to XXXIV
Sesja Kolbiañska zatytu³owana:
„Deo et patriae.” „Rodzina Ÿród³em
mi³oœci i odwagi ponad œmieræ”,
a zorganizowana, jak co roku, przez
Civitas Christiana z Oœwiêcimia
wraz z Centrum œw. Maksymiliana
z Harmê¿.

Prelegenci w swoich wyk³adach
przedstawili œrodowiska rodzinne,
wychowanie religijne i patriotyczne
Ojca Maksymiliana Kolbe oraz Wi-
tolda Pileckiego.

O. Maksymilian M. Kolbe - wy-
znawca i mêczennik, franciszkanin,
za³o¿yciel Rycerstwa Niepokalanej,
inicjator Klasztoru w Niepokalano-
wie, misjonarz w Japonii, prekursor
ewangelizacji przez media.

Witold Pilecki - bohater narodowy,
¿o³nierz, uznany za jednego z najod-
wa¿niejszych ludzi II wojny œwiato-
wej. W 1940 roku dobrowolnie trafi³
do obozu zag³ady z misj¹ stworzenia
wewn¹trz ruchu oporu. Z obozu
uciek³ trzy lata póŸniej. Jako wiêzieñ
nr 4859 opracowa³ pierwsze raporty
o ludobójstwie w Auschwitz-Birke-
nau (tzw. raporty Pileckiego).

W panelu dyskusyjnym wziêli
udzia³ cz³onkowie stowarzyszenia
Auschwitz Memento, a zarazem twór-
cy projektu „Pilecki”. Goœciem spe-
cjalnym sesji by³ syn Rotmistrza Pi-
leckiego – Andrzej.

Na podkreœlenie zas³uguje równie¿
obecnoœæ by³ego wiêŸnia i bohater-
skiego uciekiniera z KL Auschwitz,
Tadeusza Piechowskiego (nr 918)
wraz z ma³¿onk¹.

Uwieñczeniem spotkania by³a
Msza œwiêta pod przewodnictwem
ks. pra³ata Józefa NiedŸwiedzkiego
w kaplicy ss. Karmelitanek Bosych
w Oœwiêcimiu, któr¹ koncelebro-
wali kap³ani uczestnicz¹cy w wy-
darzeniu.                                       Maria Wolczko
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 22 czerwca
 6.00 Œp. Michalina Baran

Œp. Antoni WoŸniak - 12 r.œm.
 6.45 Œp. Józef Tatar
 7.30 Œp. Irena Galas
 8.00 Œp. Andrzej ¯egliñski
12.00 Œp. Stanis³aw Gielas - 12 r.œm.

i rodzice Zofia i Jan
18.00 Œp. Janina Kochamn

Dziêkczynno-b³agalna w intencji
Kazimiery i Stanis³awa

Wtorek 23 czerwca
  6.00 Œp. Honorata, Czes³awa, Michalina

Malinowska
  6.45 Œp. Robert Iwañski - 2 r.œm.
 7.30 Œp. Andrzej Pawlik

Œp. Wanda Drewniak, rodzice i rodzeñstwo
Œp. Mieczys³aw Zieliñski - 20 r.œm.

 8.00 Œp. Zdzis³aw, Józef, Piotr Go³¹b
12.00 Œp. Les³aw Babiñski
18.00 Œp. Wanda i Edward Ficek

Œp. Edward Dobisz i rodzice
Œp. Stanis³aw Krupnik - 22 r.œm.
Œp. Franciszek Nogala - 22 r.œm.

Œroda 24 czerwca
 6.00 Œp. Rozalia Stanek
 6.45 Œp. Janina Nicieja, m¹¿ Stanis³aw

Œp. Franciszek P³awny, ¿ona
W³adys³awa, Jan Madyda

 7.30 Œp. Stanis³aw Kosikowski
 8.00 Œp. Gustaw i Janina Fryc z dzieæmi
12.00 Œp. Jan Mrugacz, Jan Kacorzyk
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Jana Jarco
w dniu imienin od mieszkañców Rokowa
- O cud uzdrowienia dla S³awomira, za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
- O udan¹ operacjê dla Doroty za wstawien-
nictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
- O b³. Bo¿e, zdrowie i potrzebne ³aski dla
Janiny Pasich z okazji 85. r. urodzin
i imienin
Za zmar³ych:
Œp. Franciszek Jucha
Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Œp. W³odzimierz Ziêba
Œp. Maria Daruk
Œp. Apoloniusz Szulczyñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Irena Galas
Œp. Janina Witek
Œp. Janina i Franciszek i dzieci
Œp. Maria, Stanis³aw, Józef
Œp. Józef Tatar
Œp. Jan i Wanda Pacut
Œp. Janina Mrugacz
Œp. Honorata Tatar
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Maciej Trzupek
Œp. Jan Senkiw
Œp. W³adys³awa i W³adys³aw Pawlik
Czwartek 25 czerwca
  6.00 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
  6.45 Œp. Rozalia Stanek
 7.30 Œp. Mieczys³aw Krajewski
 8.00 Œp. Jan Migda³ek, ojciec Jan i Rozalia
12.00 Œp. Krystyna Skoczylas-Gawe³ - 10 r.œm.
18.00 Œp. Danuta Paj¹k

Œp. Stanis³aw Rodziñski - 16 r.œm.
Pi¹tek 26 czerwca
  6.00 Œp. Miros³awa Zadora
  6.45 Œp. Irena Galas
 7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
 8.00 Zespó³ Szkó³ Nr 1
9.00 Liceum Ogólokszta³cace.

Zespó³ Szkó³ Nr 3
10.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 3
11.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 1
12.00 Œp. Maria i W³adys³aw Kowalski
18.00 Œp. Jadwiga Chmura

Œp. Andrzej Sordyl - 12 r.œm.
Sobota  27 czerwca
 6.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Malinowskich
 6.45 Œp. Les³aw Babiñski
 7.30 Œp. Piotr
 8.00 Œp. Kazimiera Witek
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla

Kamilii WoŸniak w 18 r. urodzin
18.00 W int. ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy

Œp. Jan, Antonina, Janina Dêbscy
Œp. Bronis³awa Maœlanka

stwie. Jednak dziêki pewnej trady-
cji – pogoda nie odstrasza³a. Do ko-
œcio³a przychodzi³o ok. 200 czcicie-
li Matki Bo¿ej w ró¿nym wieku. Do
kaplicy trzeciego upadku przy ul.
Mickiewicza przybywa³o ok. 10 –
w wiêkszoœci panie. Natomiast przy
kaplicy na ul. Podstawie uczêszcza-
³o ok. 20 parafian – tak m³odsi, jak
i starsi. Dziêki PP. Karolowi Nowak
i jego ¿onie, którzy zadbali o nowy
wystrój kaplicy i ³awek, a tak¿e stali
siê liderami grupy, codziennie nabo-
¿eñstwo trwa³o ok. pó³ godziny.
Sk³ada³o siê na nie litania do Matki
Bo¿ej wraz z pieœniami maryjnymi.
Ka¿dy z uczestników dysponowa³
tekstami pieœni. W niedzielê wieczo-
rem o godz. 18.00 ks. Jaros³aw No-
wak ze mn¹ odprawi³ polow¹ mszê
œw. i wyg³osi³ serdeczne kazanie.
Uczestniczy³o w niej 30 osób. Przez
lata by³ mieszkañcem tej ulicy,
a obecnie ks. Kardyna³ zleci³ mu bu-
dowê koœcio³a w Krakowie na Ru-
czaju. Po mszy œw. braliœmy udzia³
w nabo¿eñstwie majowym. Zrobi³o
ono na mnie ogromne wra¿enie.
Prze¿yciu temu pomóg³ bardzo s³o-
neczny wieczór, a tak¿e gromki
œpiew uczestników odbijaj¹cy o po-
bliskie domostwa. „Chwalcie ³¹ki
umajone” – to konkretna rzeczywi-

stoœæ. S³owa pieœni wyœpiewane przy
tej kaplicy pop³ynê³y jako wyrazy
wdziêcznoœci za opiekê Matki Bo¿ej
za nami.

Najbardziej zaskoczy³ mnie s³odki
poczêstunek po nabo¿eñstwie na
œwie¿ym powietrzu, przy pe³nych sto-
³ach i odpowiednich ³awkach. Zdu-
mia³o mnie, ¿e wszyscy uczestniczy
modlitwy, tak kobiety jak i mê¿czyŸ-
ni oraz dzieci zasiedli do sto³u i po
bratersku ze sob¹ rozmawiali. By³em
nieraz œwiadkiem, jak przy takich
okazjach wielu siê wykrêca z ró¿nych
powodów. Przy tej agapie myœla³em,
¿e nasza wiara wyra¿a siê równie¿
w kszta³towaniu braterstwa miêdzy-
ludzkiego. Byæ dobrym katolikiem to
wk³adaæ wysi³ek by rozmawiaæ
z Bogiem, a tak¿e z drugim cz³owie-
kiem. Byæ w przyjaŸni z Jezusem
i jego stworzeniem. Niedziela koñ-
cz¹ca w tym roku nabo¿eñstwa ma-
jowe to Œwiêto Trójcy Przenajœwiêt-
szej. Jeden Bóg jest rodzin¹ trzech
osób: Ojca, Syna i Ducha œw. Czciæ
Boga w Trójcy Jedynego, to prze¿y-
waæ prawdê, wyra¿on¹ w psalmie,
jak dobrze i s³odko gdy bracia s¹ ra-
zem. Zgoda buduje, a k³ótnia rujnu-
je. Tak siê dzieje w ma³¿eñstwach, ro-
dzinach i w s¹siedztwie. Tak jest
w ka¿dej OjczyŸnie, a tak¿e miêdzy
narodami.
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Serdecznie zachêcam

1. W najbli¿szy pi¹tek dzieci
i m³odzie¿ koñcz¹ rok szkolny. Mo-
dlimy siê, by œwiadectwa, które
otrzymuj¹ by³y satysfakcj¹ ich ca³o-
rocznej pracy, a wakacje które roz-
poczynaj¹ by³y prze¿ywane z Bo-
giem, który jest Ÿród³em radoœci
i bezpieczeñstwa.

2. D³ugoletni katecheta wado-
wicki, ks. pra³at Zdzis³aw Ka³wa, 26
czerwca  (pi¹tek) 1955 roku przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. £¹czymy siê
nasz¹ modlitw¹ z prze¿ywaniem 60
rocznicy prezbiteratu. Raduj siê Ksiê-
¿e Pra³acie, bo Bóg i parafianie s¹
zakochani w Tobie! Ceñ sobie bar-
dzo tê mi³oœæ, na któr¹ zas³u¿y³eœ
gorliw¹ prac¹ duszpastersko-kete-
chetyczn¹.

3. Przypominamy, ¿e inicjatora-
mi powstania kuchni œw. Brata Al-
berta w roku 1990 byli ks. infu³at
Kazimierz Suder i siostra Gemma
Bujak – albertynka. Do³¹czyli siê do
nich P. Miros³aw Sediwy i P. Barba-
ra Poradzisz. Przez 25 lat kuchnia
œw. Brata Alberta, dziêki Siostrom
Albertynkom, a tak¿e pomocy Gmi-
ny i Sponsorów ¿ywi g³odnych. Za
lata pracy Pracownikom kuchni wy-
ra¿amy wdziêcznoœæ. Nie zapomina-
my tak¿e o d³ugoletniej, ofiarnej pra-
cy Parafialnego Zespo³u Charyta-
tywnego.

4. W czwartek 11 czerwca Huf-
ce Pracy ze swymi Opiekunami
prze¿y³y w Wadowicach XV Kon-
kurs Artystyczny nawi¹zuj¹cy do
s³ów papieskich: „Wy jesteœcie Moj¹
nadziej¹.” ks. Infu³at

Majowa pielgrzymka do £agiewnik
Miesi¹c maj, to miesi¹c wielu

œwi¹t, uroczystoœci. Jednym z takich
œwi¹t jest przypadaj¹cy 26 maja
Dzieñ Matki. Nasze pielgrzymowa-
nie do £agiewnik 15 maja 2015 roku
rozpoczêliœmy od wizyty w Domu
Samotnej Matki im. Emilii Wojty³o-
wej w Wadowicach. Dom powsta³
z inicjatywy œw. Jana Paw³a II oraz
ks. kardyna³a Franciszka Machar-
skiego. Zosta³ poœwiêcony 13 maja
1994 roku. Opiekê nad Domem Sa-
motnej Matki sprawuje Wydzia³
Duszpasterstwa Rodzin Archidiece-

Maria Zadora
zji Krakowskiej oraz Zgromadzenie
Sióstr Albertynek. Obecnie w Domu
przebywa 6 matek i 7 dzieci. Pobyt
w placówce jest tymczasowy i mo¿e
trwaæ do jednego roku. W uzasad-
nionych przypadkach mo¿e zostaæ
przed³u¿ony.

Warto tu przytoczyæ s³owa Jana
Paw³a II, który wypowiedzia³ w Wa-
dowicach w 1999 roku: „Jest jesz-
cze jedna rzecz, za któr¹ chcê po-
dziêkowaæ. Wiem, ¿e Koœció³ kra-
kowski i jego Kardyna³ postawi³
w Wadowicach szczególne wotum

wdziêcznoœci Matce Boga. Niedale-
ko st¹d zosta³ wybudowany Dom
Samotnej Matki. Znajduj¹ w nim
schronienie i pomoc kobiety, które
mimo ofiar i przeciwnoœci pragn¹
strzec daru swego macierzyñstwa.
Jestem wdziêczny za ten wielki dar
naszej mi³oœci do cz³owieka i tro-
ski o ¿ycie. Moja wdziêcznoœæ jest
tym wiêksza, ¿e Dom ten nosi imiê
mojej matki, Emilii. Wierzê, ¿e ta,
która wyda³a mnie na œwiat i oto-
czy³a mi³oœci¹ moje dzieciñstwo,
bêdzie opiekowa³a siê równie¿ tym
domem.”

Drug¹ wa¿n¹ rocznic¹ przypada-
j¹c¹ w maju tego roku, to 95. rocz-
nica urodzin œw. Jana Paw³a II i 34.
rocznica zamachu, dlatego
w £agiewnikach udaliœmy siê do
Centrum Jana Paw³a II „Nie lêkaj-
cie siê”, gdzie 11 czerwca 2011 roku
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz erygo-
wa³ sanktuarium Jana Paw³a II.

Sanktuarium sk³ada siê z koœcio-
³a dolnego i górnego. Koœció³ gór-
ny poœwieci³ kard. Stanis³aw Dzi-
wisz 25 czerwca 2013 roku. W o³-
tarzu g³ównym i na bocznych œcia-
nach znajduje siê dekoracja mozai-
kowa – dzie³o o. Marko Ivana –
uznanego w œwiecie artysty s³o-
wiañskiego pochodzenia.

My swoje kroki kierujemy do jed-
nej z kaplic, w której od dwóch dni
wystawiona jest papieska sutanna.
Ojciec Œwiêty mia³ j¹ na sobie
w dniu zamachu. Œwiadectwo cier-

pienia i cudu zarazem przez 34 lata
by³o zamkniête pod kluczem w kra-
kowskiej kurii. Bia³a szata nigdy nie
by³a prana, s¹ na niej œlady krwi
i dziury od kul. Cudowna sutanna nie
zaginê³a dziêki siostrom zakonnym,
które pos³ugiwa³y przy Papie¿u.

Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz pod-
czas wystawienia sutanny powie-
dzia³: „Niech ona bêdzie œwiadkiem
tego zamach, ale i œwiadkiem wiel-
koœci Jana Paw³a II.”

W koœciele dolnym, w kaplicy ka-
p³añskiej, przy p³ycie z grobu Jana
Paw³a II ca³ujemy relikwiarz z krwi¹
Papie¿a. PóŸniej uczestniczymy we
mszy œw. koncelebrowanej. Ks. Jan
Kabziñski – kustosz Sanktuarium,
w homilii nawi¹zuje do rocznicy za-
machu 13 maja 1981 roku. Opusz-
czamy Sanktuarium Jana Paw³a II
dziêkuj¹c, ¿e w³aœnie w maju mogli-
œmy byæ w tym niezwyk³ym miejscu.


