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Papieskie odznaczenie
W tych dniach ks. proboszczowi Stanis³awowi Jaœkowiec, ks. kard. Stanis³aw Dziwisz przekaza³ papieskie odznaczenie – pra³aturê. Nowomianowany wadowicki Pra³at w rz¹dach parafi¹ daje pe³n¹ swobodê w pracy duszpasterskiej ksiê¿om wspó³pracownikom i grupom parafialnym. Ka¿dy
(ci¹g dalszy ze str. 7)

znalaz³a siê w obrêbie ludów chrzeœcijañskiej Europy. Chrzest jest sakramentem, który rodzi Boga w duszy
cz³owieka.
Po mszy œw. odprawionej przez
ks. inf. Jakuba Gila i ks. Janusza Korbla pozostajemy na cosobotniej jasnogórskiej modlitwie o pokój dla œwiata
i na apelu. O. Ignacy Rêkawek – kustosz, prowadz¹cy modlitwê apelow¹
w tych dniach Wielkiego Jubileuszu,
Maryi – Matce Nadziei, Jej macierzyñskiej mi³oœci i wstawiennictwu pole-

ci³ wszystkich, którzy siê do Niej zwracaj¹ z ufnoœci¹. Prosi³, byœmy dochowali wiernoœci ³asce chrztu œwiêtego.
Wracaj¹c – odmawiamy ró¿aniec
pielgrzyma. Za przyczyn¹ œw. Jana
Paw³a II, o wszelkie dary Ducha œw.
prosimy dla m³odych podczas spotkania z papie¿em Franciszkiem. W naszej apelowej modlitwie nie zapominamy o chorych pielgrzymach oraz
o tych, którym obiecaliœmy modlitwê.
Niech Maryja, nasza Matka wstawia siê
za nami! Do zobaczenia 16 maja!
Rozalia Borkowska
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z nich mo¿e swobodnie wprowadzaæ
w ¿ycie swoje inicjatywy ewangeliczne.
Gratulujemy ks. Proboszczowi, Dziekanowi Wadowice Pó³noc–otrzymanej pra³atury. Modlimy siê, by czas proboszczowania parafi¹ Of NMP odznacza³ siê pog³êbieniem religijnoœci wiernych, a materialna dba³oœæ o dobra koœcielne by³a zachêt¹
do ukochania naszej œwi¹tyni. Redakcja
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Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
1. W pi¹tek 13 maja 99 r. objawieñ fatimskich.
2. W przysz³¹ niedzielê obchodziæ bêdziemy Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Na mszach
œw. o godz. 10.30 i 12.00 uroczystoœæ I Komunii œwiêtej dzieci
z klas trzecich. Natomiast rocznica I Komunii Œw. w naszej parafii
bêdzie w niedzielê 22 maja na
mszy œw. o godz. 10.30.
3. W zwi¹zku z organizacj¹
w naszym mieœcie Œwiatowych
Dni M³odzie¿y, tegoroczna Wadowicka Piesza Pielgrzymka na
Jasn¹ Górê wyruszy z naszej Bazyliki 6 sierpnia po Mszy œw.

o godz. 7.00. Trasa pielgrzymki
oraz miejsca noclegowe siê nie
zmieni¹. Wadowickie grupy bêd¹
jedn¹ ze wspólnot krakowskiej
pieszej pielgrzymki. Wejœcie na
Jasn¹ Górê bêdzie mia³o miejsce
11 sierpnia w godzinach popo³udniowych. O godz. 19.00 celebrowana bêdzie Eucharystia na Wa³ach Jasnogórskich na zakoñczenie pielgrzymki. Powrót pielgrzymów z Czêstochowy bêdzie
w godzinach nocnych. Zapisy na
pielgrzymkê rozpoczn¹ siê
1 sierpnia, o czym jeszcze szczegó³owo poinformujemy.

Wspólnota

zdezaktualizowa³y, gdy¿ przyjêcia
weselne w restauracjach trzeba
du¿o wczeœniej zarezerwowaæ.
W maju w³aœciciele tych domów
daj¹ czasami upusty dla uczestników. Dla ¿ycia koœcielnego dobrze jest, ¿e maj jest wolny od
wesel, gdy¿ jest wiêcej czasu na
przygotowanie dzieci do pierwszej komunii œw., a m³odzie¿y do
bierzmowania.
Od wielu ju¿ lat czynnie nie
przygotowujê dzieci do pierwszego, uroczystego przyjêcia Chrystusa w Eucharystii. Stojê ju¿ na

W naszej OjczyŸnie utar³ siê zwyczaj, ¿e w maju odbywaj¹ siê uroczystoœci pierwszokomunijne
oraz uroczyste udzielanie sakramentu bierzmowania. Ten piêkny,
wiosenny miesi¹c nie jest czasem,
w którym by powszechnie m³ode
pary zawiera³y œluby. Czêsto nawet powtarzane jest powiedzenie:
„W maju œlub, szybki grób.” I drugie podobne: „Œlub majowy, grób
gotowy.” Mo¿e w naszych czasach
te powiedzenia ju¿ trochê siê

ks. S. Jaœkowiec, prob
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Wpisani w chrzest œw.
Ka¿dego 16 dnia miesi¹ca grupa
pielgrzymów jeŸdzi na Apel Jasnogórski, by dziêkowaæ Królowej Polski za
dar Wielkiego Œwiêtego Jana Paw³a II,
który wyszed³ z ziemi wadowickiej.
Na kwietniowy Apel by³o bardzo wielu chêtnych. Nie wszystkim uda³o siê
pojechaæ. 14 – 16 kwietnia – to dni
Wielkiego Jubileuszu – 1050. rocznica Chrztu Polski.
W drodze na Jasn¹ Górê odmawiamy ró¿aniec. W rozwa¿ania poszczególnych tajemnic wplatamy przemyœlenia historyków o chrzcie Polski.
Chrzest by³ zwiastowaniem dla naszego narodu. Przed 1050 laty ochrzci³ siê
Ksi¹¿e Mieszko, w³adca Polan i jego
otoczenie. Proces chrystianizacji trwa³
dziesi¹tki lat. Ludnoœæ uzyskiwa³a dostêp do sakramentów i zapoznawa³a siê
z nauczaniem Koœcio³a. Tworz¹ce siê
pañstwo jednoczy³a jedna religia. Zdaniem wielu historyków, to wyspa
Ostrów Lednicki /niedaleko Pó³ Lednickich z Bram¹ – Ryb¹/, by³o miejscem chrztu Mieszka I. Wielu z nas
pamiêta 1966 rok i przygotowania do
Millenium. Ks. Prymas Stefan Wyszyñski og³osi³ Wielk¹ 9-letni¹ Nowennê przygotowuj¹c¹ do tej uroczystoœci Tysi¹clecia. Pamiêtamy peregrynacjê obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w symbolu pustych ram.
Ówczesne, komunistyczne w³adze
PRL-u robi³y wszystko, by utrudniæ

œwiêtowanie. Komitet Centralny organizowa³ swoje obchody Tysi¹clecia
Pañstwa Polskiego równolegle do obchodów koœcielnych. W³adze podejmowa³y antykoœcielne decyzje,
sprzeczne z has³ami Nowenny. Z tych
zmagañ komunistycznego pañstwa –
Koœció³ wyszed³ zwyciêsko.
Prymas Wyszyñski zadawa³ pytanie,
które w 1987 r. Jan Pawe³ II zada³ podczas mszy œw. w Pary¿u: „Francja, najstarsza córko Koscio³a, co zrobi³aœ ze
swoim chrztem?” Teraz te¿ trzeba zapytaæ: coœmy zrobili z naszym
chrztem? Chrztem ka¿dego z nas. Jak
wielu ludziom przeszkadza krzy¿ wisz¹cy np. w Sejmie, czy w szkole. Jak¿e czêsto wdajemy siê w nienawistne
spory. Jesteœmy pamiêtliwi i mœciwi.
Jesteœmy wyznawcami wiary w wartoœæ ¿ycia, a równoczeœnie zgadzamy
siê na zabijanie i chcemy kary œmierci.
Wierz¹c w Œwiêty Koœció³ grzesznych
ludzi nie podoba³o siê nam, ¿e Jan
Pawe³ II przeprasza³ za grzechy Koœcio³a. Co jest miar¹ naszego chrzeœcijañstwa? Czy tysiêczne t³umy na jasnogórskich œlubowaniach, czy uczestnictwo w mszach œw. z udzia³em Ojca
Œwiêtego? Na pewno s¹ œwiêci kanonizowani i œwiadkowie wiary ¿yj¹cy
dawniej i dziœ. Miar¹ s¹ wielkie i ofiarne dzie³a mi³osierdzia, parafialne
wspólnoty modlitewne promieniuj¹ce
wiar¹ i mi³oœci¹. Czêsto podkreœla siê,
¿e decyzj¹ Mieszka I o chrzcie Polska
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Œp. Maria Krupnik
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Maria Lelek

Poniedzia³ek 9 maja
6.00 Œp. Ryszard Kuba
Œp. Stanis³aw Gajowy
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Œp. Stanis³aw Czy¿
12.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek
18.00 Œp. Józef Rajda - 3 r.œm.
Œp. Stanis³aw i Irena Drewniakowie
Wtorek 10 maja
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
8.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Justyny i jej rodziny
18.00 Œp. Czes³aw Bartel - 17 r.œm.
Œp. Joanna Micha³ Chrostek
Œroda 11 maja
6.00 Œp. Michalina Baran
6.45 Œp. Danuta Pomiet³o
7.30 Œp. Aleksander Wajdzik
8.00 Proœba o opiekê Matki Bo¿ej NP
i potrzebne ³aski dla Patrycji z okazji urodzin
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê dla Dominika
Puliano
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Stanis³awa z
okazji 60 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Muszel
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Wac³aw Lehn
Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
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Czwartek 12 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Janina Pomieto
8.00 Œp. Maria Tyra³a
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i wszelkie ³aski
Bo¿ego Mi³osierdzia dla Stanis³awy
18.00 Œp. Helena Mrugacz - 13 r.œm.
Œp. Janina Witek - 1 r.œm., m¹¿ Leonard
Pi¹tek 13 maja
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Barbara Pociêgiel
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Œp. Maria Matlak
12.00 Œp. Micha³ Leœniak - 13 r.œm.
18.00 Œp. Anna Kurowska - 4 r.œm.
Œp. Zofia Flaga - 20 r.œm., m¹¿ Stefan
Sobota 14 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Czes³aw Palenica
7.30 Œp. Feliks i Joanna P³aza
8.00 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Barbara Sabuda
18.00 Œp. Michalina Baran
Œp. Zofia Gaczo³, Zofia i Maria Olech
Niedziela 15 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
7.30 Œp. Zofia i Edward Skiba
Œp. Maria Wyrwont
9.00 Œp. Helena Garbieñ - r.œm., Julian,
Ryszard, Katarzyna, Andrzej Garbieñ
9.00 Roków: Teresa El¿bieciak - 85 r. urodzin
10.30 I Komunia œw.
12.00 I Komunia œw.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Michalina Baran

poboczu. Obserwujê, jak dzieci
z klas trzecich wraz ze swymi
opiekunami przychodz¹ na próby do koœcio³a. Gromadz¹c siê
przy bazylice: s¹ krzykliwe, rozeœmiane – bardzo radosne. Widaæ po nich, ¿e przygotowania
ich nie mêcz¹, ale bardzo ciesz¹.
W koœciele katecheci: siostry lub
ksiê¿a zbieraj¹ ich na bli¿sze
przygotowanie. Daj¹ im praktyczne wskazówki, jak siê spowiadaæ i przyjmowaæ komuniê
œw. Praktycznie jak podchodziæ
do konfesjona³u oraz Sto³u Pañskiego. Ucz¹ ich odpowiedzi
oraz w³aœciwych postaw podczas mszy œw.
W tym przygotowawczym procesie bardzo wa¿ne jest zainteresowanie rodziców. Przychodz¹
mi do g³owy wspomnienia, jak
dawniej mamy mówi³y: „Ja
w roku, w którym moje dziecko
idzie do pierwszej komunii œw.
jeszcze nie podejmê pracy zawodowej. Muszê siê bardziej
zaj¹æ córk¹, synem.” To by³a
m¹dra potrzeba, któr¹ rodzice
podejmowali. Ówczesne warunki temu sprzyja³y. Dla ka¿dego
pracy zawodowej by³o wystarczaj¹co. Nie by³o lêku, i¿ mog¹
zwolniæ z pracy. Równie¿ i pieniêdzy starczy³o. Nie wyczuwa³o siê tak wielkich, rodzinnych

potrzeb. Myœlê, ¿e wspó³czeœnie
niekorzystnie pod tym wzglêdem
siê zmieni³o. Zak³ady pracy –
najczêœciej prywatne – nie licz¹
siê tak bardzo z potrzebami
swych pracowników. Bardzo
³atwo z nich rezygnuj¹. Potrzebne s¹ coraz wiêksze finanse na
utrzymanie rodziny. Rodzice niejednokrotnie pracuj¹ w ró¿nych
miejscach, czasami za granic¹.
Najczêœciej jest nienormowany
czas pracy. Prywatne zak³ady
wch³aniaj¹ czas i energiê swych
w³aœcicieli. Taki stan skutkuje,
i¿ rodzice mniej zajmuj¹ siê swymi dzieæmi. S¹ przekonani, ¿e za
dobre przygotowanie do sakramentów s¹ odpowiedzialni katecheci. Niejednokrotnie rodzice
czuj¹ siê zwolnieni z tego obowi¹zku.
M¹droœæ Koœcio³a wskazuje, ¿e
dziecko choæby by³o dobrze
przygotowane na przyjêcie komunii œw., czy prze¿ycie pierwszej spowiedzi, to jednak jeœli nie
ma oparcia w domu – szybko
stygnie. Dziecku brak wytrwa³o(ci¹g dalszy na str. 4)
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16-latków. Nieodparcie dostrzegam
jedn¹ podstawow¹ regu³ê: jeœli
ksi¹dz przygotowuj¹cy nastolatków ma z nimi dobry, serdeczny
kontakt – bardzo pomaga swym
wychowankom do nawi¹zania osobistego kontaktu z Jezusem. Tym
bardziej, gdy rodzice s¹ blisko
swych dorastaj¹cych dzieci – to
staj¹ siê otwartymi bramami, przez
które wchodz¹ ich dzieci do Boga.
Gdy udzielam sakramentu bierzmowania wci¹¿ przypominam sobie, ¿e
ten okres ¿ycia bardzo oddala m³odych od rodziny i Koœcio³a. Jestem
przekonany, ¿e czas przygotowania
do tego sakramentu trzeba wykorzystaæ do osobowego kontaktu tak
katechety, jak i rodziców z kandydatami do bierzmowania. Tylko takie bliskie relacje mog¹ zaowocowaæ osobowym zbli¿eniem m³odych do Jezusa. Oby katecheci nie
zmarnowali tej wyj¹tkowej szansy, jak¹ im daje przygotowanie tak
do pierwszej komunii œw. jak
i bierzmowania.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œci. Obowi¹zkiem rodziców jest
nieustanne zachêcanie dzieci, by
sz³y dalej i g³êbiej w za¿y³oœci
z Jezusem.
Patrz¹c na wielki trud w przygotowaniach dzieci przez katechetów niejednokrotnie myœlê, ¿e zamiast tyle czasu poœwiêcaæ dzieciom – nale¿a³oby o wiele wiêcej
troski w³o¿yæ w przygotowanie
rodziców. Wtedy przysz³oœæ religijna dzieci by³aby bardziej zapewniona. Nie katecheci, ani Koœció³ maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
religijnoœæ dziecka, ale dom – pobo¿ny tatuœ i mama s¹ najpewniejszymi gwarantami rozwoju wiary
dziecka.
W ostatnich latach, dziêki pozwoleniu ks. Kardyna³a – jako infu³at mam mo¿liwoœæ udzielania
sakramentu bierzmowania. Ju¿ wiele razy zosta³em poproszony przez
ksiê¿y proboszczów ró¿nych parafii, bym tam sprawowa³ bierzmowanie. Obserwujê tych m³odych

1050 lat Chrztu Polski
O godzinie 9.00 zjawiliœmy siê
na stadionie, przekonani, ¿e bêd¹
t³umy. Nic z tych rzeczy, by³o bardzo spokojnie, nie za du¿o uczestników, a ju¿ o 10.00 ma byæ pocz¹tek. Poczuliœmy trochê lêku,

- sobotnie œwiêtowanie cz. II
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jak to wypadnie, jakie to œwiadectwo, szczególnie dla mediów
i widzów? Taka ludzka troska!
Tak jak by w tym tkwi³a istota
spotkania - pokazaæ siê. Bóg wie
najlepiej jak dzia³aæ.

W naszym sektorze (wszystkie
miejsca by³y numerowane – ka¿de siedz¹ce, nawet na murawie,
która na czas œwiêtowania pokryta by³a specjalnymi matami)
spotkaliœmy cz³onków Ruchu
DK z Drohiczyna. Krótkie
przedstawienie, kto? sk¹d? i dobrze, ¿e jesteœ. Poszukiwanie
w pamiêci, czy aby nie spotkaliœmy siê ju¿ kiedyœ? Ka¿de takie
spotkanie budzi w nas radoœæ, nie
znaliœmy siê osobiœcie, ale wspólna droga formacyjna bardzo
otwiera na siebie. Powoli, ale systematycznie wzrasta liczba
uczestników. Ok. godz. 10.00 – 30
do 40 procent miejsc by³a zajêta.
„Dajcie mi 20 sekund dla Matuchny” – tak rozpocz¹³ nieoficjalnie obchody Jan Budziaszek
– perkusista Skaldów. „Jeœli nie
zaprosimy Ducha Œw., to nasze
spotkanie nie przyniesie owoców. Proœmy Ducha Œw., aby nape³ni³ nas swoj¹ obecnoœci¹.
Koniecznie musimy Go wezwaæ,
prosiæ o obecnoœæ. Ja bêdê prosi³ o pomoc Matuchnê. Matuchno, która jesteœ obok Syna, wyproœ mi ³askê wlania Ducha Œw.,
Proszê, Ty mo¿esz to uczyniæ”.
Po tych s³owach cisza, przeplatana ¿arliwym AMEN, AMEN –
Niech siê stanie. Potem ¿arliwa
modlitwa Koronk¹ do Bo¿ego

Mi³osierdzia i œpiew Duchu Œw.
przyjdŸ… Panie dobrze, ¿e tu jesteœmy – powtarzaliœmy za Aposto³ami z Góry Tabor, Góry Przemienienia. Czuliœmy, ¿e dla wielu
ten czas te¿ sta³ siê czasem przemienienia.
Muzyczn¹ oprawê œwiêtowania
zapewnia³y zespo³y: „Siewcy Lednicy” i „Arka Noego” i jej za³o¿yciel Robert Friedrich – Litza. Radoœæ opanowywa³a ca³e zgromadzenie. Duch Œw. dzia³a³, dzia³a³
w œpiewie, dzia³a³ w postawach,
dzia³a³ w tañcu – by³ obecny. Zawsze tak jest , gdy pozytywnie odpowiadamy na Jego tchnienia. „Jeden dzieñ w przedsionkach Pañskich, lepszy jest ni¿ innych tysi¹ce( Ps.84)”. Radoœæ spotkania
ogarnia³a wszystkich, starszych
i m³odych, m³odzie¿ i dzieci, Na
miejscu doznaliœmy zawstydzenia
– my zastanawialiœmy siê czy jechaæ, a tu przyby³y ca³e rodziny
z maleñkimi dzieæmi. Panie, daruj
nasze lenistwo. cdn
Maria i Tadeusz WoŸniakowie
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