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13 Niedziela Zwyk³a

Przyjêcie symboli Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Wadowicach
Prosty, trzymetrowy drewniany
krzy¿ oraz kopia obrazu Matki
Bo¿ej Patronki Rzymu o wymiarach 160x80. To s¹ zewnêtrzne
znaki zbli¿aj¹cych siê milowymi
krokami Œwiatowych Dni M³o(ci¹g dalszy ze str. 7)

tych wydarzeñ. Ks. Abp. G¹decki zwróci³ uwagê na jeszcze jeden aspekt: „Nasze zgromadzenie odbywa siê w Jubileuszowym
Roku Mi³osierdzia, nie mo¿emy

Pogrzeb

o tym zapominaæ”, a komentuj¹c deszcz, który zacz¹³ padaæ na
pocz¹tku Eucharystii, powiedzia³, ¿e to przypomnienie
1050-lecia Chrztu Polski. cdn
Tadeusz WoŸniak

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. W³adys³awa Maszlanka, ur. 1923r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Stanis³aw Joñczyk, ur. 1930r., zam. ul. Sportowców
Œp. Jadwiga Klinger, ur. 1956r., zam. Niemcy

Kalendarz liturgiczny: we wtorek – wspomnienie œw. Ireneusza, biskupa
i mêczennika, w œrodê – Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
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dzie¿y w Krakowie. Na krzy¿u
widnieje napis w szeœciu jêzykach,
tak¿e polskim: „Umi³owani m³odzi! U kresu Roku Œwiêtego powierzam wam znak tego Roku Ju(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Dziœ uroczystoœæ odpustowa
zwi¹zana z Matk¹ Bo¿¹ Nieustaj¹cej Pomocy. Siostry Albertynki
przed Bazylik¹ kwestuj¹ na rzecz
najubo¿szych w naszej parafii.
2. Prze¿ywamy czas wakacyjny
– czas urlopów, obozów, kolonii.
Tak planujmy ten okres, by znalaz³o siê w³aœciwe miejsce na Mszê
œw. niedzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz pomoc cz³owiekowi.
3. Przypominamy, ¿e w okresie
wakacji, tj. od 26 czerwca do 28
sierpnia, w niedziele i œwiêta nie
bêdzie mszy œw. o godz. 13.30,
natomiast w tygodniu msze œw.
bêd¹ o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.
Dy¿ur Ksiêdza w kancelarii w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz.
od 9.00 do 10.00 i po po³udniu od
16.30 do 17.30.
4. Jutro spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana Paw³a II, a we wtorek
Stra¿y Honorowej o godz. 16.00.
5. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. SpowiedŸ
rano od godz. 6.00 oraz po po³udniu od godz. 16.30. Kancelaria
parafialna w pierwszy pi¹tek nieczynna.
6. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy na Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê
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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.
7. W przysz³¹ niedzielê o godz.
7.30 Msza œw. za zmar³ych wypominanych w naszym koœciele, a o
godz. 12.00 chrzty. Pouczenie
przed chrztem w pi¹tek o godz.
19.00.
8. Podczas wakacji parafia po
raz kolejny organizuje „Radosne
czwartki”. Bêd¹ to wycieczki dla
dzieci z naszego Miasta i Gminy
Wadowice do parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Pierwsza wycieczka 30 czerwca do Ojcowa, Jaskini Ciemnej, Pieskowej Ska³y. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy
zapisie nale¿y podaæ nazwisko
i imiê, adres, PESEL. Koszt 10 z³.
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu
przy ul. Mickiewicza za Urzêdem
Pracy.
9. Planujemy pielgrzymkê do
Warszawy 4 i 5 wrzeœnia /niedziela i poniedzia³ek/. Szczegó³y na
plakatach oraz w kancelarii.

ni bêd¹ mogli przemieszczaæ siê
pomiêdzy kondygnacjami schodami i windami. Przed œwi¹tyni¹
wielki plac, pomnik œw. Jana Paw³a II i stacje z tajemnicami ró¿añca. Œwi¹tynia jest wotum
wdziêcznoœci za pontyfikat Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Warto
przypomnieæ, ¿e poœwiecenie
placu pod budowê koœcio³a odby³o siê 20 czerwca 2012 roku.
Z Torunia pe³ni wra¿eñ, jedziemy do Wadowic. Modlitw¹ i œpiewem dziêkujemy Bogu i Matce
Bo¿ej za piêkn¹ pielgrzymkê.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
niestrudzonemu pielgrzymowi
ks. infu³atowi Gilowi, g³ównemu
organizatorowi pielgrzymki,
opiekunem duchowym oraz
P. Jerzemu Wêgrzynowi za organizacjê i bezpieczn¹ jazdê.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

dowana z inicjatywy o. Rydzyka. Trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe, ale nam udaje siê
wejœæ do œrodka. Œwi¹tynia ma
dwa poziomy i wielk¹ a¿urow¹
kopu³ê zwieñczon¹ koron¹. Dolny poziom œwi¹tyni w po³owie
wype³nia Kaplica Pamiêci. Na
czarnej granitowej œcianie s¹
wypisane nazwiska tych, którzy
zginêli ratuj¹c ofiary Holocaustu i napis: „Nie ma wiêkszej
mi³oœci jak oddaæ ¿ycie za przyjació³ swoich.” Wokó³ umieszczone s¹ witra¿e przedstawiaj¹ce sceny z pontyfikatu papie¿a
œw. Jana Paw³a II. Na górnej kondygnacji znajduje siê o³tarz – dok³adna replika prywatnej kaplicy Papie¿a z Watykanu, a w niej
obraz Matki Bo¿ej podpisany
przez Jana Paw³a II. Œwi¹tynia
pomieœci oko³o 3 tys. osób. Wier-

Maria Zadora

Ze œw. Stanis³awem i œw. Wojciechem z Wawelu na Ska³kê cz. II
Eucharystii, która od wielu lat
sprawowana jest na Ska³ce (w
przesz³oœci rozpoczyna³a procesjê i sprawowana by³a na Wawelu) przewodniczy³ Ks. Abp. Stanis³aw G¹decki, a homiliê wyg³osi³ Ks. Abp. Wojciech Polak.
Na rozpoczêcie Ks. Kardyna³
Stanis³aw Dziwisz powita³

wszystkich dziêkuj¹c za przybycie, a równie¿ za pomoc w organizacji Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Podkreœli³ szczególny
wymiar tegorocznego spotkania:
1050-lecie Chrztu Polski oraz
zbli¿aj¹cych siê ŒDM w Krakowie. Prosi³ o modlitwê w intencji
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Czwartek 30 czerwca
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Zofia Sordyl
18.00 Œp. Jan, Józef
Œp. Stanis³aw Filek - 4 r.œm.
Pi¹tek 1 lipca
6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Katarzyna
i Jan Kosek, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
18.00 Œp. Jerzy Godek
Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 9 r.œm.
Sobota 2 lipca
6.00 Œp. Ryszard Kuba
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
16.45 Roków: Monika Skrzyñska
18.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Zofia Banaœ
Niedziela 3 lipca
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Wypominani
Œp. Zygmunt Krêcioch - 16 r.œm.
9.00 Œp. Kazimierz Lichwiarski - 1 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Maria Wójcik
10.30 Œp. Halina Wolniak
12.00 Chrzty
Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e w 45 r.
œlubu Marii i Tadeusza
19.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB Nieustaj¹cej
Pomocy dla Ma³gorzaty i Magdaleny

Poniedzia³ek 27 czerwca
6.00 Œp. Apolonia Ludwik Pawlik
8.00 Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Franciszek i W³adys³awa P³awny,
Jan Madyda
18.00 Œp. W³adys³aw Gieruszczak
Œp. Maria Góra
Wtorek 28 czerwca
6.00 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
8.00 Œp. Barbara i Piotr Chmura - 1 r.œm.
18.00 Œp. W³adys³w Pawlik z rodzicami
Œp. Jan Smaza - 5 r. œm., ¿ona Józefa
i rodzice
Œroda 29 czerwca
6.00 Œp. Barbara Sabuda
8.00 Œp. Pawe³ Œlazyk
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Maria Krupnik
Œp. Maria Wójcik
Œp. Józef i Janina Piotrowscy
Œp. Helena Bojêœ
Œp. Teresa El¿bieciak
Œp. Józefa Kurek
Œp. Tadeusz Jamrozik
Œp. Kazimierz Paw³owski - 6 r.œm.
Œp. Piotr, Katarzyna Kie³b, Alojzy i Maria
Bando³a
Œp. Maria Lelek

Radosna wiadomoœæ
Uczestnicy pielgrzymki na Apel Jasnogórski od stycznia do czerwca
zebrali na pomoc dla m³odzie¿y pielgrzymuj¹cej na Œwiatowe Dni sumê
2.317 z³. 200 z³ z³o¿y³y Ró¿e Ró¿añcowe oraz by³a dodatkowa wp³ata
500 z³. Przedstawicielka grupy pielgrzymkowej P. Rozalia Borkowska
przekaza³a kwotê w wysokoœci 3.100 z³ na rêce ks. Adama Garlacza –
koordynatora Œwiatowych Dni. Bóg zap³aæ Ofiarodawcom! Ks. Infu³at
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10. Przypominamy o mo¿liwoœci zapisów na bezp³atne wejœciówki na czuwanie i Mszê œw.
z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem
w Brzegach. Zapisów mo¿na do-

konaæ w zakrystii lub kancelarii
parafialnej do 3 lipca. Przypominamy tak¿e, ¿e spotkania m³odzie¿y z Papie¿em s¹ otwarte dla
wszystkich.
ks. S. Jaœkowiec, prob
Wierzyli w wartoœæ mi³oœci
i szlachetnoœci – tymczasem
œwiat karmi ich cwaniactwem
i przebieg³oœci¹. Dotyka ich
smutna œwiadomoœæ, ¿e w ich
¿yciu niebo jest w p³omieniach.
Oddalaj¹ siê od Boga. Nie potrafi¹ otwieraæ siê na mi³osiern¹ mi³oœæ. Jakby nie potrzebowali
Boga, dobrego Pasterza, który
nieustannie ich poszukuje. Boga
– mi³osiernego samarytanina,
który pragnie leczyæ ich zranienia. Boga Najczulszego, który
przytula zmarnione dziecko.
Obola³y, m³ody cz³owiek. Jak
ten poobijany wêdruj¹cy krzy¿
powinien pod tym znakiem stan¹æ na Polu Mi³osierdzia w Brzegach podczas Œwiatowych Dni.
Obecnoœæ m³odych ludzi na
nabo¿eñstwach
zwi¹zanych
z symbolami Œwiatowych Dni
w Wadowicach jest doœæ znikoma. Przygnêbienie ogarnia duszpasterzy, ¿e m³odych w tych
dniach tak ma³o stanê³o przy
Znakach Œwiatowych Dni. Tym
bardziej potrzebne nam jest ufne

(ci¹g dalszy ze str. 1)

bileuszowego – Krzy¿ Chrystusa. Nieœcie go w œwiat, jako znak
mi³oœci, któr¹ Pan Jezus umi³owa³ ludzkoœæ i g³oœcie wszystkim, ¿e tylko w Chrystusie umar³ym i zmartwychwsta³ym jest ratunek i odkupienie. Roma, Pasqua 1984 rok.” Krzy¿, jako
zwiastun Œwiatowych Dni peregrynuje od 1984 roku, natomiast
kopia obrazu od roku 2000.
W ci¹gu trzech dni obecnoœci
wyj¹tkowych znaków wpatrywa³em siê w nie i kontemplowa³em
je. Pot³uczony, poobijany krzy¿,
jakby poraniony bardzo mi
przypomina³ losy m³odych ludzi
w Polsce. Niejednokrotnie bardzo s¹ poranieni, obolali. M³odoœæ to œwiat idea³ów wznios³ych myœli i pragnieñ. Jak¿e one
w zderzeniu z rzeczywistoœci¹
trac¹ na wartoœci. S³ysz¹ has³a,
¿e œwiat jest otwarty – wiedz¹
jednak, ¿e nie dla ka¿dego. Dobiega ich uszu, ¿e maj¹ mo¿liwoœci wielkich sukcesów. Mog¹
wspinaæ siê coraz wy¿ej. Odczuwaj¹, ¿e pospolitoœæ skrzeczy.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

ny przez ulice rzymskie, gdy
w VI wieku szala³a zaraza,
a œmieræ poch³ania³a tysi¹ce
mieszkañców. Wtedy lud b³aga³:
„Matko uproœ, Matko ub³agaj,
Matko przyczyñ siê za nami!”
Wkrótce nieszczêœcie usta³o.
Gdy dziœ s³yszymy o ró¿nych
przeszkodach utrudniaj¹cych
obecnoœæ m³odzie¿y na Œwiatowych Dniach w Brzegach, z tym
wiêksz¹ pokor¹ zwracamy siê do
Matki Bo¿ej, która jest ocaleniem
rodzaju ludzkiego.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

stwierdzenie œw. Paw³a, ¿e moc
w s³aboœci siê doskonali. Towarzyszy nam du¿y niepokój,
a nawet lêk, jak to bêdzie z obecnoœci¹ naszej m³odzie¿y wadowickiej na Polu Mi³osierdzia
w Brzegach. W tym miejscu
otwiera siê szeroka przestrzeñ
na ¿arliw¹ wiarê wyra¿on¹
w modlitwie „Jezu, ufam Tobie!”
a tak¿e na ufne spojrzenie na
obraz Matki Bo¿ej – Salus Populi Romani. To jest kopia tego
obrazu, który z wiar¹ by³ niesio-

Pielgrzymka do Trójmiasta Malborka i Torunia zakoñczenie
Piêkna, s³oneczna pogoda
sprzyja zwiedzaniu. Jedziemy
do Sopotu, przez piêkny park
kierujemy siê w stronê molo, ale
przed wejœciem na molo, czas na
krótki odpoczynek, kawê. Sopockie molo ma d³uga historiê,
w 1827 roku sta³ pomost o d³ugoœci 31,5 metra co jakiœ czas go
przed³u¿ano. Obecna d³ugoœæ
511,5 metra oraz kszta³t nadane
zosta³y w 1928 roku. Ostatnie
prac zabezpieczaj¹ce przed
¿ywio³em zosta³y ukoñczone
w roku 2011. Bezchmurne niebo, s³oñce zachêcaj¹ do spacerów, opalania, patrzenia na morskie fale.

Czas szybko p³ynie, a przed
nami jeszcze Gdynia. W Gdyni
mamy problem, nie mo¿emy
przejœæ przez ulicê na Skwer
Koœciuszki, trwa maraton europejski, zrezygnowani kierujemy
siê w kierunku autokaru. Los nam
sprzyja – bieg siê koñczy, biegn¹
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pojedyncze osoby i przedostajemy siê na drug¹ stronê ulicy.
W porcie, w basenach stoj¹ zacumowane statki: B³yskawica
i Dar Pomorza. Zwiedzamy polski niszczyciel ORP „B³yskawica” zbudowany w latach 19351936 w Anglii, od 1937 roku
s³u¿y³ w Polskiej Marynarce
Wojennej. Podczas II Wojny
Œwiatowej B³yskawica wziê³a
udzia³ w wielu walkach morskich, np. w rejonie Narwiku
i Dunkierki. W 1976 roku okrêt
zacumowano w porcie i udostêpniono do zwiedzania. Piêknie prezentuje siê zacumowany
obok trzymasztowy ¿aglowiec
Dar Pomorza. To w³aœnie na
Skwerze Koœciuszki 11 czerwca 1987 roku spotka³ siê ludŸmi morza Jan Pawe³ II. T³em dla
o³tarza by³ Dar Pomorza w pe³nej gali. Papie¿ powiedzia³ m.in.
„Morze mówi cz³owiekowi
o potrzebie solidarnoœci miêdzyludzkiej i miêdzynarodowej”. Z Gdyni jedziemy ju¿ na
nocleg do Jantara. Po kolacji
wiele osób idzie nad morze,
¿eby podziwiaæ zachód s³oñca
i po¿egnaæ siê z Ba³tykiem.
W niedzielny poranek uczestniczymy we mszy œwiêtej dziêkuj¹c Bogu za piêkne 2 dni
i prosimy o szczêœliwy powrót

do domu. Po œniadaniu wyruszamy w drogê. Na naszym szlaku
kolejna atrakcja, Zamek w Malborku malowniczo usytuowany
nad Nogatem. Pocz¹tki zamku
siêgaj¹ drugiej po³owy XIII wieku. Od 1309 roku Malbork by³
siedzib¹ wielkich mistrzów Zakonu Krzy¿ackiego i stolic¹ jednego z najpotê¿niejszych Pañstw
œredniowiecznej Europy. Jest najwiêkszym gotyckim zespo³em
zamkowym na œwiecie o powierzchni 21 hektarów, arcydzie³em architektury obronnej i rezydencjalnej póŸnego œredniowiecza. Razem z przewodniczk¹
zwiedzamy ten piêkny obiekt.
Na naszej trasie jeszcze jedno
miejsce –Toruñ – œwi¹tynia p.w.
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II, konsekrowana 18 maja 2016 roku, bu-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

