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6. Niedziela Wielkanocna

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Nasza Fatima

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Za miesi¹c bêdziemy piel-
grzymowaæ do najwiêksze-
go sanktuarium europej-
skiego – Fatimy. Na dro-
gach naszej podró¿y odwie-
dzimy s³awne sanktuaria.
Pragniemy modliæ siê w cu-
downym Lourdes. Wyje-
chaæ w góry do La Salette.
Chcemy te¿ oddaæ ho³d nie-
zwyk³emu proboszczowi,
œw. Janowi Vianney w Ars.
Niemieckie sanktuarium
Altoting le¿¹ce w Bawarii
w Niemczech, którym
szczyci³ siê Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI bêdzie przez
nas tak¿e omodlone. Nie
ominiemy równie¿ s³awne-
go œredniowiecznego sank-
tuarium poœwiêconego
œw. Jakubowi, jakim jest
Compostela.

potê¿na wie¿a o wys. 141,5 m
z tarasami widokowymi na wy-
sokoœci 98 m. Z prawej 65m
dzwonnica, a w niej umieszczo-
no najwiêkszy dzwon w Polsce
o imieniu Maryja Bogurodzica.
W ca³oœci wa¿y 14.770 kg, samo
serce dzwonu ma wagê 400 kg.

Wnêtrze bazyliki niezwykle

bogate. Bazylikê zaprojektowa-

no jako piêcionawow¹ œwi¹ty-

niê. Nawy zewnêtrzne z lewej

i prawej strony wykorzystane

zosta³y na kaplice boczne: Naj-

œwiêtszego Serca Jezusowego

i Ró¿añcow¹. Piêkno œwi¹tyni

podkreœla marmurowa posadzka. W samym centrum, dok³adnie pod

kopu³¹, znajduje siê mozaika u³o¿ona z 40 tys. ró¿nobarwnych ka-

mieni. Ukazuje ona mapê Polski, na której przedstawione s¹ symbo-

liczne trzy œwi¹tynie: Najœwiêtszej Maryi Panny Licheñskiej, Opatrz-

noœci Bo¿ej w Warszawie oraz Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie. Œwi¹-

tynie te Episkopat Polski uzna³ za wota Koœcio³a katolickiego w Pol-

sce na Wielki Jubileusz 2000 roku. cdn Maria Zadora
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pi¹tek 26 maja

6.00 Œp. Apolonia i Ludwik Pawlik

Œp. Franciszek Kleszcz - 10 r.œm.

6.45 Œp. Urszula, Stefania, Tadeusz Wisiorek

7.30 Œp. Jan Siuta - 12 r.œm.

 8.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

12.00 Œp. Wies³awa Studnicka

18.00 Œp. Maria Tyra³a

Œp. Józefa, Stanis³aw Balon i Zofia

Sobota  27 maja

6.00 Œp. Antoni Zawi³a

 6.45 Œp. Maria Krupnik

7.30 O opiekê Matki Bo¿ej, b³. Bo¿e dla

Magdaleny

8.00 Œp. Jan Dyrcz

12.00 Œp. Wies³awa Studnicka

18.00 Œp. Maria Peszel

Œp. Bronis³aw Kopytyñski - 10 r.œm. i rodzice
W 18 r. urodzin dla Gabrieli Pytel z proœb¹
o opiekê Matki Bo¿ej i b³. Bo¿e

Niedziela 28 maja

6.00 Œp. Wies³awa Studnicka
 7.30 Œp. Genowefa Kanik

Œp. Marek Kamiñski - 17 r.œm.
 9.00 Œp. Anna Leñ
Roków: Œp. Petronela - 5 r.œm., córka

Michalina Mrowiec
10.30 Œp. Jan Ciep³y - 6 r.œm.
12.00 Dziêkczynno-b³agalna w 30 r.œlubu

Danuty i Zygmunta
W int. ks. Piotra Kuglina - 8 r.
œwiêceñ kap³añskich

13.30 Œp. Jan Tla³ka
19.00 O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej

dla Katarzyny i Jaros³awa

Og³oszenia parafialne

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Maria Ko³odziejczyk, zam. pl. Koœciuszki
Œp. Janusz Popiel, zam. ul. £azówka

wzgórzu, wœród pól i lasów, aby
dokonaæ poœwiêcenia nowej
œwi¹tyni, ku czci Bo¿ej Rodziciel-
ki.” W 2005 roku Jan Pawe³ II do-
kona³ podniesienia jej do rangi
bazyliki mniejszej.

O godz. 16.00 uczestniczymy
w bazylice we mszy œw. Patrzy-
my w maleñki obraz z wizerun-
kiem Matki Bo¿ej, czêsto okre-
œlanej przez pielgrzymów - Bo-
lesn¹ Królow¹ Polski. Tytu³, któ-
ry przypisali Jej pielgrzymi na-
rzuca³ siê sam: na g³owie Mary-
ja ma koronê, do piersi tuli or³a

bia³ego, a na Jej p³aszczu znajduj¹
siê insygnia Mêki Pañskiej. Kult
obrazu i czeœæ oddawana Matce Bo-
¿ej ma swoj¹ historiê, która swoimi
pocz¹tkami siêga XIX wieku.

Po mszy œw. spotykamy siê
z przewodnikiem, który oprowadza
nas na ze-
wn¹trz i we-
wn¹trz ba-
zyliki. Z le-
wej strony
œ w i ¹ t y n i
znajduje siê

1. W poniedzia³ek, wtorek
i œrodê przypadaj¹ dni modlitw
o urodzaje i za kraje g³oduj¹ce
(dawne „dni krzy¿owe”). Klêski
¿ywio³owe coraz czêœciej zda-
rzaj¹ siê równie¿ w Polsce, a lu-
dzi g³oduj¹cych na œwieci ci¹gle
przybywa.

2. Uczniów klas II gimnazjal-
nych przygotowuj¹cych siê do
sakramentu bierzmowania za-
praszamy na mszê œw. w pi¹tek
o godz. 18.00.

3. W przysz³¹ niedzielê Uro-
czystoœæ Wniebowst¹pienia Pañ-
skiego.

4. Organizujemy pielgrzymkê
do W³och w dniach od pi¹tku
8 wrzeœnia do czwartku 14 wrze-
œnia. Koszt 400 z³ i 180 euro.
Dok³adny program w kancelarii
parafialnej.

5. Przychodnia lekarska FOR-
MED przy ul. Lwowskiej 93 za-
prasza w dniu 2 czerwca na pro-
filaktyczne badania, m.in. USG,
echo serca. Bli¿sze informacje
w przychodni.

6. Œwiêci tego tygodnia:
w œrodê – wspomnienie Najœwiêt-
szej Maryi Panny, Wspomo¿y-
cielki Wiernych, w pi¹tek – wspo-
mnienie œw. Filipa Nereusza, pre-
zbitera.
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Poniedzia³ek 22 maja

  6.00 Œp. Wies³awa Studnicka

 6.45 Œp. Edward Tomczyk
7.30 Œp. Julia Ry³ko

 8.00 Œp. Antoni Pacut

12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej

dla Julii Zaorskiej z okazji imienin
18.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Zofia Gregorarz

Wtorek 23 maja

 6.00 Œp. Zbigniew Filek
 6.45 Œp. Zofia Bukowska

7.30 Œp. Wies³awa Studnicka

Œp. Helena Chrobak

 8.00 Œp. Jan Ceremuga
12.00 Œp. Irena Zaj¹c - 2 r.œm.

18.00 Œp. Marian Nizio - 1 r.œm.

Œp. Adam Œwiderga³

Œroda  24 maja

6.00 Œp. Jan Kolasa

 6.45 Œp. Czes³awa Muniak

 7.30 Œp. Weronika Batko

 8.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

12.00 Œp. Wies³awa Studnicka

18.00 W intencjach nowenny

- Dziêkczynno-b³agalna w int. Iwony

o zdrowie i b³. Bo¿e

- O cud uzdrowienia dla Emilki przez

wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II

- O dar zdrowia dla Tadeusza

- O wszelkie ³aski dla mieszkañców Rokowa

i ks. Opiekuna potrzebne do wype³nienia

przyrzeczenia danego Ojcu Œwiêtemu

Janowi Paw³owi II w 2005 roku i o b³. Bo¿e
dla Ró¿y Rózañcowej

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Sylwester Pacut

Œp. Teresa Jankowska

Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Zofia Æwiertnia

Œp. Zofia Hucisko

Œp. Stanis³awa i Kazimierz Witczak

Œp. Barbara Tomicka

Œp. Roman Piesko

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Janina Oczkowska-Sabuda

Œp. El¿bieta Biernat

Œp. Tadeusz Jamrozik

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Œp. Stanis³aw ¯abiñski

Œp. Krzysztof Czapik

Œp. Ludwik Golec

Œp. Bogdan Wiœniewski

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Œp. Adam Œwiderga³

Czwartek 25 maja

6.00 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas

 6.45 Œp. Leopold i Joanna Nicieja i zmar³e dzieci

7.30 Œp. Wies³awa Studnicka

 8.00 Œp. Marek Talaga
12.00 Œp. Tadeusz Kamiñski - 18 r.œm.

18.00 Œp. Genowefa Kanik

Œp. Kazimiera Zadora
(ci¹g dalszy na str. 4)

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Fatima w roku jubileuszowym
zawiera w sobie niezwyk³¹ ta-
jemnicê. W tej portugalskiej
miejscowoœci, poprzez zjawienie
siê Matki Bo¿ej trójce dzieci,
sprawy nadprzyrodzone sta³y siê
realne w naszym œwiecie. Nie-
zwyk³e szczêœcie i piêkno nieba
ma³e dzieci zobaczy³y w obja-
wieniach. Z³o grzechu i jego na-
stêpstwo jakim jest piek³o uka-
za³y siê pastuszkom w sposób
przejmuj¹cy.

Autentycznoœæ objawieñ fa-
timskich potwierdzona jest przez
Koœció³. Tym bardziej mieszkañ-

cy Wadowic maj¹ obowi¹zek
pielgrzymowania do tego miej-
sca, gdy¿ – jak to niejednokrot-
nie powtarza³ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II – Matka Bo¿a Fatimska
podarowa³a Mu drugie ¿ycie. To
Ona 13 maja 1981 roku, gdy za-
machowiec turecki Ali Agca
w sposób perfekcyjny strzela³ do
swojej ofiary, zmieni³a kurs kuli
i nie naruszy³a najwa¿niejszych
narz¹dów w ciele Papie¿a. Dzi-
wi³ siê zamachowiec, jak to mo-
g³o siê staæ, ¿e on wytrawny
strzelec spud³owa³. Kiedy s³y-
sza³, ¿e to Matka Bo¿a Fatimska
sprawi³a – on wyznawca islamu,
nie móg³ tego poj¹æ. Ten œmier-
telny pocisk, który mia³ znisz-
czyæ ¿ycie Papie¿a, zosta³ przez
samego Ojca Œwiêtego przekaza-
ny jako wotum znajduj¹ce siê
w koronie Matki Bo¿ej.

Troska o promocjê miasta

Dochodz¹ mnie s³uchy, i¿ sa-
morz¹dowe w³adze staraj¹ siê
o zmianê herbu naszego miasta.
T³umacz¹, ¿e w imiê poprawno-
œci i zgodnie z zasadami heral-

dyki trzeba usun¹æ naros³e przez
czas pewne elementy, m.in. zna-
ki papieskie. Bardzo mnie zabo-
la³a ta problematyczna popraw-
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(ci¹g dalszy na str. 7)

Dalekie pielgrzymowanie cz. I
(ci¹g dalszy ze str. 3)

noœæ. Jestem przekonany, ¿e kie-
runek ten nie bêdzie s³u¿y³ po-
strzeganiu przez obcych Wado-
wic, które s¹ wielkie dziêki temu,
¿e wyda³y Papie¿a. Wiem, ¿e da-
lekie miasteczko Fatima, szczy-
c¹ca siê objawieniami Matki
Bo¿ej trojga dzieciom, w tym
roku jubileuszowym – 100. rocz-
nicy, podjê³a wiele dzia³añ, by
ten element religijny bardzo pod-
kreœlaæ. Doskonale wiedz¹, ¿e
objawienia Matki Bo¿ej przy-
mno¿y³y nie tylko wiarê tamtej-
szych okolic, ale i przyspieszy-
³y rozwój ekonomiczny. Tysi¹-
ce pielgrzymów daje zatrudnie-
nie bardzo wielu tamtejszym
mieszkañcom. Ilekroæ razy
zwiedzamy w³oskie miasteczko
San Giovanni Rotondo – zawsze
jesteœmy pod wra¿eniem, jak
tamtejszy Bohater, Œwiêty o. Pio,
uwidoczniony jest na ka¿dym
kroku. Wszêdzie widaæ jego ob-
razy, pos¹gi i napisy. Tamtejsze
w³adze miasta zdaj¹ sobie spra-
wê, ¿e by³y Œwiêty ich mieszka-
niec przyczyni³ siê do pielgrzy-
mowania milionów ludzi do ich

miejscowoœci. Przez dziesi¹tki
lat doœwiadczaj¹, jak przybywa-
j¹cy pielgrzymi pomna¿aj¹ war-
toœci religijne i ekonomiczne.
Niegdyœ ten biedny zak¹tek po-
³udniowych W³och by³ miejscem
nieustannego exodusu za prac¹.
Obecnie wzmo¿ony ruch tury-
styczno-pielgrzymkowy bardzo
przyczyni³ siê do rozwoju mia-
sta Œwiêtego o. Pio. Jestem œwia-
dom, i¿ równie¿ W³adzom na-
szego miasta bardzo zale¿y, by
pod ka¿dym wzglêdem rozwija-
li siê jego mieszkañcy. Starania
do wyra¿enia na herbie zwi¹zku
Papie¿a z naszym miastem jest
w³aœciw¹ drog¹.

Nawiedzaj¹cy w poniedzia³ek
15 maja Wadowice obecny nun-
cjusz Salvatore Pennacchio
w swoim kazaniu podczas od-
prawianej mszy œw. gratulowa³
uczestnikom, i¿ maj¹ szczêœcie
mieszkaæ w takim mieœcie, któ-
re papie¿ Jan Pawe³ II rozs³awi³
po ca³ym œwieci. Mówi³ do nas,
abyœmy z tego powodu byli dum-
ni i w ¿yciu starali siê naœlado-
waæ tego Wielkiego Papie¿a.

29 kwietnia 2017 roku o godz.
3.00 rano 48-osobowa grupa
pielgrzymów z ks. inf. Jakubem
Gilem wyrusza z Wadowic na
trzydniow¹ pielgrzymkê do Li-
chenia, Torunia, Kamienia Po-
morskiego, Ko³obrzegu, Szcze-
cina, Trzebnicy. Ca³¹ noc pada³
deszcz, prognoza na kolejne dni
niezbyt ciekawa, ale do odwa¿-
nych œwiat nale¿y. Pielgrzymo-
wanie rozpoczynamy modlitw¹,
ks. Infu³at b³ogos³awi nas na
drogê, podczas której trochê
œpiewamy, modlimy siê, ogl¹da-
my filmy o Sanktuarium w Li-
cheniu.

Pierwszym miejscem na trasie
naszego pielgrzymowania jest
Licheñ Stary, niewielka wioska
licz¹ca oko³o 1500 mieszkañ-
ców, po³o¿ona wœród lasów, ³¹k
i jezior. Sanktuarium w Licheniu,
od lat na œwiatowej mapie sank-
tuariów maryjnych, jest miej-
scem szczególnym. Dziœ nasz
pobyt w Licheniu to g³ównie
bazylika i jej otoczenie. Stajemy
przed okaza³ym pomnikiem

Jana Paw³a II. Na solidnym co-
kole widaæ 4,5-metrow¹, stoj¹c¹
w lekkim pochyleniu postaæ Pa-
pie¿a Polaka, Wielkiego Œwiête-
go. Przed nim klêczy kap³an, to
ks. Eugeniusz Makulski, budow-
niczy tego niezwyk³ego miejsca,
który podaje Papie¿owi makietê
bazyliki, jako Wotum Wdziêcz-
noœci Narodu Polskiego na 2000
rocznicê narodzin Zbawiciela.

Ojciec Œwiêty w roku 1999 na-
wiedzi³ to miejsce, pob³ogos³a-
wi³ budowan¹ œwi¹tyniê. Przeby-
wa³ w Licheniu dwa dni. Powie-
dzia³ wtedy takie s³owa: „Cieszê
siê, ¿e mogê spotkaæ siê z wami
w otoczeniu wiosennej przyrody,
na tym piêknym malowniczym


