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12 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 2)

Jan Pawe³ II Wielki

Maria Zadora

Zakoñczy³ siê rok szkolny. Dzie-
ci i m³odzie¿ opuœci³y szko³y i wy-
ruszy³y w œwiat. Czêsto bardzo da-
leki. W innych wypadkach siedz¹
w domach. W naszych czasach nie-

jednokrotnie rodziców wraz
z dzieæmi staæ na to, by spêdzili
urlop na Lazurowym Wybrze¿u,
lub te¿ na Wyspach Kanaryjskich.
Wyjazd nad morze Ba³tyckie, czy
te¿ w Tatry staj¹ siê czymœ oczy-

znajduje siê tam wspania³a kon-
fesja z czarnego i ró¿owego mar-
muru. Na cokole sarkofagu
umieszczono misternie wykona-
ne figury œwiêtych, którzy byli
szczególnie bliscy sercu Jadwi-
gi: œw. Stanis³aw Szczepanowski,
œw. Roch, œw. Leopold. Trzebni-
ca to ostatni punkt zwiedzania na
trasie naszego trzydniowego
pielgrzymowania.

O godz. 23.20 docieramy do
Wadowic. Opiekunem ducho-
wym by³ g³ówny pielgrzym,
ks. inf. Jakub Gil, dzielnie poma-
ga³y albertynki: s. Goretta
i s. Witolda. Pani pilot Kasia tro-
skliwie opiekowa³a siê grup¹,
a panowie kierowcy czêstowali
kaw¹, szczêœliwie i bezpiecznie
przejechali tak d³ug¹ trasê. Bóg
zap³aæ za wyj¹tkow¹ pielgrzym-
kê, spe³ni³y siê marzenia ks. In-
fu³ata.
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12 Niedziela Zwyk³a 25 czerwca 2017
(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

Tadeusz WoŸniak

1. Prze¿ywamy czas wakacyjny
– czas urlopów, obozów, kolonii.
Tak planujmy ten okres, by znala-
z³o siê w³aœciwe miejsce na Mszê
œw. niedzieln¹, codzienn¹ modli-
twê oraz pomoc cz³owiekowi.

2. We wtorek w naszej parafii
odpust Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy.

3. W œrodê – wspomnienie œw.
Ireneusza, biskupa i mêczennika.

4. Przypominamy, ¿e w okresie
wakacji, 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.
Z sakramentu pokuty mo¿na sko-
rzystaæ w godzinach 6.30-8.00
oraz 17.30-18.00. Dy¿ur Ksiêdza
w kancelarii bêdzie w ponie-

dzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. od
9.00 do 10.00 i po po³udniu od
16.30 do 17.30.

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.
Przypominamy, i¿ w okresie wa-
kacji nie odwiedzamy chorych
w pierwsze soboty miesi¹ca.
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 Pa-
pie¿a Polaka. 

7. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 chrzty. Pouczenie przed
chrztem w pi¹tek o godz. 19.00.

Apostolski w Polsce. Oprawê
muzyczn¹ tworzy³y orkiestry
dête, a w tle s³ychaæ by³o oczy-
wiœcie „Dzwon Zygmunta”.

Uczestnictwo w tej uroczysto-
œci, to szczególne prze¿ycie re-
ligijne i patriotyczne. Tam czuje
siê Polskê, równie¿ obecn¹
w narodowych emblematach
i flagach. Uczestnicy zawsze
z du¿ym zainteresowaniem
oczekuj¹ na homiliê, której prze-
s³anie ka¿dorazowo, niezale¿nie
od autora, znajduje odniesienie
do sytuacji w naszej OjczyŸnie.
Tym razem, Ks. Abp Marek mó-
wi¹c o Œw. Stanis³awie i wspomi-
naj¹c Ks. Kardyna³a Stefana Sa-
piehê, którego 150. rocznicê uro-
dzin obchodzimy w tym roku,
stawia³ ich jako wzór dla wielu
pokoleñ Polaków, którzy nie-
ustraszenie stawali przeciwko
tyranii, nawet w³asnego pañstwa.
Kaznodzieja przypomnia³, jak¿e
wa¿ne i dziœ s¹ s³owa Ks. Kar-
dyna³a Sapiehy, który mia³ œwia-
domoœæ, ¿e na jego oczach (Bi-
skup Krakowski w latach 1926-
1951) rozgrywaj¹ siê losy ojczy-
zny i Koœcio³a. Pisa³: „Za
wszelk¹ cenê, w imiê odpowie-
dzialnoœci za nasz¹ przysz³oœæ,

nale¿y utrzymaæ wysoki poziom
¿ycia narodowego i religijnego.
St¹d postêpowaniem Polaków
powinny kierowaæ solidarnoœæ
narodowa, opanowanie siebie,
odwaga i si³a przekonania, a potê-
gê nasz¹ musimy budowaæ na
prawdzie (czyli przeciw k³am-
stwu), sprawiedliwoœci (przeciw-
ko aktom zemsty i przemocy)
i moralnoœci (czyli dbaj¹c o w³a-
œciwe wychowanie m³odzie¿y
i troszcz¹c siê o rozwój ¿ycia ro-
dzinnego i ma³¿eñskiego)”.

Ks. Abp Marek na zakoñczenie,
nawi¹zuj¹c do s³ów Kardyna³a
Stefana Sapiehy, powiedzia³:
„Silna i wolna Polska, ciesz¹ca
siê szacunkiem ze strony innych
pañstw europejskich, niezmien-
nie musi byæ budowana na tych
samych zasadach; prawdy, spra-
wiedliwoœci i moralnoœci”. Pod-
kreœli³, ¿e zarówno Œw. Stanis³aw
BM, jak i kard. Sapieha, byli pa-
sterzami pos³anymi przez Boga
Koœcio³owi krakowskiemu i Ko-
œcio³owi w Polsce na czasy nam
odleg³e i wspó³czesne.

W roku przysz³y procesja bê-
dzie 13 maja. Mo¿e warto ju¿ dziœ
zaplanowaæ swój czas tak, aby
uczestniczyæ w tym znacz¹cym
wydarzeniu?

(ci¹g dalszy na str. 8)

Dalekie pielgrzymowanie zakoñczenie

O godz. 18.00 docieramy do
Trzebnicy, spotykamy siê z prze-
wodnikiem, który ma rozleg³¹
wiedzê nie tylko o tym miejscu.
Koœció³ pw. Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny i œw. Bar-
t³omieja w Trzebnicy, gdzie spo-
czê³a Œwiêta Ksiê¿na Œl¹ska jest
jednym z najstarszych miejsc
pielgrzymkowych w Polsce.
W roku 1943, w 700-setn¹ rocz-

nicê œmierci œw. Jadwigi, papie¿
Pius XII podniós³ œwi¹tyniê
w Trzebnicy - jako pierwsz¹ na
Dolnym Œl¹sku - do godnoœci
bazyliki mniejszej. Od roku
2007, za zgod¹ papie¿a Bene-
dykta XVI trzebnicka bazylika
jest miêdzynarodowym sanktu-
arium œw. Jadwigi Œl¹skiej. Mo-
dlimy siê w kaplicy œw. Jadwigi,



- 6 - -3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 26 czerwca
  6.00 Œp. Janina i Franciszek Zem³a,

córka Anna oraz rodzeñstwo
 8.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz
18.00 Z ok. 2 r. urodzin Franusia i w int.

b³. Bo¿ego dla rodziców
Œp. Kazimiera Zadora

Wtorek 27 czerwca
 6.00 Œp. Piotr Jucha
 8.00 Œp. Edward Tomczyk
18.00 Œp. Maria Krupnik

Œp. Kazimiera Zadora
Œroda  28 czerwca
6.00 Œp. Jan Dyrcz

 8.00 Œp. Irena Kolber

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

- Dziêkczynno-b³agalna w 20 r. œlubu dla
Beaty i Rafa³a

- O opiekê Matki Bo¿ej i b³. Bo¿e w 15 r.
œlubu dla Doroty i S³awomira Szabla i ich
dzieci Paw³a i Damiana

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Œp. Aleksander Malczyk

Œp. Stanis³aw Maœlanka

Œp. Janusz Popiel

Œp. Bo¿ena ¯abiñska

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

Œp. Józef Warcha³

Œp. W³adys³awa Pawlik z rodzicami

Œp. Alojzy, Maria Bando³a

Œp. Piotr i Katarzyna Kie³b

Œp. Maria Ko³odziejczyk

Œp. Zbigniew Warzecha - 1 r. œm.

Œp. Krystyna Skoczylas-Gawe³ - 12 r. œm.

Œp. Helena Bernat

Œp. Jan Zemanek

Czwartek 29 czerwca
6.00 Œp. Jan Smaza - 6 r.œm, ¿. Józefa i rodzice
8.00 Œp. Pawe³ Œlazyk

Œp. ks. Pawe³ Potoczny
18.00 Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 10 r.œm.

Œp. Piotr Czaicki
Pi¹tek 30 czerwca
6.00 Œp. Czes³awa Filek
 8.00 Œp. Stanis³awa WoŸna
18.00 Œp. Weronika Batko

Œp. Maria i Piotr Kasperkiewicz
Œp. Stanis³aw Filek - 5 r.œm.

Sobota  1 lipca
6.00 Œp. Jan Ceremuga
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

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

18.00 W int. Koœcio³a, Duchowieñstwa, Ojca
Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny, Radia
Maryja, TV TRWAM
Œp. Józef Kowalczyk

Niedziela 2 lipca
6.00 Œp. Wypominani
 7.30 Œp. Kazimiera Szafrañska - 6 r.œm.
 9.00 Œp. Janina Gonet - 12 r.œm.
Roków: Œp. Maria i W³adys³aw Nicieja
10.30 Œp. Krystyna Leœniak
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Anna Leñ

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wistym. Jest faktem, ¿e dla wie-
lu dzieci takie wyjazdy s¹ nie-
mo¿liwe. Bardzo zró¿nicowany
jest poziom ekonomiczny w na-
szych polskich rodzinach. To, co
jest mo¿liwe u jednych – mo¿e
byæ tylko marzeniem innych. Je-
stem g³êboko przekonany, ¿e ra-
dosne wakacje nie zale¿¹ od spê-
dzania czasu w atrakcyjnych
miejscach, czy te¿ w specjalnych
kurortach. Radosne wakacje bar-
dzo zale¿¹ od dobrego towarzy-
stwa. Wa¿ne jest raczej z kim
jadê, ni¿eli gdzie bêdê.

Patrzê na gromady dzieci, któ-
re w dniach przed zakoñczeniem
roku szkolnego odwiedzaj¹ na-
sze miasto. Zwiedzaj¹ muzeum
– Dom Papieski, a tak¿e nasz¹
bazylikê. Zdobywaj¹ wiêcej wie-
dzy na temat Najwiêkszego Po-
laka – Œwiêtego Jana Paw³a II.
Nieraz myœlê o Œwiêtym Papie-
¿u, i¿ On na prze³omie wieków
dokona³ w Koœciele i w œwiecie
przewrotu kopernikañskiego.
Najwiêkszy astronom polski Mi-
ko³aj Kopernik, ¿yj¹cy w latach
1473 – 1543 swoimi odkrycia-
mi udowodni³, ¿e wokó³ S³oñca

kr¹¿y Ziemia. Wstrzyma³ S³oñca,
a poruszy³ Ziemiê – polskie go
wyda³o plemiê. To by³o rewolu-
cyjne odkrycie. Wielki wadowi-
czanin wniós³ w œwiat i Koœció³
rewelacyjne duszpasterstwo.
Przez zwielokrotnion¹ iloœæ piel-
grzymek niós³ Ewangeliê do ró¿-
nych zak¹tków œwiata. Ustanowi³
dla poszczególnych stanów spe-
cjalne dni ukazuj¹ce wagê ich
powo³ania. To dziêki Niemu za-
czê³y ¿yæ Œwiatowe Dni M³o-
dzie¿y, Dni Rodziny, Dzieñ Cho-
rego, Osób Konsekrowanych,
Kap³anów. Rozbudowa³ œrodowe
audiencje. W kaplicy papieskiej
przyjmowa³ grupy pielgrzymko-
we. Podczas wakacji w Castel
Gandolfo organizowa³ sesje na-
ukowe najwiêkszych umys³ów
œwiata. Liczne encykliki, które

W dniach od 19 do 23 sierpnia
organizujemy pielgrzymkê do Kod-
nia, Sokó³ki, Wilna, Szawlów i Kow-
na. Koszt 815 z³ i 30 euro.

W czwartek 29 czerwca, w Uro-
czystoœæ Œwiêtego Piotra i Paw³a,
w ramach „Radosnego czwartku”
wyjazd do Krakowa.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Œw. Stanis³aw BM pos³any  na czasy wspó³czesne

W niedzielê 14 maja o godz.
9.00 ruszy³a procesja z Wawelu
na Ska³kê. Jeœli dane kronikar-
skie s¹ prawdziwe, to trasa by³a
przemierzana 758 razy, ka¿de-
go roku pocz¹wszy od 1254
z wyj¹tkiem okresu okupacji hi-
tlerowskiej. Nie zaprzestano jej
organizacji nawet w okresie
PRL-u, chocia¿ ówczesna w³a-
dza nie szczêdzi³a trudnoœci.
Tradycyjnie, reprezentowane
by³y wszystkie stany. Wœród
uczestników: dzieci, m³odzie¿,
rodziny, m³odzi i starsi, ludzie
proœci i wykszta³ceni, œwieccy
i duchowni, uczniowie szkól ka-
tolickich, ministranci i lektorzy,
klerycy wielu seminariów, zgro-
madzenia zakonne ¿eñskie i mê-
skie, przedstawiciele Episkopa-
tu – ca³a czo³ówka. Niesamowi-
te bogactwo Koœcio³a.

Obecni byli równie¿ przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych
i pañstwowych, pracownicy
i pracodawcy, przedstawiciele
krakowskich uczelni, studenci
i wyk³adowcy, byli te¿ policjan-
ci, Kompania Honorowa Woj-
ska Polskiego. Szczególnego
blasku procesji dodawa³y dele-
gacji poszczególnych parafii ze

wysz³y spod Jego r¹k dawa³y

œcis³e odpowiedzi na tematy teo-

logiczne, a tak¿e problemy

etyczne. Przez 27 lat pontyfika-

tu rozwin¹³ ¿ycie Koœcio³a. Pil-

nowa³, by Koœció³ nie sta³ siê

Morzem Martwym odleg³ym od

spraw ludzkich. Wci¹¿ swoimi

niezwyk³ymi energiami rusza³

ziemiê – sprawy ludzkie. Nato-

miast S³oñce Jezusa Chrystusa

czyni³ centrum pragnieñ ludz-

kich. Uczy³, ¿e cz³owiek bez

Chrystusa nie mo¿e sam siebie

zrozumieæ. W pe³ni nie odpowie

na ich egzystencjalne pytanie,

po co ¿yje, cierpi, umiera. Jaki

sens ma jego istnienie. Jezus

Chrystus jest potrzebny cz³owie-

kowi do jego pe³nego rozkwitu.

Nasz Odkupiciel jest niewzru-

szonym fundamentem, na któ-

rym ka¿dy mo¿e budowaæ swoje

piêkne cz³owieczeñstwo.

Przewrót w Koœciele i œwiecie

(dopomóg³ w zburzeniu muru

berliñskiego) dokonany prze

Œwiêtego Papie¿a Jana Paw³a II

mia³ tak niebywa³e rozmiary

i niesamowite konsekwencje, ¿e

jestem przekonany, i¿ historia

nada Mu tytu³ “Wielki”. Dotych-

czas w historii Koœcio³a by³o tyl-

ko trzech papie¿y, którym histo-

ria nada³a tytu³ “wielki” – Grze-

gorz, Leon i Miko³aj. Nasze co-

miesiêczne pielgrzymowania na

Jasn¹ Górê jest wyrazem

wdziêcznoœci dla Boga poprzez

Matkê Bo¿¹ za ³askê Wielkiego

Papie¿a, który dzieciñstwo i m³o-

doœæ spêdzi³ w Wadowicach.

swoimi sztandarami i feretrona-
mi, czêsto w strojach regional-
nych. W zwi¹zku ze 100-leciem
Objawieñ Fatimskich obecna
by³a Figura Matki Bo¿ej Fatim-
skiej z Krzeptówek. Relikwiom
Œw. Stanis³awa towarzyszy³y re-
likwie dziesi¹tków polskich
œwiêtych i b³ogos³awionych, ze
Œw. Wojciechem na czele. By³
Œw. Brat Albert, wszak to 100-le-
cie Jego œmierci. Po raz pierwszy
w procesji „szed³” b³. Ks. W³ady-
s³aw Bukowiñski – Aposto³ Ka-
zachstanu, beatyfikowany we
wrzeœniu ubieg³ego roku. Proce-
sji na Ska³kê przewodniczy³
Ks. Abp Marek Jêdraszewski,
nasz nowy Metropolita, który
przewodniczy³ równie¿ Euchary-
stii i wyg³osi³ kazanie. W drodze
powrotnej ze Ska³ki na Wawel
procesjê prowadzi³ Ks. Abp Sa-
lvatore Pennacchio – Nuncjusz


