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3. Niedziela Wielkanocna

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Dziêki Bogu

Maryjny miesi¹c maj roz-
pala w nas mi³oœæ do Matki
Bo¿ej. Czcimy J¹ œpiewem
Litanii Loretañskiej i pie-
œniami maryjnymi. Ozda-
biamy przydro¿ne kaplicz-
ki. Cieszy nas grupa para-
fian, która przy kapliczce
na Podstawiu codziennie
wyœpiewuje Jej chwa³ê. Po-
dobnie dzieje siê przy
ul. Mickiewicza. Nasza pa-
rafia jest pw Ofiarowania
Najœwiêtszej Maryi Panny.
Posiada równie¿ niezwyk³y
klejnot, jakim jest obraz
Matki Boskiej Nieustaj¹cej
Pomocy, koronowany przez
Œwiêtego Papie¿a Jana Paw-
³a II. Dzieñ 16 czerwca
1999 roku wpisa³ siê g³êbo-
ko w nasze serca i pamiêæ.
To by³ najpiêkniejszy dzieñ

(ci¹g dalszy ze str. 7)

bardziej j¹ skracaæ – bez œpie-
wów, z krótkim kazaniem bo lu-
dzie marzn¹. Zimno daje siê we
znaki.

Tymczasem ks. Arcybiskup
z wielkim dostojeñstwem cele-
browa³ mszê œw. odpustow¹.
Zauwa¿y³em jego silny i melo-
dyjny g³os. Piêknie wykonywa³
œpiewy liturgiczne, a tak¿e by³
zdecydowany w wypowiada-
nych strofach kazania. Dostoj-
na liturgia Œwiêta Bo¿ego Mi³o-
sierdzia niepostrze¿enie wszyst-
kich nas wci¹gnê³a. Zapomnie-
liœmy o z³ych warunkach atmos-
ferycznych.

Po mszy œw. duma³em, na ile
te dzisiejsze warunki pogodowe wró¿¹ historiê pasterzowania nowe-
go Metropolity w naszej diecezji. Z pewnoœci¹ bêdzie musia³ siê zde-
rzaæ z jednostronn¹ opini¹ œledz¹c¹ jego pracê. S¹dy te bêd¹ niejed-
nokrotnie podobne do zimnych powiewów kwietniowych. Poniewa¿
w najbli¿szy wtorek 25 kwietnia Arcybiskup obchodzi swoje imieni-
ny dlatego modlê siê za Solenizanta. Niech Bo¿e Mi³osierdzie pomo-
¿e nowemu Arcybiskupowi Krakowskiemu g³êboko zakorzeniæ siê
w umys³ach i sercach swoich diecezjan. Jego m¹droœæ duszpasterska
niech znajdzie licznych wspó³pracowników, tak wœród duchownych,
jak i œwieckich diecezjan. Oby by³y dostrze¿one owoce Jego ewange-
lizacyjnych przedsiêwziêæ.

ks. Infu³at
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

kusy, jedne z najbardziej rozpo-
znawalnych kwiatów przedwio-
œnia i pierwszych tygodni ka-
lendarzowej wiosny? Tydzieñ
temu, 1 kwietnia, jak mówi³
ks. Infu³at podziwiali ³any lilio-
wo-fioletowych krokusów. Zo-
baczymy jak bêdzie dzisiaj.
Siwa Polana, pocz¹tek naszej
wêdrówki, pokryta bia³ym œnie-
giem, ale pogoda nam sprzyja,
zza chmur przebija siê s³oñce,
ukazuj¹ siê szczyty gór.

Dochodzimy do schroniska.
Niestety jedne z najpiêkniej-
szych zwiastunów wiosny nie
prezentuj¹ swoich liliowych
kwiatów, ale ogrzane s³onecz-

nym spojrzeniem, staraj¹ siê wyj-
rzeæ spod bia³ego puchu. W dro-
dze powrotnej podchodzimy do
kapliczki œw. Jana Chrzciciela na
krótk¹ modlitwê.

Dolina Chocho³owska by³a ulu-
bionym miejscem wypraw Karo-
la Wojty³y. Przyje¿d¿a³ tu na wy-
prawy jako student, m³ody ka-
p³an, a nastêpnie biskup i kardy-
na³. Jako Papie¿ przyby³ tu 23
czerwca1983 roku. Piêkno pol-
skich Tatr zawsze zachwyca³o
Karola Wojty³ê. „Piêkno Tatr
i ca³ej podhalañskiej ziemi z jej
kapliczkami i koœció³kami jest
odblaskiem Najwy¿szego Piêkna
Boga.” Maria Zadora

Dziêkujcie Bogu, bo jest Mi³osierny

(ci¹g dalszy na str. 8)

Wadowicka, 20-osobowa gru-
pa pielgrzymów, nie zrazi³a siê
z³ym stanem pogody. S³ysza³em,
jak miêdzy sob¹ nasi uczestni-
cy mówili: „Nie boimy siê zim-
na, deszczu i wiatru. Potrzebu-
jemy Bo¿ego Mi³osierdzia.”
W £agiewnikach spotkaliœmy
wiele tysiêcy pielgrzymów
z ró¿nych stron Polski i œwiata.
Du¿o by³o S³owaków. Polow¹
mszê œw. o godz. 10.00 odpra-
wia³ Metropolita Krakowski,

ks. arcybiskup Marek Jêdraszew-
ski. By³em jednym z koncele-
brantów, który pilnie obserwowa³
g³ównego Celebransa. Pogoda
podczas mszy œw. nieustannie siê
zmienia³a. By³o trochê deszczu,
du¿o zimnego wiatru oraz chwi-
lowo jasnego s³oñca. Wiem, ¿e
by³a mowa, aby tê mszê œw. nie
odprawiaæ na zewn¹trz, ale
w murach sanktuarium. Jak ju¿
ma byæ na zewn¹trz, to jak naj-

1. W œrodê Uroczystoœæ Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski. O godz. 12.00 msza œw.
w intencji Ojczyzny. Od tej uro-
czystoœci do koñca sierpnia wie-
czorne msze œw. w niedziele
i œwiêta o godz. 19.00. Nowenna
do Matki Bo¿ej w tym dniu bê-
dzie po mszy œw. o godz. 7.30
oraz o godz. 18.00. Nabo¿eñstwo
majowe w dni powszednie po
mszy œw. wieczornej, natomiast
w niedziele i œwiêta o godz. 18.30.

2. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ
rano od godz. 6.00 oraz po po³u-
dniu od godz. 16.00. Dodatkowa
msza œw. o godz. 16.30. Kance-
laria parafialna w pierwszy pi¹-
tek oraz w dniach od 1 do 3 maja
– nieczynna.

3.W pierwszy pi¹tek i pierwsz¹
sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Komuni¹ œw.

4. W pierwsz¹ sobotê zaprasza-
my na mszê œw. o godz. 8.00 ro-
dziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³on-
ków Rycerstwa Niepokalanej. O
godz. 17.30 Wieczór Jana Paw³a
II. O 18.00 msza œw. ku czci œw.
Jana Paw³a II. Po mszy œw. pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Po-
laka. Prosimy przynieœæ œwiece.

5. Wspólnoty neokatechume-
nalne archidiecezji krakowskiej
zapraszaj¹ na spotkania ewange-
lizacyjne, które bêd¹ siê odbywaæ
na wadowickim rynku od dzisiaj
przez piêæ kolejnych niedziel
o godz. 16.00. Zapraszamy.

6. W przysz³¹ niedzielê na
mszach œw. o godz. 10.30 oraz
12.00 uroczystoœæ I Komunii œw.
Natomiast o godz. 13.30 Chrzest
œw., pouczenie w pi¹tek o godz.
19.00.

7. W niedzielê 14 maja piel-
grzymujemy do £¹cka. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt 30 z³.

8. Zapraszamy na 9-dniow¹
pielgrzymkê do Rzymu w dniach
od 6 do 14 wrzeœnia. Bli¿sze in-
formacje w kancelarii parafialnej.

9. Parafia œw. Miko³aja w Wita-
nowicach zaprasza na koncert or-
ganowy, który odbêdzie siê dzi-
siaj o godz. 16.45 w koœciele pa-
rafialnym. Organmistrz z W³och
J. Susi Ferfoglia wykona utwory
Bacha, Schuberta, Haendla i in-
nych kompozytorów. Organmi-
strzowi towarzyszyæ bêdzie so-
pranistka - Maria Klich.

10. Bóg powola³ do wiecznoœci
œp. Jerzego Moska³ê.
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Poniedzia³ek 1 maja
  6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Anna Targosz, m¹¿ Mieczys³aw
 6.45 Œp. Zofia Gregorarz
7.30 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
 8.00 Œp. Czes³awa Muniak
12.00 Œp. Czes³awa Œliwa
18.00 Œp. Aleksander Bober - 12 r.œm.

Œp. Jerzy Krzysztof Nowak - 7 r.œm.
Wtorek 2 maja
 6.00 Œp. Józef Zawi³a
 6.45 Œp. Czes³awa Muniak
7.30 Œp. Stanis³aw Curzyd³o
 8.00 Œp. o. Bruno Grzywacz
12.00 Œp. Janusz We³na
18.00 Œp. Marek Talaga

Œp. Zofia Gregorarz
Œroda  3 maja
 6.00 Œp. Teresa Jankowska
 7.30 Œp. Zofia i Aleksy Bojêœ

Œp. Marek Talaga
 9.00 Œp. Antoni Zawi³a
Roków: Œp. Micha³ Gracjasz
10.30 Œp. Czes³awa Œliwa
12.00 W intencji Ojczyzny

W intencji Micha³a w 18 r. urodzin
dziêkczynna za opiekê i otrzymane
³aski z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e za
wst. MB Królowej Polski i œw. Jana
Paw³a II

13.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla £ukasza
Laskowskiego

19.00 Œp. Piotr Jucha
Czwartek 4 maja
6.00 Œp. Zofia Grzywa
 6.45 Œp. Czes³awa Muniak
7.30 Œp. Zbigniew Miœ
 8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki

Bo¿ej dla ks. Jaros³awa Nowaka od
Margaretek

12.00 Œp. Edward Tomczyk
18.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Apoloniusz Szulczyñski, córka Maria

Pi¹tek 5 maja
6.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Franciszek Tyra³a i zmarli z rodziny
 6.45 Œp. Józef Zawi³a
7.30 Œp. Marek Talaga
 8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³. Bo¿e

dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, œp. Anna,

Henryk, Andrzej Szeliga, za dusze
w czyœæcu cierpiace

16.30 Œp. Sylwester Pacut
18.00 W intencji Antosia z ok. 2 urodzin,

o b³. Bo¿e dla rodziców i Kubusia
Za rodzinê Banaszaków, by potrafili siê
cieszyæ ka¿d¹ chwil¹, która jest b³ogo-
s³awieñstwem od Boga

Sobota  6 maja
6.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
 6.45 Œp. Genowefa Kanik
7.30 Œp. Stanis³aw Tyrybon
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna

12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM

16.30 Roków: Wynagradzaj¹ca za grzechy
przeciwko Niepok. Sercu Maryi

18.00 Œp. Weronika Batka
Œp. Helena i Franciszek Kastelnik
Œp. Zofia Klimczak - 7 r.œm.

Niedziela 7 maja
6.00 Œp. Wypominani
 7.30 Œp. Stanis³aw Nicieja, ¿ona Janina

Œp. Stanis³aw i Danuta Kruk
 9.00 Œp. Stanis³aw Kurek i rodzice Rozalia i Józef
Roków: Œp. Stanis³aw Pi¹tek - 2 r.œm.
10.30 I Komunia œw.
12.00 I Komunia œw.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz (ci¹g dalszy na str. 4)

w historii naszej parafii. Najwy-
bitniejszy Syn ziemi wadowic-
kiej, Œwiêty Jan Pawe³ II, na³o-
¿y³ w tym dniu na skroñ Jezusa
i Jego Matki z³ote korony. ¯ywo
staje nam przed oczami cudow-
ny wieczór czerwcowy. Ten, któ-
ry przez ca³e ¿ycie by³ wyj¹tko-
wym Czcicielem Matki Bo¿ej,
koronuje obraz, przed którym
modli³ siê jako ch³opiec, m³o-
dzieniec, kap³an, biskup, kardy-
na³ i papie¿. Na³o¿y³ korony, któ-
re by³y wykonane w krakowskiej
pracowni z³otniczej z serdecz-
nych darów mieszkañców nasze-
go miasta. Ofiarodawcami byli
równie¿ i inni. Z rozrzewnieniem
wspominam tych darczyñców,
którzy przynosz¹c z³ote kruszce:
bransolety, kolczyki, pierœcion-
ki, itd. opowiadali wzruszaj¹ce
historie zwi¹zane ze sk³adanymi
pami¹tkami.

Dzieñ koronacji Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy by³ dla
mnie, ówczesnego Proboszcza,
wyj¹tkowym prze¿yciem. Do-
tkn¹³em czytelnej ³aski Bo¿ej.
Wci¹¿ j¹ rozwa¿am. Ma³o jest
w œwiecie, a tym bardziej w Pol-
sce, takich figur czy obrazów,
które by sam Papie¿ koronowa³.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

W Wadowicach zrealizowa³a siê
dos³ownie scena ewangeliczna:
„Kiedy wiêc Jezus ujrza³ Matkê
i stoj¹cego obok Niej Ucznia,
którego mi³owa³, rzek³ do Mat-
ki: Niewiasto, oto Syn Twój. Na-
stêpnie rzek³ do Ucznia: Oto
Matka Twoja i od tej godziny
Uczeñ wzi¹³ J¹ do Siebie.”

Przypominam sobie wyj¹tko-
woœæ ówczesnych zdarzeñ.
W przeddzieñ Papie¿ zaniemóg³.
Nie odprawi³ mszy œw. na B³o-
niach, choæ czeka³o na Niego
prawie 2 mln pielgrzymów.
Z powodu s³aboœci nie móg³ tam
byæ – choæ bardzo tego pragn¹³.
W tym czasie ks. bp Kazimierz
Nycz z Krakowa telefonowa³ do
mnie, ¿ebym przygotowa³ dele-
gacjê i przyby³ w nastêpnym
dniu z obrazem do Kurii, gdy¿
tam Ojciec Œwiêty na³o¿y koro-
ny. Wyjaœnia³, ¿e Papie¿ ¿adn¹
miar¹ nie bêdzie móg³ byæ
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

w Wadowicach. Myœmy siê bar-
dzo przygotowywali, by uroczy-
stoœæ koronacji odby³a siê na
wadowickim rynku – w sercu
Wadowic. By³o mi bardzo smut-
no. Ktoœ mnie przekonywa³, ¿e
g³ow¹ muru nie przebijê. Ja
z wielk¹ ufnoœci¹, wraz z grup¹
parafian poprzez przyczynê
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy, modliliœmy siê o cud obec-
noœci. Staliœmy siê œwiadkami
nadzwyczajnego zdarzenia.
16 czerwca Ojciec Œwiêty na
tyle wydobrza³, ¿e móg³ samo-
chodem dojechaæ do Starego
S¹cza, by tam kanonizowaæ
b³. Kingê. PóŸnym popo³udniem
przylecia³ helikopte-
rem do Wadowic. Na
stadionie sportowym
wita³y Go W³adze
Miasta z Pani¹ Bur-
mistrz Ew¹ Filipiak.
Niezapomniany by³a
dla mnie przejazd pa-
pamobile z Ojcem
Œwiêtym, Kardyna-
³em Macharskim oraz Sekreta-
rzem, biskupem Dziwiszem
przez ulice miasta do bazyliki.
Matka Bo¿a sprawi³a, i¿ Ojciec
Œwiêty w sentymentalnej podró-

¿y przez dzieje Wadowic, na
oczach tysiêcy wadowiczan,
a tak¿e przyby³ych pielgrzymów
– na³o¿y³ korony na Jej obraz.

W tomickiej kaplicy naszej ba-
zyliki króluje. Dla nas, ufnych
Jej czcicieli, wci¹¿ jest Matk¹,
która nieustannie spieszy nam
z pomoc¹. Od tamtego histo-
rycznego dnia minê³o 18 lat. To
wyj¹tkowe wydarzenie jest
wci¹¿ dla nas ¿ywe. Tak jak m³o-
dzi obchodz¹ „18” uroczyœcie,
tak nasza parafia pragnie ten
miesi¹c majowy prze¿yæ bardzo
uroczyœcie. 18 lat minê³o od tam-
tego wydarzenia. Pragniemy
jeszcze bardziej zapatrzyæ siê
w obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹-

cej Pomocy. Osiemnastka zobo-
wi¹zuje do tego, by codziennie
ws³uchiwaæ siê w s³owa Jezusa:
„Oto Matka Twoja, oto Syn
Twój!”

Wiosna w Tatrach

Stare przys³owie mówi:
„Kwiecieñ plecieñ, wci¹¿ prze-
plata, trochê zimy, trochê lata”
sprawdzi³o siê na naszej piel-
grzymce do Doliny Chocho³ow-
skiej. 8 kwietnia 2017 roku
z Wadowic wyje¿d¿amy w stru-
gach deszczu, niektórzy prze-
straszyli siê pogody i zrezygno-
wali, ale i tak zebra³a siê grupa
50 osób pod przewodnictwem
niestrudzonego pielgrzyma
ks. inf. Jakuba Gila. Jedziemy
przez Zawojê, Krowiarki, Babia
Góra we mgle, stale pada. Ks. In-
fu³at zastanawia siê nad zmian¹
trasy, ale jesteœmy pe³ni optymi-
zmu, ¿e bêdzie lepiej. Kiedy
wje¿d¿amy na Orawê, pogoda
siê zmienia, przestaje padaæ
deszcz i im bli¿ej Tatr, jest co-
raz lepiej, a nawet zza chmur wy-
gl¹da s³oñce. Nie zmieniamy za-
planowanej trasy.

Chocho³ów to pierwszy przy-
stanek na naszej trasie. Wieœ jest
„¿ywym skansenem” podhalañ-
skiego budownictwa. Wiêkszoœæ
domów zgodnie z góralskim
zwyczajem skierowano frontem
na po³udnie. Kierujemy siê do
koœcio³a œw. Jacka Jego funda-
torem jest ks. Wojciech Blaszyñ-

ski. Budowê œwi¹tyni rozpoczê-
to w 1853 roku. Ks. Blaszyñski
¿yje na trwale we wdziêcznej
pamiêci góralskiej spo³ecznoœci.
By³ niezwyk³ym na swe czasy
„Apostolem Podhala”, mi³oœni-
kiem ludu i jego kultury, Ojcem
Duchowym i ukochanym na-
uczycielem prawd Bo¿ych. Na
polanie za koœcio³em jest nasze
pierwsze spotkanie z krokusami.
Tym razem byliœmy trochê roz-
czarowani, wiêkszoœæ przekwi-
t³o, nieliczne nieœmia³o ukazy-
wa³y w¹ziutkie, rynienkowate li-
œcie i fioletowe kwiatuszki.

Jedziemy dalej, naszym celem
Dolina Chocho³owska. Pogoda
odstraszy³a turystów, nie ma ko-
lejki autokarów, samochodów,
bez problemu wje¿d¿amy na par-
king. Opuszczamy autokar i w
grupkach wyruszamy w d³ug¹,
licz¹c¹ prawie 10 km drogê.
Czy uda siê nam podziwiaæ kro-


