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10 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 4)

Maria i Tadeusz WoŸniakowie

(ci¹g dalszy ze str. 7)

wzruszaj¹ce by³y obrazy koñ-
cz¹ce spowiedŸ poszczególnych
osób: znak pokoju, uœcisk d³oni,
czu³e poklepanie po plecach,
przytulenie – idŸ i nie grzesz ju¿
wiêcej. Zarówno w liturgii jak i
czêœciach j¹ poprzedzaj¹cych
nie mog³o zbrakn¹æ piêknego
hymnu skomponowanego na
okolicznoœæ 1050 rocznicy
Chrztu „Gdzie chrzest, tam na-
dzieja.” Nie da siê przekazaæ

odczuæ jakie opanowywa³y nas

w trakcie tej modlitewnej czêœci

obchodów. Doœæ powiedzieæ, ¿e

niejednokrotnie wzruszenie do-

tyka³o naszych serc, a w oczach

pojawia³y siê ³zy. Radoœæ,

wdziêcznoœæ, pokój – ogarnia³y

nas na ró¿ne sposoby i w ró¿-

nych momentach tego jedynego

w swoim rodzaju zgromadzenia

Koœcio³a.

Podró¿nych w dom przyj¹æ
Powy¿szy uczynek mi³osierdzia,

co do cia³a, jest w Wadowicach
niezwykle aktualny z powodu
Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Wci¹¿ brakuje miejsca dla zg³a-
szaj¹cych siê przybyszów na Œwia-
towe Dni.

Jak przybyszów przyjmowaæ –
niech nas poucz¹ poni¿sze dwa
przyk³ady.

W sobotê 30 kwietnia pojecha-
³em z 36 wadowickimi pielgrzyma-
mi na miejsca, które bêd¹ przyj-
mowa³y m³odzie¿ podczas lipco-



-7--2 -

10 Niedziela Zwyk³a 5 czerwca 2016

ks. S. Jaœkowiec, prob

1050 lat Chrztu Polski
Eucharystia �ród³o i Szczyt cz. VI

(ci¹g dalszy na str. 8)

Po homilii prze¿yliœmy mo-
ment szczególny; Koœció³ wzbo-
gaci³ siê o dwie nowe chrzeœci-
janki Aleksandrê i Roksanê Ana-
stazjê, które ochrzci³ Abp. Sta-
nis³aw G¹decki. Liturgia
chrzcielna ubogacona zosta³a
œpiewem Litanii do Wszystkich
Œwiêtych, B³ogos³awieñstwem
wody chrzcielnej, których nie
stosuje siê przy chrzcie dzieci.
Na zakoñczenie ceremonii
chrzcielnej zebrany Koœció³
przywita³ Aleksandrê i Roksanê
Anastazjê gromkimi brawami.
Dla nowo ochrzczonych by³ to
dzieñ szczególnie bogaty, gdy¿
przyjê³y jeszcze dwa sakramen-
ty: Bierzmowania i Pierwsz¹
Komuniê Œw. Bia³e szaty, w któ-
re zosta³y ubrane unaoczni³y
nam oczyszczaj¹c¹ moc Chrztu
Œw. Daru tego dost¹pi³y osoby
doros³e, które w swym ¿yciu za-
pewne wiele razy zosta³y poko-
nane przez z³o. A tam na naszych
oczach, przez potrójne wylanie
wody na g³owy, ich dusze sta³y
siê œnie¿nobia³e, a w sercach za-
mieszka³ Duch Œw. Ogromna to
tajemnica. Ten obrzêd Chrztu œw.
jeszcze bardziej uœwiadomi³

nam wartoœæ tamtego, sprzed
1050-ciu lat. Bogu najwy¿szemu
Chwa³a i Moc i Uwielbienie!

Mimo du¿ej liczby wiernych
i miejsca „nie doœæ œwiêtego” to
Wielkie Dziêkczynienie by³o dla
nas wspania³ym prze¿yciem du-
chowym i prawdziwym szczytem
œwiêtowania. Komunia œw., któr¹
przyjmowa³o ca³e zgromadzenie,
jeszcze bardziej pog³êbi³a jed-
noœæ zebranych – zwo³anych na
Zgromadzenie Œwiête. Na tych,
którzy pragnêli siê wyspowiadaæ,
na p³ycie stadionu, w trakcie czê-
œci poprzedzaj¹cych Eucharystiê,
czekali kap³ani. Z góry stadionu
roztacza³ siê przed nami piêkny
widok. Kilkunastu ksiê¿y i jedna
kolejka, si³a rzeczy d³uga, ale
szybko zmieniaj¹c¹ swoje barwy.
Ro¿ne, a dla nas obserwatorów ze
stadionowych trybun, bardzo

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Jadwiga Sikora, ur. 1924r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Maria Lelek, ur. 1956r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jadwiga Tatara, ur. 1937r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Stanis³aw Józefowski, ur. 1934r., zam. Roków
Œp. Rafa³ Spyrka, ur. 1971r., zam. Maków
Œp. Józefa Kurek, ur. 1924r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Teresa El¿bieciak, ur. 1931r., zam. Roków
Œp. Tadeusz Jamrozik, ur. 1935r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Œp. Marian Nizio, ur. 1932r., zam. ul. Wadowity
Œp. Marian Bukowski, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Jasek, ur. 1952r., zam. Kraków
Œp. Teresa Kwiatek, ur. 1927r., zam. ul. Krasiñskiego
Œp. Cecylia Marcinkowska, ur. 1923r., zam. ul. Sienkiewicza

1. W nastêpn¹ niedzielê o godz.
7.30 Msza œw. w int. Ró¿ Ró¿añ-
cowych i zmianka ró¿añcowa.
O 13.30 Msza œw. w intencji
rocznych dzieci. W tym dniu roz-
poczynamy w naszym mieœcie
peregrynacjê Symboli Œwiato-
wych Dni M³odzie¿y. Szczegó-
³owy plan nawiedzenia jest za-
mieszczony na plakatach i na
stronie internetowej. Zaprasza-
my do wspólnej modlitwy.

2. W niedzielê 19 czerwca na
Mszy œw. o godz. 10.30 bêdzie-
my celebrowaæ jubileusz dzieci
w ramach Œwiêtego Roku Mi³o-
sierdzia. Na tê uroczystoœæ za-

praszamy rodziców z ma³ymi
dzieæmi oraz dzieci ze szkó³ pod-
stawowych.

3. Jutro pielgrzymka do Doli-
ny Koœcieliskiej. Wyjazd godz.
8.00. Koszt 30 z³. Natomiast we
wtorek 21 czerwca pojedziemy
do Tychów na zaproszenie tam-
tejszych Seniorów. Wyjazd godz.
10.00. Koszt 20 z³.

4. Œwiêci tego tygodnia:
w œrodê – wspomnienie œw. Ja-
dwigi Królowej, w pi¹tek –
wspomnienie b³. Bogumi³a, bi-
skupa, w sobotê – wspomnienie
œw. Barnaby, aposto³a.
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Poniedzia³ek 6 czerwca
 6.00 Œp. Barbara Sabuda

Œp. Maria Matlak
 6.45 Œp. Maria Tyra³a
 7.30 Œp. Jan Filek
 8.00 Œp. Agata Lasek
12.00 Œp. Janina Pomiet³o
18.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski

Œp. Maria Szulczyñska

Wtorek 7 czerwca
  6.00 Œp. Danuta Pomiet³o
 6.45 Œp. Janina Pomiet³o
 7.30 Œp. Jan Filek
 8.00 Œp. Wanda Nikiel
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Jan Buraczek

Œp. Stanis³awa Harnaœ - 8 r.œm.

Œroda  8 czerwca
 6.00 Œp. Ryszard Kuba
 6.45 Œp. Maria Tyra³a
 7.30 Œp. Jerzy Rokowski
 8.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
12.00 Œp. Janina Pomiet³o
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e, opiekê
MB i zdrowie dla Krzysztofa w 35 r. ur.
Za zmar³ych:
Œp. Maria Matlak
Œp. Janina Kundys
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Agata Lasek
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Maria Krupnik
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Rafa³ Spyrka
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Maria Lelek

Czwartek 9 czerwca
 6.00 Œp. Janina Pomiet³o
 6.45 Œp. Barbara Cierpia³ek
 7.30 Œp. Jan Filek
 8.00 Œp. Kazimierz Muszel
12.00

18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Dominika
Puliano
Œp. Zofia Master - r.œm.

Pi¹tek 10 czerwca
 6.00 Œp. Kazimierz Muszel
 6.45 Œp. Marian Piwowarczyk

Œp. Piotr i Maria Kasperkiewicz
 7.30 Œp. Barbara Cierpia³ek
 8.00 Œp. Janina Pomiet³o
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Jerzy Godek

Œp. Jan Wyka z rodzicami

Sobota  11 czerwca
 6.00 Œp. Karolina Gajos
 6.45 Œp. Franciszek Landowski
 7.30 Œp. Czes³awa Bobrek, jej rodzice

i teœciowie
Œp. Boles³aw Bando³a - 35 r.œm.,
¿ona Maria

 8.00 10 r. œlubu Sylwii i Rafa³a Maga
12.00 50-lecie matury LO Wadowice
18.00 Œp. Stanis³aw i Jan

Œp. Maria i Marian Gabryl

Niedziela 12 czerwca
  6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon,

ich dzieci Matylda i Stanis³aw
  7.30 Œp. Ewa Ksi¹¿ek - 16 r.œm.

W int. Ró¿ Ró¿añcowych i ks. Opiekuna
 9.00 Œp. Józef Oboza - 7 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Felicja i Stanis³aw Ba³ys
10.30 Œp. Zdzis³aw Czechowicz - 3 r.œm.
12.00 Œp. Jan Miarka, syn Wojciech

W 1 r. œlubu Katarzyny i Micha³a
Turek z proœb¹ o b³. Bo¿e

13.30 Roczki
19.00 Œp. Maria Wyrwont

Peregrynacja Symboli ŒDM - Krzy¿a i Ikony

Matki Bo¿ej Wadowice 12-14 czerwca 2016 r.
12 czerwca (niedziela)

11.45 - Powitanie Symboli ŒDM w Parafii Of. NMP
12.00 - Msza œw. 13.30 - Msza œw.
14.20 - Procesja z Symbolami ŒDM do Zak³adu Karnego
14.45 - Adoracja w kaplicy wiêziennej
15.45 - Procesja z Symbolami ŒDM do Szpitala Powiatowego
16.30 - Adoracja w kaplicy szpitalnej
18.00 - Procesja z Symbolami ŒDM do Bazyliki
18.30 - Nieszpory oraz nabo¿eñstwo czerwcowe z udzia³em Zgroma-

  dzeñ Zakonnych
19.00 - Msza œw.
13 czerwca (poniedzia³ek)
6.00, 6.45, 7.30, 8.00 - Msze œw. przy Symbolach ŒDM
10.30 - Przygotowanie liturgiczne z udzia³em m³odzie¿y szkó³ gimna-

  zjalnych i œrednich z dekanatów wadowickich
11.00 - Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Damiana Muskusa
12.00 - Uczczenie przez m³odzie¿ Symboli ŒDM
13.00 - Adoracja Symboli w Bazylice Ofiarowania NMP
17.30 - Wyprowadzenie Symboli ŒDM. Przejazd do Parafii œw. Piotra Ap.
17.45 - Powitanie Symboli ŒDM
18.00 - Nieszpory, Msza œw.
19.30 - Procesja Fatimska (zakoñczenie na Placu Jana Paw³a II)
20.30 - Apel Jasnogórski i uczczenie Symboli ŒDM
14 czerwca (wtorek)
8.00 -   Msza œw. w Sanktuarium œw. Józefa „Na Górce”
9.00 -   Procesja Symboli ŒDM do Bazyliki
10.00 - Msza œw. dla chorych i mieszkañców DPS im. œw. Rafa³a

  Kalinowskiego (jubileusz 25-lecia istnienia)
12.00 -  Msza œw.
13.00 -  Adoracja Symboli ŒDM
15.00 -  Msza œw. na zakoñczenie peregrynacji z udzia³em wolontariuszy
Parafialnych Komitetów Organizacyjnych ŒDM z dekanatów wadowickich
16.00 - Po¿egnanie Symboli ŒDM

W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ks. Adam Garlacz
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Rydzyka – Radio Maryja i TV
TRWAM. Dwupoziomowy ko-
œció³ – dolny poœwiêcony Pola-
kom, którzy podczas ostatniej
wojny bronili ¯ydów, nawet za
cenê ¿ycia, a górny jest pod we-
zwaniem Najœwiêtszej Maryi
Panny Nowej Gwiazdy Ewange-
lizacji i œw. Jana Paw³a II. Œwi¹-
tynia górna zosta³a konsekrowa-
na 18 maja. Do Torunia przyby-
liœmy w niedzielne popo³udnie.
Teren budowania œwi¹tyni zasta-
liœmy odgrodzony taœm¹ izola-
cyjn¹, to jeszcze nie czas na
zwiedzanie. A myœmy przybyli
– nie wiedz¹c, ¿e nie jest to czas
na zwiedzanie. Kiedy podcho-
dziliœmy w kierunku nowo bu-
duj¹cego siê koœcio³a, wyszed³
naprzeciw nas pan z opask¹
„ochrona”. Pomyœla³em, ¿e
znów prze¿yjemy historiê
z Brzegów. Historia potoczy³a
siê odwrotnie. Strzeg¹cy œwi¹ty-
ni Pan pochwali³ Pana Boga,
a do nas serdecznie siê uœmie-
chn¹³. Wyjaœnia³, ¿e choæ w ko-
œciele jest jeszcze budowlany
harmider i mog¹ przy naszym
ogl¹daniu zaistnieæ trudnoœci, to
jednak serdecznie nas zaprasza.
Bardzo nam ta mowa ul¿y³a.
Ogl¹daj¹c podwójn¹ œwi¹tyniê
byliœmy pod wra¿eniem jej

szybkiej realizacji – zaledwie
cztery lata, a tak¿e kunsztu – tak
architektury zewnêtrznej, a tym
bardziej wewnêtrznej. Niespo-
dziewanie zjawi³ siê te¿ Ojciec
Redemptorysta, który wyjaœni³
nam, ze od tygodnia zosta³ mia-
nowany na Rektora tej œwi¹tyni.
Choæ nie jest to czas na zwiedza-
nie œwi¹tyni, to jednak z wielk¹
kultur¹ wprowadzi³ nas w teolo-
giê oraz historyczne znaczenie
wybudowanego koœcio³a. Nasza
pielgrzymia grupa /51 osób/
przyjê³a ¿yczliw¹ obecnoœæ wy-
jaœniaj¹cego Ojca, jako wielki
dar ubogacaj¹cy nasz pielgrzy-
mi szlak.

Spotkanie w Brzegach to total-
ne zniechêcenie, a w Toruniu to
dodanie pielgrzymom skrzyde³.
Przyj¹æ podró¿nych do domu,
którzy w niew³aœciwym czasie
siê zg³aszaj¹, ani miejsca, ani
czasu nie mamy dla nich. Chce-
my mieæ œwiêty spokój i uwolniæ
siê od natrêtów. Taka postawa
jest jak najdalsza od Ewangelii.
Serdecznie zachêcam, abyœmy
kszta³towali w sobie codzienne
otwarcie siê na cz³owieka. Przyj-
muj¹c go – Boga samego przyj-
mujemy. „Cokolwiek uczynili-
œcie jednemu z tych najmniej-
szych, Mnieœcie uczynili.”

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wych nabo¿eñstw. D³ugo klu-
czyliœmy zanim, po wielu trud-
noœciach, dojechaliœmy do Brze-
gów. Zobaczyliœmy hektary pola
/240 ha/, które przygotowywane
s¹ na g³ówne spotkanie. Widaæ
intensywne prace przygotowaw-
cze. Nasza pielgrzymia grupa
wysiad³a przy Rondzie Œwiato-
wych Dni. Obok ustawiono
dzwon, który zosta³ poœwiêcony
w niedzielê Mi³osierdzia Bo¿e-
go w £agiewnikach. G³os tego
dzwonu ma przyzywaæ m³odzie¿
na historyczne spotkanie. Nasza
obecnoœæ na polu mi³osierdzia
jest wielk¹ proœb¹, poprzez od-
mawianie koronki do Bo¿ego
Mi³osierdzia, o Bo¿e i ludzkie
mi³osierdzie na jak najlepsze
prze¿ycie historycznych dni. Po
skoñczonej modlitwie podsze-
d³em, aby symbolicznie zadzwo-
niæ na zwo³anie m³odzie¿y z zie-
mi wadowickiej, aby uczestni-
czy³a w tych Dniach. Po mnie
przyst¹pili inni do dzwonienia.
Nasze intencje by³y bardzo reli-
gijne. Nie zostaliœmy jednak po-
prawnie odczytani przez stró¿a
pilnuj¹cego tego terenu. Pod-
szed³ on do naszej grupy i roz-
pocz¹³ nas ok³adaæ s³owami, któ-
re nas bardzo poni¿a³y. Nie

przyjmowa³ ¿adnych naszych
wyjaœnieñ. Poczuliœmy wielki ¿al
i doœwiadczyliœmy, ¿e szatan sku-
tecznie zadzia³a³, bu nam zepsuæ
podnios³y nastrój naszego piel-
grzymowania. Cz³owiek ten pod-
ró¿nych z Wadowic skutecznie
zniechêci³ i zepsu³ religijny na-
strój. Odje¿d¿aliœmy z miejsca,
które nazwano Campus Miseri-
cordiae /Pole Mi³osierdzia/ nie-
mi³osiernie potraktowani.

W niedzielê 8 maja podczas
3-dniowej pielgrzymki do Trój-
miasta oraz Malborka i Torunia
– zatrzymaliœmy siê na kilka go-
dzin w nowo budowanej œwi¹ty-
ni przez ks. dyrektora Tadeusza


