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12 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Przebudzenie
W niedzielê 22 maja bra³em

udzia³ w koronacji obrazu Matki
Bo¿ej w Sance k/Krzeszowic.
W zastêpstwie chorego ks. kard.
Stanis³awa Dziwisza aktu korona-
cji dokona³ ks. arcybiskup czêsto-

chowski Wac³aw Depo w asyœcie
2 biskupów krakowskich: Szkodo-
nia i Zaj¹ca. Przepiêkna pogoda,
bardzo liczny udzia³ wiernych,
a tak¿e du¿y nap³yw ksiê¿y kon-
celebransów wp³ynê³y na podnio-

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Anna Palus, ur. 1925r., zam. ul. Parkowa

Œp. Kazimierz Muszel, ur. 1927 r., zam. ul. Wojska Polskiego

Kalendarz liturgiczny: we wtorek – wspomnienie œw. Alojze-
go Gonzagi, zakonnika, w pi¹tek – Uroczystoœæ Narodzenia
œw. Jana Chrzciciela, z racji uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrze-
miêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dziœ na Mszy œw. o godz.
10.30 celebrujemy Jubileusz
dzieci w ramach Œwiêtego Roku
Mi³osierdzia. Na tê uroczystoœæ
zapraszamy rodziców z ma³ymi
dzieæmi oraz dzieci ze szkó³
podstawowych.

2. Jutro obchodzimy rocznicê
chrztu œw. Jana Paw³a II. Zapra-
szamy do modlitwy dziêkczyn-
nej za dar swojego sakramentu
chrztu przy chrzcielnicy.

3. We wtorek jedziemy do Ty-
chów na zaproszenie tamtej-
szych Seniorów. Wyjazd godz.
10.00. Koszt 20 z³.

4. W œrodê na nowennie
o godz. 8.30 i 17.30 modliæ siê
bêdziemy w intencji nauczycieli
i dzieci koñcz¹cych rok szkolny.

5. Zachêcamy dzieci i m³o-
dzie¿, aby w tym tygodniu przy-
st¹pi³y do spowiedzi œw. i wziê-
³y udzia³ we Mszach œw. na za-
koñczenie roku szkolnego.

W czwartek o godz. 13.00
Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 1

W pi¹tek:
Godz. 8.00 Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce, Budowlanka
Godz. 9.00 Zespó³ Szkó³ Nr 3

im. ks. J. Tischnera
Godz. 10.00 Zespó³ Szkó³ Pu-

blicznych Nr 3
Nauczycielom i wychowaw-

com oraz dzieciom i m³odzie¿y
¿yczymy zas³u¿onego wakacyj-
nego wypoczynku.

6. W niedzielê 26 czerwca
prze¿ywamy w naszej parafii
odpust Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Drugi dzieñ pielgrzymki roz-
poczynamy msz¹ œw. o godz.
6.30. Po œniadaniu wyje¿d¿amy
do Gdañska.

Pierwszym miejscem jest Po-
mnik Poleg³ych Stoczniowców.
42-metrowe krzy¿e tworz¹ce
pomnik stanê³y u bram stoczni
upamiêtniaj¹c kilkudziesiêciu
poleg³ych w starciach z milicj¹
i wojskiem w grudniowych star-
ciach. Ods³oniêto go 16 grudnia
1980 roku, w dziesi¹t¹ roczni-
cê komunistycznej zbrodni na
polskich robotnikach. Pod tym
pomnikiem Jan Pawe³ II
12 czerwca 1987 roku w samot-
noœci z³o¿y³ wi¹zankê z 49 bia-
³ych i ¿ó³tych ró¿.

Obok pomnika na terenach
postoczniowych powsta³o Euro-
pejskie Centrum Solidarnoœci,
uroczyœcie otwarte 30 i 31 sierp-
nia 2014 roku. Nowoczesna,
multimedialna ekspozycja ECS
dedykowana historii polskiej
wolnoœci i ruchu Solidarnoœæ
o powierzchni 3 tys. m.kw. pre-
zentuje poruszaj¹ce pami¹tki,
zdjêcia, materia³y filmowe
i dŸwiêkowe, archiwalne doku-
menty, rêkopisy, mapy, wydaw-
nictwa podziemne, gazety. Eu-

ropejskie Centrum Solidarnoœci
to wa¿na na gdañskim szlaku
wolnoœci instytucja w nowej,
eksperymentalnej formule: nie
tylko muzeum poœwiecone hi-
storii Solidarnoœci, ale tak¿e
Centrum dialogu o wspó³cze-
snym œwiecie, miejsce spotkañ
ludzi którym bliskie s¹ wartoœci
jak wolnoœæ i demokracja.

Koœció³ œw. Brygidy to kolejne
miejsce, które zwiedzamy
w Gdañsku. Miejsce to jest wiel-
kim symbolem, nie tylko wiary,
ale i dziêkczynienia za wolnoœæ
dan¹ przez Boga narodowi pol-
skiemu i tym, do których zawita-
³a ona dziêki Solidarnoœci. We
wnêtrzu Bazyliki znajduj¹ siê
liczne tablice, epitafia oraz pa-
mi¹tki walk o woln¹ i niepodleg³¹
Polskê. W koœciele znajduje siê
sarkofag, gdzie zosta³ pochowa-
ny ks. pra³at Henryk Jankowski,
wielki orêdownik i kapelan Soli-
darnoœci. cdn Maria Zadora
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Poniedzia³ek 20 czerwca
 6.00 Œp. Honorata, Czes³awa i Michalina

Malinowska
Œp. Józef Purchla

 6.45 Œp. Stanis³aw Gajowy
 7.30 Œp. Helena Kramarczyk
 8.00 Œp. Barbara Cierpia³ek
12.00 Œp. Zmarli z rodz. Banaszewskich,

Kumalów i Warcha³ów
18.00 Œp. Janina Pomiet³o

Œp. Anna Biegun - 85 r. urodzin
Wtorek 21 czerwca
  6.00 Œp. Zofia Sordyl
 6.45 Œp. Kazimiera Laskowska - 23 r.œm.,

Œp. Rozalia Majtyka
 7.30 Œp. Janina Pomiet³o
 8.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej nad

rodzinami z pielgrzymki z Dêbicy
12.00 Œp. Julian, Marta, Artur, W³adys³aw
18.00 Œp. Edward Dobisz i rodzice

Œp. Edward, Wanda Ficek
Œp. Danuta i Adam Grodniccy

Œroda  22 czerwca
 6.00 Œp. Maria Sty³a
 6.45 Œp. Edward Maœlanka
 7.30 Œp. Kazimierz Muszel
 8.00 Dziêkczynno-b³agalna w int.

Kazimiery i Stanis³awa
12.00 Œp. Stanis³aw Gielas - 13 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Wandy Michilewicz
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Agata Lasek
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Stanis³aw Klobuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Maria Krupnik
Œp. W³adys³awa i Jan Stok³osa
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Teresa El¿bieciak

Œp. Józefa Kurek
Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Wanda Drewniak
Œp. Maria Lelek
Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
Œp. Jan Torba
Czwartek 23 czerwca
 6.00 Œp. Helena Wojewodzic za wyrz¹dzon¹

krzywdê
 6.45 Œp. Jan Wac³awski - r.œm.
 7.30 Œp. Janina Wac³awska
 8.00 Œp. Wanda i Jan Pacut
12.00 Œp. Gustaw i Janina z dzieæmi
18.00 Œp. Danuta i Jan Szwed
Pi¹tek 24 czerwca
 6.00 Œp. Ryszard Kuba
 6.45 Œp. Kazimierz Muszel
 7.30 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki

Bo¿ej dla ks. Jana Jarco
O zdrowie i b³. Bo¿e dla s. Antoniny
za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II

 8.00 Œp. Cecylia i W³adys³aw Warzeccy
12.00 Œp. Jan Mrugacz, Jan Kacorzyk
18.00 Œp. Anna W¹troba

O b³. Bo¿e i ³aski dla Franusia w 1 r.
urodzin oraz dla rodziców

Sobota  25 czerwca
 6.00 Œp. Danuta Pomiet³o
 6.45 Œp. Rozalia Stanek
 7.30 Œp. Barbara Sabuda
 8.00 Œp. Janina Nicieja, m¹¿ Stanis³aw
12.00 Œp. ks. kan. Stanis³aw Koñczyk
18.00 Œp. Jerzy Godek

Œp. Antonina, Janina, Jan Dêbscy
Niedziela 26 czerwca
  6.00 Œp. Agata Lasek
  7.30 Œp. Tadeusz Wójcik i rodzice

Œp. Robert Iwañski - 3 r.œm.
 9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
 9.00 Roków: Œp. Czes³aw Chlebicki - 5 r.œm.,

syn Jaros³aw - 4 r.œm.
10.30 Œp. Piotr Czaicki
12.00 Œp. Jan Tla³ka, rodzice i teœciowie
13.30 Œp. Jan Ciep³y i rodzice
19.00 Œp. Franciszek Nogala

Œp. Stanis³aw Krupnik - 23 r.œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

s³y nastrój tej uroczystoœci. Od-
nios³em wra¿enie, ¿e liturgia
by³a dopracowana w ka¿dym
szczególe. Ka¿dy wiedzia³, co
ma robiæ i wykonywa³ swe zada-
nie w sposób perfekcyjny. Naj-
bardziej jednak wzruszy³o mnie
podziêkowanie po mszy œw. wy-
powiedziane imieniem
parafian przez delegacje.
Mottem s³ów wdziêczno-
œci by³o zdanie: Tyœ nas
obudzi³! Przygotowanie
do koronacji przebudzi³o
nasz¹ uœpion¹ parafiê.
Dotychczas mieliœmy po-
stawê – niech siê ka¿dy
zajmuje swoimi sprawa-
mi. Ksi¹dz ma na g³owie
koœció³, a my domy rodzinne. Nie
wtr¹cajmy siê do siebie. Jeste-
œmy w niedziele na mszy œw.,
obstawiamy niektóre nabo¿eñ-
stwa i to w zupe³noœci wystarcza.
Nie obchodz¹ nas sprawy para-
fii. Przygotowanie do koronacji,
które trwa³o trzy lata przebudzi-
³o nas. Mamy byæ razem w przy-
gotowaniu. Wspólnie bierzemy
odpowiedzialnoœæ za jak najlep-
sze prze¿ycie koronacji obrazu
Matki Bo¿ej, który w naszej pa-
rafii przez trzy wieki odbiera³
szczególn¹ czeœæ. Ka¿da grupa
parafialna mia³a wykonaæ swo-

je zadania. Ta praca przebudzi³a
nasz¹ uœpion¹ wiarê. Staliœmy siê
jedn¹ rodzina parafialn¹. Dele-
gatka parafii wypowiada te zda-
nia z ogromnym przejêciem. A¿
siê rozp³aka³a. By³y to ³zy szczê-
œcia. Widzia³em, jak oczy uczest-
nicz¹cych zwilgotnia³y. Wielu
p³aka³o.

S³uchaj¹c tego przemówienia
myœla³em o wypowiadanych zda-
niach. Duma³em, ¿e równie¿ na-
sza wadowicka parafia jest
uœpiona. Niejednokrotnie brak u
wielu wiernych odpowiedzialno-
œci za nasz¹ wspólnotê para-
fialn¹. Koœció³ i wszystko co siê
z nim wi¹¿e to sprawa ksiê¿y,
a zw³aszcza ksiêdza proboszcza.
Niech on te problemy rozwi¹zu-
je. My mamy w³asne troski. Nie
trzeba nam przybieraæ dodatko-
wych. Wywi¹zujemy siê z pod-
stawowych zadañ katolika: jeste-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

œmy w niedziele na mszy œw., od
czasu do czasu spowiadamy siê
i czego¿ by jeszcze ci ksiê¿a
chcieli od nas? Pragn¹³bym nie-
ustannego przebudzenia, które
wyra¿a siê wspó³odpowiedzial-
noœci¹ za rozwój wiary w na-

szych rodzinach parafialnych.
Niech w rozwi¹zaniu tego wa¿-
nego zadania pomaga nam Mat-
ka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy,
któr¹ 16 czerwca 1999 roku uko-
ronowa³ Najwspanialszy nasz
Parafianin – œw. Jan Pawe³ II.

Ze œw. Stanis³awem i œw. Wojciechem z Wawelu na Ska³kê cz. I

W niedzielê 8 maja w Krako-
wie odby³a siê tradycyjna pro-
cesja ku czci Œw. Stanis³awa
z Wawelu na Ska³kê. W tym roku
by³a prze¿ywana jako dziêkczy-
nienie za 1050-lecie Chrztu Pol-
ski. Jej tradycja siêga œrednio-
wiecza, a konkretnie roku 1253,
roku kanonizacji Œw. Stanis³awa
Biskupa Mêczennika. Procesjê
uœwietniaj¹ relikwie wielu pol-
skich œwiêtych i b³ogos³awio-
nych, w tym roku po raz pierw-
szy niesione by³y relikwie mê-
czenników z Pariacoto z Peru:
B³. Micha³a Tomaszka i B³. Zbi-
gniewa Strza³kowskiego. Z oka-
zji 1050-lecia Chrztu Polski
obecne by³y równie¿ relikwie
Œw. Wojciecha, przywiezione na
tê uroczystoœæ z Gniezna.
W Roku Mi³osierdzia nie mog³o
zabrakn¹æ relikwii Œw. Jana

Paw³a II oraz Œw. S. Faustyny Ko-
walskiej. Mimo nienajlepszej po-
gody, krakowianie t³umnie wyle-
gli na ulice, aby uczestniczyæ
w tym religijno-patriotycznym
wydarzeniu. Nie zabrak³o dele-
gacji z ró¿nych stron archidiece-
zji i spoza niej, w strojach regio-
nalnych, nios¹cych sztandary
i feretrony, tworz¹cych wielo-
barwny korowód. Obecni byli
przedstawiciele ró¿nych stowa-
rzyszeñ (Rycerze Maltañscy, Ry-
cerze Kolumba, Bo¿ogrobcy),
organizacji i ruchów koœcielnych
(Domowy Koœció³), przedstawi-
ciele uczelni krakowskich, samo-
rz¹dów, szkó³ katolickich, przed-
stawiciele zakonów mêskich
i ¿eñskich, przedstawiciele Wo-
lontariuszy ŒDM, cz³onkowie
Episkopatu Polski. Delegacji
w³adz pañstwowych przewodni-

czy³a Pani Beata Szyd³o – Pre-
mier Rz¹du RP, która dzieñ
wczeœniej uczestniczy³a w œwiê-
ceniach diakonatu syna Tymo-
teusza. W trakcie procesji œpie-
wana by³a Litania do Wszyst-
kich Œwiêtych z wezwaniami do

Pielgrzymka do Trójmiasta Malborka i Torunia cz.II

Bazylika Mariacka (Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny) jest najwiêkszym cegla-
nym koœcio³em w Europie i naj-
wiêkszym w Polsce. D³ugoœæ
105, szerokoœæ 66, wysokoœæ
33 m, wysokoœæ wie¿y 82 me-
try. Ogromne wnêtrze osza³amia
wielkoœci¹ oraz lekkoœci¹ archi-
tektury, dzie³ami sztuki œrednio-
wiecznej i barokowej. 12 czerw-
ca 1987 roku Ojciec Œwiêty
spotka³ siê tu z kilkutysiêczn¹
grup¹ chorych i ich opiekunów
z ca³ej Polski.

Z Bazyliki skierowaliœmy siê
na D³ug¹ i D³ugi Targ. Wyty-
czone pomiêdzy Bram¹ Z³ot¹
i Zielon¹ tworz¹ tzw. Drogê
Królewsk¹ – bêd¹c najpiêk-
niejszymi i najbardziej repre-
zentacyjnymi ulicami Gdañ-
ska. Kamieniczki z piêknymi
fasadami zdobionymi herbami,

(ci¹g dalszy na str. 7)

p³askorzeŸbami. Najbardziej
symboliczn¹ atrakcj¹ D³ugiego
Targu jest figura Neptuna usta-
wiona w 1633 roku. Fontanna
Neptuna jest symbolem zwi¹zku
Gdañska z morzem i urokliw¹
ozdob¹ miejskiego rynku. Mo-
glibyœmy tu spêdziæ wiele cza-
su, ale pora jechaæ na nocleg.

Jedziemy do miejscowoœci Jan-
tar, gdzie w oœrodku wypoczyn-
kowym „Wiking”, po³o¿onym
w odleg³oœci 600 m od morza,
spêdzimy dwie noce. Szybkie za-
kwaterowanie w pokojach 2-oso-
bowych, smaczna obiadokolacja.
O godz. 21.00 uczestniczmy we
mszy œw. odprawianej przez
ks. inf. Jakuba Gila, dziêkuj¹c za
piêkny dzieñ naszej pielgrzymki.
Dla wielu to nie koniec dnia, id¹
nad morze, spaceruj¹ na piêknej
pla¿y, a przede wszystkim podzi-
wiaj¹ piêkny zachód s³oñca.

wszystkich naszych polskich
Œwiêtych i B³ogos³awionych.
Niejako w tle s³ychaæ by³o do-
stojny g³os „Dzwonu Zygmunta”,
który rozbrzmiewa tylko przy
szczególnie wa¿nych okazjach.

cdn      Tadeusz WoŸniak


