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10. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

uroczystoœæ
Najœwiêtszej Trójcy

97. rocznica urodzin
Jana Paw³a II
w Wadowicach

(ci¹g dalszy ze str. 3)

W tym roku wiosenny
miesi¹c dotychczas by³ bar-
dzo kapryœny. Do po³owy
maja wci¹¿ by³o zimno,
a nawet œniegowo. By³o
du¿o deszczu. S³oñca jak na
lekarstwo. Brzydka pogoda
nie daje nam mo¿liwoœci
nacieszyæ siê zieleniej¹cy-
mi siê lasami i polami. Nie
sprzyja zauroczeniom piêk-
nie kwitn¹cymi sadami
i ³¹kami. Te cuda przyrody
dotychczas by³y zas³oniête
niepogod¹. Bezchmurne
niebo objawi³o siê nam
w pe³ni w 97. rocznicê uro-
dzin œw. Jana Paw³a II –

Orêdzie skierowane do ludz-
koœci dotyczy czterech ¿¹dañ
Maryi: O¿ywienie kultu Jej Nie-
pokalanego Serca, poœwiêcenie
Koœcio³a, œwiata i Rosji Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, pokuta
i zadoœæuczynienie za grzechy
(Maryja zaleci³a praktykê nabo-
¿eñstwa pierwszych piêciu so-
bót miesi¹ca, z komuni¹ wyna-
gradzaj¹c¹ za grzechy ludzko-
œci), odmawianie ró¿añca z mo-
dlitw¹ „O mój Jezu…”

Ukochajmy modlitwê ró¿añ-
cow¹ i odmawiajmy j¹ codzien-
nie w naszych rodzinach. Sami
przekonamy siê, jak wielka jest
jego moc i si³a. Trzeba tylko
chcieæ. Maryja zapewnia nas, ¿e

tylko ró¿aniec uratuje nas i œwiat od zguby. Koœció³ uzna³ Orêdzie
Fatimskie za zgodne z objawieniem Bo¿ym przekazanym z nieba.

Jan Pawe³ II postanowi³ opublikowaæ trzeci¹ tajemnicê fatimsk¹, spi-
san¹ przez £ucjê dos Santos. Ukazuje ona drogê Biskupa ubranego na
bia³o na szczyt wielkiej góry, gdzie widnieje krzy¿, wielu zostaje za-
bitych, w tym Biskup. Ukazuje te¿ anio³ów zbieraj¹cych krew, która
przynosi œwiatu owoce. Postrzelony Papie¿ unikn¹³ œmierci. Widzimy,
co mo¿e zdzia³aæ modlitwa.

W tej tajemnicy przekazane jest cierpienie œwiadków wiary ostat-
niego wieku i ca³ego tysi¹clecia. Niech te rozwa¿ania pomog¹ nam
w naszym codziennym ¿yciu. Rozalia Borkowska
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dziœ obchodzimy uroczy-

stoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej.

W naszej archidiecezji koñczy

siê okres Spowiedzi i Komunii

œw. Wielkanocnej.

2. W czwartek uroczystoœæ Naj-

œwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa

Chrystusa zwana u nas Bo¿ym

Cia³em. O godz. 9.00 Msza œw.

w Bazylice, a po niej procesja do

czterech o³tarzy, któr¹ zakoñczy-

my przy koœciele œw. Piotra.

W tym dniu Msze œw. o godz.

6.00, 9.00, 12.00, 13.30 i 19.00.

Prosimy naszych Parafian, aby

swoj¹ obecnoœci¹ i pobo¿nym

zachowaniem dali publiczne

œwiadectwo ¿ywej wiary w Jezu-

sa obecnego w Najœwiêtszym Sa-

kramencie. Od pi¹tku zaprasza-

my na Msze œw. wieczorne i pro-

cesje eucharystyczne w Oktawie

Bo¿ego Cia³a po mszy œw.

o godz. 18.00. Zapraszamy dzie-

ci do sypania kwiatów oraz dzie-

ci komunijne. Na zakoñczenie

oktawy, w przysz³y czwartek,

b³ogos³awieñstwo dzieci.

3. W przysz³¹ niedzielê o godz.

13.30 Chrzest œw., pouczenie

w pi¹tek o godz. 19.00.

4. Œwiêci tego tygodnia: we

wtorek – wspomnienie œw. Anto-

niego z Padwy, prezbitera i dok-

tora Koœcio³a, w œrodê – wspo-

mnienie b³. Micha³a Kozala, bi-

skupa i mêczennika, w sobotê –

wspomnienie œw. Alberta Chmie-

lowskiego, zakonnika.

ników, Bóg chce rozpowszechniæ
w œwiecie nabo¿eñstwo do Nie-
pokalanego Serca Maryi. Dzieci
przejmuj¹c siê s³owami Maryi,
zaczê³y realizowaæ czyny pokut-
ne. Sw¹ modlitwê rozpoczyna³y
od pacierza, a koñczy³y odma-
wianiem ró¿añca, o który prosi³a
ich Maryja, polecaj¹c by po ka¿-
dym „Chwa³a Ojcu”, dodawa³y
zawsze modlitwê: „O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy…”
Te dzieci unika³y bezmyœlnego
klepania paciorków, zastanawia-
j¹c i przemyœlaj¹c poszczególne
tajemnice.

Mali wizjonerzy fatimscy zd¹-
¿ali do nieba podwójn¹ drog¹.
Drog¹ ziemsk¹, wykazuj¹c siê na
niej roztropnoœci¹, sprawiedli-
woœci¹, wstrzemiêŸliwoœci¹
i mêstwem. Wykazywali siê po-
mys³owoœci¹ w wyszukiwaniu
okazji do umartwiania siê za
grzeszników. Druga droga, to dro-
ga nadprzyrodzona, pokonywana
w duchu wiary, na-
dziei i mi³oœci. dzieci
mia³y przekonanie, ze
s³oñce to latarnia
Pana Jezusa, a ksiê-
¿yc to latarnia Matki

Bo¿ej. Swoj¹ wiarê umacnia³y
poprzez wielokrotne objawienia
Matki Bo¿ej. Swoj¹ nadziejê o¿y-
wi³y, gdy Matka Bo¿a obieca³a
im, ¿e pójd¹ do nieba, zaœ mi³oœæ
do Pana Jezusa coraz bardziej
w nich wzrasta³a.

Dzieci z Fatimy dosz³y do œwiê-
toœci dziêki wiernemu wype³nia-
niu orêdzia z Fatimy. My jeste-
œmy zaproszeni do tej fatimskiej
szko³y modlitwy, która uczy mi-
³oœci do Jezusa, pragnienia do-

bra, solidarnoœci z grzesznikami
i ofiarowaniem za nich swoich
cierpieñ i wyrzeczeñ. Kto wej-
dzie na drogê ukazan¹ przez
Bia³¹ Pani¹, ten nie zostanie
przez Ni¹ opuszczony. Maryja,
13 paŸdziernika 1917 roku po-
wiedzia³a: „Przysz³am upomnieæ
lud, aby zmieni³ swe ¿ycie i nie
zasmuca³ Boga ciê¿kimi grzecha-
mi. Niech ludzie odmawiaj¹ ró-

¿aniec i pokutuj¹ za grzechy.”
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Poniedzia³ek 12 czerwca
  6.00 Œp. Sylwester Pacut

Œp. Amalia Szatan
 6.45 Œp. Antoni Zawi³a
7.30 Œp. Wies³awa Studnicka
 8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
12.00 Œp. Micha³ Maœlana
18.00 Œp. Maria Peszel

Œp. Zofia Kopeæ - 22 r.œm.
Wtorek 13 czerwca
 6.00 Œp. Czes³awa Muniak
 6.45 Œp. Teresa Jankowska
7.30 Œp. Antoni Ry³ko i jego rodzice
 8.00 Œp. Wies³awa Studnicka
12.00 Œp. Jan Dyrcz
18.00 Œp. Maria Krupnik

Œp. Kazimiera Zadora
Œroda  14 czerwca
6.00 Œp. Marek Talaga

 6.45 Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz

 7.30 Œp. Wies³awa Studnicka

 8.00 Œp. Maria i Stefan WoŸniakowie

12.00 Œp. Edward Tomczyk

18.00 W intencjach nowenny

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Piotr Jucha

Œp. Maria Peszel

Œp. Sylwester Pacut

Œp. Kazimiera Zadora

Œp. Zofia Hucisko

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. El¿bieta Biernat

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œp. W³adys³aw WoŸniak

Œp. Bogdan Wiœniewski

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Janusz Popiel

Œp. Bo¿ena ¯abiñska

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Czwartek 15 czerwca
6.00 Œp. Krystyna Wilk - r.œm.
 7.30 O b³. Bo¿e dla pewnej rodziny

Œp. Wies³awa Studnicka
Roków: Œp. Teresa Elzbieciak
 9.00 Œp. Marek W¹dolny - 14 r.œm.

O b³. Bo¿e, potrzebne ³aski i szczêœliwy
przebieg operacji dla p. Anny

12.00 Œp. Andrzej Czarny - 10 r.œm.
13.30 Œp. Marek Talaga
19.00 Œp. Maria i Marian Gabryl
Pi¹tek 16 czerwca
6.00 Œp. Czes³awa Filek

Œp. Amalia Szatan
6.45 Œp. Irena Kolber
7.30 Œp. Zofia Gregorarz

Œp. Augustyn Kaliñski - 5 r.œm.
 8.00 Œp. Antoni Zawi³a
12.00 Œp. Sylwester Pacut
18.00 Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Wies³awa Studnicka
Sobota  17 czerwca
6.00 Œp. Irena Korzeniowska
 6.45 Œp. Antoni Zawi³a
7.30 Œp. Jan Kolasa
8.00 Œp. Marianna Adamczyk - r.œm., m¹¿

Stanis³aw, Zofia Szymañska
12.00 Œp. Wies³awa Studnicka
18.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk - 1 r.œm.

Œp. Antonina, Janina, Jan Dêbscy
Niedziela 18 czerwca
6.00 Œp. Julian Luzarowski
 7.30 Œp. Weronika Batko
 9.00 Œp. Józef Oboza - 8 r.œm.
Roków: Œp. Stefania El¿bieciak - 23 r.œm.,

m¹¿ W³adys³aw
10.30 Œp. Kazimierz Ryœ
12.00 Œp. Roman Komendera - 16 r.œm., Jan

i Paulina Komendera
Œp. Wies³awa Studnicka

13.30 Chrzty
19.00 Œp. Maria Krupnik

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

18 maja. Du¿o w tym dniu siê
dzia³o, tak od strony religijnej,
jak i œwieckiej. Wielkim bogac-
twem tego dnia s¹ liczni ucznio-
wie przyje¿d¿aj¹cy ze swymi
wychowawcami z ró¿nych stron
Polski. Przybywaj¹ do Wadowic
na zjazd szkó³, którym patronu-
je œw. Jan Pawe³ II.

Piêknym przyczynkiem pod-
kreœlaj¹cym wagê tego dnia by³
z³o¿ony pod pomnikiem papie-
skim przez Wojewodê krakow-
skiego i Starostê wadowickiego
du¿y wieniec, w którym domino-
wa³y kwiaty bia³o-czerwone. Na
wstêgach wieñca jest napis:
„Prezes Rady Ministrów – Beata
Szyd³o.” Czu³a pamiêæ pani Pre-
mier o najwiêkszym Polaku
w dniu Jego urodzin. Wzrusza-
j¹ca jest pamiêæ pani Premier –
kieruj¹ca w tak trudnym czasie
rz¹dem polskim. Pani Premier
kieruje domem polskim, ale tym
bardziej dba o swój dom rodzin-
ny. O mê¿a i dwóch synów stu-
dentów: teologii i medycyny.
Ten, który skoñczy³ teologiê zo-
sta³ wyœwiêcony na kap³ana
w sobotê 27 maja w katedrze
bielskiej. Jest to wyj¹tkowy czas

rz¹dów w Polsce. Matka kap³ana,
którego celem bêdzie prowadze-
nie ludzi do zbawienia, do wiecz-
nego szczêœcia, sama stara siê
prowadziæ nasz naród do docze-
snego dobrobytu. Oby Duch œw.
nape³nia³ swym œwiat³em, m¹dro-
œci¹ i mi³oœci¹, tak matkê premier,
jak i syna kap³ana.

Oto jest dzieñ,
który da³ nam Pan,

Radujmy siê nim i weselmy.
Antyfona wielkanocna wspó³-

brzmi z treœciami dnia, w którym
w Wadowicach prze¿ywamy
97 r. rocznicê urodzin œw. Jana
Paw³a II. Przy piêknej pogodzie
przed po³udniem m³odzie¿ z ró¿-
nych stron Polski zwiedza nasze
miasto. Organizatorzy zjazdu
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

staraj¹ siê uatrakcyjniæ pobyt
m³odych w Wadowicach. Ró¿ne
zespo³y tañcz¹ce i œpiewaj¹ce na
du¿ej scenie skracaj¹ czas ocze-
kiwania na mszê œw. o godz.
15.30. Ks. Janusz Korbel kon-
feransjer wykorzystuje swe ta-
lenty, by m³odych uczestników
anga¿owaæ do uczestnictwa.
Bardzo w tym przeszkadzaj¹
postawione zabezpieczaj¹ce
ogrodzenia chroni¹ce przed
atakiem terrorystycznym – wy-
j¹tkowo utrudniaj¹ce obecnym
m³odym i doros³ym przy du¿ej
scenie. Nie u³atwia tego rów-
nie¿ niemi³osiernie pra¿¹ce
s³oñce na p³ycie rynku.

Mszy œw. przewodniczy nowy
metropolita krakowski, ks. arcy-
biskup Marek Jêdraszewski, ka-
p³anów koncelebrantów jest 15.
Witany jest przez delegacje m³o-
dzie¿y, a tak¿e przez ks. pra³ata
Stanis³awa Jaœkowca. Kazanie
ks. Metropolity, wprowadzaj¹ce
w nauczanie œw. Jana Paw³a II,
zw³aszcza wyjaœniaj¹ce rolê
Ewangelii w kszta³towaniu su-
mienia, jest po¿ywne jak chleb.
Uczestnicy s³uchaj¹ z wielk¹

uwag¹. M³odzie¿owa schola
z Frydrychowic swoj¹ rolê wy-
pe³nia w sposób perfekcyjny.

Po mszy œw. orkiestry stra¿ac-
kie wraz z grup¹ piosenkarzy
z £¹cka przekazuj¹ bardzo piêk-
ny koncert. Prowadzi go znany
nam pan dr hab. Str¹czek, a w
treœci poszczególnych utworów
wprowadza pan dyrektor Marian
So³tysiewicz. Wystêp orkiestr
stra¿ackich, choæ nielicznych,
wype³ni³ rynek wadowicki at-
mosfer¹ prze¿ywanych przed
laty pielgrzymek Ojca Œwiêtego.

18 maja radowaliœmy siê i cie-
szyli z opatrznoœciowych uro-
dzin Najwiêkszego z rodu Pola-
ków – œw. Jana Paw³a II. Trzeba
koniecznie te tradycje podtrzy-
mywaæ i rozwijaæ.

Fatimskie orêdzie
Maj, najpiêkniejszy miesi¹c

poœwiêcony Matce Bo¿ej. Nasza
apelowa pielgrzymka dziêk-
czynna za dar œw. Jana Paw³a II,
po³¹czona z obchodami 100-le-
cia objawieñ fatimskich oraz
kanonizacj¹ Hiacynty i Fran-
ciszka, pastuszków z Cova da
Iria, tj. Doliny Pokoju. Od 13
maja do 13 paŸdziernika 1917
roku Maryja objawia³a siê Hia-
cyncie, Franciszkowi i £ucji. Ta
rocznica inspiruje do przyjêcia
na nowo orêdzia Maryi przypo-
minaj¹cego o koniecznoœci mo-
dlitwy i pokuty.

Czym wyró¿nia³y siê dzieci fa-
timskie, ¿e zosta³y wybrane na
œwiadków objawieñ? Franciszek
i Hiacynta, rodzeñstwo z wielo-
dzietnej, ubogiej, chrzeœcijañ-
skiej rodziny. Podczas objawieñ,
9-letni Franciszek tylko widzia³
Maryjê, nie s³ysza³ Jej s³ów. Za-
wsze pragn¹³, by Pan Jezus nie
by³ smutny. Lubi³ samotnoœæ
i zwierzêta. Hiacynta zaœ pod-
czas widzeñ s³ysza³a Matkê
Bo¿¹. By³a bardzo ¿ywa, uparta
i czêsto siê obra¿a³a. Widzenia
Maryi ca³kiem j¹ odmieni³y. Sta-

³a siê bardzo wra¿liwa, a jej umi-
³owan¹ modlitw¹ by³o Zdrowaœ
Maryjo. Tylko £ucja podczas wi-
dzeñ rozmawia³a z Matk¹ Bo¿¹.
Franciszek, Hiacynta i kuzynka
£ucja to powiernicy Maryi. Ra-
zem spêdzali czas pas¹c byd³o na
pastwiskach. Przede wszystkim
odmawiali ró¿aniec, maj¹c w ser-
cach mi³oœæ do Boga i Maryi. Ich
¿ycie ukierunkowane by³o na
wiecznoœæ, o której bardzo czêsto
myœla³y. Najbardziej zaœ Hiacyn-
ta. Zaczê³y siê troszczyæ o los
grzeszników, kiedy to Maryja
ukaza³ im piek³o. Powiedzia³a,
aby ratowaæ cierpi¹cych grzesz-


