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7. Niedziela Wielkanocna

Uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Wizytacja kanoniczna

W najbli¿sz¹ sobotê
3 czerwca rozpocznie ks. bp
Jan Zaj¹c wizytacjê kano-
niczn¹ naszej parafii. Celem
przybycia Nastêpcy Apo-
sto³ów do naszej wspólno-
ty jest utwierdzenie nas
w wierze. Dlatego wielki
nacisk ks. Biskup po³o¿y na
g³oszenie Ewangelii. Bê-
dzie stara³ siê spotkaæ z pa-
rafianami, tak wspólnoto-
wo, jak i grupowo, a nawet
indywidualnie. Kazania
i b³ogos³awienia oraz sza-
fowanie sakramentów to
istotne elementy pracy
ks. Biskupa podczas wizy-
tacji. Wa¿nym elementem
wizytacji jest równie¿ ana-

Maria Zadora

dzenia Ksiê¿y Marianów, którzy

sprawuj¹ pos³ugê duszpastersk¹

w licheñskim sanktuarium:

„Z doskona³ym usposobieniem

uleg³oœci i ufnoœci powierz Ma-

ryi wszystkie swoje potrzeby nie

w¹tpi¹c, ¿e w koñcu najpomyœl-

niej wszystko otrzymasz. naucz

siê te¿ uciekaæ do Niej w swo-

ich w¹tpliwoœciach, trwogach

i trudnoœciach oraz ci¹gle sk³a-

daj Panu dziêki za to, ¿e J¹ wy-

bra³ i uczyni³ swoj¹ Matk¹,

a nasz¹ Orêdowniczk¹.” cdn

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Ma³gorzata Markiewicz, ur. 1958 r., zam. ul. Batorego

Œp. Bo¿ena ¯abiñska, ur. 1962 r., zam. ul. Matejki

Œp. Józef Warcha³, ur. 1928 r., zam. ul. Podstawie

Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Ur-

szuli Ledóchowskiej, dziewicy, w œrodê Œwiêto Nawiedzenia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, w czwartek – wspomnienie œw. Justyna, mê-
czennika, w sobotê – wspomnienie œwiêtych mêczenników Karola
Liangi i Towarzyszy.

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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ks. S. Jaœkowiec, prob (ci¹g dalszy na str. 8)

Sobota  3 czerwca
6.00 Œp. Genowefa Kanik
 6.45 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej NP

dla Magdaleny Mika
7.30 Œp. W³odzimierz, Anna i Piotr Zieliñscy
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. Wies³awa Studnicka
Œp. Zofia Szymañska

Niedziela 4 czerwca

6.00 Œp. Józef Zamys³owski - 6 r.œm.

 7.30 Œp. Zbigniew Kwiatkowski

Œp. ks. Pawe³ Potoczny - 3 r.œm.

 9.00 Œp. Maria Krupnik

10.30 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

Z okazji 30 r.œlubu Jana i Józefy

Witek o zdrowie i b³. Bo¿e

12.00 Œp. Wies³awa Studnicka

Œp. Wypominani

13.30 Chrzty

16.30 Roków: Œp. Micha³ Gracjasz

19.00 Œp. Zygmunt £udzik, syn Adam

Dalekie pielgrzymowanie II

W prezbiterium nad tabernaku-
lum umieszczono Cudowny Ob-
raz Matki Bo¿ej Licheñskiej. Po
prawej stronie o³tarza g³ównego
znajduje siê szeœæ kaplic bocz-
nych: œw. Jadwigi, œw. Rodziny,
Mariañska, Dusz Czyœæcowych,
œw. Franciszka z Asy¿u, Micha³a
Archanio³a. Duma licheñskiej
bazyliki s¹ organy, najwiêksze
w Polsce, a trzynaste na œwiecie.
Nosz¹ imiê œw. Jana Paw³a II.
Sklepienie œwi¹tyni przypomina
rozgwie¿d¿one niebo. W dolnej
czêœci bazyliki znajduj¹ siê ka-
plice: Trójcy Œwiêtej, œw. Wojcie-
cha, œw. Józefa, œw. Jana Paw³a II,
108 Mêczenników Polskich,

œw. Stanis³awa Papczyñskiego.
Œciany dolnej czêœci œwi¹tyni
ozdobione s¹ marmurowymi ta-
blicami, na których umieszczone
zosta³y dane dotycz¹ce poszcze-
gólnych ofiarodawców licheñ-
skiego sanktuarium. Na koniec
naszego pobytu w Licheniu przy-
toczê s³owa œw. Stanis³awa Pap-
czyñskiego, za³o¿yciela Zgroma-

1. W przysz³¹ niedzielê obcho-
dzimy Uroczystoœæ Zes³ania Du-
cha Œwiêtego.

2. W œrodê o godz. 18.30 ostat-
nie nabo¿eñstwo majowe, a od
czwartku rozpoczêcie nabo-
¿eñstw czerwcowych.

3. W pierwszy pi¹tek spo-
wiedŸ rano od godz. 6.00 oraz
po po³udniu od godz. 16.00.
Dodatkowa msza œw. o godz.
16.30. Kancelaria parafialna
w tym dniu nieczynna. W pierw-
szy pi¹tek i pierwsz¹ sobotê
odwiedzimy chorych i starszych
z Komuni¹ œw.

4. W sobotê o godz. 18.00 m³o-
dzie¿ gimnazjalna przyjmie Sa-
krament Bierzmowania poprze-
dzony przygotowaniem i mo-
dlitw¹ w œrodê, czwartek i pi¹-
tek na mszy œw. o godz. 18.00.

5. W pierwsz¹ sobotê zaprasza-
my na mszê œw. o godz. 8.00 ro-
dziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³on-
ków Rycerstwa Niepokalanej.

6. W nastêpn¹ niedzielê msza
œw. za zmar³ych wypomina-
nych o godz. 12.00. Na mszy
œw. o godz. 13.30 chrzty. Po-
uczenie przed chrztem w pi¹-
tek o godz. 19.00.

7. We wtorek 6 czerwca piel-
grzymujemy do Zakopanego.
Odwiedzimy Rusinow¹ Polanê
i Wiktorówki. WeŸmiemy tak¿e
udzia³ w uroczystym poœwiêce-
niu narodu polskiego Niepoka-
lanemu Sercu Maryi przez Epi-
skopat Polski na Krzeptówkach
o godz. 18.00. Wyjazd o godz.
9.00. Koszt 35 z³. Do W³och za-
mierzamy pielgrzymowaæ we
wrzeœniu dwa razy. Pierwsza,
skromniejsza pielgrzymka odbê-
dzie siê od 8 do 14 wrzeœnia.
Koszt 400 z³ i 180 euro. Druga,
kosztowniejsza, obejmuj¹ca
wiêcej zwiedzanych miejscowo-
œci bêdzie w dniach od 17 do 24
wrzeœnia. Koszt1600 z³ plus 130
euro. Szczegó³y na plakatach
oraz w kancelarii parafialnej.

8. W za³¹czniku szczegó³owy
program wizytacji ks. Biskupa
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Poniedzia³ek 29 maja
  6.00 Œp. Irena Korzeniowska

Œp. Ks. Jan Dubiel - 11 r.œm.
 6.45 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
7.30 Œp. Czes³awa Muniak
 8.00 Œp. Wies³awa Studnicka
12.00 Œp. Maria Lipowska - 3 r.œm.
18.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Zbigniew Karelus - 6 r.œm.
Wtorek 30 maja
 6.00 Œp. Micha³ Maœlana
 6.45 Œp. Czes³aw Jab³oñski
7.30 Œp. Marek Talaga
 8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica

Œp. Eugeniusz Genowefa i Stanis³awa
12.00 Œp. Edward Tomczyk
18.00 Œp. Józef i Aniela Wêgrzyn z rodzicami

Œp. Wies³awa Studnicka
Œroda  31 maja
6.00 Œp. Wies³awa Studnicka

 6.45 Œp. Julianna Szymczak

 7.30 Œp. Czes³awa Filek

 8.00 Œp. Zofia Bukowska

12.00 Œp. Irena Kolber

18.00 W intencjach nowenny

- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mi³osza i Dominika

- W 25. r. œwiêceñ kap³añskich dla ks.
Arkadiusza - o potrzebne ³aski w dalszej
pracy kap³añskiej

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Maria Peszel

Œp. Sylwester Pacut

Œp. Teresa Jankowska

Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Zofia Æwiertnia

Œp. Helena Smolec

Œp. Zofia Hucisko

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Janina Oczkowska-Sabuda

Œp. El¿bieta Biernat

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Œp. Stanis³aw ¯abiñski

Œp. Krzysztof Czapik

Œp. Ludwik Golec

Œp. Bogdan Wiœniewski

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Ryszard Graca - 4 r.œm.

Œp. Janina Baraniec - 9 r.œm.

Œp. Stanis³aw ¯abiñski

Œp. Janusz Popiel

Œp. Marek Pikuik

Œp. Bo¿ena ¯abiñska

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Œp. Jerzy Moska³a

Czwartek 1 czerwca
6.00 Œp. Alina Kie³bowska
 6.45 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
7.30 Œp. Julianna Szymczak
 8.00 Œp. Zofia Gregorarz
12.00 Œp. Józef Kleszcz
18.00 Œp. Wies³awa Studnicka

Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz
Pi¹tek 2 czerwca
6.00 Œp. Aleksander Cimbor
6.45 Œp. Stefan Bernacik - 25 r.œm.
7.30 Œp. Czes³awa Muniak
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. Stefania

i Franciszek Szklarz, za dusze
w czyœæcu cierpiace

16.30 Œp. Wies³awa Studnicka
18.00 Œp. Jan Wyka i zmarli rodzice

Œp. Alina Kie³bowska

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

liza pracy gospodarczej i kate-
chetycznej dokonane przez
specjalne komisje kurialne.
Badaj¹ one, jak parafia (pro-
boszcz) zarz¹dza dobrami pa-
rafialnymi oraz jaka jest kate-
chizacja dzieci i m³odzie¿y
(ksiê¿a wikarzy). Wizytuj¹cy
parafiê Nastêpca Aposto³ów na
zakoñczenie sporz¹dza spra-
wozdanie. ¯eby przybli¿yæ tê
teoriê przypomnê to, co napi-
sa³ w sprawozdaniu powizyta-
cyjnym ks. bp Albin Ma³ysiak,
wizytuj¹cy nasz¹ parafiê od
17 do 19 i 25 maja 1975 roku.

„Wizytacja kanoniczna w pa-
rafii Wadowice trwa³a ³¹cznie
4 pe³ne dni, prawie po 16 go-
dzin pracy. Pe³en gorliwoœci
zespó³ ksiê¿y wikariuszy kie-
rowany przez ks. pra³ata, dzie-
kana dr Edwarda Zachera u³a-
twi³ mi przeprowadzenie pracy
wizytacyjnej w ci¹gu tak krót-
kiego czasu. Kilka domów za-
konnych na terenie parafii,
doœæ zró¿nicowany wachlarz
zajêæ duszpasterskich, liczne
punkty katechetyczne i ca³o-
kszta³t pracy dzieci i m³odzie-
¿y, odwiedzanie chorych – to
zagadnienia obok których nie
mo¿na przejœæ obojêtnie.

Punktualnie o godz. 17.30
w sobotê dnia 17 maja odby³em
pierwsze spotkanie z wiernymi.
Wita³ mnie w imieniu parafii
ks. proboszcz, dziekan, pra³at dr
Edward Zacher przekazuj¹c bi-
skupowi w³adzê gospodarza na
okres wizytacji. Obecni byli ksiê-
¿a proboszczowie oraz ksiê¿a
wikarzy z okolicznych parafii
i ca³e gremium miejscowych
ksiê¿y. Powitanie przez delega-
cjê by³o dobrze przygotowane
i równie dobrze wykonane. Pod-
czas tej mszy œw. wybierzmowa-
³em czêœæ m³odzie¿y. Nastêpnej
czêœci m³odzie¿y udzieli³em sa-
kramentu bierzmowania w nie-
dzielê na mszy œw. o godz. 10.30.
£¹cznie ten sakrament przyjê³o
338 m³odych ludzi.

18 maja, w Niedzielê Zes³ania
Ducha Œwiêtego, na mszy œw.
o godz. 7.00 wyg³osi³em krótkie
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

S³owo Bo¿e. Spowiada³em tak-
¿e wiernych. Nastêpnie o godz.
8.00 w obszernej kaplicy domu
parafialnego odprawi³em mszê
œw. z udzia³em m³odzie¿y szkó³
œrednich. Wyg³osi³em stosowne
S³owo Bo¿e. Nabo¿eñstwo
uœwietni³a dobrze przygotowa-
na kilkuosobowa schola dziew-
cz¹t. W nabo¿eñstwie towarzy-
szy³ mi ks. pra³at Edward Zacher
i ks. kanonik Zdzis³awa Ka³wa.
O godz. 9.00 mia³y swoj¹ mszê
œw. ma³¿eñstwa do 15 lat po¿y-
cia. Po mszy wyg³osi³em ma³-
¿onkom S³owo Bo¿e i ka¿d¹
parê indywidualnie b³ogos³awi-
³em. Po mszy œw. o godz. 10.30
bierzmowa³em drug¹ grupê m³o-
dzie¿y. O godz. 12.00 by³a msza
œw. dla ogó³u wiernych. Po mszy
œw. przemówi³em i obecnych in-
dywidualnie pob³ogos³awi³em.
Z kolei odby³ siê chrzest grupo-
wy maleñkich dzieci. Przemówi-

³em krótko do rodziców
i chrzestnych, a dziateczki ka¿-
de z osobna pob³ogos³awi³em.
O godz. 16.30 w kaplicy domu
katolickiego spotka³em siê
z trzema zespo³ami synodalny-
mi prowadzonymi przez ks. ka-
nonika Zdzis³awa Ka³wê. Dwa
zespo³y typowo m³odzie¿owe
i jeden dla doros³ych. Pomimo
deszczowej aury na godz. 17.00
rodzice przyprowadzili wiele
dzieci w wieku przedszkolnym,
a tak¿e i niemowlêta. O godz. 18.00
podczas mszy œw. z udzia³em ma³-
¿eñstw powy¿ej 15 lat po¿ycia
przemówi³em, a po mszy œw. in-
dywidualnie b³ogos³awi³em.”

Dalej ks. Biskup opisuje swój
pobyt w poniedzia³ek 19 maja
u Ojców Karmelitów, a tak¿e
pobyt w kaplicy cmentarnej
oraz u Sióstr Albertynek i od-
wiedzenia 8 osób chorych, le¿¹-
cych w domu. W tym dniu ho-
spitowa³ kaplicê i punkt kate-
chetyczny w Zawadce oraz
punkty katechetyczne w Gorze-
niu Górnym. W tych punktach
piêknie przystrojonych oczeki-
wa³a go licznie zebrana dziatwa,
m³odzie¿ i doroœli. W tym dniu
po po³udniu o godz. 16.00 spo-

tka³ siê z ministrantami. Ks. Bi-
skup by³ zachwycony, gdy¿
przysz³a du¿a grupa przyjem-
nych i u³o¿onych m³odzieñców,
którymi opiekuje siê ks. kano-
nik Zdzis³aw Ka³wa. Grupa
du¿a bo licz¹ca 80 ch³opców.

Ks. Biskup dalej relacjonuje:
„Zajêcia wizytacyjne koñczy³em
w niedzielê Trójcy Przenajœwiêt-
szej 25 maja 1975 roku. Ponie-
wa¿ pragn¹³em byæ w koœciele
na wczeœniejszych nabo¿eñ-
stwach, chêtnie przyj¹³em pro-
pozycjê ks. Pra³ata by do Wado-
wic przyjechaæ w sobotê wieczo-
rem. Ten wieczór poœwiêci³em na
przegl¹d i podpisanie ksi¹g kan-
celarii parafialnej. Niedziela
Trójcy Œwiêtej okaza³a siê dla
mnie nadzwyczaj pracowita.
W niedzielê przed msz¹ œw.
o godz. 7.00 rano spowiada³em.
Na mszy œw. krótko przemówi-
³em do uczestników. O godz.
8.00 odprawi³em mszê œw. w To-
micach, gdzie znajduje siê ka-
plica filialna. By³o to bardzo
mi³e spotkanie z mieszkañcami.
Nastêpny etap wizytacyjny to
rektorat prowadzony przez ksiê-

¿y pallotynów. Na plebanii de-
legacja wiernych z Jaroszowic
wrêczy³a mi pismo o dorêcze-
nie ks. Kardyna³owi, by rekto-
rat Jaroszowice przekszta³ciæ
w parafiê Jaroszowice.

Wizytacjê zakoñczy³em msz¹
œw. o godz. 18.00. Wiele siê na-
pracowa³em w parafii Wadowi-
ce licz¹cej oko³o 18 tys. miesz-
kañców. Na tym miejscu wyra-
¿am uznanie i podziêkowanie
ks. pra³atowi dr Edwardowi Za-
cherowi, który wszêdzie mi towa-
rzyszy³, s³u¿y³ informacj¹,
a nade wszystko ze swoimi
wspó³pracownikami stworzy³
klimat sprzyjaj¹cy powodzeniu
poczynañ wizytacyjnych.”

Pos³u¿y³em siê opisem powizy-
tacyjnym, by unaoczniæ pracê
Biskupa podczas zbli¿aj¹cej siê
wizytacji naszej parafii.


