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 Bêdê Ciê s³awi³, Bo¿e mój i Królu.

(ci¹g dalszy na str. 3)

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

ks. Infu³at

Wspó³odpowiedzialnoœæ za Œwiatowe Dni M³odzie¿y

Ju¿ tylko trzy miesi¹ce dziel¹ nas
od Œwiatowych Dni M³odzie¿y,
które odbêd¹ siê w Krakowie. Te
dni maj¹ byæ wielkim weselem
m³odzie¿y. Wiadomo, ¿e w orga-

nizacjê wesela w³¹czaj¹ siê starsi
– rodzice oraz m³odzi – nowo¿eñ-
cy. Przygotowanie do uroczysto-
œci weselnej kosztuje du¿o ner-

(ci¹g dalszy ze str. 7)

mogê stwierdziæ na podstawie
moich doœwiadczeñ, ¿e najczê-
œciej pasterzom – czy to kap³a-
nom, czy rodzicom towarzyszy
przekonanie, ¿e s¹ dobrymi paste-
rzami. Czego ktoœ od nas chce?
Czego siê nas wci¹¿ czepiaj¹? Je-
stem œwiadomy, ¿e spe³niam swe
obowi¹zki bardzo dobrze.

To, co jest bardzo potrzebne
wszystkim wspó³czesnym paste-
rzom – to wiêcej pokory. Mam
œwiadomoœæ, ¿e dziêki Bogu du¿o

dobrego robiê, ale jednoczeœnie
noszê wewnêtrzny niepokój, ¿e
móg³bym to zrobiæ jeszcze lepiej
i pewno wiêcej. Astronomowie
ucz¹, ze s³oñce jest najwiêkszym
Ÿród³em ciep³a i œwiat³a, a jednak
i ono ma swoje dziury, kratery –
miejsca, które siê wypali³y. Oby
wszystkim pasterzom towarzyszy-
³a œwiadomoœæ, ¿e poprzez swoj¹
pos³ugê oœwiecaj¹ i ogrzewaj¹.
Ale te¿ s¹ nosicielami pewnych
plam i kraterów.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

W ostatnim czasie

nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakra-

ment Chrztu œw:

Chrzest
Henryk Antoni Tomasik, syn Jacka i Anny
Nikodem Mazurczyk, syn Ireneusza i Sylwii
Liliana Hornik, córka Mateusza i Karoliny
Dawid Oliwier Dyrcz, syn S³awomira i Barbary
Angelina Hoang, córka Ngoc Thang i Anety
Magdalena Maria Michalik, córka Damiana i Anny
Teodor Przemys³aw Karski, syn Przemys³awa i Joanny
Dawid Stanis³aw Tucholski, syn Janusza i Joanny
Olaf Pacek, syn £ukasza i Darii
Jakub Arkadiusz Balcerek, syn Arkadiusza i Martyny
Nikodem Zawi³a, syn Artura i Anny
Anna Maria Molesztak, córka Marka i Anny
Antoni Dziedzic, syn Jacka i Aleksandry
Wojciech Jasiñski, syn Tomasza i Aleksandry

(ci¹g dalszy na str. 8)

który w Schronisku Chocho³ow-
skim spotka³ siê wtedy z Lechem
Wa³ês¹, a póŸniej dla wiêkszego
komfortu rozmowy – w jednym
z sza³asów pasterskich znajduj¹-
cych siê na Polanie Chocho³ow-
skiej. Pobyt Ojca Œwiêtego zosta³
upamiêtniony w ró¿nych miej-
scach Doliny Chocho³owskiej.

W drodze powrotnej przeszli-
œmy do kaplicy œw. Jana Chrzci-
ciela (wybudowana jako deko-
racja do filmu „Janosik”). Tam
modliliœmy siê Koronk¹ do Bo-
¿ego Mi³osierdzia dziêkuj¹c za
wszystko, czym Pan obdarzy³
nas dzisiejszego dnia.

Nie oby³o siê te¿ bez nutki dra-
matyzmu. Zagin¹³ Pasterz! Och,
co to by³o za poruszenie, szuka-
nie, prawie detektywistyczna

praca, ten niepokój. A Pasterz by³
tam, gdzie powinien byæ, czeka³
na nas w umówionym miejscu.
Uff, co za ulga, co za radoœæ.
Cieszyliœmy siê z bycia razem.
I w takim nastroju powróciliœmy
do deszczowych Wadowic dziê-
kuj¹c Bogu za prze¿ycia tego
piêknego dnia, a ks. Infu³atowi
za to, ¿e nam da³ tak¹ mo¿li-
woœæ, gromadz¹c nas i organizu-
j¹c ten wyjazd.

Moje marzenie

Cecylia Wojty³a

Przez ubieg³y tydzieñ – po-
œwiêcony modlitwom o nowe
powo³ania kap³añskie i zakonne
– ws³uchujê siê w s³owa Pana
Jezusa: „Ja jestem Dobrym Pa-
sterzem!” Pasterzem kochaj¹-
cym swe owce, zatroskanym
o nie, bardzo odpowiedzialnym
za nie, a równoczeœnie uni¿ony
i pos³uszny. Z woli Jezusa Chry-
stusa ka¿dy biskup, kap³an, ale

tak¿e ojciec, matka, zakonnik
i zakonnica s¹ pasterzami. Pan Je-
zus pragnie, by cz³owiek odpo-
wiedzialny za drugiego kszta³to-
wa³ siebie na wzór Dobrego Pa-
sterza. D³ugo ju¿ jestem kap³a-
nem – 53 lata – przesz³o pó³ wie-
ku. Przez te lata mia³em mo¿li-
woœæ wspó³pracy z ró¿nymi
ksiê¿mi. Spotyka³em siê z ca³¹
plejad¹ najró¿niejszych kap³a-
nów. Z ca³ym przekonaniem

1. Wspólnota Neokatechumenalna
naszej Archidiecezji zaprasza na spo-
tkania Ewangelizacyjne na placu
œw. Jana Paw³a II o godz. 1600. Zapra-
szamy wierz¹cych, w¹tpi¹cych i po-
szukuj¹cych.

2. Spotkanie Honorowej Stra¿y
NSPJ we wtorek o godz. 16.30.

3. W œrodê 2. rocznica kanonizacji
œw. Jana Paw³a II.

4. W przysz³¹ niedzielê msza œw. za
wypominanych w naszym koœciele
o godz. 12.00. Chrzty o godz. 13.30,
a pouczenie w pi¹tek o godz. 19.00.

5. W miesi¹cu maju piêknym pol-
skim obyczajem jest gromadzenie siê
rodzin na modlitwie maryjnej. W na-
szej bazylice, od soboty 30 kwietnia
przez ca³y maj, nabo¿eñstwa maryjne
o godz. 18.30.

6. Od przysz³ej niedzieli 1 maja do
koñca sierpnia wieczorne msze œw.
w niedziele i œwiêta o godz. 19.00.

7. 20 maja w Sanktuarium œw. Jana
Paw³a II w £agiewnikach rozpocznie
siê w Archidiecezji Krakowskiej pe-
regrynacja Znaków Œwiatowych Dni
M³odzie¿y – Krzy¿a i Ikony Matki
Bo¿ej. W naszym mieœcie Znaki bêd¹
obecne w dniach 12-14 czerwca. Ju¿
dziœ serdecznie zapraszamy do wspól-
nej modlitwy.

8. Organizujemy pielgrzymkê do
Fatimy, Lourdes, La Salette, Malagi
i Kordoby w dniach od 11 do 25 wrze-
œnia 2016 roku. Koszt 400 euro i 800z³.
Zapisy u ks. Janusza lub w kancelarii
do 2. niedzieli czerwca.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Kazimierz Górowski, zam. ul. Lwowska
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Poniedzia³ek 25 kwietnia
 6.00 Œp. Stanis³aw Gajowy

O pomyœlne ukoñczenie szko³y
i zdanie matury dla Dawida

 6.45 Œp. Józef P³ywacz - 2 r.œm., ¿ona
Marianna

 7.30 Œp. Maria Tyra³a
 8.00 Œp. Aniela, Tomasz, Kazimierz Botko
12.00

18.00 Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Wtorek 26 kwietnia
 6.00 Œp. Maria Tyra³a
 6.45 Œp. Danuta Pomiet³o
 7.30 Œp. Zofia Sordyl
 8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 14 r.œm.
12.00 Œp. Edward Oleksy
18.00 O b³. Bo¿e, potrzebne ³aski i zdrowie

dla Józefa Stawowy w 80 r. urodzin
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œroda  27 kwietnia
 6.00 O zdrowie i uwolnienie dla Barbary

i Grzegorza syna, dla Joanny i Adama
 6.45 Œp. Janina i Rajmund Guzdek
 7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
 8.00 Œp. Zdzis³aw Kowalski - 1 r.œm.
12.00 O radoœæ ¿ycia wiecznego dla zmar³ych

ze zgromadzenia Zytek i o b³. dla ¿ywych
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zdzis³awa
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski i dary Ducha œw. na
czas egzaminów maturalnych dla Katarzyny
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Jan Filek
Œp. Agata Lasek
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Eleonora Migda³ek - 20 r.œm.
Œp. Edward Maœlanka
Œp. Kazimierz Gawry³a

Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Janina Pomiet³o
Czwartek 28 kwietnia
 6.00 Œp. Józefa Mamcarczyk
 6.45 Œp. Edward Oleksy
 7.30 Œp. W³adys³aw Brañka - 12 r.œm.
 8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
12.00 Œp. Tadeusz Kubera - 35 r.œm. i zmarli

jego rodzice
18.00 Œp. Maria ̄ ak - 20 r.œm.

Œp. Maria Tyra³a
Pi¹tek 29 kwietnia
  6.00 Œp. Boles³aw Walatek

Œp. Janina Pomiet³o
 6.45 Œp. Maria Tyra³a
 7.30 Œp. Edward Oleksy
 8.00 Œp. Marian Piwowarczyk
12.00 Œp. Jan Porzycki
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œp. Piotr Cieœlik - 25 r.œm., ¿ona
Stanis³awa, syn Boles³aw

Sobota  30 kwietnia
 6.00 Œp. Maria Tyra³a
 6.45 Œp. Janina Kundys

Dziêkczynna w 80 r. urodzin Joanny
Tatar z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i ³aski

 7.30 O b³. Bo¿e dla Magdaleny
Œp. Jerzy Baranek - 2 r.œm.

 8.00 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Gabrieli Gruszki w dniu I Komunii œw.

Œp. Franciszek Madej - 22 r.œm.
Niedziela 1 maja
  6.00

  7.30 Œp. Barbara Sabuda
Œp. Stanis³awa Korzeniowska

 9.00 Œp. Janina B¹k - r.œm. i m¹¿ Jan
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Pi¹tek - 1 r.œm.
10.30 Œp. Michalina Baran

50 r. œlubu Alfredy i Czes³awa z podziêko-
waniem za ³aski z proœb¹ o zdrowie
i b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny

12.00 Œp. Jadwiga Bogdañska - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Jerzy Godek

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wów oraz wiele uzgodnieñ. S¹
te¿ potrzebne pieni¹dze. Czym
wiêksze wesele, tym wiêkszy
wydatek. Przy organizowaniu
wesela wspó³dzia³a ca³a rodzina,
a nawet dwie rodziny – ze stro-
ny m³odych. Jest to niepowta-
rzalna okazja do pog³êbienia
wspólnoty rodzinnej.

W przygotowanie Œwiatowych
Dni M³odzie¿y w³¹cza siê tak
spo³ecznoœæ koœcielna, jak
i œwiecka – Polski Rz¹d i Episko-
pat. Wielkim b³ogos³awieñ-
stwem naszych wspó³czesnych
czasów w Polsce jest ¿yczliwe
porozumienie miêdzy tymi, co
rz¹dz¹ pañstwem oraz rz¹dz¹cy-
mi Koœcio³em. Widoczna jest
wspó³praca. Dziêki jednoœci
przygotowanie do uroczystego
prze¿ywania Œwiatowych Dni
M³odzie¿y idzie w dobrym kie-
runku. W odpowiednim czasie
zaowocuje.

Zewsz¹d s³yszymy, ¿e tym
dniom trzeba zapewniæ bezpie-
czeñstwo. Nara¿one ono jest tak
ze strony zewnêtrznej przez na-
silaj¹cy siê terroryzm, jak rów-
nie¿ od strony nieprzewidywal-
nych, pogodowych anomalii.
Nag³aœnianie zagra¿aj¹cych nie-
bezpieczeñstw wywo³uje u nie-

których ogromny lêk. Strach
przed terroryzmem, przed z³¹
pogod¹ jak równie¿ jeszcze
przed wieloma innymi zagro¿e-
niami nie mo¿e odebraæ poczu-
cia bezpieczeñstwa. W realizo-
waniu tego wielkiego zadania
powinny rz¹dziæ nasz¹ œwiado-
moœci¹ dwie podstawowe zasa-
dy: tak rób, jakby wszystko od
ciebie zale¿a³o, i tak siê módl
i ufaj Bogu, ¿e On za wszystko
bierze odpowiedzialnoœæ. Ludz-
kie zabezpieczenia i Bo¿a
Opatrznoœæ powinny iœæ w parze.
Katolik nigdy nie mo¿e twier-
dziæ, ¿e nawet ¿arliwa modlitwa
nie zapewni bezpieczeñstwa, je-
œli nie pomog¹ jej gwarancje pañ-
stwa i pewnoœæ jego s³u¿b. Wie-
rz¹cy cz³owiek ma œwiadomoœæ,
¿e te dwie si³y zawsze ze sob¹
wspó³pracuj¹.

W sobotê 30 kwietnia bêdzie-
my pielgrzymowaæ do miejsc, na
których pod koniec lipca odbêd¹
siê Œwiatowe Dni M³odzie¿y.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Chcemy gorliw¹, g³êbok¹ mo-
dlitw¹ nawiedziæ: £agiewniki
wraz z Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia oraz œw. Jana Paw³a II.
Nastêpnie pojedziemy do Brze-
gów, na tzw. Campus Misericor-
diae /Pole Mi³osierdzia/. Na tym
miejscu bêdzie nocne czuwanie
m³odzie¿y z soboty na niedzielê
i g³ówna msza œw. 31 lipca
z udzia³em przesz³o 2 mln m³o-
dych wraz z Ojcem Œwiêtym.
Stamt¹d pojedziemy na znane
nam B³onia krakowskie. To
miejsce uœwiêcone jest wielo-
krotnym pobytem œw. Jana Paw-
³a II. Z wiar¹ przypatrzymy siê
tym miejscom, które z wyboru
w³adz koœcielnych wraz z po-
twierdzeniem w³adz pañstwo-
wych bêd¹ œwiadkami histo-
rycznych dni – modlitewnego
zlotu m³odzie¿ z ca³ego œwiata.
Nie z lêkiem, ale z optymizmem
przygotowujemy siê na prze¿y-
cie tych wspania³ych dni. Bóg
w psalmie 146 poucza nas: „Nie
polegajcie na w³adcach, ani na
synach ludzkich – bo nie mog¹
ocaliæ. Szczêœliwy ten, kogo
wspomaga Bóg Jakuba, kto po-
k³ada nadzieje w Panu Bogu
swoim.” Warto te¿ przypomnieæ

sobie s³owa z psalmu 138: „Gdy
borykam siê z trudnoœciami – Ty
me ocalasz ¿ycie. Podnosisz
Sw¹ rêkê i wybawiasz mnie
Swoj¹ prawic¹.” Najdobitniej
mówi Bóg w psalmie 127:
„Je¿eli Pan nie zbuduje domu,
daremnie siê trudz¹ buduj¹cy.
Je¿eli Pan nie strze¿e miasta –
na pró¿no czuwaj¹ stra¿e.”

O pomoc Bo¿¹ w zrealizowa-
niu tego wielkiego zadania chce-
my prosiæ Boga za przyczyn¹
Najœwiêtszej Maryi Panny przez
ca³y miesi¹c maj. Proszê o w³¹-
czenie ka¿dego mieszkañca mia-
sta Wadowic – œw. Jana Pawe³ II,
Inicjator Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y – jest Patronem tak mia-
sta Wadowic, jak i tych wielkich
dni. Niech wspomaga w realizo-
waniu majowego zadania. W ma-
ryjnym miesi¹cu poprzez udzia³
w koœcielnych nabo¿eñstwach,
czy w majówkach przy kaplicach
lub wspólnej, rodzinnej litanii,
a mo¿e tylko indywidualnie,
w³¹czamy siê w wielk¹ sztafetê
modlitewn¹ naszej parafii. To
bêdzie duchowa cegie³ka wk³a-
dana w budowê piêknego domu,
który nosi nazwê XXXI Œwiato-
wy Dzieñ M³odzie¿y w Krako-
wie 2016 rok.

Krokusy zakwit³y – mi³oœnicy ich piêkna ruszaj¹ w góry

¯¹dna tego niepowtarzalnego
wiosennego widoku grupa 50
osób wraz z ks. Infu³atem Jaku-
bem Gilem wybra³a siê 9 kwiet-
nia 2016 roku, aby nacieszyæ
oczy fioletowymi kobiercami
krokusów w Dolinie Chocho-
³owskiej. Pogoda w tym dniu
nie zachêca³a do wyjœcia
w góry, by³o pochmurno,
a miejscami pada³ deszcz.

Po drodze tradycyjnie zatrzy-
maliœmy siê przy koœciele
pw. œw. Jacka w Chocho³owie,
ale na polanie za koœcio³em kro-
kusów ju¿ nie by³o, przekwit³y.
Zrodzi³o to w nas niepokój, czy
dane nam bêdzie zobaczyæ to
piêkno wiosny w Dolinie Cho-
cho³owskiej, czy te¿ wszystko to
ju¿ przeminê³o. Jednak ze s³o-
wami pieœni: „Oto jest dzieñ,
który da³ nam Pan! Weselmy siê
i radujmy siê nim” – ruszyliœmy.
I rzeczywiœcie da³ nam Pan
dzieñ, wprawdzie bez s³oñca, ale
te¿ bez deszczu. Krokusów by³o
multum pocz¹wszy ju¿ od Pola-
ny Siwej, ale to, co zobaczyli-
œmy na Polanie Chocho³owskiej
wynagrodzi³o nam trudy wêdro-
wania – kobierce fioletowych
krokusów. Co za widok!

Oczywiœcie by³y te¿ t³umy lu-
dzi, aby zobaczyæ to niecodzien-
ne zjawisko – przyjechali z ró¿-
nych stron Polski, nawet bardzo
odleg³ych, a tak¿e z zagranicy.
Nasza grupa w ró¿nym czasie
pokona³a tê ok. 10 km trasê i do-
tar³a do Schroniska Chocho³ow-
skiego stoj¹cego na wysokoœci
1148 m n.p.m., by tam odpocz¹æ,
posiliæ siê i podzieliæ wra¿enia-
mi. Jedni przeszli zachwycaj¹c
siê tylko krokusami, uwiecznia-
j¹c je na licznych zdjêciach, inni
oczami wyobraŸni widzieli te¿
oœnie¿one jeszcze szczyty zamy-
kaj¹ce Dolinê Chocho³owsk¹:
Grzeœ, Rakoñ, Wo³owiec, Staro-
robociañski Wierch.

Dolina Chocho³owska jest nam
te¿ bliska z innego powodu. To tu-
taj w 1983 r. l¹dowa³ helikopter
z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II,

ks. Infu³at


