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(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Wygraæ walkê
Nieraz czyta³em lub s³ysza³em

relacje o chorym cz³owieku na
raka, ¿e wygra³ z nim walkê i ¿yje.
Od czasu do czasu s³yszê smutn¹
wiadomoœæ o chorym na nowotwór
– przegra³ z nim walkê, umar³.

Na naszych oczach rozgrywa siê
wielki bój o ¿ycie cz³owieka, któ-
rego organizm zaatakowa³ nowo-
twór. Prze¿y³, tak jak nasz by³y
Metropolita, ks. kard. Franciszek
Macharski. Przed 25 laty dowie-

Udajemy siê jeszcze do jedne-
go miejsca, gdzie obok warowni
w 1946 ustawiono krzy¿ i tabli-
cê z nazwiskami poleg³ych. 2 lip-
ca 1962 roku krzy¿ usuniêto
i postawiono na jego miejscu
czo³g T-34. Dopiero w ostatnich

latach czo³g zosta³ usuniêty,
a polegli w obronie Westerplat-
te doczekali siê godnego wspo-
mnienia ich bohaterskiej posta-
wy oraz ofiary jak¹ z³o¿yli
w obronie polskoœci. Z tego hi-
storycznego zak¹tka jedziemy
do centrum Gdañska. cdn

Maria Zadora

Organizujemy pielgrzymkê do W³och w dniach od 8 do 15 wrzeœnia.
Program pielgrzymki jest wywieszony w gablocie przykoœcielnej.
Koszt 400 z³ i 190 euro.

Pielgrzymka do W³och

ks. Infu³at
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Pielgrzymka do Trójmiasta Malborka i Torunia cz.I

6 maja2016
roku o godz.
4:30, 49-oso-
bowa grupa
w y r u s z y ³ a
z Wadowic
na 3-dniow¹
pielgrzymkê
do Trójmiasta
i Malborka.

Przed nami daleka droga z po-
³udnia Polski na pó³noc. Piel-
grzymowanie rozpoczêliœmy
modlitw¹, ks. Infu³at pob³ogos³a-
wi³ nas. Droga d³uga, ale nam
minê³a szybko, przed 15.00 by-
liœmy w Gdañsku.

Zwiedzanie zaczynamy od We-
sterplatte, to przecie¿ tu 1 wrze-
œnia 1939 roku o godz. 4:45 na
polski przyczó³ek spadaj¹
pierwsze pociski oddane z prze-
bywaj¹cego z kurtuazyjn¹ wi-
zyt¹ w Gdañsku pancernika
Schleswig-Holstein. Wybucha
II wojna œwiatowa, 182 osobowa
ekipa dowodzona przez majora
Henryka Sucharskiego, prak-
tycznie skazana na natychmia-
stow¹ zag³adê, bohatersko bro-
ni³a siê przez 7 dni, zaskakuj¹c

œwiat heroiczn¹ postaw¹ oraz
determinacj¹ w obronie przed
najeŸdŸc¹. Z przedwojennych
zabudowañ zachowa³y siê jedy-
nie ruiny koszar, bunkry i budy-
nek warowni.

Stajemy przed kopcem, na któ-
rego szczycie 9 paŸdziernika
1966 roku stan¹³ 25- metrowy
pomnik obroñców Westerplatte,
upamiêtniaj¹cy krwaw¹ ofiarê
z³o¿on¹ przez polskich ¿o³nie-
rzy. Monument z³o¿ono z grani-
towych bloków o ³¹cznej wadze
1150 ton. Pomnik symbolizuje
miecz wbity po rêkojeœæ w zie-
miê. Na jego œcianach wykuto
nazwy najwa¿niejszych bitew
morskich II wojny œwiatowej,
w których to aktywnie równie¿
uczestniczyli Polacy.

To tutaj 12 czerwca 1987 roku
podczas trzeciej pielgrzymki
spotka³ siê z m³odzie¿¹ œw. Jan
Pawe³ i powiedzia³ do nich:
„Ka¿dy z was m³odzi przyjacie-
le znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ
swoje „Westerplatte”. Jakiœ wy-
miar zadañ, które musi podj¹æ
i wype³niæ. Jak¹œ s³uszn¹ sprawê,
o któr¹ nie mo¿e nie walczyæ.”

1. Dziœ o godz. 11.45 rozpoczyna
siê w naszym mieœcie peregrynacja
Symboli Œwiatowych Dni M³odzie-
¿y. Zapraszamy do udzia³u w popo-
³udniowej procesji  ze Szpitala Po-
wiatowego do naszej Bazyliki. Zbie-
ramy siê o godz. 17.45 pod Blokiem
„C”. Po dojœciu do koœcio³a rozpocz-
niemy Nieszpory oraz nabo¿eñstwo
czerwcowe. W poniedzia³ek Msza
œw. z udzia³em m³odzie¿y szkó³ œred-
nich i gimnazjalnych o godz. 11.00
na Placu Jana Paw³a II. Wspólne spo-
tkanie rozpoczynamy o 10.30. Wie-
czorem z koœcio³a œw. Piotra wyru-
szy Procesja Fatimska, któr¹ zakoñ-
czymy na rynku. We wtorek zapra-
szamy na Mszê œw. przy Symbolach
o godz. 8.00 u Ojców Karmelitów.
O godz. 10.00 Msza œw. w Bazylice
dla starszych i chorych. O godz.
15.00 Msza œw. na zakoñczenie na-
wiedzenia.

2. W czwartek (16 czerwca) mija
17. rocznica trzeciej wizyty Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II do rodzin-
nych Wadowic oraz koronacji Ob-
razu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy. W tym dniu, jak co miesi¹c
pielgrzymujemy na apel jasnogórski.
Wyjazd godz. 15.45, koszt przejaz-
du 35 z³. W Bazylice, po wieczornej

Mszy œw. spotkanie wspólnoty Szko-
³y Modlitwy œw. Jana Paw³a II.

3. W sobotê o godz. 10.00 spotka-
nie Grupy œw. o. Pio.

4. Parafialny Komitet Organizacyj-
ny ŒDM zaprasza rodziców niepe³-
noletnich wolontariuszy na spotkanie
w Bazylice w niedzielê 19 czerwca
po Mszy œw. o godz. 9.00.

5. W przysz³¹ niedzielê na Mszy
œw. o godz. 10.30 bêdziemy celebro-
waæ Jubileusz dzieci w ramach Œwiê-
tego Roku Mi³osierdzia. Na tê uro-
czystoœæ zapraszamy rodziców
z ma³ymi dzieæmi oraz dzieci ze szkó³
podstawowych. Uroczystoœæ roz-
poczniemy przed Bazylik¹, a nastêp-
nie przejdziemy przez Bramê Mi³o-
sierdzia i dalszy ci¹g Mszy œw.

Na Mszy œw. o godz. 13.30 chrzest,
pouczenie przed chrztem w pi¹tek
o godz. 19.00.

6. We wtorek 21 czerwca pojedzie-
my do Tychów na zaproszenie tam-
tejszych Seniorów. Wyjazd godz.
10.00. Koszt 20 z³. Natomiast w pi¹-
tek 24 czerwca pielgrzymujemy do
£agiewnik. Rozpoczêcie o godz.
13.00 w wadowickiej kaplicy szpital-
nej, a o godz. 14.00 wyjazd do sank-
tuarium ³agiewnickiego. Koszt 20 z³.

ks. S. Jaœkowiec, prob
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Poniedzia³ek 13 czerwca
 6.00 Œp. Barbara Cierpia³ek

Œp. Maria Matlak
 6.45 Œp. Janina Kundys
 7.30 Œp. Kazimierz Muszel
 8.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
12.00 Dziêkczynno-b³agalna za prze¿yte

81 lat dla Zdzis³awy
18.00 Œp. Janina Pomiet³o

Œp. Franciszek Dudziak - 38 r.œm.
Wtorek 14 czerwca
  6.00 Œp. Jerzy Godek
 6.45 Œp. Barbara Cierpia³ek
 7.30 Œp. Bernadeta Michalska
 8.00 Œp. Andrzej Szymañski, jego rodzice i bracia
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 W int. Piotra, o zdrowie i b³. Bo¿e

w 16 r. urodzin
Œp. Kazimierz Muszel

Œroda  15 czerwca
 6.00 Œp. Danuta Pomiet³o
 6.45 Œp. Barbara Cierpia³ek
 7.30 Œp. Kazimierz Muszel
 8.00 Œp. Antoni i Julia Ry³ko
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej dla Alfredy
i Stanis³awa

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Adama
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Alojzy i Genowefa Ficek
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Agata Lasek
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek

Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Tadeusz ̄ elazny i Teresa, siostra
Œp. Maria Lelek
Czwartek 16 czerwca
 6.00 Œp. Barbara Cierpia³ek
 6.45 Œp. Edward Maœlanka
 7.30 Œp. Izabela Wajcner - 10 r.œm.
 8.00 Œp. Helena Kramarczyk
12.00 Œp. Zofia, Józef Godek i s. Wies³aw
18.00 Œp. Augustyn Kaliñski - 4 r.œm.

Œp. Jan Mamcarczyk - 20 r.œm.
Pi¹tek 17 czerwca
 6.00 Œp. Barbara Cierpia³ek
 6.45 Œp. Barbara Sabuda
 7.30 Œp. Ryszard Kuba
 8.00 Œp. Marian Ma³ysa - 6 r.œm.

Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Barbara £ukasik
18.00 Œp. Stanis³aw Czy¿ - 1 r.œm.

Œp. Marianna i Stanis³aw Adamczyk - 6 r.œm.
Sobota  18 czerwca
 6.00 Œp. Barbara Cierpia³ek
 6.45 Œp. Janina Pomiet³o
 7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
 8.00 Œp. Józef i Maria Bartkowscy i córki
12.00 Œp. Jerzy Rokowski
18.00 Œp. Andrzej Czarny - 9 r.œm.
Niedziela 19 czerwca
  6.00 Œp. Kazimierz Muszel
  7.30 Œp. Andrzej Mrajca i zmarli z rodziny

Dziêkczynno-b³agalna w 35 r. œlubu
Lucyny i Stanis³awa

 9.00 Œp. Roman Komendera - 15 r.œm., Jan,
Paulina Komendera

 9.00 Roków: Œp. Maria Wójcik
10.30 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Helena i Wilhelm Gabrygiel
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Rafa³ Tatka

(ci¹g dalszy ze str. 1)

dzia³ siê, ze jest powa¿nie cho-
ry. Rak grubego jelita. Na Gan-
carskiej w Krakowie podda³ siê
operacji. Ciê¿ki stan utrzymy-
wa³ siê przez kilka tygodni. Or-
ganizm ks. Kardyna³a, dziêki
pomocy œwiat³ych lekarzy i ¿ar-
liwej modlitwie wielu ludzi –
przemóg³ atak choroby.
Ks. kard. Franciszek Macharski
pozbiera³ siê i ¿yje. Liczy sobie
89 lat. Oby takich zwyciêzców
by³o jak najwiêcej.

Na naszych oczach rozgrywa
siê zaciêta walka o ¿ycie ducho-
we – o wiarê. Wspó³czesny œwiat
ma niezwykle inteligentne spo-
soby, by konkretnego cz³owieka
wyzwoliæ z wiary. Wydatnie ko-
rzysta z pomocy szatana, a tak-
¿e ludzkiej s³aboœci zwi¹zanych
z nasz¹ upad³a, po grzechu pier-
worodnym, natur¹. Kuszenie
cz³owieka, by porzuci³ Boga, by
¿y³ tak jakby Boga nie by³o
wci¹¿ przypomina rajskie kusze-
nie. Czemu Bóg wam zakazuje?
Bêdziecie szczêœliwi, gdy nie
bêdziecie s³uchaæ Boga. Trzeba
siê wyzwoliæ od tych, co naka-
zuj¹, co ograniczaj¹ ludzk¹ wol-
noœæ. Szczêœcie to wolnoœæ od
zobowi¹zañ. Robiæ to, na co
mam ochotê.

Jesteœmy œwiadkami, jak nie-
jednokrotnie nasi bliscy od-
chodz¹ od wiary. Widzimy coraz
mniej uczestników na nabo¿eñ-
stwach majowych: dzieci ju¿ pra-
wie nie ma. O m³odzie¿y trzeba
zapomnieæ. Starszych jak na le-
karstwo. Coraz czêœciej dla  nie-
których msza œw. niedzielna to
ogromny ciê¿ar. Trzeba siê z nie-
go wyzwoliæ. Naszej wierze bra-
kuje radoœci.

Niejednokrotnie s³yszê, jak ka-
techeci oskar¿aj¹ rodziców, ¿e
nie troszcz¹ siê o religijne wy-
chowanie swych dzieci. Zago-
nieni rodzice maj¹ pretensje do
nauczycieli religii, ¿e nie potra-
fi¹ skutecznie zachêciæ uczniów
do praktyk religijnych. Wzajem-
ne oskar¿anie jeszcze bardziej
pogarsza sytuacjê. Trzeba wspól-
nego wysi³ku Koœcio³a i domu
rodzinnego, by ¿ycie religijne
zaowocowa³o. Przy staraniach,

(ci¹g dalszy na str. 4)

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Koœcio³a, we wtorek – wspomnienie b³. Micha³a Kozala, bisku-
pa i mêczennika, w œrodê – wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy, w pi¹tek – wspo-
mnienie œw. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
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tak rodziców jak i katechetów
o religijne wychowanie dzieci
i m³odzie¿y trzeba bardzo liczyæ
na pomoc Bo¿¹.

Warto w tym miejscu przyto-
czyæ historiê starotestamentalne-
go Gedeona. Bóg wybra³ go na
sêdziego, aby wyzwoli³ naród
¿ydowski z ucisku Kananejczy-
ków i Amalekitów. On z ca³ych
si³ broni³ siê przed Bo¿ym po-
wo³aniem. U¿ywa swojej inteli-
gencji by siê wymówiæ od tego

(ci¹g dalszy ze str. 3) trudnego zadania. W d³ugiej roz-
mowie us³yszy od Boga: „Nie
licz tak na swoje si³y oraz moce
walcz¹cych Izraelitów. Ja, Twój
Bóg, rozgromiê przy twoich ni-
k³ych si³ach potêgê twoich wro-
gów.” I tak siê sta³o!

Wygraæ walkê o ¿ycie religij-
ne swoje i swoich bliskich mo¿-
na wtedy, gdy w sposób bez-
wzglêdny zaufamy Bogu. Na-
dzieja pok³adana w Bo¿ej mocy
zawieœæ nie mo¿e.

Pod¹¿amy drogami wiary
16 maja to œwiêto Andrzeja

Boboli, mêczennika i patrona
Polski. To dwa dni przed urodzi-
nami Najwiêkszego Wadowi-
czanina – Karola Wojty³y,
œw. Jana Paw³a II. To ju¿ 176
Apel jasnogórski z naszym
udzia³em. Nasze pielgrzymowa-
nie to otwieranie siê na drugie-
go cz³owieka.

Maj, miesi¹c Maryi, w którym
ca³a przyroda tak bujnie rozkwi-
ta. Ró¿añcem modlimy siê za
pielgrzymów, majowych soleni-
zantów. Sk³adamy im najlepsze
¿yczenia. Odmawiamy czêœæ ra-
dosn¹, w której prze¿ywanie,
swoimi przemyœleniami, wpro-
wadza nas ks. inf. Jakub Gil.

Zwiastowanie, prze¿ywamy
jako tajemnicê rozwoju (fizycz-
nego, moralnego, duchowego),
a wzorem naszego rozwoju jest
Maryja. To Jej jasnogórskie oczy
chc¹ naszego szczêœcia. Ka¿dy
dzieñ jest zwiastowaniem, ob-
wieszczeniem, co nas czeka. Do-
bre czy z³e, smutek czy radoœæ.
Maryjo, dopomó¿ nam mê¿nie
przyjmowaæ te codzienne zwia-

stowania, tak radosne, jak
i smutne. Nawiedzaj¹c kogoœ,
to podzielenie siê z nim swoj¹
radoœci¹. To te¿ rozmowa
z drugim, a dialog ludzi uboga-
ca. Cz³owiek przez rozmowê
ci¹gle siê rozwija, ci¹gle siê
uczy. Prosimy, byœmy mieli
³askê spotykania m¹drych lu-
dzi, a nasze s³owa uczy³y rów-
nie¿ drugich ludzi.

Maryja zosta³a wybrana na
Matkê przez Boga. W nas te¿
rodzi siê Bóg. Wierzymy coraz
g³êbiej. Cz³owiekowi prze¿ywa-
j¹cemu wiarê, towarzyszy ³aska
Bo¿a. Droga wiary to trudna
droga.  Jednak prowadzi do
szczêœcia. Dziwne to ludzkie
szczêœcie. Na ka¿dym etapie
¿ycia cz³owiek inaczej wy-
obra¿a sobie szczêœcie. Nape³-
nieni Duchem œw. nauczmy siê
wybaczaæ drugiemu. Nie da siê
do koñca zrozumieæ wielu rze-
czy. Dlaczego Bóg zsy³a na
mnie troski i cierpienia. Zmie-
rzenie siê z cierpieniem za-
wsze nas przerasta. Prosimy
Matkê Dobrej Rady, by uczy³a
nas przyjmowaæ ¿ycie takim,
jakie jest. Nauczy³a nas przyj-
mowaæ wolê Boga.

Rozwa¿ania apelowe prowa-
dzi w tym dniu nasz ks. Infu³at.
Matce Koœcio³a, zatroskanej

o losy ka¿dego z nas, poleca
wszystkich tych, którzy potrze-
buj¹ mi³oœci. G³odnych mi³oœci,
dzieci, m³odzie¿, doroœli, samot-
ni, chorzy, niepe³nosprawni, wdo-
wy, wdowcy, emeryci, renciœci,
ksiê¿a emeryci. Ci, którzy s¹ na
marginesie, którzy bardzo odczu-
waj¹ samotnoœæ. Prosi, by Mary-
ja pomog³a im przekszta³caæ tê
samotnoœæ w jednoœæ z Chrystu-
sem i Maryj¹.

W drodze powrotnej odmawia-
my tradycyjnie ró¿aniec piel-
grzyma. Przepiekne œwiadectwo
sk³ada s. Ludmi³a, nazaretanka,
która w swej pielgrzymce ¿ycia
obecnie osiad³a w Loreto. To
w Loreto znajduj¹ siê relikwie
domku Maryi z Nazaretu. Kamie-
nie, które s¹ œwiadkami ¿ycia
Maryi. Tam Maryja króluje jako
Matka Rodziny. Trzeba tam wejœæ
i prosiæ Maryjê o ³askê ¿ywej wia-
ry. Jak bardzo szatan atakuje ro-
dzinê, ile z³ego siê dzieje. Brak
wiernoœci, odpowiedzialnoœci,
rozpadaj¹ siê rodziny. Bóg wy-
s³ucha nasze proœby, tylko Mu
zaufajmy. Wszystko stawiajmy na
Boga, bo to ma sens, niech dzieje
siê Jego wola. Siostry Nazaretan-
ki modl¹ siê za rodziny.

Do zobaczenia 16 czerwca!
Rozalia Borkowska


