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9 Niedziela Zwyk³a

Umacnianie wiary

Obecny rok jest wyj¹tkowo bogaty w uroczystoœci religijne. Wynikaj¹ one z 1050. rocznicy Chrztu
Polski, z Nadzwyczajnego Roku
Mi³osierdzia oraz Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. Ka¿da z tych trzech
(ci¹g dalszy ze str. 7)

³oœci¹ w drodze.” Nawi¹zuj¹c do
obchodów zwróci³ uwagê - „Na
mocy chrztu, ka¿dy sta³ siê
uczniem - misjonarzem. Chcia³bym, aby owocem tych obchodów
by³o zakorzenienie siê w prawdzie, ¿e ka¿dy musi byæ uczniem
– misjonarzem. Jeœli tak siê nie
stanie, to czeka was stagnacja, jak

w innych krajach Europy. Tam
wydaje siê, ¿e za pieni¹dze mo¿na
uzyskaæ wszystko. Zamykaj¹ siê
na Boga, Bóg jest im niepotrzebny. To niebezpieczeñstwo zagra¿a
równie¿ wam. Nie przestajecie
dziêkowaæ Bogu, dzieñ po dniu
dziêkujcie za dar wiary. Dziêkowanie jest wa¿ne, bo przypomina jak
Bóg nas kocha. cdn
Maria i Tadeusz WoŸniakowie

Polecamy Bogu
W tym roku w Dzieñ Zielonych Œwi¹t, w niedzielê 15 maja przyjê³y
I Komuniê œw. dzieci ze szko³y Nr 2 – 38, a z Nr 4 – 72. Sakrament
Bierzmowania w dniu 23 maja przyjê³o 82 m³odych.
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œwi¹tecznych prze¿yæ ma niezwykle bogat¹ historiê. Niesie z sob¹
wyj¹tkowe wspomnienia oraz
otwiera wielkie mo¿liwoœci ubogacenia wiary i pog³êbienia zwi¹zku z Koœcio³em.
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. We wtorek o godz. 18.30
ostatnie nabo¿eñstwo majowe,
a od œrody rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych.
2. Zapraszamy na spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w œrodê
1 czerwca po rannej nowennie.
3. W oktawie Bo¿ego Cia³a procesje eucharystyczne po mszy œw.
o godz. 18.00. Zapraszamy dzieci
do sypania kwiatów oraz dzieci komunijne. Na zakoñczenie oktawy,
w czwartek, b³ogos³awieñstwo dzieci.
4. W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
O godz. 8.00 uroczysta msza œw.
w intencji Stra¿y Honorowej. Jest
to tak¿e pierwszy pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ rano od godz. 6.00
oraz po po³udniu od godz. 16.00.
Kancelaria parafialna w pierwszy
pi¹tek nieczynna.
5. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy na Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³onków
Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu odwiedzimy chorych i starszych z Komuni¹ Œw. O godz.
17.30 Wieczór Jana Paw³a II.
O 18.00 Msza œw. ku czci œw. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. procesja
przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.
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6. W nastêpn¹ niedzielê wolontariusze Œwiatowych Dni M³odzie¿y bêd¹ prowadziæ kiermasz produktów ŒDM. Wœród wielu produktów bêdzie mo¿na zakupiæ
miêdzy innymi flagi, którymi nale¿y przyozdobiæ okna na czas
peregrynacji Symboli ŒDM oraz
podczas lipcowych wydarzeñ.
M³odzie¿ bêdzie prowadziæ tak¿e
loteriê. Dochód zostanie przeznaczony na zakup pakietów pielgrzyma oraz organizacjê wydarzeñ religijnych zwi¹zanych z dniami
m³odzie¿y w naszym mieœcie.
W tym dniu msza œw. za zmar³ych
wypominanych o godz. 12.00. Na
mszy œw. o godz. 13.30 chrzty. Pouczenie przed chrztem w pi¹tek
o godz. 19.00.
7. W poniedzia³ek 6 czerwca organizujemy pielgrzymkê do Doliny Koœcieliskiej. Wyjazd godz.
8.00. Koszt 30 z³. Natomiast we
wtorek 21 czerwca pojedziemy do
Tychów na zaproszenie tamtejszych Seniorów. Wyjazd godz.
10.00. Koszt 20 z³.
8. Kalendarz liturgiczny: we wtorek Œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, w œrodê – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika,
w sobotê – wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi
Panny.
ks. S. Jaœkowiec, prob

1050 lat Chrztu Polski
Eucharystia ród³o i Szczyt cz. V
Poszczególne czêœci obchodów ³¹czy³y wystêpy zespo³ów:
Siewcy Lednicy oraz Arka Noego i wspólny œpiew ponad trzydziestotysiêcznej rzeszy pielgrzymów. Po p³ycie stadionu
przewija³ siê korowód polskich
œwiêtych i b³ogos³awionych.
Obecni byli przedstawiciele
Œwiatowych Dni M³odzie¿y
i M³odzie¿ Lednicka.
Kulminacyjnym momentem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
by³a Eucharystia, wielkie dziêkczynienie za 1050 lat trwania
w Koœciele. Liturgii przewodniczy³ Legat Papieski - Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Oprawê muzyczn¹ zapewnia³a 150-cio osobowa orkiestra oraz – symboliczny - 1050-cio osobowy chór.
„Na wieki bêdê chwali³ mi³osierdzie Pana” – tymi s³owami
Papieski legat rozpocz¹³ homiliê,
przekazuj¹c s³owa pozdrowienia
i gratulacji od Papie¿a Franciszka. „Wasza obecnoœæ tutaj ukazuje, ¿e Pan ¿yje i dzia³a, ¿e
chrzest wydaje ³aski. Historia
dowodzi, ¿e Maryja wstawia siê
za Polsk¹.” Mówi³ równie¿:
„Chrzest da³ pocz¹tek nowej

drogi, rozjaœnionej œwiat³em
Chrystusa. Europa wyros³a na
gruncie chrzeœcijañskim, Polska
jest tego szczególnym przyk³adem. Wasza wiara nie zachwia³a
siê, chocia¿ prze¿yliœcie jako
naród wiele burz i zawieruch.
W trudnych czasach Koœció³ zawsze by³ z narodem. Ukazywa³,
¿e Jezus jest z wami, przez
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia
œwiata”. To wa¿ne s³owa, wypowiadane z zewn¹trz, uœwiadamiaj¹ce nam rolê jak¹ chrzeœcijañstwo odgrywa³o w utrwalaniu
bytu narodowego. Ks. Kardyna³
nie poprzesta³ na historii. „Ka¿de pokolenie musi troszczyæ siê
o dar wiary, ka¿dy osobiœcie zobowi¹zany jest do troski o ten
dar. Zachêcam was do odnowienia spotkania z Chrystusem, do
za¿y³oœci z Chrystusem.” Mówi³
dalej - „Za¿y³oœæ z Chrystusem,
za¿y³oœæ z Koœcio³em, jest za¿y(ci¹g dalszy na str. 8)

-7-

Poniedzia³ek 30 maja
6.00 Œp. Barbara Pociêgiel
Œp. Edward Maœlanka
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Danuta Pomiet³o
8.00 Œp. Maria Tyra³a
12.00 Œp. Maria Lipowska - 2 r.œm.
18.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Stanis³awa i Józef Kryjak
Wtorek 31 maja
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
8.00 Œp. Ryszard Kuba
12.00 W int. ks. Jaros³awa Nowaka
18.00 Œp. Jerzy Godek
Œp. Zbigniew Karelus - 5 r.œm.
Œroda 1 czerwca
6.00 Œp. Marian Piwowarczyk
6.45 Œp. Janina Pomiet³o
7.30 Œp. Jan Filek
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo Matki Bo¿ej NP i œw. Jana Paw³a II dla
Przemys³awa
12.00 Œp. Józef Kleszcz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
W int. Dominika o powrót do zdrowia i b³.
Bo¿e
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Agata Lasek
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Roman Rosenstrauch - 6 r.œm.
Œp. Ryszard Graca - 3 r.œm.
Œp. Janina Baraniec - 8 r.œm.
Œp. Maria Lelek
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Œp. Barbara Romaniczyk i m¹¿ W³odzimierz
Œp. Jadwiga Tatara
Czwartek 2 czerwca
6.00
6.45 Œp. Barbara Pociêgiel
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Stefan Bernacik - 24 r.œm.
12.00 Œp. Janina Kundys
18.00 W int. W³adys³awy w 80 r. urodzin
o b³. Bo¿e, potrzebne ³aski
Pi¹tek 3 czerwca
6.00
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Janina Pomiet³o
Œp. Zdzis³aw Lewczuk - 1 r.œm. oraz Walerian
i Katarzyna Lewczuk - teœciowie
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Stefania
i Franciszek Szklarz, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Stanis³aw Gajowy
18.00 Œp. Barbara Pociêgiel
Œp. ks. Pawe³ Potoczny - 2 r.œm.
Sobota 4 czerwca
6.00
6.45 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Jerzy Godek
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Aleksander Bober - 11 r.œm.
Œp. ks. Pawe³ Potoczny - 2 r.œm.
Niedziela 5 czerwca
6.00 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Janina Kundys
Œp. Jan, Irena, W³adys³aw
9.00 Œp. Józef Zamys³owski - 5 r.œm., Józef
i Emilia Odrow¹¿
9.00 Roków: Œp. Maria Nicieja - 28 r.œm.,
m¹¿ W³adys³aw
10.30 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Teresa Nogala - 5 r.œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Dla mnie 1050. rocznica Chrztu
naszej Ojczyzny da³a okazjê do
serdecznych wspomnieñ. Przyczyn¹ sta³o siê udzielanie Sakramentu Bierzmowania w Zubrzycy Górnej na Orawie oraz w Zebrzydowicach ko³o Kalwarii Zebrzydowskiej. Na podbabiogórsk¹ wioskê, w której obecnie
dzielnie duszpasterzuje nasz niezapomniany ks. Piotr Wiktor,
zosta³em skierowany przez
ks. bp Karola Wojty³ê jako neoprezbiter. Zaraz po œwiêceniach
kap³añskich.
Odchodzi³em
stamt¹d po trzech latach wikariuszostwa – w 1966 roku. By³
to rok milenijny. Rozpocz¹³em
nowy etap mojego duszpasterzowania w roku obchodów milenijnych – w Zebrzydowicach.
Po 50 latach, udzielaj¹c Sakramentu Bierzmowania m³odym
Zubrzycanom, a tak¿e Zebrzydowianom – liczne wspomnienia
wype³ni³y moje wnêtrze. Jak¿e
to by³y inne czasy! Pod wieloma wzglêdami ró¿ni³y siê od
dzisiejszych. Inny rodzaj polityki, gospodarki, kultury. Inny
ustrój. Obraz Koœcio³a równie¿
ró¿ni³ siê od dzisiejszego. Wiele spraw by³o innych, ale cz³owiek jest wci¹¿ ten sam, a Bóg
tak¿e jest niezmienny. Milenium

Chrztu Polskiego by³o przez Koœció³ obchodzone w wielkim ucisku. Wszystko by³o zakazane.
Baliœmy siê w³adzy komunistycznej. Ona rz¹dzi³a bezwzglêdnie. To by³ czas czerwonego terroru. W³adza wszêdzie
chcia³a byæ. O wszystkim decydowaæ. Na ka¿dym miejscu
i przy ró¿nych okazjach oskar¿a³a spo³eczeñstwo o nielojalnoœæ. Zw³aszcza na celowniku
by³ Koœció³. ¯yliœmy w strachu.
Baliœmy siê kolejnych zakazów.
Wci¹¿ s³yszeliœmy: nie wolno!
To zagra¿a pañstwu, a tak¿e socjalistycznemu obozowi. W takich sytuacjach tym bardziej naród konsolidowa³ siê wokó³ Koœcio³a. W tamtych trudnych czasach, zw³aszcza biskupi, ksiê¿a
i zakonnicy – wyczuwali wielk¹
sympatiê u zwyk³ych, szarych
ludzi. Tak w Zubrzycy, jak i w
Zebrzydowicach mia³em œwia-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

domoœæ wielkiej ludzkiej sympatii do mojej osoby. Cieszy³em
siê przyjaŸni¹ wielu ludzi, tak
doros³ych, jak i m³odzie¿y oraz
dzieci. Relacje z parafianami
by³y nadzwyczaj przyjazne.
Trudne warunki lokalowe w katechizacji wynagradzane by³y
grzecznoœci¹ wychowanków
i ogromnym zainteresowaniem
rodziców. Pó³ wieku temu autorytet ksiêdza by³ bardzo wysoki. Ceniono kap³ana. Nigdy nie
by³ podejrzewany, ¿e krzywdzi
dzieci. Niejednokrotnie powtarzaliœmy wtedy zdanie, ¿e gdybyœmy mieli mo¿liwoœæ katechizowania w szkole, to z pewnoœci¹ wychowalibyœmy dzieci
i m³odzie¿ na wielkich patriotów
oraz œwiêtych ludzi. Czêsto,
jak mantrê, powtarzaliœmy s³owo: „gdyby”. Gdyby nam by³o
wolno to owocami pracy duszpasterskiej zadzielibyœmy
ca³y œwiat.
Tamtejsze lata, w których obchodziliœmy Millenium Chrztu
mia³y te¿ i pozytywne strony.
Ludzie nie lêkali siê o pracê. Na
utrzymanie rodziny starczy³o.
By³o poczucie bezpieczeñstwa
ekonomicznego. W mieœcie czy
na wsi nie dokucza³o nam rozwydrzenie. Choæ komunistycz-

na partia wydatnie pracowa³a
nad ateizacj¹ spo³eczeñstwa –
wci¹¿ skutki by³y mizerne.
W tamtych siermiê¿nych czasach
materializm filozoficzny atakuj¹cy wiarê – ma³o by³ skuteczny.
Po 50 latach od tamtych wydarzeñ w tym roku prze¿ywamy
1050. rocznicê Chrztu naszej
Ojczyzny. Po 50 latach mojej nieobecnoœci tak w Zubrzycy jak
i w Zebrzydowicach udzielam
Bierzmowania. Zastanawiam siê,
jakie s¹ te wspó³czesne czasy?
Jakie s¹ warunki dla rozwoju
wiary. W Polsce prze¿ywamy
czasy pe³nej wolnoœci. Wolnoœæ
to wielkie dobro. Chrystus zawsze mówi do cz³owieka: „Jeœli
chcesz.” Nigdy nie chce mi³oœci
zniewolonej. Niestety wielkie
dobro jak¹ jest wolnoœæ niejednokrotnie przeradza siê w swawolê: „Róbta, co chceta!” Mamy
wolny wybór. Niektórzy maj¹
wielkie mo¿liwoœci wzbogacenia
siê. Materializm praktyczny
wdziera siê w nasze dusze. Dobrobyt, który mo¿na zdobyæ okupiony jest ciê¿kim trudem. Ludzie wci¹¿ nie maj¹ czasu. Doroœli nie maj¹ czasu dla rodziny
i dla Koœcio³a. Równie¿ m³odzie¿y i dzieciom brakuje czasu na
sprawy bo¿e. Koœció³ pustosze-4- je na mszach œw. niedzielnych,

a jeszcze bardziej na nabo¿eñstwach majowych, czy adwentowych. Ze smutkiem obserwujemy, jak ³atwo siê usprawiedliwiamy z przestrzegania przykazañ Bo¿ych czy koœcielnych.
Wiary w naszej OjczyŸnie nie
niszczy wróg zewnêtrzny – nieprzyjacielem w praktykowaniu
religijnym jest nasze liberalne
myœlenie. Wci¹¿ doœwiadczamy
prawdy s³ów naszego poety:
„Raz wybrawszy, wci¹¿ wybie-

raæ muszê.” Dostrzegam, ¿e tak
50 lat temu, jak i dzisiaj Chrystus jest nieustannie znakiem
sprzeciwu. Piêkno wiary w ka¿dym czasie nosimy w glinianych
naczyniach. £atwo siê ich pozbyæ. Ewangeliczne zdanie Jezusa: „Có¿ pomo¿e cz³owiekowi,
choæby ca³y œwiat pozyska³, a na
duszy szkodê poniós³.” Co cz³owiek da wzamian za wieczne
zbawienie.
ks. Infu³at

Echa XVI Spotkania Szkó³ im. Jana Paw³a II
„Zimna Zoœka” da³a znaæ o sobie równie¿ w tym roku. Przez
kilka dni towarzyszy³ nam
deszcz i zimno. Jak co roku i tym
razem Wadowice uroczyœcie obchodzi³y 18 maja 96. rocznicê
urodzin œw. Jana Paw³a II. Spotkanie szkó³ mia³o inny charakter ni¿ dotychczas. Nie by³o przemarszu ze sztandarami ze Szko³y Podstawowej Pod Skarp¹ do
bazyliki. Msza œw. pod przewodnictwem bp Jana Szkodonia na
rynku wadowickim rozpoczê³a
siê o godz. 10.00. Bra³o w niej
udzia³ 2000 m³odych przedstawicieli z 50 szkó³ nosz¹cych
imiê Jana Paw³a II. Bardzo udanie œpiew prowadzi³ zespó³ dzieciêcy z parafii Wiêc³awice Stare. Przechodni puchar tym razem
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przypad³ w udziale gimnazjum
z Juszczyny. Tegoroczne spotkanie odznacza³o siê twórczymi inicjatywami. Wœród nich trzeba wymieniæ ufundowany przez Urz¹d
Miasta tort urodzinowy. Ze 140 kg
tortu wykonano 1500 porcji, które uczestnicy zjazdu spa³aszowali. Tortowy przysmak Urz¹d Miasta kosztowa³ 3 tys. z³. Œwiêty Wadowiczanin jest wdziêczny Dyrekcjom szkó³ – zw³aszcza Szkole Podstawowej Nr 1 z Wadowic,
Zespo³owi Szkó³ Œrednich im.
œw. Jana Paw³a II z Radoczy oraz
Zespo³owi Szkó³ Publicznych
Nr 3 z ul. Sienkiewicza z Wadowic. Cieszy siê nasz Œwiêty
z wk³adu Urzêdu Miasta w powodzenie tego Zjazdu.
Ks. Infu³at

